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SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM • 1
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ALES • PARAGRAF

1. Parçada altı çizili ifade birden fazla anlama gelebilir. 
Eğer yazıldığı zamandan çok daha ötelere taşıyor-
sa eser sonraki yıllarda anlaşılabilir, çok boyutlu de-
ğerlendirilebilir, yeni yorumlarla açılımlar kazandıra-
bilir, her dönemde okura seslenen bir yanının oldu-
ğu çıkarılabilir. Parçada D seçeneğinde geçen “öne 
sürülen düşünceleri seçerek görünür kılması” ifade-
siyle onu somutlaştırma anlamı vardır. Altı çizili ifa-
dede somutlaştırma anlamı çıkarılamaz.

Cevap D

7. “sesimizi aynı şarkıda birleştiriyorsa” sözünde geçen 
“birleştirmek” eylemi “bir araya getirmek”, “ortak ol-
mak” anlamlarını akla getirmektedir. Bu anlamlar da 
D seçeneğinde verilmiştir.

Cevap D

3. Parçada, V. cümlede kitaplarla acıların paylaşıldığı 
ifade edilerek kitaplara, insana ait bir nitelik (paylaş-
ma özelliği) aktarılmaktadır. Parçanın diğer cümlele-
rinde insandan doğaya aktarma yoktur.

Cevap E

2. Parçada geçen “Her kelime ruhunun kimyasını kat-
tığın kadar senindir.” sözü, kelimelere özgün anlam-
lar katmak anlamındadır.

Cevap C

4. Etkisini artırmak için anlamın bilerek, isteyerek ka-
palı bırakılması ya da sözlü ya da yazılı anlatımda 
anlatıcının amacını açıkça söylemediği veya özellik-
le gizlemeye çalıştığı durumlarda ortaya çıkan örtü-
lü olma durumu kapalılık olarak adlandırılır. O hâlde 
B, C, D ve E seçenekleri doğru, fakat A seçeneği yan-
lıştır.

Cevap A

5. Cümlede altı çizilen ve Şinasi için kullanılan “gönül-
lü büyükelçi” sözü Batılı değerleri isteyerek temsil et-
mek anlamındadır.

Cevap B

6. Parçada yazar “… doğayı değil, onların insan ruhun-
da bıraktığı izlenimleri” duyurmaya çalıştığını söyle-
mektedir. Öyleyse bu yazar gözleme dayalı gerçek-
çi bir yol değil, sezgi ve hissettirmeye yönelik coşku-
lu bir tarz benimsemiştir. Buna göre E seçeneği söy-
lenemez.

Cevap E

8. Parçadaki altı çizili söz yeni, daha önce dillendirilme-
miş olanı anlatmaktadır. Bu anlam örüntüsünü de A 
seçeneğindeki ifade tamamlamaktadır.

Cevap A

9. 

Bu tip sorularda parantez içinde verilen ifadeyi, 
altı çizili ifadenin yerine kullandığımızda açıklama 
doğruysa cümlenin anlamında bir değişme olmaz. 
Burada göz önünde bulundurulması gereken en 
önemli noktalardan biri de cümlenin mantıksal ya-
pısıdır.

 O hâlde parantez içinde verilen ifadeleri altı çizili ifa-
deler yerine kullandığımızda; I, II, III ve V numaralı 
ifadelerde tam bir örtüşme görebiliriz. IV. ifade de ise 
“zekâ ve bakış açısı” ifadelerinin birbirlerinin yerine 
kullanılmayacağı açıktır. Zekâ birçok zihinsel yete-
neğin değişik durum ve koşullarda kullanılmasıdır. 
Bakış açısı ise bir olayı, konuyu, düşünceyi belirli bir 
yönde incelemektir. O hâlde bu iki kavram birbirleri-
nin yerine kullanılamaz.

Cevap D

10. Bu tip sorularda parantez içinde verilen ifadeyi altı 
çizili ifade yerine kullanmak gerekir. Eğer parantez 
içinde verilen ifade altı çizili ifadeyle tam anlamıyla 
anlam ve mantık bakımından uyuşuyorsa bu ifade-
ler birbirlerinin yerine kullanılabilir. I, II, III ve IV. söz-
ler birbirlerinin yerine kullanılabilir. V. söz ve ayraç 
içindeki ifade aynı anlamı taşımadığı için anlamca 
örtüşmemektedir, çünkü “yapmak zorunda değilsi-
niz” demek yapın veya yapmayın size kalmıştır. Pa-
rantez içinde verilen “yapmamalısınız” gereklilik bil-
dirmektedir. Ayrıca “mutlaka” ve “yapmamalısınız” 
ifadesi de cümlenin yapısına uymamaktadır.

Cevap E
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ALES • PARAGRAFSÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM • 2

1. Altı çizili sözün içinde geçen “gizli” sözcüğü “bilinme-
yen” sözcüğünü akla getirmektedir. O hâlde, cümle-
deki altı çizili sözün kattığı anlam “Kelimelerin bilin-
meyen anlamlarını okuyucuya iletmek” olabilir.

Cevap B

6. Bir deyimin açıklamasıyla verilmesi, deyimle birlikte 
deyimin ne anlama geldiği, ne demek olduğunun söy-
lenmesidir. Seçeneklerdeki deyimler ve açıklamala-
rı şöyledir:

 A seçeneğinde “içi parçalanmak”, çok üzülmek 

 B seçeneğinde “gözü tutmak”, çok beğenmek 

 C seçeneğinde “hesabını bilmek”, gereksiz yere pa-
ra harcamamak

 D seçeneğinde “güçlük çekmek”, zorlanmak anla-
mındadır.

 E seçeneğinde verilen “ortalığın karışması”, deyimi-
nin açıklanması cümlede verilmemiştir.

Cevap E

2. “Maske” gerçeği gizler. Altı çizili sözle kendi kişiliğini 
yansıtmamak anlatılmıştır. Bu anlamı sağlayan ise 
maske metaforu olmuştur. Bunada mecaz ve gerçek 
anlam ilişkilerini gözönüne aldığımızda maskenin 
başka kişilikleri yansıtan anlamını çıkartmak zor de-
ğildir.

Cevap A

3. Soruda verilen cümlede “satır aralarından” sözüyle 
anlatılmak istenen “söylenmiş olanlardan çıkarılan 
söylenmemiş sözler”dir. Burada yazarın denemeleri 
ve günlükleri okunmuş ve söylenenlerden yola çıkı-
larak yazarın hırçın biri olduğu sonucuna varılmıştır. 
Hırçınlık, okunan metinlerde geçmemiş, ancak oku-
yucusuna sezdirilmiştir. Bu anlamı da “satır araları” 
karşılar.

 Cevap D

4. “Acı” sözcüğü A, B, C ve D seçeneklerinde mecaz 
anlamda kullanılırken E seçeneğinde “canı yanmak, 
ağrı duymak” anlamında, yani gerçek anlamıyla kul-
lanılmıştır. Diğer seçeneklerdeki cümlelerde somut 
olmayan bir acı söz konusudur.

Cevap E 

5. Parçada belirtildiği biçimde A, B, C ve E seçenekle-
rindeki deyimler gerçek anlamlarının dışında kulla-
nılmış olup başka bir dile kelimesi kelimesine çevri-
lemezler. Ancak “yükte hafif pahada ağır” deyimi ger-
çek anlamı ifade eder ve başka bir dile kelimesi ke-
limesine çevrilebilir. Bu deyim taşınması kolay olan 
ama satıldığında iyi para eden kıymetli eşyaları ifa-
de eder.

Cevap D
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ALES • PARAGRAFSÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM • 2

7. 

Bu soru tipinde verilen eylemleri soyutluk – so-
mutluk açısından inceleyebiliriz.

 D seçeneğinde “kafasından attı” sözü “unuttu, dü-
şünmeyi bıraktı vs.” anlamlarını karşıladığı için göz-
lenmesi mümkün olmayan bir eylemdir.

Cevap D

8. Bir şeye ışık tutulduğu zaman o şey görünür hâle ge-
lir. Parçadaki bağlamda Avrupalıların ışığı kendi içine, 
yüzüne tutması da benliğini öne çıkarmak anlamın-
dadır. Diğer seçenekler bu anlamı vermemektedir.

 Cevap E

9. Parçadaki “tarihin imbiğinden süzülüp gelir” sözüy-
le, kasabanın tarihî unsurları bünyesinde bulundur-
ması; yani eskiye özgü nitelikleri barındırması anla-
tılmak istenmiştir. “Tarih”ten kasıt eski olandır.

 Cevap A

10. Parçada, suya atılan taşın, suyu eskisi kadar açık 
göstermemesi gibi, deneyimlerin de sözcüklerle an-
latılması durumunda farklılaşacağı, olduğu gibi an-
latılamayacağı vurgulanmıştır. Dolayısıyla deneyim-
lerin sözcüklere dökülmesi suya taş atılmasına ben-
zetilmiştir.

Cevap E

11. Format “belirli bir biçim, tarz, üslup” anlamına gel-
mektedir. “geleneksel edebi formatın dışında” ifade-
siyle anlatılmak istenen “alışılagelenden farklı” bir 
edebi üsluptur.

Cevap A

12. “okurun dünyaya bakışı ve onu kendince yorumla-
ması” ifadesinden anlatılmak istenen okurun kendi-
sinden yola çıkarak eseri “anlamlandırma biçimi” dir.

Cevap C
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ALES • PARAGRAFSÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM • 3

1. “Sütlüyü sürüden çıkarmazlar.” atasözünün anlamı; 
yararlı, verimli şey elden çıkarılmaz demektir. Diğer 
atasözlerinin anlamı ise insanın çocukluğundaki huy-
ları, özellikleri yaşlılığında da değişmez. Buna göre 
E seçeneğindeki atasözünün anlamca diğerlerinden 
farklı olduğunu, söyleyebiliriz.

Cevap E

2. Mecaz anlam, bir sözcüğün gerçek anlamından ta-
mamen uzaklaşarak kazandığı anlamdır. A seçene-
ğinde altı çizili sözcük gerçek anlamından uzaklaş-
madığı için mecaz anlamıyla kullanılmamıştır. Diğer 
seçeneklerdeki altı çizili sözcükler akla gelen ilk an-
lamlarının dışında, yani mecaz anlamda kullanılmış-
tır.

Cevap A

3. Yazılışları farklı, anlamları tamamen aynı sözcükler 
eş anlamlıdır. C seçeneğindeki “zorluk” ve “güçlük” 
sözcükleri de bu özelliği taşımaktadır. Bu sözcükler 
aynı cümlede birbirinin yerine kullanılabilir. Ancak di-
ğer seçeneklerde bunu göremiyoruz.

Cevap C

4. 

Somut anlamlı bir sözcüğün anlam değişmesi yo-
luyla soyut bir anlam kazanmasına soyutlaştırma 
denir.

 A seçeneğinde “ezmek” sözcüğü bir şeyin üstüne 
basmak anlamındayken bu cümlede “sindirmek, üz-
mek, sıkıntıya sokmak” anlamında kullanılarak so-
yutlaştırma yaşanmıştır.

Cevap A

5. Parçada, sözü edilen yazarın beklemediği bir başa-
rıya ulaşması anlatılmaktadır. Düşüncenin akışına 
göre parçada boş bırakılan yere “alçakgönüllülük” 
sözü getirilmelidir. Parçadaki anlam bağlamına diğer 
sözcükler uymamaktadır.

Cevap D

6. Sözü edilen kitabın olay örgüsünün son sayfalara ge-
linceye kadar tam olarak kavranamadığı, “resmin ta-
mamını görebilmek” sözüyle somutlaştırılarak anla-
tılmaktadır. Resmin tamamını görebilmek, olayları 
bütün yönleriyle görebilmek ve kavrayabilmekle ala-
kalıdır.

Cevap E
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ALES • PARAGRAFSÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM • 3

7. 

Boşluk tamamlama sorularında cümle veya par-
çanın tamamı gözönünde bulundurularak olum-
luluk– olumsuzluk denklemi kurulmalıdır.

 Parçadaki “anlatılanlar öylesine canlı ki” ve “öykü ki-
şileriyle özdeşleşiyor” ifadelerine bakıldığında bu 
cümleleri bütünleyecek cümle C seçeneğinde vardır.

Cevap C

8. Bu tür sorularda sözün parçada kazandığı anlam 
esas alınmalıdır. Yazar, çocukluğunu geçirdiği evi an-
latırken bir dönemde iç dünyasında yaşadığı olum-
suzlukları “kitaplık raflarının üzerine çöken karanlık” 
sözüyle dile getirmiştir. Somutlaştırma yoluyla bir ruh 
hali ifade edilmiştir. Bu anlam örüntüsünü çıkarmak 
için metnin bütününü ele almak gerekir.

Cevap D

9. Cümledeki “suya düşmek” deyimi, bazı sebeplerden 
dolayı olayın gerçekleşemeyeceği anlamına gelmek-
tedir. Bunu hayal kırıklığı olarak da dile getirebiliriz. 
Bu anlamı C’de görmekteyiz.

 Cevap C

10. “Hem … hem de” bağlacı, “ikisi birlikte” anlamı ka-
zandırmaktadır. E seçeneğindeki “de” bağlacı da 
cümleye aynı anlamı kazandırmıştır.

Cevap E

11. Cümlede boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun 
söz, “kesinlikle”, “tamamıyla” anlamlarına gelen “yer-
den göğe kadar” deyimidir.

Cevap D

12. Deyimler bir durumu daha çarpıcı bir şekilde anlat-
maya yarayan söz öbekleridir. Buna göre içerisinin 
“hıncahınç dolu” olduğunu anlatmak için “iğne atsan 
yere düşmez” deyimini kullanmak uygundur.

Cevap B
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ALES • PARAGRAFSÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM • 4

1. ‘‘Çan çan etmek” deyimi, yüksek sesle sürekli geve-
zelik etmek anlamına gelmektedir. Bu deyim, hoşa 
gitmeyen, benimsenmeyen bir konuşma tarzını nite-
lemek için kullanılabilir.

Cevap D

2. 

Bu tür sorularda altı çizili söz öbeğinde geçen me-
caz anlamlı ifadelerin yansıttığı yani kastettiği an-
lam düşünülmelidir.

 Buna göre bir şeyi kuşatmak özellikle duvarla kuşat-
mak demek onu bir şeylerle sınırlamak veya sınır 
koymaktır. O halde “sınırlamak”  ile ilgili seçeneği 
aramak bizi yanıta götürecektir. Böyle bir ifade de 
sadece A seçeneğinde yer almaktadır.

Cevap A

3. Parçada, pencereden bakıldığında görülenler anla-
tılmış. Pencerenin insanlara “dışarıdaki yaşamın gü-
zelliklerini tattırdığı” ifade edilmiştir. Çünkü pencere-
den bakanlar güzellikleri görmektedir. Buna göre 
“dünyayla öyle barışık ki” sözüyle anlatılmak istenen 
“Dışarıdaki yaşamın güzelliklerini tattırdığı”dır. 

Cevap B

4. İkilem, insanı iki seçenekten birini, çoğunlukla isten-
meyen seçeneklerden birini seçmeye zorlayan du-
rumdur. O hâlde “tartışma” sözüyle “ikilem” arasında 
anlamca bir yakınlık söz konusu değildir. Diğer söz-
lerin anlamları ayraç içinde verilen açıklamalarla iliş-
kilidir.

Cevap B

5. Verilen cümlede “de” sözcüğü cümleye “dahi”,  “bile” 
anlamı kazandırmıştır. Aynı anlam C seçeneğindeki 
cümlede de söz konusudur.

Cevap C

6. Parçada, çeviri kitaplarda karşılaşılan bir durum ifa-
de edilmiştir. Bu da “Aslına en uygun ifadeyi bulmak” 
şeklinde belirtilmektedir. Altı çizili sözle anlamca ör-
tüşen ifade B seçeneğindeki ifadedir.

Cevap B
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ALES • PARAGRAFSÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM • 4

7. “Suya düşen kar tanesi”, yok olmayı, ortadan kay-
bolmayı akla getirmektedir. Buna göre altı çizili sö-
zün yerine “kendiliğinden ortadan kayboluyor” sözü 
getirilirse anlamda bir değişiklik olmaz.

Cevap E

8. Bir sanatçının kendi kişiliğini ön plana çıkarması öz-
günlük kavramıyla açıklanabilir. Anlam olayını ters-
ten düşünürsek “Şairin kişiliğini silmek” sözü de bu 
bağlamda “özgün yaratımları engellemek” anlamına 
gelmektedir.

Cevap D

9. 

Bu soru tarzında verilen kelimenin cümledeki an-
lamını karşılayan başka bir kelime kullanarak çö-
züme daha hızlı gidebiliriz.

 “Tutmak” sözcüğü A seçeneğinde, “bir özelliğini ko-
rumak”; B seçeneğinde, “kiralamak”; C seçeneğin-
de, “kaplamak, birikmek”; D seçeneğinde, “gönül ba-
ğı taşımak” anlamlarında kullanılmıştır. E seçeneğin-
de ise “uygun gelmek, çelişmemek” anlamında kul-
lanılmıştır.

Cevap E

10. 

“kadar” ilgeci, cümleye karşılaştırma, benzerlik, 
eşitlik, ölçü gibi anlamlar da kazandırabilir.

 B seçeneğinde, “kadar” sözcüğü “yaklaşık” anlamın-
da kullanılmış ve cümleye tahmin anlamı kazandır-
mıştır.

Cevap B

11. Cümlede geçen “canlı tarih” sözü, birtakım tarihî olay-
lara tanık olan bu olayları taşıyan, aktaran anlamla-
rını düşündürmektedir. E seçeneğinde de aynı an-
lam söz konusudur.

Cevap E
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ALES • PARAGRAFSÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM • 5

1. Yoğunlaştırma, çoğaltıp artırmayla değil, derinlik ka-
zandırmayla ilgilidir. Bunun için bu söze ilişkin veri-
len ifade yanlıştır. Diğer sözlerle ilgili olarak ayraç 
içinde verilen açıklamalar doğrudur.

Cevap C

7. Altı çizili söz grubunu bağlamından koparmadan de-
ğerlendirmek gerekir. Buna göre “içine hayat kaçar” 
sözü, parçadaki bağlamda insanın yaşamından izler 
barındırma anlamındadır. Sosyal bir olgu mecazla 
ifade edilmiştir.

Cevap A

8. Bir şeyin dokuya yerleşmesi onun içerik oluşturma-
sıyla açıklanabilir. Buna göre parçada geçen “sana-
tımızın dokusuna yerleştirmek” sözü bu anlamda “sa-
nat eserlerinin konusu haline getirme” olarak yorum-
lanabilir.

Cevap A

2. Parçada geçen “sanatçının herkesin söylediğini ken-
dine özgü bir biçimde dile getirmesi” sözüyle “özgün-
lük” kavramı vurgulanmaktadır. Özgünlük, herhangi 
bir konuda başkalarından ayrılabilmek anlamına ge-
lir. B seçeneğinde de özgünlük vurgulanmaktadır.

Cevap B

3. Parçada, karşılıklı konuşabilme olgunluğuna erişmiş 
insanlarla bu olgunluktan uzak insanlar karşılaştırıl-
maktadır. Buna göre, parçada geçen “çiğ insan” sö-
züyle “yaşının gerektirdiği bilgiye, görgüye ve olgun-
luğa erişmemiş olan insanların” anlatılmak istendiği-
ni söyleyebiliriz.

Cevap A

4. 

Bu tarz sorularda, sözcüklerin zihnimizde uyan-
dırdığı anlamları iyi yorumlamak gereklidir.

 Parçada, çevremizdeki cansız varlıklarla ilgili bir şey 
bilmediğimiz vurgulanmaktadır. Buna göre, parçada 
geçen “koca bir sıfır” sözüyle “Kimi eşyalarla ilgili hiç-
bir bilgimizin olmadığı” anlatılmak istenmiştir diyebi-
liriz.

Cevap C

5. A seçeneğinde, “gibi” sözcüğü cümleye zaman an-
lamı katmıştır: “Çıkış zilini duyduğu zaman, kendini, 
kalabalık ve bunaltıcı sınıftan dışarı attı.” Diğer se-
çeneklerde ise “gibi” sözcüğü, cümlelere benzetme, 
karşılaştırma anlamları katmıştır.

Cevap A

6. “havale etmek” bu parçada, “göndermek, yönlendir-
mek” anlamlarında kullanılmıştır. Bu sözün “ceza ver-
mek” sözüyle anlamca bir ilgisi yoktur. Diğer sözle-
rin ayraç içinde verilen açıklamaları doğrudur.

Cevap E
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ALES • PARAGRAFSÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM • 6

1. Bir şeye sesinin yankısını katabilmek, kendi üslubu-
nu oluşturmak, kişiliğinin rengini yansıtmak anlamın-
dadır.

Cevap A

2. “Gölgesi duruşuna bağlı olma” sözünde, bir durumun 
başka bir duruma göre aldığı şekil vurgusu vardır. 
Verilen parçadaki bağlamda da edebiyat eleştirme-
ninin öznellikten tam anlamıyla sıyrılamamış olma-
sına karşılık gelmektedir.

Cevap A

4. Parçadaki söz öbeği ve devamı dikkatlice okunursa 
Batı’nın takip edildiği ve onun etkisinde kalındığı an-
lamı çıkacaktır. Hâliyle burada “yüzünü çevirmiş” de-
nilerek Batı’nın takip edildiği ve onun etkisinde kalın-
dığı anlamı çıkmaktadır.

Cevap E

3. Parçadaki altı çizili sözde geçen “aslında” ifadesin-
den söz konusu eserde temelde tek olay olmasına 
rağmen anlamının yoğun yani derin olduğunun an-
latılmaya çalışıldığı çıkarılabilmektedir.

Cevap C

5. Sis, görüşe engel olur ve bakılan bir şeyin net olarak 
görülememesine yol açar. Bu ifadenin mecaz karşı-
lığı soru öncülüne verilen metne uygulandığında B 
seçeneğindeki yargıya varılabilir.

Cevap B

6. “Bu konuda ben onun kadar başarılı değilim.” cüm-
lesinde “kadar” sözcüğü iki kişiyi karşılaştırmıştır. Ya-
ni, ölçüsünde, derecesinde anlamı katmıştır. Diğer 
seçeneklerdeki cümlelerdeyse farklı anlam ilgileri ku-
rulmuştur.

Cevap B
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ALES • PARAGRAFSÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM • 6

8. Parçada, caz ile sinemanın birbiriyle ilişkisinden söz 
edilmektedir. “Sinema ve cazın birbirine teğet geç-
memesi” sözüyle de bu iki sanatın birbiriyle hep iliş-
kili ve iç içe olma durumu anlatılmak istenmiştir.

Cevap E

10. Verilen cümlede “için” sözcüğü “amacı” anlamı kat-
mıştır. Buna göre “kurutmak amacıyla” sözünün kul-
lanılması, anlamda bir değişikliğe yol açmayacaktır.

Bu sorularda seçeneklerdeki ifadeleri altı çizili ifa-
delerin yerine kullanmak gerekir.

Cevap D

11. I, II, III ve IV numaralı sözcüklerle yapılan açıklama-
lar doğrudur. “yakıştırma” sözcüğü bu cümlede “ben-
zetme, uydurma, örnekleme” anlamında kullanılmış-
tır.

Cevap E

9. “acının üstüne çıkmak” sözüyle parçada anlatılan 
“üzüntüsünü yenerek görevini sürdürmek” tir. Bunu, 
acıya galebe çalmak olarak da yorumlayabiliriz.

Cevap C

7. Verilen parantez içindeki anlamı karşılamayan söz 
hesaba katmak” ifadesidir. III. numaralı bu söz göz 
önünde bulundurmak, önemli görmek anlamına gel-
mektedir.

Cevap C
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ALES • PARAGRAFSÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM • 7

1. 

Bu soru tipinde anlamca aynı olduğunu düşündü-
ğümüz kavramları birbirinin yerine kullanarak doğ-
ruluğun sağlamasını yapabiliriz.

 A, B, C ve D seçeneklerindeki altı çizili sözcüklerde 
yaklaşıklık anlamı vardır. “daha” sözcüğünde ise kar-
şılaştırma anlamı vardır ve bu sözcük diğer seçenek-
lerdeki sözcüklerden daha farklı bir anlam katmıştır.

Cevap E

6. Birinci boşluktan önceki kısımdan örümceğin tırman-
masının başarısızlıkla sonuçlandığı anlaşılmaktadır. 
İkinci boşlukta ise yuvarlanıverdi sözünün kullanıl-
ması kompozisyon bütünlüğünü sağlayacaktır.

Cevap B

2. “Gerilere itilmek” parçadaki anlamıyla ilgi görmemek-
tir. İkinci planda bırakılmak anlamında kullanılmıştır.

 Cevap A

3. “alabildiğine” sözü “sınırsız, uçsuz, bucaksız” anla-
mındadır. Buna göre II. söz aradığımız ifadedir.

Cevap B

4. Parçada geçen kullanımına uygun olarak “herkesi 
kendi yerine oturtmak” sözünün “olumlu ve olumsuz 
özellikleri görebilmek” anlamında kullanıldığını söy-
leyebiliriz.

Cevap C

5. D seçeneğindeki cümlede “sakınmak” sözünün an-
lamını içeren bir kullanım yoktur. Diğer seçenekler-
deki ifadeler ise aynı seçenekteki cümlelerle anlam-
ca uyuşmaktadır.

Cevap D
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ALES • PARAGRAFSÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM • 7

7. “Kılı kırk yarmak” deyimi, çok özenip bütün ayrıntıla-
ra dikkat etmek anlamındadır. Bu deyimin anlamı “ya-
vaşça” olarak yanlış verilmiştir. Diğer cümlelerdeki 
açıklamalarda bir uyumsuzluk yoktur.

Cevap A

8. Boşluklardan sonraki ve önceki kısımlar incelendi-
ğinde boşluklara gelecek ifadede ortaya çıkacak bir 
durumla ilgili olarak gerçekleşmesi gereken olgular-
dan söz edilmektedir. Bunlar “beğenmeyen” “kabul-
lenmeyen” sözleriyle anlatabilir.

 Cevap C

9. Kitapta anlatılanlara göre okuyucuda oluşabilecek 
ruh hâlinin ve durumun anlatıldığı parçada “ağırlığı 
altında ezmek” sözüyle “okuru bunaltmak” anlatılmış-
tır.

Cevap B

10. Bir şeyin geniş olmasıyla açık olması arasında çok 
fark vardır. Buna göre, V. söz için verilen açıklama 
da doğru değildir. Diğer ifadelerle cümleler arasında 
bir uyumsuzluk yoktur.

Cevap E 

11. Bir şeyi geleceğe taşımak, onun sürekliliğini sağla-
mak anlamındadır. Bu durumda A seçeneğindeki ifa-
deyi altı çizili sözün yerine getirdiğimizde anlamda 
bir değişiklik olmayacaktır.

Cevap A
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ALES • PARAGRAFSÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM • 8

1. Bu tür sorularda altı çizili söz öbeğini içinde bulun-
duğu cümleyle değerlendirmek gerekir. “işi biterse” 
sözü, kullanıldığı cümlede deyim özelliği kazanma-
mıştır. “Beklediğim para gelmezse işim biter.” cüm-
lesindeki “işi bitmek” deyimdir.

 Cevap D

2. 

Bu tip sorularda önce altı çizili söz öbeğinin anla-
mını tek tek düşünerek onları birleştirmeli (parça-
dan ® bütüne) sonra da parçada anlatılana uyar-
lanmalıdır.

 Buna göre, eğer bir insanın yerinde değil de yanın-
da olmak istiyorsak “birlikte çalışmalıyız” anlamına 
ulaşırız.

Cevap C

4. 

Türkçe sorularında yapılan en bariz yanlışlardan 
biri de sadece altı çizili söz veya söz öbeğini oku-
yarak yorum yapmaktır. Bunun yerine cümleyi oku-
mak ve ifadeyi cümleye göre yorumlamak gere-
kir. Çünkü sözcük veya söz öbeği cümleye göre 
farklı anlamlara gelebilir. 

 Buna göre I, II, III ve V. sözler ve açıklamaları doğru 
verilmiştir. Bir insanın yaptığı işe değer vermek ile 
neşelendirmek veya tatlı sohbetlerinin olması doğru 
bir açıklama olmaz.

Cevap D

3. İnsana özgü niteliklerin cansız varlıklara aktarıldığı 
cümlelerde kişileştirme sanatı bulunmaktadır. Buna 
göre I. cümlede anlatıcı daha çarpıcı bir anlatım sağ-
layabilmek için “evlere” gülümsetme özelliği yükle-
yerek kişileştirme sanatı yapmıştır.

Cevap A

5. Kalıplaşmamış söz öbeklerinde anlam bulunurken 
önce sözcüklerin tek tek anlamı düşünülmeli (yani 
parçadan bütüne doğru gidilmeli) sonra da bu par-
çada anlatılanlara uyarlanmalıdır. Buna göre “hayal 
gücü” birinin zihninin içinde kendiliğinden görüntüler 
üretebilmesidir. Zaten üretmek sözcüğü seçenekler-
de sadece A’da bulunmaktadır. İntihar ise ölüm so-
nucunu doğuracağını bilerek canlının kendisinin yap-
tığı eylemdir. Yani sonlandırma. O hâlde “üretmek ve 
sonlandırmak” ifadelerini anahtar olarak alırsak kar-
şımıza A seçeneği çıkar.

Cevap A
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ALES • PARAGRAFSÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM • 8

6. Yolculuk, yeni şeyler keşfetmemizi sağlar. Yeni yer-
ler, yeni insanlar görüp tanırız. Buna bağlı olarak “bir 
kişi kendi içinde yolculuklara çıkıyorsa” kendini an-
lamaya, yeni yönlerini tanımaya çalışıyor anlamı çı-
kar.

Cevap D

7. 

Bu tür sorularda asla altı çizili sözcükler okuna-
rak yorum yapılmamalı. Cümlenin ya da paragra-
fın tamamı okunarak altı çizili ve parantez içinde-
ki sözcüklerin anlamlarının örtüşüp örtüşmediği 
kontrol edilmelidir.

 Bu bağlamda I, II, III ve IV. sözcükler ve parantez 
içinde verilen sözcükler birbirlerinin yerine kullanıla-
bilir. İkiden çok yönü olan, çok özellikli anlamındaki 
“çok yönlü” ve “ayırt ederek” anlamında kullanılan 
“seçici” sözcüğünün anlamı birbirini karşılamamak-
tadır.

Cevap E

8. A → köklü değişiklik (yenilik)

 C → değişik anlayışla (farklılık)

 D → zamanı etkin ve ekonomik (verimlilik)

 E → içeriğini yenilediğimiz (güncellik)

 II. cümlede “alışılmış” sıradan anlamındadır ve ben-
zerlik anlamını içermez.

Cevap B

9. Bu tür sorularda önce altı çizili sözlerde geçen söz-
cüklerin anlamı düşünülmeli, daha sonra parçada an-
latılan konuya uyarlanmalıdır. O hâlde “yüksek ses-
le konuşan” biri düşüncelerini ya da savunduklarını 
söylemekten çekinmeyen biridir diye düşünürsek bu 
anlamı sadece D seçeneğinde bulabiliriz.

Cevap D

10. Maske “bir şeyi gizlemek, örtmek, saklamak” anla-
mında kullanılır. Bu parçada geçen “deneme, mas-
kelerin çıkarıldığı yerdir.” ifadesinde denemede sak-
lı gizli konulara yer verilmemesi, “duygularını ve di-
lin samimi olması” vurgulanmak istenmiştir.

Cevap B
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ALES • PARAGRAFCÜMLEDE ANLAM ÖZELLİĞİNİ BULMA • 1

1. Anlatım, ele alınan konunun ifade edilme biçimidir. 
III. cümledeki “kahramanın ağzından bize nakledil-
mektedir” ve IV. cümledeki “olabildiğince realist bir 
biçimde” sözleri sözü edilen eserin anlatımıyla ilgili-
dir.

Cevap C

9. Anlamca yakın olan cümleler aynı duygu ve düşün-
ceyi farklı sözcüklerle anlatan cümlelerdir. Genelde 
biri olumlu biri olumsuz şekilde verilmektedir. II. cüm-
lede sanatçıların kendilerinden önceki sanatçıları dik-
kate almadıkları anlatılmıştır. III. cümlede de şairin 
ya da romancının eserleriyle bu alanda ilk oldukları 
yani kendinden öncekileri dikkate almadıkları belir-
tilmiştir. II. cümle olumlu, III. cümle aynı düşünceyi 
olumsuz şekilde vermiştir.

Cevap B

10. Soru öncülünde verilen “değişen durumdan” eskisin-
den farklı olarak, alışılmışın dışında kastedilmiştir. 
III. cümlede geçen “… artık yöresel olmaktan çıktı 
…” yargısıyla değişen bir durum, devamındaki “… ve 
kentten şarkıcıların getirdiği …” yargısıyla da onun-
la ilgili açıklamayı bildirmektedir.

Cevap C 

7. 

Bir olay, durum, varlık ya da kişi hakkında olum-
lu ya da olumsuz görüş bildiren cümlelere eleşti-
ri cümleleri denir.

 Parçada geçen VI. cümle de “… bütünüyle ortaya 
koyamasa da …” ifadesiyle olumsuz eleştiri, “… şii-
rini, iç dünyasını ve aydın tavrını anlamamı sağladı.” 
ifadesiyle olumlu bir eleştiri yapılmıştır.

Cevap E

8. En az iki kavramın değişik yönleriyle kıyaslanması-
na “karşılaştırma” denir. Cümlede “daha, en, kadar, 
gibi” ifadelerle karşılaştırma ilgisi kurulabilir. Soruya 
baktığımızda; V. cümlede geçen “… Stendhal’de ol-
duğu kadar Balzac’ta ve Tolstoy’da da vardır.” ifade-
siyle cümlede Stendhal ile Balzac ve Tolstoy’un açık-
ça karşılaştırıldığı görülmektedir. Karşılaştırmada, 
karşılaştırılan kavramlar aynı seviyede olabilir.

Cevap E

2. lll. cümlede empatinin dünyanın en zor işlerinden bi-
ri olduğu söylenmiş, lV. cümlede buna herhangi bir 
örnek verilmemiştir. Bunun için de IV. cümleyle ilgili 
D seçeneğindeki ifade yanlıştır.

Cevap D 

3. Bu tip sorularda önce mecaz anlamlı sözcüklerin ger-
çek anlamını tespit etmek gerekir. Soru öncülünde 
verilen cümledeki “şiirin toprağıdır” ifadesi mecaz an-
lamlı bir ifadedir. Toprak canlıların yaşamsal görev-
lerini yerine getirdiği bir kütledir. Eğer “çocukluk” ifa-
desiyle bu ifadeyi birleştirecek olursak şiirin çocuk-
lukta yaşanılanlarla beslenildiğini çıkarabiliriz. O hâl-
de şıklarda “beslenmek” ibaresini arayacak olursak 
karşımıza C seçeneği çıkar.

Cevap C

4. III. cümlede, gençler için yapılması gerekenlerden 
değil, yetersiz kalan bir tutumdan söz edilmektedir. 
Buna göre C seçeneğinde III. cümleyle ilgili olarak 
söylenenler yanlıştır.

Cevap C

5. Ayna ticaretinin durumuyla ilgili bilgilere V. cümlede 
değil, IV. cümlede yer verilmiştir. Buna göre, E seçe-
neğinde verilen açıklama V. cümleye uygun değildir.

Cevap E

6. IV. cümlede, başlangıç ve sonuç arasındaki anlam 
ilişkisinden değil, metnin düzenli bir biçimde ilerle-
mesini sağlama özelliğinden söz edilmiştir.

Cevap D
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1. Neden-sonuç cümleleri iki bölümden oluşur. Birinci 
bölüm neden, ikinci bölüm sonuçtur. Bu tür sorular 
“gerekçeli yargı” olarak da sorulabilir. Eylemin hangi 
nedenle meydana geldiği bizim için çok önemlidir. 
Cümleye neden-sonuç ilişkisi daha çok “için, -den,   
-dığı, için” ek veya edatlarıyla sağlanır. Buna bağlı 
olarak soruya baktığımızda I. cümlede geçen “yön-
de etkilendiği gibi” ifadesiyle cümleye neden – sonuç 
ilgisi katılmıştır. Cümleye “Metabolizmamız neden 
yavaşlıyor?” sorusunu sorduğumuzda “… yağmurlu 
havalardan psikolojik durumumuz olumsuz yönde et-
kilendiği için” cevabını alıyoruz.

Cevap A 

4. Öznellik; doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye de-
ğişen, doğruluğu tartışılan ve yorum katılan yargılar-
dır. Öznellik tamamıyla kişisellik bildiren yargılardır. 
Buna bağlı olarak, III, IV, V ve VI. cümlelerde öznel-
lik değil, nesnellik söz konusudur. I. cümlede yer alan 
“bıktırır” ifadesi öznellik bildirmektedir. II. cümlede 
geçen “yaşam zorlaşır” ifadesi de öznellik bildirmek-
tedir.

Cevap D

5. Soru dolaylı olarak öznel ifadeyi sormaktadır. Öznel 
ifadeler; kişisellik bildiren, yorum katılan ve ispatla-
namayan yargılardır. Öznel bir yargı içinde kişisellik 
bildiren “iyi, kötü, güzel, berbat …” gibi ifadeler yer 
alır. Cümleleri tek tek incelediğimizde II. cümlede yer 
alan “… en güzel tonlarına bürünerek …” ifadesiyle 
kişiselliğe yer verilmiştir.

Cevap B

6. Kişileştirme; insana ait özellikleri insan dışındaki var-
lıklar için kullanmaktır.  II. cümlede geçen “Karade-
niz, burada Akdeniz’i kıskanıp” ifadesiyle ve IV. cüm-
lede geçen “… hırçınlığından vazgeçmemişti Kara-
deniz” ifadesiyle “Karadeniz” kişileştirilmiştir.

Cevap B

7. I. cümlede bir kişinin (İdris) durumu (yorgun argın 
nehre ulaşması) anlatılmaktadır. II’de bir engebenin 
(tepe) konumundan (nehre bakan) ve görüntüsün-
den (pürüzsüz dik gövdeli ağaç kümeleri) söz edil-
mektedir. III’te ağaçların durumuyla ilgili (öylesine 
sıktı ki dalları birbirine karışmıştı) bir açıklama yapıl-
maktadır. V’te görülen kişiyle ilgili betimleme (avcı 
kılıklı bir adam) yapılmaktadır. IV’te bir böceğin bes-
lendiğiyle ilgili bir bilgi yer almamaktadır.

Cevap D

2. Parçada numaralandırılmış olan II, III, IV ve V. cüm-
lelerde olumlu düşünceler dile getirilmiştir. I. cümle-
de “gereksiz bir yığın bilginin öğretilmeye çalışıldığı, 
hayatla hiç ilgisi olmayan sanal bir gerçeklik” ifade-
leriyle okulun olumsuz algılanışı; “… değil, dünyay-
la bütünleşmenin önemli bir parçasıdır.” ifadesiyle 
okulun olumlu algılanışı verilmiştir.

Cevap A

3. Karşılaştırma; iki kavram, nesne, eser, kişi arasında 
yapılan kıyaslamadır. Karşılaştırmada benzerlik, fark-
lılık, üstünlük gibi değişik durumlar ifade edilir. Kar-
şılaştırma cümlelerinde; karşılaştırma ilişkisi “gibi, 
kadar, daha, en …” gibi bağlaç, ilgeç ve belirteçler-
le kurulur. I. cümlede geçen “kimi Ege ve Marmara 
kasabaları gibi” ifadesiyle Urla ve Ege, Marmara ka-
sabaları arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Kar-
şılaştırmada eşitlik ilgisinin de bulunabileceği unutul-
mamalıdır.

Cevap A
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ALES • PARAGRAFCÜMLEDE ANLAM ÖZELLİĞİNİ BULMA • 2

10. I. cümlede, yazarın son romanıyla diğerleri karşılaş-
tırılıp aralarındaki farklılık belirtiliyor. II. cümlede Ay-
tmatov’a dair bir övgü yapılmamıştır. III. cümledeki 
“zamanla” sözü aşamalı durumdan bahsedildiğini an-
latmakta, IV. cümlede, “için” edatıyla amaç ilgisi ku-
rulmaktadır. V. cümlede, çalışmanın adı açıklanmış-
tır.

Cevap B

9. Soru öncülü bize dolaylı olarak nesnel cümleyi sor-
maktadır. Nesnel cümleler kanıtlanabilir, yorum ka-
tılmayan ifadelerdir. Öznel cümleler ise kanıtlanama-
yan, yorum katılmış yargılardır. I. cümlede; “gerçek 
bir doğa harikası”, III. cümlede; “ilginç bir mağara”, 
IV. cümlede; “inmek zevkli”, V. cümlede; “bu yorgun-
luğa değer” ifadeleri kişisellik bildirmektedir. II. cüm-
lede kişisellik yoktur.

Cevap B

11. İlk cümle, parçanın konusunu ortaya koymaktadır, 
yani sonraki cümlelerde söyleneceklerle ilgili bir gi-
riş niteliğindedir. II. cümledeki “çünkü” sözcüğü ön-
ceki cümlenin gerekçesinin açıklandığını anlatmak-
tadır. III. cümlede herhangi bir yetersizlikten söz edil-
memiştir. IV. cümledeki “birçok şey gibi” sözü ben-
zerlik anlatmakta, V. cümlede, “Türkiye ise” sözün-
den karşılaştırma yapıldığı anlaşılmaktadır.

Cevap C

8. Sanatlı söyleyiş; sözcüklere mecaz anlam yüklene-
rek anlatılmak istenenin mecazlı, yani soyut bir şe-
kilde anlatılmasıdır. B seçeneğinde “… kayan bir yıl-
dız gibi sürüklenip”, C seçeneğinde “… cehennemin 
karşısında, eriyip giderler.”, D seçeneğinde “… bir 
nehir gibi akar”, E seçeneğinde “… dehasının gizli 
mabedinde sunulan armağan” sanatlı söyleyişe ör-
nek gösterilebilir. A seçeneğinde sözcükler genelde 
ilk anlamlarında kullanılmıştır. Cümle açık bir cümle-
dir.

Cevap A
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ALES • PARAGRAFCÜMLEDE ANLAM ÖZELLİĞİNİ BULMA • 3

1. V. cümlede 50 kişinin yalnızca bilim adamı olmaya 
odaklandığı belirtilerek kesin bir yargı ortaya kon-
muştur. Diğer cümlelerde kesinlik anlamı olduğunu 
söyleyemeyiz.

Cevap E

6. I. cümlede denemenin tanımı verilerek bir kavramla 
ilgili açıklama yapılmıştır. II. cümlede “yazar ileri sür-
düğü düşüncelere yürekten inanmış olmalıdır.” ifa-
desiyle yazarların sahip olması gereken bir özellik 
belirtilmiştir. III. cümlede “ya da” bağlacıyla bir önce-
ki cümlede belirtilenle ilgili ek bilgi verilmiştir. IV. cüm-
lede ise kendinden önceki II ve III. cümlelerde belir-
tilen ifadelerin sonucu “… kendilerini bu yolla geliş-
tirirler” ifadesiyle dile getirilmiştir. V. cümlede ise her-
hangi bir güçlükten söz edilmemiştir. Sadece IV. cüm-
lede verilen ifade desteklenmiştir. Hâliyle V. cümle 
ve E seçeneğinde verilen ifadeler uyuşmamaktadır.

Cevap E

9. Parçada, bir müzik dinletisinde karşılaşılabilecek du-
rumlardan söz edilmekte; parçadaki V ile numaralan-
mış cümlede ise bu durumlarda yanlışlık yapmamak 
için birtakım öneriler sıralanmaktadır. Buna göre V. 
cümlede bir öneriden söz etmek mümkündür.

 Cevap E

2. Öznellik bildiren cümleler kişiden kişiye değişebilen, 
yorum katılan, ispatlanamayan yargılardır. Öznel 
cümlelerde kişisellik bildiren “güzel, harika, iyi, kötü, 
berbat …” gibi ifadeler yer alır. Parçada geçen I, II, 
III ve IV. sözlerde nesnellik söz konusudur. V. ifade-
de ise “en iyi” ifadesinden dolayı öznellik olduğu açık-
tır.

Cevap E

3. Cümlelerdeki “en önemli özellik”, “büyük bir emek”, 
“zengin çağrışımlar”, “mütevazı bir kelime işçisi” gi-
bi sözler yazar hakkında yorum yapıldığını göster-
mektedir. IV. cümlede yorum yapılmamış, sadece bil-
gi verilmiştir.

Cevap D

4. V. cümlede koşul anlamı vardır. “Gençlerin şarkıcı ve 
futbolcu olmayı istememelerinin koşulu, şarkıcı ve 
futbolcuların asıl hayatlarının gözler önüne getirilme-
si”dir.

Cevap E

5. I. cümlede “… dönüp durarak açıklamaktan vazgeç-
mek gerekiyordu.” ifadesiyle nasıl değerlendirilmesi 
gerektiği belirtilmiştir. II. cümlede “kabuklaşmış sınır-
ların dışına çıkarılmalıydı” ifadesiyle yeni bir yakla-
şımla ele alınması gerektiği açıklanmıştır. III. cümle-
de “… durduğu eşikten böyle kurtulabilir …” ifadesiy-
le hangi çıkmazların aşılabileceği ortaya konmuştur. 
IV. cümlede “… yeni bir boyut kazandırırdı.” ifadesiy-
le önceki cümlede belirtilenin olumlu bir sonucu dile 
getirilmiştir. 

 D seçeneğine göre V. cümlede bir engellemenin ol-
duğu belirtilmiştir. V. cümlede engelleme söz konu-
su değildir. Sadece önceki cümlelere göre bir öneri 
söz konusudur.

Cevap D

7. İlk cümlede kitapla ilgili bir düşünce, görüş bildirilmiş-
tir. II. cümlede, kitabın okunması için yönlendirme ya-
pılmış, III. cümlede, eserin üslup özelliklerinden bah-
sedilmiştir. IV. cümlede geçen “hayranlıkla”, “sorgu-
layıcı” sözcükleri öznel düşünceleri ortaya koymak-
ta, V. cümlede, roman kahramanıyla ilgili bilgi veril-
mekte, yani bir kavram açıklanmamaktadır.

Cevap E

8. Çıkarım, birtakım verilerden hareketle bir sonuca ula-
şılmasıdır. B seçeneğinde neden-sonuç ilişkisi kuru-
larak bir çıkarım yapılmıştır.

Cevap B

10. Cümlede verilen ipuçlarına dikkat edecek olursak 
cümlenin A seçeneğindeki cümlenin anlamıyla ya-
kınlık taşıdığını görebiliriz:

 Kalıcılık → yaşarlık

 Tüm insanlığa seslenen → evrensel değerleri işle-
me

 Cevap A
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ALES • PARAGRAFCÜMLEDE ANLAM ÖZELLİĞİNİ BULMA • 4

1. D seçeneğinde, soruya verilen yanıt gerekçe içer-
mektedir. Çünkü bu soru ve yanıttan gerekçesi veril-
miş bir yargı çıkarılabilmektedir: “Yansıtılmak istenen 
duyguyu daha iyi anlayabilmek için üslubu önemse-
rim.”

 Cevap D

9. B seçeneğinde, yanlışın çok olmamasının koşulu sil-
ginin kalemden önce bitmemesi şeklinde ifade edil-
miştir. Cümlede koşul anlamı dilek - koşul kipiyle (-se 
/ -sa) sağlanmıştır.

Cevap B

2. I. cümlede, Türkiye’yle diğer ülkeler Doğu Avrupa’ya 
kültürel yakınlığı yönüyle karşılaştırılmaktadır. II. cüm-
lede, söz konusu projeye Türkiye’nin dâhil edilme sü-
reci açıklanmaktadır. IV. cümlede, çeviri için özel bir 
fon oluşturulmasının nedeni (diller arası köprüler ku-
rulması) açıklanmaktadır. VI. cümlede, yapılan çalış-
mayla kültürler arası köprüyü daha da güçlendirme-
nin farklı yaşamları yan yana getirebilmenin amaç-
landığı belirtilmektedir. Ancak III. cümlede, dünya ça-
pında tanınan edebiyatçılarımız olduğundan söz edil-
memiştir.

 Cevap C

3. Parçadaki IV ve V. cümleler, birbirine benzer düşün-
celer içermektedir. İki cümlede de dilin, düşünce ve 
kültürün tek taşıyıcısı olduğu ifade edilmiştir.

 Cevap D

4. I. cümlede, işlenmemiş deniz suyunun içmeye uygun 
olmamasının nedeni (insanın kullanabileceği miktar-
dan daha yüksek oranda tuz içermesi); II. cümlede, 
deniz suyunun içildiğinde bedenin susuz kalmasının 
nedeni (canlı dokulardaki suyun çekilmesi) açıklan-
mıştır.

 Cevap A

5. B seçeneğindeki “de” bağlacı cümleye zorunluluk an-
lamı katmıştır. Cümlede, bir eylemin kesinlikle ger-
çekleşeceği, ikinci bir ihtimalin olmadığı ifade edil-
miştir.

 Cevap B

6. Parçada, ünlü bir şairin önerisine kulak asmayan bir 
gazetecinin pişmanlığı dile getirilmektedir. Altı çizili 
söz de parçanın bir özeti niteliğinde sayılabilir.

 Cevap E

7. Parçada, bir geziyle ilgili izlenimler aktarılmaktadır. 
V ile numaralanmış cümlede ise gezi sonrası herke-
sin farklı duygular içinde olduğundan, yani insanlar-
daki değişimden söz edilmiştir.

 Cevap E

8. A seçeneğinde, bir durumun sonucuyla ilgili soru so-
rulmaktadır. Buna göre bu cümlede, merak anlamı-
nın söz konusu olduğu söylenebilir.

Cevap A

10. Parçadaki IV ile numaralanmış cümlede geçen “dü-
şünülüyor”, VI ile numaralanmış cümlede geçen “sa-
nılıyor” sözleri, bu cümlelere tahmin anlamı kazan-
dırmaktadır. 

Cevap D

11. Parçada I ile numaralanmış cümlede, bir filmin ne 
zaman gösterime girdiği ve içeriğinin ne olduğu gibi 
nesnel (kanıtlanabilir) bilgiler aktarılmaktadır. Ancak 
diğer cümleler kişiden kişiye değişebilecek, öznel 
yargılar içermektedir.

Cevap A
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1. Parçada II ve V ile numaralanmış cümlelerde anıyla 
ilgili aynı özellik dile getirilmiştir. Çünkü II. cümlede 
geçen “dürüst, tarafsız olma, yalan yanlış yazmama” 
sözleriyle V. cümlede geçen “doğrulardan uzaklaş-
mama” sözü arasında anlamca yakınlık söz konusu-
dur.

Cevap D

5. Soru kökünü okuyup seçeneklerde belirtilen numa-
ralandırılmış ifadelere baktığımızda; Vanlıların göle 
deniz demesinin yani göl yerine deniz adlandırılma-
sı yapılmasının nedeni açıklanarak anlaşılır hâle ge-
tirilmiştir. 

 II. cümlede martıların motorun etrafını sarıvermesi-
nin nedeni açıklanmıştır. III. cümlede tarihî bir yapıt-
tan bahsedilmiş, fakat bu yapının önemli olup olma-
dığına değinilmemiştir. C şıkkı yanlıştır. IV. cümlede 
yer alan “bu kilise” ifadesiyle bir önceki cümlede an-
latılanlara ekleme yapılmıştır. V. cümlede “adada 
kumsal, su ve temiz plajıyla” ifadesiyle adanın ilgi çe-
kici özellikleri sıralanmıştır.

Cevap C

2. Parçada sanatçı, rekabetten, kıskançlıktan, aleyhte 
konuşmadan yakınmaktadır. III ile numaralanmış 
cümlede ise bu durumdan duymamayı, görmemeyi 
tercih ederek; o tür ortamlara girmeyerek korundu-
ğunu belirtmektedir.

Cevap C

3. Dil ve anlatım özellikleri, bir yazarın dili kullanma bi-
çimiyle, üslubuyla ilgilidir. Parçadaki III ile numara-
lanmış cümlede, “güldürü unsurlarına bolca yer ve-
rir”; IV ile numaralanmış cümlede “hoşgörüyü elden 
bırakmayan bir eleştiri”; V ile numaralanmış cümle-
de, “sıcak, iyimser ve parıltılı sentezi” sözleri bu cüm-
lelerin söz konusu yazarın dil ve anlatım özellikleriy-
le ilgili olduğunu göstermektedir. 

Cevap A

4. I. cümlede, Gaziantep geçmişin gösterişli ve mistik 
doğu kentlerine benzetilmiştir. II. cümlede, Gazian-
tep’in ticaret alanındaki (dokumacılık, tekstil gibi) et-
kinlikleri anlatılmıştır. IV. cümlede, ortaya konulan 
ürünlerin yapılış özelliği (el işçiliği) belirtilmiştir. V. 
cümlede, bir özelliğinin (Suriye’yle sınır komşusu ol-
ması) sağladığı olanaktan (Halep, Şam gibi kentler-
le ticaret yapılabilmesi) söz edilmiştir. Ancak III. cüm-
lede, kamu kuruluşlarının işbirliğinden bahsedilme-
miştir. 

Cevap C
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8. Üslup, bir sanatçı ya da eserin dil, anlatım özellikle-
ridir. IV. cümledeki “işlek, akıcı ve kolay anlaşılır di-
li” sözlerinden bu cümlenin üslupla ilgili olduğu söy-
lenebilir.

Cevap B

10. I. cümlede, ülkelerin afetlerin etkisini en aza indirmek 
için arayış içinde olduklarından söz edilmektedir. III. 
cümlede, doğruluğunun araştırılarak kanıtlanabile-
ceği yargılara sayısal verilerden de yararlanılarak yer 
verilmektedir. IV. cümlede, afetlerin % 25 inin geliş-
mekte olan ülkelerde meydana geldiği belirtilmekte-
dir. V. cümlede, gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ül-
keler deprem riski açısından karşılaştırılmaktadır. An-
cak II. cümlede, bir önlem almanın gerekliliği vurgu-
lanmamıştır.

Cevap B

6. I’de ve IV’te “söyleniyor”, II’de “büyük bir olasılıkla”, 
III’te “sanılan” sözleri bu cümleleri kesinlik anlamın-
dan uzaklaştırmaktadır. Ancak V. cümlede kesinlik 
söz konusudur.

Cevap E

7. I. cümlede, emekli insanların yaşadığı stresin neden-
leri (işsiz güçsüz olması, “Artık bir işe yaramıyorum.” 
düşüncesine kapılması) açıklanmıştır. Buna göre, I. 
cümlede neden – sonuç ilişkisinden söz edilebilir.

Cevap A

9. III. cümlede, sözü edilen kitap dizisinde İstanbul’un 
kırk semtinin ele alınacağı belirtilmiştir. “Ne anlatıl-
mış?” sorusu bize içeriğe ilişkin bilgi verir.

Cevap C
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1. Bu tip sorularda önce seçeneklerdeki ifade ardından 
buna bağlı olarak parçadaki yargıya bakılmalıdır. Se-
çenekleri tek tek incelediğimizde “gösteren bir kitap 
değil” ifadesiyle A seçeneğine, “oyunla savaşın in-
san beyninin çalışma düzeni arasındaki ilişkileri” ifa-
desiyle C seçeneğine, “… unutulmaz karşılaşmalar” 
ifadesiyle D seçeneğine, “… kitabın asıl özelliği” ifa-
desiyle E seçeneğine ulaşabiliriz.

 B seçeneği bu parça için yanlış bir ifade olur çünkü 
II. cümlede kitabın içeriğinden söz edilmektedir. “İn-
san üzerindeki etkileriyle” ilgili bir ibare yoktur.

Cevap B

5. Üslup (biçem), bir eserin oluşturulmasında dilin na-
sıl kullanıldığına ilişkin bilgi içeren ifadelerdir. Buna 
göre parçadaki II. ve V. cümlelerde üsluba dâhil edi-
lebilecek bir ifadenin yer almadığını söylemek müm-
kündür. Üslup cümleleri “Nasıl anlatılmış?” sorusu-
na cevap olabilecek niteliktedir.

Cevap D

3. A seçeneğinde, söz konusu romanı okuyanların ya-
şamlarının değişeceği, geçmişi sorgulamaya başla-
yacakları ifade edilmektedir. Böylece romanın okur-
da bu türden etkiler bırakmasının beklendiğini söy-
leyebiliriz.

 Cevap A

2. Bu tip sorularda parçadaki cümleler okunduktan son-
ra seçenekler okunursa parçanın niçin okunduğu an-
laşılmayacağından her seçenek için parçanın yeni-
den okunması gerekebilir. Böyle bir hataya düşme-
mek ve zaman kazanmak için her seçenek sırayla 
okunup ardından o seçenekle ilgili cümle okunmalı-
dır. Parçanın III. cümlesinde Türkiye’de kültür ve sa-
nat kurumlarının dijital iletişim kanallarını kullandığı 
belirtilmiştir. Buna göre bu cümleyle ilgili olarak tek-
nolojiyi kullanmada öteki ülkelerin gerisinde kalındı-
ğını söylemek mümkün değildir. Diğer cümlelerle il-
gili olarak seçeneklerde belirtilenler arasında bir yan-
lışlık yoktur.

Cevap C

4. Bu tip sorularda önce soru köküne, ardından seçe-
nekler ve seçeneklere bağlı olarak numaralandırıl-
mış cümlelerdeki ifadelerin doğruluğuna bakılmalı-
dır. I. cümlede yazar, şehirde gezerken izlenimlerini 
dile getirmiştir. II. cümlede, cümle başında geçen “ne 
var ki” ifadesiyle önceki cümlede belirtilenlere ekle-
me yapılmıştır. III. cümlede eskiden yaşananlar dile 
getirilmemiştir, sadece “anımsatılmaktan” söz edil-
miştir. IV. cümlede “nadir karşılaşılan bir şeydir” ifa-
desiyle az görülen bir durumdan söz edilmiştir. V. 
cümle öznel bir görüştür ve kişisellik bildirmektedir.

Cevap C

7. Şart, bir eylemin gerçekleşmesi için yerine getirilme-
si gereken edimdir. Genellikle “se-sa” “dıkça-dikçe” 
ekleriyle yapılır. II. cümlede şart anlamı yoktur. Diğer 
cümlelerde şart anlamı katan ifadeler şunlardır:

 III. cümle → sürerse

 IV. cümle → yerine getirirse

 V. cümle → istekliyse

 VI. cümle → kendini bırakırsa
Cevap A

6. VII. cümlede, belirlenen amaca ulaşmanın kolaylığı-
nın dile getirildiği bilgisi yanlıştır. Çünkü bu cümlede 
Aras Nehri kıyısındaki çalışmaların çevre köylere kat-
kıda bulunduğu belirtilmiştir.

Cevap E

8. Parçadaki IV. ve V. cümlelerde neden – sonuç ilişki-
si vardır. IV. cümlede, kişinin içindeki sıkıntıların git-
mesinin nedeni adalarla ilgili düşler kurmanın kendi-
sinde yatıştırıcı bir ilaç etkisi yapması; V. cümlede, 
adaların sessizliğine sığınmasının nedeni yaşamdan 
bunalması olarak belirtilmektedir.

Cevap E

9. Parçadaki III. ve V. cümleler anlamca birbirine yakın-
dır. Çünkü III. cümlede geçen “kendine özgü bir üs-
lup” sözüyle V. cümlede geçen “nerede görseniz he-
men ayırt edebilirsiniz” sözü “özgünlük” kavramını 
akla getirmektedir.

Cevap D
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ALES • PARAGRAFCÜMLEDE ANLAM ÖZELLİĞİNİ BULMA • 7

1. Parçada, küresel ısınma, buzulların erimesi gibi dün-
ya üzerindeki değişikliklerden söz edilmektedir. Par-
çada anlatılanların asıl nedeni de “petrolün sorum-
suzca tüketilmesi ve orman alanlarının yok edilme-
si” olarak I. cümlede belirtilmiştir. 

Cevap A

2. A’da şairin şiirlerinde düz bir anlatım kullanması, C’ 
de şiirin bütünsellikten yoksun olması, D’ de yaban-
cı sözcükleri tercih etmesi, E’de uyak kaygısıyla şii-
rin iç sesini yok etmesi eleştiriliyor. B seçeneğindey-
se şaire yönelik olumsuz bir eleştiriden söz edilemez.

 Cevap B

3. Cümlede mutluluğun paylaşıldıkça tadına varılabile-
cek bir kavram olduğu ifade edilmektedir. D seçene-
ğinde de mutluluğun paylaşımla elde edilebileceği 
anlatılmaktadır.

Cevap D

4. I. cümlede, bölgenin yapısal özelliği (uzun bir tekto-
nik fay hattı üzerinde bulunması) açıklanıyor. II. cüm-
lede, I. cümlenin sonucu (fay hattı üzerinde bulun-
masının sonucu olarak yer altında bol miktarda sı-
cak suya sahip olması) belirtiliyor. III. cümlede, su-
daki maddelerden ve gazdan (kalker eriyikleri ve kar-
bondioksit) söz ediliyor. V. cümlede, travertenleri oluş-
turan etkenler (güneşin etkisiyle beyazlaşan kayala-
rın, suyun bıraktığı tortularla birlikte travertenleri mey-
dana getirmesi) sayılıyor. Ancak IV. cümlede, suyun 
geçtiği yerdeki olumsuz etkisi belirtilmemiştir.

Cevap D

5. III. cümlede yaşanılan bölgenin güzellikleri anlatılmı-
yor. Burada şairin şiiriyle yaşadığı coğrafya arasın-
daki bağı koparmamaya özen gösterdiği belirtiliyor. 
Buna göre C seçeneğindeki ifadenin yanlış olduğu-
nu, söylemek mümkündür.

Cevap C

6. Cümlede hayatın, içinde yaşandığı zaman değil, bir 
süre sonra anlaşılabildiği ifade edilmektedir. A seçe-
neğindeki “Yaşananların anlamı, üstünden zaman 
geçince kavranır.” cümlesi de aynı düşünceyi içer-
mektedir.

Cevap A

7. Parçadaki III ile numaralanmış cümlede, sokak ad-
larının değiştirilmesinin sonucunda kentin tarihiyle 
olan bağlantılarımızın yok olduğunun ifade edilme-
si, eleştiri olarak değerlendirilebilir.

Cevap C
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ALES • PARAGRAFCÜMLEDE ANLAM ÖZELLİĞİNİ BULMA • 7

8. Parçadaki IV. cümlede belirtilenler (eleştirmenin ba-
zen bir sanatçının tanınmasını sağladığı, bazen de 
unutulmasına yol açtığının göz ardı edilmemesi ge-
rektiği), V. cümlede belirtilen düşüncenin (eleştirme-
nin değerlendirmelerinde ve vardığı sonuçta çok du-
yarlı davranması gerektiği) nedeni durumundadır.

Cevap D

10. Parçadaki V. cümlede geçen “insanın, yeryüzünde-
ki bütün seslerin yok olduğu duygusuna kapılıp ür-
permesi” ve VI. cümlede geçen “yalnızca bu duygu-
yu yaşamak için bile Ilgaz Dağları’na gidilmeye de-
ğer” sözlerinden bu sözleri söyleyen kişinin, gördük-
lerinden, algıladıklarından çok etkilendiği anlaşılmak-
tadır.

Cevap E

11. C seçeneğinde “-me / -ma” olumsuzluk ekinin ve “de-
ğil” olumsuzluk edatının kullanılması cümleyi biçim-
ce olumsuz yapmıştır. Ancak bu iki olumsuzluk un-
suru cümlenin anlamının olumlu olmasını sağlamış-
tır. “Yaptığın yanlışları görmüyor değilim.” cümlesin-
den “Yaptığın yanlışları görüyorum.” anlamı çıkmak-
tadır.

Cevap C

9. C seçeneğinde, bir yazarın olumlu (yapıtlarının her 
kesimden okuyucu tarafından zevkle okunması) ve 
olumsuz (şive taklitlerini yapıtla kaynaştıramaması) 
yönleri bir arada yansıtılmıştır.

Cevap C
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2. E seçeneğindeki cümle, söyleyenin kişisel görüşünü 
yansıtmaktadır. Çünkü bu cümle kişiden kişiye deği-
şebilecek, öznel bir nitelik taşımaktadır. Diğer seçe-
neklerdeki cümleler kanıtlanabilir niteliktedir.

Cevap E

1. I. cümlede, yazı yazmayı kolaylaştıran anlık kıvılcım-
ların birden ışıldayıp kayboluverdikleri saptanmıştır. 
III. cümlede, içimize damlayıveren duygu ve düşün-
cenin özgün biçimini elden kaçırmamanın koşulu sı-
cağı sıcağına bunların izinin sürülmesine bağlanmış-
tır. IV. cümlede, “çünkü” bağlacıyla açıklama yapıl-
mıştır. V. cümlede, “tıpkı” ve “gibi” sözcükleriyle ben-
zetmeden yararlanılmıştır. Ancak II. cümlede, bir is-
tek söz konusu değildir.

Cevap B

3. Tahmin, bir durumla ilgili kesin olmayan yorumlardır. 
C seçeneğinde bu anlam “belki de” sözüyle sağlan-
mıştır. Bu anlam ‘‘belki de’’ ifadesiyle sağlanmıştır.

Cevap C

4. Tanım, bir kavramın temel ve değişmeyen özellikle-
riyle ne olduğunun açıklanmasıdır. Tanım cümleleri 
“Bu nedir?”, “Bu kimdir?” sorularına cevap verir. E 
seçeneğinde “erdemsizlik” kavramı tanımlanmıştır.

Cevap E

5. Karşılaştırma, en az iki kavramın çeşitli yönlerden kı-
yaslanmasıdır. E seçeneğinde bu anlam “en” sözcü-
ğüyle sağlanmıştır. Düşmanlar büyüklük bakımından 
kıyaslanmıştır.

Cevap E

6. Parçadaki II ile numaralanmış cümlede geçen “sanı-
yorlar” sözü bir durumun zannedildiği gibi olmadığı 
anlamını vermektedir.

Cevap B
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ALES • PARAGRAFCÜMLEDE ANLAM ÖZELLİĞİNİ BULMA • 8

8. Başkasına ait bir sözün, sözü aktaranın cümlesi için-
de eritilerek aktarılmasına dolaylı anlatım denir. B 
seçeneğinde de John Williams’ın sözü (“Gerçekten 
değerli olan bir şeye ulaşmanın kestirme yolu yok-
tur.”) bu yolla aktarılmıştır.

Cevap B

7. C seçeneğinde insanların düşünmekten vazgeçme-
lerinin nedeni yiyecek ekmekleri ve yatacak yerleri 
olmasına bağlanmıştır. Böylece bu cümlede neden 
– sonuç ilişkisinden söz edebiliriz.

Cevap C

9. Öncüldeki sözde, insanın zengin olmasıyla birlikte 
akıl sahibi de olduğu, güzel elbise giymesi sayesin-
deyse yürümeyi öğrendiği ifade edilmiştir. “Akçe akıl 
öğretir, don yürüyüş.” sözü, bu anlamı barındırmak-
tadır.

Cevap C

10. II numaralı cümleyle ilgili olarak, “I. cümlede anlatı-
lan durumun sebep olduğu bir olumsuzluktan bah-
sedilmektedir.” denilebilir.

Cevap B

11. Bozkır hipotezine göre görülen bir durumun dağlık 
bölgelerde görülmediği II. cümlede anlatıldığı için II 
numaralı cümleyle ilgili olarak, “I. cümlede ifade edi-
len konuyla çelişen farklı bir durumdan söz edilmek-
tedir.” denilebilir.

Cevap A
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4. 

Verilen cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yar-
gının sorulduğu cümlelerde en çok dikkat edilme-
si gereken nokta, olası sonuçların cevap sayıla-
mayacağıdır.

 Cümlede, 1982’de arka arkaya iki savaş karşıtı fil-
min vizyona girdiği, çok kısa bir zaman sonra ise bir 
başka savaş karşıtı filmin gösterime girdiği belirtil-
miştir. Buradan çıkacak kesin yargı, sözü edilen üç 
filmin de aynı yıl vizyona girdiğidir. Diğer seçenekler-
deki ifadeler kesin yargı niteliği taşımaz.

Cevap E

2. “Uzun Kuyruk” filminin Fransa’da hafife alınmayacak 
bir gişe başarısı kazandığı belirtildiğine göre söz ko-
nusu filmin Fransız sinemalarında pek çok kişi tara-
fından seyredildiği söylenebilir.

Cevap A

3. Verilen cümlede Batı ve Doğu müziklerinin aynı oran-
da sevildiği, bunun da müziğin evrensel bir doğaya 
sahip olduğunun göstergesi olduğu söylenmiştir. De-
vamında ise bu beğeninin evrensel doğaya uygun-
luk koşuluna bağlı olduğu belirtilmiştir. Bu ifadeler 
“Evrensel dokuyu yakaladığı müddetçe bütün müzik 
eserleri herkesçe kabul görür.” cümlesinde kesin bir 
yargı olarak ifade edilmiştir.

Cevap D

1. Depresyonun şu anki verilere göre en yaygın olarak 
görülen hastalıklar arasında 4. sırada olması ve ge-
lecek 10 yıl içinde en çok görülen ikinci hastalık ola-
cağının öngörülmesi “Depresyona yakalanan kişi sa-
yısı her geçen yıl artmaktadır.” kesin yargısının da-
yanağıdır. Diğer seçenekler kesin yargı niteliğinde 
değildir.

Cevap C

5. Verilen cümledeki “artık” kelimesi “Şirket son dönem-
de kapsama alanını genişletmiştir.” yargısının kesin 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ifade, kapsama ala-
nının önceden daha az olduğunu göstermektedir.

Cevap A

6. B takımı iki hafta sonra yeniden galip geldiğine göre 
en az iki karşılaşma yapmıştır. Buna göre B seçene-
ğindeki ifadenin öncüldeki cümleden çıkarılacak ke-
sin yargı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer seçenekler-
deki ifadeler olası sonuçlardır.

 Cevap B
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CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK 
 KESİN YARGIYI BULMA • 1

7. Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili hayata ilk geçiş 
denemesi Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin ku-
rulmasıyla gerçekleştiyse, sözü edilen parti, Türkiye 
Cumhuriyeti’nde kurulan ikinci partidir.

 Cevap C

8. Mardin tarihi ve mimari sit alanı olarak dünyanın üçün-
cü şehri olduğuna göre, “Mardin’in birçok yerinde yö-
reye özgü tarihi yapılara rastlamak mümkündür.” yar-
gısı kesindir.

 Cevap A

9. Cümle veya parçadan çıkarılabilecek kesin yargı den-
diğinde daima sorudaki metne bağlı kalınması ge-
rektiği asla unutulmamalıdır.

 Sorudaki cümlede “rakiplerininkinden % 60 daha faz-
la süt ---“ ifadesinden “piyasadaki süt oranı en yük-
sek peynir ---“ yargısı kesin olarak çıkarılır. Diğer se-
çeneklerde cümlede verilmeyen bilgilerle yorum ya-
pılmıştır.

Cevap B

10. Sorudaki cümlede “---- sinema izleyicisinin en fazla 
ilgi gösterdiği yapımların başında korku ve komedi 
filmleri geliyor” ifadesinden E seçeneğindeki “Korku 
ve komedi filmleri başka türlerden daha çok izlen-
mektedir.” yargısı kesin olarak çıkarılır.

Cevap E

11. Sorudaki cümlede “futbolcunun bu maçta attığı son 
gol” ifadesinden D seçeneğindeki “Bu futbolcu bu 
maçta birden fazla gol atmıştır.” yargısı kesin olarak 
çıkarılır.

Cevap D
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CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK 
 KESİN YARGIYI BULMA • 2

1. Sorudaki cümlede “---- kadın müşterilerin %80’inin 
bu yeni ürünü denediği ---“ ifadesinden A seçeneğin-
deki “Ankete katılanların bir kısmı bu ürünü hiç de-
nememiştir.” yargısı kesin olarak çıkarılır.

Cevap A

2. Sorudaki cümlede “---- bölgenin sekiz bin yıllık geç-
mişini gözler önüne seren buluntuları ----”    ifadesin-
den C seçeneğindeki “o bölgede yaşamış olan kül-
türlere ait buluntular” yargısı kesin olarak çıkarılır.

Cevap C

3. Cümledeki “2005’ten beri televizyonlarda yayımla-
nan” sözü, sözü edilen çizgi filmin “hala yayımlan-
maya devam ettiğini” düşündürmektedir.

Cevap B

4. Başta verilen cümlede, “en çok rekorun gülle ve cirit 
atma branşlarında kırıldığı” belirtilmektedir. Bu bilgi-
den de “gülle ve cirit atma branşlarında daha fazla 
gelişme görüldüğüne” ulaşılabilmektedir.

Cevap A

5. Cümledeki “yeni ve farklı yazarların çarpıcı oyunla-
rı” sözünden “bu yıl sergilenen oyunların daha önce 
sahnelenmediğini” çıkarabilmekteyiz.

Cevap D

6. Festivalin Hindistan’ın dört kutsal kentinde, her kent-
te ötekinden üç yıl sonra olmak üzere sırayla kutlan-
dığı bilindiğine göre, “Her kente on iki yılda bir sıra 
gelmektedir.” diyebiliriz.

Cevap C
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CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK 
 KESİN YARGIYI BULMA • 2

7. Doğru yanıt A seçeneğidir; çünkü verilen öncül cüm-
lede yaşınız kaç olursa olsun ifadesi kalp hastalıkla-
rının her yaşta ortaya çıkabileceğini ifade eder.

Cevap A

8. Soruda verilen öncül cümle, meteoroloji uzmanları-
nın geçen yıl ve daha önceki yıllarda da hava tah-
minlerinde bulunduklarını ve bu yılın en soğuk kış 
olacağını belirtmesi sadece E seçeneğinde kesin ola-
rak ifade edilmiştir. Çünkü geçen yılki gibi ifadesi ke-
sin yargıdır.

Cevap E

9. Verilen öncül cümlede tüm öğrencilerin pastel boya-
larının bitmiş olduğunu söylemesi  I. maddeyi yanlış 
kılar. Bazı öğrencilerin kurşun kalemlerinin olduğu 
gibi durması geri kalan öğrencilerin kalemlerinin ol-
maması anlamına gelmez. Geri kalan öğrencilerin 
kalemlerinin küçüldüğünü ifade eder. Doğru cevap 
yalnız II’dir.

Cevap B

10. Verilen cümlede “artık” sözcüğünden yola çıkarak 
“Türkiye öncelerin çağdaş sanat ve arkeoloji sergi-
lerinin olmadığını” kesin olarak söyleyebiliriz.

Cevap D

11. “Hangi seviyede olursanız olun” ifadesine dayana-
rak başta verilen cümleden kesin olarak çıkarılabile-
cek yargının, “Eğitim almak için belli bir seviye şartı 
yoktur.” ifadesidir.

Cevap D

12. “Ekonomik krizin önceki yıllara göre daha ağır olma-
sı beklenmektedir.” cümlesi, öncüldeki cümleden çı-
kacak kesin yargıdır. Çünkü “bu sene de son beş yı-
lın en büyük ekonomik krizi” ifadesi kullanılmıştır.

Cevap C
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CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK 
 KESİN YARGIYI BULMA • 3

1. Bu tarz dikkat gerektiren sorularda verilen öncül cüm-
leyi sözcük sözcük okuyup kesinliği olan bölümlerin 
altını çizmek gerekir. Soruda etkili olan rüzgârların 
şiddetinin gün geçtikçe artması sözünden ve yarın 
haftanın en kuru gününün yaşanması sözünden de-
vam eden rüzgârların yarın da süreceği anlamı çıka-
rılır. 

Cevap B

2. Öncül cümlede belirtilen derginin tanınmış ve tanın-
mamış yazarları aynı sayfada buluşturması yayınla-
nan yapıtlarda seçim yapılmadığı yargısını kesin ola-
rak kanıtlar. 

Cevap C

3. Sorunun en son kısmında “fosil yakıtların daha az 
tüketilmesi ve karbondioksit emisyonunun azaltılma-
sının hedeflenmesi” sözü fosil yakıtların karbondiok-
sit emisyonunun fazlalığını gösterir ki bu yüzden çöp-
ten ek yakıt üretimine önem verilmektedir. Doğru ya-
nıt E seçeneğidir.

Cevap E

4. Bu tip sorularda yorum yapılırken kesinlikle cümle-
nin dışına çıkılmamalıdır. Cümleden çıkarılabilecek 
olası yargılar değil kesin yargılar ya da yargı her za-
man cevaptır. Soruda verilen cümleye baktığımızda 
söz konusu yarışmanın henüz yapılmadığı ve gele-
cekte yapılmasının planlandığı anlamı vardır. Cüm-
lede geçen “önümüzdeki yıldan itibaren” ifadesiyle 
2011 yılında yapılacak yarışmaya Türk yarışmacıla-
rın katılmayacakları, diğer yıllara katılabilecekleri an-
lamını kesin olarak çıkarabiliriz.

Cevap D

5. Cümlede geçen “son dönem şiirlerinden geçmişe 
doğru” ifadesiyle bu cümleden çıkarabileceğimiz ke-
sin yargı B seçeneğinde verilmiştir. Eğer “geçmişe 
doğru bir seyir izliyorsa yazar” bunu ancak şiirleri “ya-
zılış tarihlerine göre yeniden eskiye doğru sıralaya-
rak” ifadesiyle bağdaştırabiliriz.

Cevap B

6. Cümlede geçen bir sözcük ya da söz öbeğinin anla-
mı kesin yargıyı çıkarabilmek için genelde ipucu ola-
rak verilmektedir. Bu cümlede geçen “hem de kişisel 
deneyimine” ifadesiyle yazarın kendisi de şiddet içe-
ren bir olayın içinde yer aldığı sonucuna varabiliriz.

Cevap E
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CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK 
 KESİN YARGIYI BULMA • 3

7. Cümlede geçen ifadeler doğrultusunda seçeneklere 
baktığımızda en mantıklı seçenek olarak karşımıza 
D seçeneği çıkmaktadır. Çünkü “oyunlarından çok, 
romanlarıyla tanınan” ifadesinden yazarın çeşitli tür-
lerde yapıtlarının olduğu anlaşılmaktadır. D seçene-
ğinde verilen “türler” ifadesiyle soru öncülündeki “oyun 
ve roman” kastedilmiştir.

Cevap D

8. Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulur-
ken en çok dikkat etmemiz gereken şey, verilen cüm-
le dışına çıkmamak ve kesinlikle yorumumuzu kat-
mamaktır. Verilen cümlede Türkiye’nin yeni bir ban-
kasından bahsedilmekte ve bu banka Bodrumluların 
da hizmetine girmiş denilmektedir. Cümlede geçen 
“şimdi de” sözü bize ipucu vermekte. “de” bağlacı 
Bodrum’dan önce başka yerlerde de bu bankanın ol-
duğunu kesin olarak anlatıyor. “A”  seçeneği kesin 
yargıyı içermektedir.

Cevap A

9. Kesin olarak çıkarılacak yargıyı bulmakta izlediğimiz 
yöntemi bu cümlede de uyguladığımızda, kendi dü-
şüncelerimizi katmadan ve sadece verilen bilgiler 
doğrultusunda yazarın işini objektif bir biçimde yap-
tığını yani, duygularını karıştırmadığını anlıyoruz. “E” 
seçeneği kesin yargıyı içermektedir.

Cevap E

10. Verilen, cümleden çıkarabileceğimiz kesin yargı, “Mi-
lattan önceki dönemlerde birden çok ibadethane ol-
duğu”dur. Bu yargıya ise “en” sözcükleriyle yapılan 
karşılaştırmalardan ulaşırız.

Cevap C

11. Verilen cümleden çıkarabilecek kesin yargı sorula-
rında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, ön-
cüldeki cümleden çıkan olası sonuçların doğru ce-
vap olamayacağıdır. Yani hareket ve düşünme ala-
nımız, verilen cümleyle sınırlıdır. Bu bilgiler ışığında 
soru öncülünde verilen cümleye baktığımızda “öğle-
ye kadar abonelere hizmet verilmedi” denildiği için 
bu cümleden çıkacak kesin yargının “şebekedeki so-
run aynı gün giderilmiştir.” ifadesidir. Bu sonucun da-
yanağı ise “öğleye kadar” ifadesidir. Demek ki öğle-
den sonra yani aynı gün içinde şebekedeki sorun gi-
derilmiştir. 

Cevap E

12. Kesin olarak ulaşılabilen bir yargıda özellikle bulu-
nan ifadenin soru öncülünde yer alması gerekir. Ola-
sı sonuçlar burada cevap olamaz. Cümlede “diğer-
lerine göre” denildiği için “Buzlanmayla mücadelede, 
tuz kullanımından başka yöntemler de vardır.” ifade-
sine kesin olarak ulaşılabilir.

Cevap A
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CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK 
 KESİN YARGIYI BULMA • 4

1. 

Cümledeki kesin yargıyı “en” sözcüğünden kolay-
lıkla çıkarabiliriz. “en” sözcüğü karşılaştırma cüm-
lelerinde sıkça kullanılır.

  “Dünyanın en sağlam ve en güvenilir çelik kapısı Tür-
kiye’de üretiliyor.” cümlesi karşılaştırma cümlesidir. 
Türkiye ile diğer ülkeler karşılaştırılmaktadır. Türki-
ye’de üretilen çelik kapıların diğer ülkelerdekinden 
daha kaliteli olduğu kesin çıkarılabilecek yargıdır.

Cevap D

4. Bu cümlede de çıkarabileceğimiz kesin yargıya bak-
tığımızda; B seçeneğindeki ifadede geçen “her yıl 
aynı tarihte” ibaresini çıkaramayız; çünkü cümlede 
sadece “O yıl düzenlendiği tarih” ibaresi vardır.

 C seçeneğine baktığımızda “yalnızca Köyceğiz’de 
bulunan” ifadesi cümlede yer almamaktadır.

 D seçeneğinde verilen katılımcılarla ilgili bilginin cüm-
le içerisinde olmadığı açıkça görülmektedir.

 E seçeneğinde verilen ifadede ise ağaç toplulukları-
nın başarıyla birleştirildiğinden söz etmektedir. Oy-
sa cümlede sadece bunun bir proje olduğu ve kapa-
nış etkinliği olarak düzenlendiği belirtilmiştir.

 A seçeneğine baktığımızda gölün çevresinde birden 
fazla orman parçacığının bulunduğu söylenmiştir. Biz 
bu ifadeyi verilen cümlenin “Köyceğiz Gölü çevresin-
deki birbirinden kopuk sığla ağacı toplulukları” ifade-
sinden çıkarabiliriz.

Cevap A

2. Kesin yargının istendiği bu cümlede “en” sözcüğü 
karşılaştırma yapıldığının göstergesidir. “Batı Ana-
dolu’nun en büyük mozaiği İzmir’de bulundu.” ifade-
sinde Batı Anadolu’daki mozaikler karşılaştırılmak-
tadır. En büyük mozaik İzmir’de bulunduysa diğer şe-
hirlerde de mozaik bulunmaktadır. “B” seçeneğinde 
böyle bir ifade yer almaktadır.

Cevap B

3. A seçeneğindeki ifade kesin çıkarılamaz, çünkü sa-
dece iki yıllık bir süreçten söz edilmektedir. Ama se-
çenekte “her yıl” denilmektedir.

 B seçeneğindeki ifadede “ısınma sorunundan” söz 
edilmektedir. Cümlede bu sorunla ilgili ibare bulun-
mamaktadır.

 C seçeneğinde tüketimin ocak ve şubat aylarında 
arttığı söylenmiştir, fakat diğer aylara göre karşılaş-
tırma yapılmamıştır. Sadece geçen yıl ve bu yılki ocak 
ve şubat aylarından söz edilmiştir.

 D seçeneğinde tüketimin aylık olarak sürekli arttığı 
söylenmiştir. Sadece iki aydan söz eden bir cümle-
ye göre aylık olarak artacağını çıkaramayız.

 E seçeneğindeki cümle çıkarabileceğimiz kesin yargı-
dır. Yoğun kış şartları ifadesi ve buna bağlı olarak en 
soğuk ay olan ocak ve şubat aylarında elektrik tüketi-
minin artması ülkede elektrik enerjisinin ısınma ama-
cıyla da kullanıldığının bir göstergesidir. Biz burada 
yoğun kış koşullarını ve en soğuk ay olan ocak ve şu-
bat aylarını genelleme yoluyla ipucu olarak değerlen-
dirmeliyiz.

Cevap E

5. A seçeneğinde verilen ifade cümleden çıkabilecek 
kesin bir ifade değildir. Çünkü cümlede ressamın ilk 
dönem çalışmalarıyla ilgili kesin bir yargı yoktur.

 B’de verilen “evde kısa bir süre yaşamıştır” ibaresi-
ne cümlede rastlanmamaktadır. Ressamın bu evde 
yaşayış süresiyle ilgili bir bulgu yoktur.

 D seçeneğindeki ilk karakalem çalışmasının bulunan 
çalışma olup olmadığını söyleyemeyiz, çünkü cüm-
lede böyle bir bulguya yer verilmemiştir.

 E seçeneği de bu cümleden çıkarılamaz; çünkü cüm-
lede sadece “ilk eş” ifadesi vardır, ilk resim ibaresi 
yoktur.

 C seçeneğine baktığımızda “birden fazla evlilik yap-
mıştır” ibaresiyle karşılaşıyoruz.

 Cümlede kesin olarak bu yargıyı çıkarabiliriz. Res-
sam ilk eşini resmetmişse ikinci eşi de var demektir.

Cevap C
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CÜMLEDEN ÇIKARILABİLECEK 
 KESİN YARGIYI BULMA • 4

6. A seçeneğine baktığımızda havaalanının tam olarak 
faaliyete geçip geçmediğini bilemeyiz, cümlede de 
İstanbul ve İzmir seferlerinden söz edilmektedir. Bu 
da havaalanının faaliyette olmadığı anlamına gel-
mez.

 C seçeneğinde diğer kentlerin uçuşlarının önceden 
başladığı yargısı vardır. Bu yargıyı çıkaramayız, çün-
kü cümlede diğer kentlerle ilgili bir bilgi bulunmamak-
tadır.

 D seçeneğinde “en az iki havaalanı vardır” ifadesi 
cümlede bulunmamaktadır. Böyle bir ibareyi belirt-
mek isteseydi “yeni havaalanında da” demesi gere-
kirdi.

 E seçeneği bu cümleden hiçbir şekilde çıkarılamaz, 
çünkü diğer ülkeler ve diğer havaalanı ile ilgili en ufak 
bir bilgi yoktur.

 B seçeneğine baktığımızda “uçuşların çift yönlü ola-
rak planlandığı” söylenmiştir.

 Bu yargıyı cümlede bulunan “karşılıklı” ifadesinden 
çıkarabiliriz.

Cevap B

7. Cümlede yer alan edat ve bağlaçların cümlenin an-
lamı açısından hayati önemi vardır. Bu cümlede ge-
çen “Türkiye’de de yaşayan” ibaresindeki “de” bağ-
lacı, kara akbabaların başka ülkelerde de yaşadığı-
nı belirtmektedir.

Cevap E

8. A, B, C ve D seçenekleri cümleden çıkarılabilecek 
ifadelerdir. E seçeneğinde “bazı balık türlerinden” 
ibaresi geçmektedir; oysa cümle türlerden söz etme-
miştir. Sadece stoklardan söz etmiştir.

Cevap E

9. Cümlede geçen “yeni önlemler” ifadesiyle A seçene-
ğinde, “dünyada sadece Ankara’nın Gölbaşı ilçesin-
de yetişen” ibaresiyle B seçeneğine “Dünya Koruma 
Birliği Kriterlerine göre” ibaresiyle D seçeneğinde, 
“… korunması için yeni önlemler alınıyor.” ifadesiyle 
E seçeneğine ulaşılabilinir. C seçeneğindeki yargı 
cümleye göre ulaşılmayacak bir yargıdır.

Cevap C

10. Verilen cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı-
yı bulmamızın istendiği bu soru tarzında en önemli 
nokta, öncüldeki cümlenin anlam sınırları içinde kal-
maktır. Muhtemel sonuçlar bu soru tipinde doğru ce-
vap olamaz. “Bir insan ne kadar acemi olursa olsun 
trafikte hız yapmaktan kaçınarak kaza riskini en aza 
indirebilir.” cümlesinden çıkarılabilecek kesin yargı: 
“Hız yapmamak acemi şoförlerin kaza yapma ihtima-
lini azaltmaktadır.” ifadesidir. Çünkü öncüldeki cüm-
lede kaza yapma riskinin artması hız yapmak olarak 
belirtilmiştir. Bunun dışındaki seçeneklerde verilen 
cümleler muhtemel sonuçlar oldukları için doğru ce-
vap olamaz.

Cevap A

11. “Pazartesi günü işe gidip çalışmak, pazartesi send-
romunun sebep olduğu bunalımdan daha az rahat-
sız ediciydi.” diyen birinin sözünden varacağımız ke-
sin sonuç: “Pazartesi işe başlayacak olmanın stresi 
pazartesi günü çalışmanın stresinden daha fazladır.” 
ifadesidir. Bunun dışındaki seçeneklerde verilen cüm-
leler muhtemel sonuçlar oldukları için doğru cevap 
olamaz.

Cevap E
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CÜMLE OLUŞTURMA • 1 ALES • PARAGRAF

Bu soru tipinde, kurallı cümle istendiği için yükle-
min içinde yer aldığı söz grubu sona alınır. Tam-
lamalar ve söz grupları bölünemez. Anlam ve ya-
pı bağlamı sağlam kurularak doğru çözüme varı-
labilir.

1. Cümle: lV - lll - ll - V - l şeklinde sıraladığında ilk söz 
lV. söz olacaktır.

Cevap D

7. Yüklemi II numarada (azaltıyor) görüyoruz. O zaman 
bu ifade en sonda olmalı. 

 Sıralama: V – III – IV – I – II  olmalı, buna göre baş-
tan dördüncü söz I olmalıdır. 

 Cevap A

6. Numaralanmış sözleri kurallı ve anlamlı bir cümle 
oluşturacak biçimde sıralarsak I ile numaralanmış 
söz, baştan ikinci sırada yer alır: “Doğal afetlerin dün-
ya genelinde giderek arttığı son yıllarda bunlardan 
doğacak can kayıplarının ve ekonomik kayıpların ön-
lenmesi ya da azaltılması amacıyla ülkeler bir araya 
gelerek ortak bir çözüm yolu bulmaya çalışıyor.”

Cevap A

2. Numaralanmış sözlerle kurallı ve anlamlı bir cümle 
oluştuğunda için doğru sıralama: “Günlük yaşantı-
mızda, evimizde ya da işimizde sıklıkla kullandığı-
mız bazı kimyasal maddelerin sağlığımıza zarar ver-
diğini yeni yeni öğrenmeye başladık.” şeklinde olma-
lıdır. Böylece, IV ile numaralanmış söz, baştan dör-
düncü olur.

Cevap D

3. Sorudaki numaralanmış sözlerle kurallı ve anlamlı 
bir cümle oluşturmak için sözler şöyle sıralanmalıdır: 
“Toroslardan denize doğru inerken turunç, portakal 
ve limon çiçeklerinin mis gibi kokusu içinize dolar ve 
‘gençlik aşısı’ olmuş gibi canlanırsınız.” Buna göre, 
V ile numaralanmış söz, baştan dördüncü olur.

Cevap E

4. Soruda verilen numaralanmış sözlerle kurallı ve an-
lamlı bir cümle oluşturulmak için sözlerin şöyle sıra-
lanması gerekir: “Karın uzun süre yerden kalkmadı-
ğı ülkelerde yüzyıllar boyunca ulaşım amacıyla kul-
lanılan ve kayağın atası olarak görülen kros kayağı 
günümüz kış sporlarının en gözdelerinden biri.” Bu-
na göre, II ile numaralanmış söz, baştan üçüncü olur.

Cevap B

5. Verilenlerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturuldu-
ğunda sıralama: “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Baş-
kenti Ajansı kültür değerlerinin restorasyonundan 
çağdaş yapıtların kente kazandırılmasına kadar yüz-
lerce projenin hayata geçirilmesi için çalışıyor.” biçi-
minde olmaktadır. Buna göre, II ile numaralanmış 
söz baştan üçüncü olur.

Cevap B

8. “amaçlıyor” yüklemi IV. sözdedir. Sıralama: III – V – 
II – I – IV şeklinde olmalı. Sıralamaya göre baştan 
üçüncü II numaralı cümle olur.

Cevap B
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CÜMLE OLUŞTURMA • 1 ALES • PARAGRAF

9. Bu soruda cümlenin yüklemi gizlenmiş. Böyle ifade-
lerde sonlara bir “ -dır” getirilir. Böylece yüklem bu-
lunur. Buna göre son söz V olmalıdır. Sıralama şöy-
le olmalı: II – IV – I – III – V. Baştan ikinci IV olmalı. 

 Cevap D

10. “… sahip(tir)” → yüklem. I numara sonda olmalı. Bu-
na göre sıralama: III – IV – II – V – I olmalı. Baştan 
dördüncü cümle V numara olur.

Cevap E

11. Verilen sözlerin anlamlı ve kurallı sıralanması: ‘‘Ya-
zarın son kitabında öne sürülen her tez temelde ay-
rı bir konuda ortaya atılmışsa da yazıların tümü in-
celendiğinde kitapta bir konu bütünlüğü olduğu fark 
edilir. Buna göre baştan dördüncü söz II. sözdür.

(Cevap B)

12. III ile numaralanmış söz giriş, IV ile numaralanmış 
söz ise yüklem için uygundur. Buna göre verilen söz 
ve cümlelerin anlamlı ve kurallı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralanışı D seçeneğinde verilmiştir.

Cevap D

13. I. cümlenin “çünkü”, III. cümlenin “ama” bağlaçlarıy-
la başlaması, bu cümlelerin bir paragrafın giriş cüm-
lesi olmaya uygun olmadığını göstermektedir. Veri-
lenler dikkatle okunduğunda doğru sıralamanın D se-
çeneğinde verildiği anlaşılmaktadır.

Cevap D

14. III ile numaralanmış cümlede bir yazarın öykülerini 
yazarken izlediği yöntemden, I ile numaralanmış cüm-
lede bu yöntemin doğurduğu sonuçtan diğer cümle-
lerde de bu durumla ilgili açıklamalardan söz edil-
mektedir. Buna göre cümlelerin doğru sıralanışının 
C seçeneğinde verildiği söylenebilir.

Cevap C
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ALES • PARAGRAFCÜMLE OLUŞTURMA • 2

1. Verilen sözlerin kurallı ve anlamlı dizilişi şu şekilde-
dir: “1470’te Gelibolu’da doğduğu tahmin edilen Piri 
Reis’in, 1513’te Gelibolu’da çizdiği ilk Dünya harita-
sı, insanlığın elindeki en eski en doğru Dünya hari-
tası olarak tarihe geçmiş ve dünya kültür mirasında 
saygıdeğer bir yer kazanmış.”  

 Buna göre sıralama: IV – I – V – III – II

 Baştan dördüncü söz III. sözdür.
Cevap C

7. Sıralama,

 1) Gerçek olayların ele alındığı (V) 

 2) bazı polisiye filmlerde (lll) 

 3) karakterin duygularına da (ll) 

 4) yer veriliyor olması filmlerin (lV) 

 5) sanatsal değerini artırıyor. (l) 

 şeklinde olması gerektiğinden baştan ikinci söz lll nu-
maralı seçenektir.

Cevap C

8. Verilen sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
rulması için sözlerin şu şekilde sıralanması gerekli-
dir: “Kendini, şehirlerin ruhlarını arayıp bulmaya ada-
yan bir sokak fotoğrafçısı olarak tanımlayan sanat-
çı, bu çalışmasında İstanbul’u bir kez daha yorum-
luyor.” Buna göre, I ile numaralanmış söz baştan ikin-
ci olmaktadır.

Cevap A

9. Verilen söz öbekleri ile anlamlı cümle oluşturma so-
rularında Türkçe söz dizimi kuralı olan özne – nes-
ne – tümleç – yüklemin bilinmesi gerekir. Ayrıca bağ-
laçlar hangi sözlerin birbirine bağlanması gerektiği 
hakkında net bilgiler verir. Bu ipuçlarına dayalı ola-
rak cümleyi oluşturduğumuzda “Gri bulutların iyice 
alçaldığı, rüzgârla savrulan yağmurun kiremitleri döv-
düğü havalar esin perimi hemen harekete geçirir ve 
içimdeki yazma isteği engellenemez bir duruma ge-
lir.” Cümlesi ortaya çıkacaktır. Baştan ikinci söz ise 
III. söz olacaktır.

Cevap C

2. Anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için tamlama 
ve söz öbekleri asla ayrılmamalı, cümle özne, tüm-
leç, yüklem şeklinde sıralanmalıdır. Öznenin başlan-
gıcı olduğu için II. en başta, derecelendirme yapıldı-
ğı için IV.’ten sonra V., yüklem olduğu için I en son-
da bulunmalıdır. Buna göre, baştan üçüncü V.’tir.

 Cevap E

3. İsim tamlaması oluşturdukları için önce V, ardından 
II., yüklem olan III. en sonda, onunla sıfat tamlama-
sı kuran I, III’ten önce gelmelidir. Cümlenin anlamlı 
ve kurallı olması için sıralama: V - II - IV - I - III şek-
linde olmalıdır. I. ifade baştan dördüncü olur.

 Cevap A

4. Aralarında isim tamlaması oluşturdukları için I, III’ten 
sonra gelmelidir. Ardından isim fiil grubu oluşturan II 
ve V gelmelidir. Cümlenin anlamlı ve kurallı olması 
için sıralama IV - III - I - II - V şeklinde olmalıdır. III. 
ifade baştan ikinci olur.

 Cevap C

5. I. ifadedeki söz bu ifadeden önce bir durumun bildir-
diğini gösteriyor, dolayısıyla I’den önce IV. gelmeli-
dir. I. ifadeden sonra da gerekçe bildiren bir yargı gel-
mesi gerektiğinden V. gelmelidir. Yüklem olduğu için 
II. en sonda bulunmalıdır. Bu yüzden sıralama IV - I 
- V - III - II şeklinde olmalıdır.

 Cevap C

6. Bu tarz sorularda ilk yapılması gereken “yargı bildi-
ren” ifadeyi, yani yüklemi bulmaktır. Ayrıca tamlama-
lara dikkat edilmelidir. Öyleyse sıralama:

 1) Virginia Woolf, edebiyat tarihinin en önemli metin-
lerinden (lV)

 2) biri kabul edilen “Kendine Ait Bir Oda”da (ll)

 3) kadınların yazar olabilmek için (l)

 4) mutlaka biraz paraya ve kendilerine ait bir odaya 
(V)

 5) ihtiyaç duyacaklarını söylüyordu. (lll)

 şeklinde olması gerektiğinden baştan dördüncü söz 
V. numaralı seçenektir.

Cevap E
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ALES • PARAGRAFCÜMLE OLUŞTURMA • 2

12. Verilen kavramlarla anlamlı ve kurallı cümle oluştu-
rulurken sıfatların ve dolayısıyla bunlardan sonra ge-
lecek isimlerin öncelik sonralığını göz önünde bulun-
durmak gerekir. Bu yönde cümleyi: “Eskilerin Osman-
lı geleneğini sürdürdüğü, Tanzimat’tan itibaren yeti-
şenlerinse körü körüne Batı’ya öykündüğü edebiyat 
dünyamızda bu yazar, yepyeni bir kaynaktan yarar-
lanmayı tercih etmiştir.” şeklinde oluşturabiliriz. Dik-
kat edilirse önce V nolu, sonra I nolu, daha sonra da 
IV nolu ifadeler III. cümledeki edebiyat dünyamızda 
tamlamasının sıfatlarıdır. Bu sıra gözetildiğinde ikin-
ci söz A seçeneğidir.

Cevap A

13. Verilen ifadeleri cümle haline getirecek olursak: “İn-
sanların kan gruplarını A, B ve 0 şeklinde sınıflandı-
ran  Nobel ödüllü Karl Londsteiner’in doğum günü 
olan 14 Haziran, her yıl “Dünya Kan Bağışçıları Gü-
nü” olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.” diyebiliriz. 
Doğru yanıt bu sıralama ile E seçeneğidir.

Cevap E

14. Bu tip sorularda Türkçenin söz dizimine göre yükle-
mi tespit edip en sona almak gerekir. Soruda yüklem 
olan yani yargıyı bildiren ifade IV numaralı ifadedir. 
Bu ifade “çizgi roman” ile başladığına göre bunu en 
iyi tamamlayabilecek ifade V nolu ifadedir. V. ifade 
de “arttığını” sözcüğüyle başladığı için “20” ile biten 
II. ifadeyi ondan sonra getirmek gerekir. Sözlerin sı-
ralanış şekli: III-I-II-V-IV olmalıdır.

Cevap B

15. Cümlenin ilk önce yüklemini bulup en sona yerleştir-
mek gerekir. Cümlenin yüklemi I. ifadedir. Buna bağ-
lı olarak “tarihsel gelişim” ile başlayan bu ifadeyi en 
iyi V. ifade tamamlamaktadır. Çünkü amaç-sonuç bil-
dirmesi gerekmektedir. V. ifade “seramik” sözcüğüy-
le başladığı için “çini ve” ile biten II. ifadeyi bu ifade-
den önce getirmemiz uygundur. II. ifade olumlu iken 
“fakat” sözcüğüyle bitmiştir ve mutlaka olumsuz bir 
ifade kullanılacağından dolayı III. ifadeyi getirmemiz 
gerekir. Buna göre sıralama: IV-III-II-V-I şeklinde olu-
şur ve cevap C seçeneği olur.

Cevap C

10. Verilen söz öbekleri içinde özne ve yüklemlerin be-
lirlenmesi bu tip soruların çözüm yolunu kolaylıkla 
bulmamızı sağlayacaktır. Bu çerçevede anlamlı cüm-
le oluşturulmak istendiğinde ilk söz V nolu ifade, son 
söz IV nolu ifadedir. Cümlenin tamamı ise “Moderni-
te, kadın üzerindeki baskılara son verilmesi ve kadı-
nı ekonomik süreçlerin bir parçası haline getirip onun 
iş gücü ve emeği değerlendirilerek verimli hale geti-
rilmesi gerektiğini savunur.” şeklindedir. Buna göre 
dördüncü sözün A seçeneği olması gerekir.

Cevap A 

11. Cümleyi anlamlı ve kurallı şekilde sıraladığımızda: 
“Hukuk, iki kişinin arasındaki bir anlaşmazlığı her iki-
sinin de üzerinde anlaşabileceği ortak bir paydaya 
göre çözme ihtiyacından doğar.” şeklinde bir cümle 
oluşur. Buna göre üçüncü söz de D seçeneği olma-
lıdır.

Cevap D
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ALES • PARAGRAFCÜMLE OLUŞTURMA • 3

1. Cümlenin yükleminin II. ifade olduğu soruda yüklem-
den önce V. ifadenin gelmesi gerekir. Çünkü yüklem-
de “hoşlanan” ve V. ifadede “seven” sözcükleri yer 
almaktadır. Ayrıca V. ifadeden önce “bir yandan” ifa-
desiyle başlayan IV. ifade gelmelidir. Zaten V. ifade 
de “diğer yandan” sözcükleriyle başlamıştır. Sırala-
ma: III-I-IV-V-II şeklinde olmalıdır.

Cevap E

6. 

Alışılagelmiş sıralama sorularından farklı olan bu soru-
da iki şekilde inceleme yapmamız gerekmektedir. İlk 
önce cümlenin yüklemi ve öznesi tespit edilmeli daha 
sonra sıralama yapılırken anlam akışına uymayan kı-
sım çıkarılmalıdır. 

 Bir gezinin anlatıldığı bu cümlede anlamlı bir bütün 
oluşturduğumuzda sıralama: II, IV, III, VI, I  biçimin-
de olmalıdır ve “programın ayrıntılarını bildirecek” 
kısmı gereksizdir. Program önceden bellidir ve o prog-
ram doğrultusunda bir gezi yapılmaktadır.

Cevap D

7. Cümle özne-yüklem ilişkisine göre sıralanmalıdır. Öz-
ne ve yüklem bulunduktan sonra diğer cümleler ko-
laylıkla sıralanacaktır. “Çek asıllı yazar” cümlenin öz-
nesi “önde gelen aydınlardan biri olarak değerlendi-
riliyor” cümlenin yükleminin bulunduğu yerdir. Buna 
göre cümle: “Çek asıllı yazar / yalnız edebiyatçı kişi-
liğiyle değil / tartışıldığı eserleriyle de çağımızın / uy-
garlığın, sanatın, insanın varoluş sorunlarının / ön-
de gelen aydınlarından biri olarak değerlendiriliyor.” 
şeklinde oluşturulmalıdır. Bizden baştan ikinci isten-
diğine göre doğru cevap “E” seçeneğidir.

Cevap E

2. Cümlenin ilk önce yüklemini bulalım: Yüklem III. ifa-
dedir; çünkü yargı bildirmiştir. Bu ifadeden önce du-
yurdukları şey olarak karşımıza I. ifadede yer alan 
söz öbeği çıkmaktadır. I’inciden önce ise neyin ko-
runması gerektiği irdelenirse karşımıza IV. ifade çık-
maktadır. Sorunun doğru yanıtını bulduğumuza gö-
re diğer ifadeleri yerine koymak artık çok kolaydır. 
Doğru sıralama: II-V-IV-I-III şeklindedir.

Cevap D

3. Verilen ifadelerden hareketle IV. ifadenin sonda ol-
ması gerektiği açıktır. İnsan neyin daha fazlasını is-
ter diye düşündüğümüzde “elindekinin” cevabını alıp 
II. ifadeyi IV. ifadeden önce getirmemiz gerekir. II.’den 
önce de anlam bağlamına göre V. ifadeyi ve V.’ten 
önce de I. ifadeyi getirdiğimizde cümle III-I-V-II-IV 
şeklinde sıralanarak oluşturulmaktadır.

Cevap A

4. Cümledeki sözlerin sıralanışında önce yüklem bulu-
nur ve en sona yerleştirilir. Buna göre IV. ifade en 
sonda yer alır. IV. ifadeden önce ise “toplumsal so-
nuçlar doğurabilen nedir?” diye düşündüğümüzde 
karşımıza III. ifade çıkar. III. ifadeden önce “yüzde 
seksenlere ne yükselebilir?” diye düşündüğümüzde 
karşımıza I. ifade çıkar. Sıralama: V-II-I-III-IV şeklin-
de olmalıdır.

Cevap C

5. Bir sanatçının eserinden bahsedilen bu cümlede gi-
riş V numara ile olmalıdır. Tırnak içerisinde yazarın 
sözünün verildiği bu kısımdan sonra I numara gel-
melidir. Çünkü “diyen” ile başlayan bir kısım V’in ar-
dından gelebilecek en uygun kelimedir. Cümle “olu-
şuyor” yükleminin geçtiği IV numara ile bitirilmelidir. 

 Buna göre sıralama: V – I – III – II – IV  şeklinde ol-
malıdır. Bizden baştan dördüncü istendiğine göre 
doğru cevap “B” olur.

Cevap B
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ALES • PARAGRAFCÜMLE OLUŞTURMA • 3

10. Cümleyi anlamlı ve kurallı hale getirirken sözcükle-
rin ya da söz öbeklerinin birbirlerini tamamlamasına 
dikkat etmeliyiz. Cümle şöyle olmalıdır:

 ‘‘İlk sayısı Ekim 1967’de yayımlanan aylık popüler 
bilim dergisi Bilim ve Teknik geride kalan kırk beş yıl 
boyunca ortaokul ve lise çağındaki birçok okurunun 
mühendislik alanında eğitim görmeyi tercih etmesi-
ne aracılık etmiştir.’’

 Buna göre söz öbeklerinin arasındaki geçişe dikkat 
edilmelidir. Yayımlanan ifadesinden sonra gelebile-
cek en uygun ifade “aylık popüler…” ifadesidir. Diğer 
ifadeler için de aynı mantık geçerlidir. Yani en son-
daki sözcük diğer söz öbeklerinin başındaki hangi 
sözcüğü niteler buna dikkat etmeliyiz.

Cevap D

9. Karışık verilen söz veya söz öbeklerinden anlamlı bir 
cümle oluşturulması istenildiğinde önce cümlenin 
yüklemi bulunmalıdır. Yüklem genelde yargı bildirdi-
ği için Türkçenin söz dizimine göre en sonda yer al-
malıdır. Yüklemden sonra cümlenin öznesi ve varsa 
diğer ögeleri (nesne, yer tamlayıcısı, zarf tümleci) 
bulunmalıdır. Buna göre cümlenin yüklemi VI numa-
ralı ifadedir. Bu ifadeye “Proje üretmeyi hedefleyen 
kim ya da nedir?” sorusunu sorduğumuzda: “Üniver-
site bünyesinde kurulan Rüzgâr Enerjisi Kulubü” ce-
vabını alırız. Haliyle II. başa, III ise ondan sonra ge-
lebilecek en uygun ifadedir. “Kulüp neyi hedeflemek-
tedir?” diye sorduğumuzda “rüzgâr enerjisi konusun-
daki toplumsal bilinci artırmayı ve temiz enerjiyle il-
gili verimli projeler üretmeyi” cevabını alırız. Yüklem-
den bir önceki ifade I. ifade olduğu için cevap A’dır.

Cevap A

11. 

Bu tür soruları çözmenin iki yolu vardır. Biri öge-
lerini bulmak, diğeri ise birbirlerini niteleyebilecek 
sözcükleri ardı sıra sıralamaktır. Yani söz öbeği-
nin sonundaki sözcüğün diğer söz öbeğinin ba-
şındaki hangi sözcüğünü niteleyebileceğini keş-
fetmektir.

 Dün akşam

 ekmek arası

 arkadaşlarla

 kılçıksız

 yedim

 balık

 Burada mantıklı bir bağdaştırım yapmak gerekirse 
kılçıksız ne olabilir? Elbette balık olacağı için cümle 
çözülmüş olur zaten. V. numaralı ifadenin sonunda-
ki “olan” ibaresi IV. numaralı “radyoaktif parçacıkla-
rı” niteleyebilir. Bu parçalar nasıl ve nerede dolaşı-
yor? diye sorduğumuzda şu an atmosferde serbest 
halde dolaşıyor cevabını alıyoruz ve cümle çözülmüş 
oluyor. (V, IV, III, I, II, VI)

Cevap C

12. Numaralanmış sözlerin anlamalı ve kurallı bir cümle 
oluşturmuş sırası şöyledir. IV, II, III, I, V, VI

 Buna göre baştan dördüncü I numaradır.
Cevap A

13. Numaralanarak verilmiş sözlerin anlamlı ve kurallı bir 
cümle oluşturacak biçimde sıralanışı IV, V, II, I, III şek-
lindedir. Buna göre baştan üçüncü cümle II numa-
ralı sözdür.

Cevap B

8. Dünyanın en ünlü ressamlarından biri olan Van 
Gogh’un örnek olarak gösterilebileceği kitaplar cüm-
lenin özne kısmını oluşturacağından “IV, II” beraber 
alınmalıdır. Cümle, bir isim cümlesidir ve yüklemi “ge-
liştirmeyi amaçlayan bir kitap” olmalıdır. Buna göre 
sıralama: IV – II – I – V – III şeklinde olmalıdır. Biz-
den baştan üçüncü istendiğine göre doğru cevap “A” 
olur.

Cevap A
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CÜMLE VEYA PARÇADA TAMAMLAMA • 1 ALES • PARAGRAF

Cümle veya parçadaki boşluk doldurulurken boş-
luktan önceki ve sonraki ifadelerin anlamları bi-
rinci dereceden önemlidir. Ayrıca kullanılan bağ-
laç ve edatlarla kompozisyon bütünlüğü bir ara-
da düşünülürse pratik ve doğru çözüme ulaşmak 
daha kolay olacaktır. Bunun yanında cümleler ara-
sındaki neden-sonuç ve amaç-sonuç ilişkileri de 
önemli ipuçlarıdır.

6. Parçada temel olarak Tekerlek Dağı ve resimlerden 
söz edilmektedir. Dağın barındırdığı resimler sonra-
dan fark edildiği için “tespit edildi” ifadesi kullanılma-
lıdır. Resimlerin düğün ve ilkbaharla olan ilişkisi be-
timlemeyi çağrıştırmaktadır. Madencilik faaliyetleri-
nin ise bu resimlere olumsuz etkisi olabilir. Çünkü di-
namitler, bu resimlerin fiziki olarak zarar görmesine 
yol açacaktır. Buna göre parçadaki boşlukların D se-
çeneğindeki ifadelerle doldurulmaması gerektiğini 
söyleyebiliriz.

(Cevap D)

1. Bu tarz sorularda sözcüklerin zihnimizde uyandırdı-
ğı çağrışımlardan yararlanmalıyız. Nitekim bu soru-
da “renklerle” “ressam” ve “seslerle” “müzisyen” söz-
leri birbirini anlamca düşündürmektedir. 

(Cevap B)

2. Cümleye göre Prens Adaları ve Kızıl Adalar sözü edi-
len adalar grubuna tarih boyunca verilen isimlerdir. 
Böylece boş bırakılan yere “adlandırılan” sözü geti-
rilmesi uygun olacaktır.

(Cevap C)

3. Parçada, geçmişte başka devletlerin yönetimi altın-
da kalan ancak bunu bir olumsuzluk olarak değer-
lendirmeyen bir toplumdan söz edilmektedir. Böyle 
bir toplum için yapılabilecek en doğru nitelendirme 
ise “geçmişiyle barışık” olacaktır.

(Cevap D) 

4. Parçada bir genellemeyle söze başlandığı için “te-
mel” sözcüğü bu genellemeyle örtüşmektedir. İkinci 
boşluğa da “irdeliyor” sözcüğü getirildiğinde parça 
anlam bakımından tamamlanmaktadır.

(Cevap E)

5. Verilen parçada Houston ve Çin Mahallesi’nden söz 
edilmiş, cümlenin sonunda ise Asyalı nüfusun en çok 
bulunduğu yerin burası olduğu belirtilmiştir. Öyleyse 
bir Çin Mahallesi ve bunun ilginç bir yönünden söz 
edilecektir. 

 Burada ilginç olabilecek durum Houstan’da bir Çin 
Mahallesinin varlığıdır. Buna göre B seçeneğindeki 
ifadeler bu kompozisyonu tamamlar niteliktedir diye-
biliriz. Bu seçenekteki ifadeler karşıt yargıları bağla-
maya en uygun olanlarıdır.

(Cevap B)



ALES • PARAGRAF SORU BANKASI 46

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

CÜMLE VEYA PARÇADA TAMAMLAMA • 1 ALES • PARAGRAF

11. Boşluk bırakılarak uygun sözlerin getirilmesinin is-
tendiği sorularda cümlenin tamamı çok dikkatli okun-
malıdır. Soruda “yeni anlamlar yüklenmesi”nden bah-
sedilmektedir. Öyleyse olumlu bir değişiklik, artış söz 
konusudur. Bu da E seçeneğindeki “anlamca zen-
ginleşmesini” ifadesini getirerek sağlanır.

(Cevap E)

7. Parçada “ilginç” sözünün alışılmışın dışındaki kulla-
nımı ve bu sözün Eski Çin’deki karşılığı üzerinde du-
rulmuştur. Buna göre “ilginç” sözü olumlu bir anlam 
çağrıştırmamaktadır. Bunu, parçada geçen “Çünkü 
Çinliler ahlaki çalkantıların ve siyasi depremlerin hü-
küm sürdüğü “ilginç” çağlarda”… sözünden anlıyo-
ruz. Bu tür sorulardaki en önemli veri parçanın an-
lam akışıdır. Parçadan da “ilginç” sözcüğü parçanın 
sonuna doğru olumsuz bir yöne değinilmiştir. Bütün 
bu özellikleri bir arada düşündüğümüzde A seçene-
ğindeki ifadenin parçayı tamamlamak için uygun ol-
duğunu söyleyebiliriz.

(Cevap A)

8. Boşluk doldurma sorularının çözümünde cümlenin 
anlam akışı dikkate alınmalıdır. Kelimeler arasında 
alışılmış bağdaştırmalar kurmak gerekir. Birinci boş-
luğa “yaşadığı”, ikinci boşluğa “acılar” kelimesi geti-
rildiğinde alışılmış bağdaştırmalar yapılmış olur ve 
doğru cevaba ulaşılır.

 (Cevap E)

9. İlk boşluktan önce mizahın önemli örnekleri sıralan-
mış, dolayısıyla ilk boşluğa “örnekleridir” sözcüğü ge-
tirilmelidir. İkinci boşluğa da alışılmış bağdaştırma 
kurarak “yenilenerek” kelimesi getirilmelidir.

 (Cevap C)

10. Cümleyi anlamlı bir şekilde tamamlamak için tayfu-
nun denizlerden gelen büyük fırtına olduğunu bilmek 
gerekiyor. Dolayısıyla alışılmış bağdaştırma kurarak 
ilk boşluğa “endişe verici”, ikinciye “sular”, üçüncüye 
“toprak kaymaları da” sözleri getirilmelidir. 

 (Cevap D)
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ALES • PARAGRAFCÜMLE VEYA PARÇADA TAMAMLAMA • 2

4. Burada iki ayrı cümle olup ikinci cümle ilkinin açıkla-
ması durumundadır. Öyleyse ilk cümledeki boşluğa 
gelecek söz ikinci cümledekileri kapsar ve çağrıştı-
rır olmalıdır. O halde anlam olarak da, ifadeleri bü-
tünleştirirken gramer olarak da uygun seçenek C’dir. 

(Cevap C)

6. Parçada sözü edilen sanatçının Türk edebiyatında 
hiçbir şiir akımının ya da topluluğunun içinde bulun-
madan “özgün” bir yere sahip olduğu anlatılmak is-
tenmiştir. B seçeneği de “özgünlük” kavramını dü-
şündürdüğü için parça bu seçenekle en uygun biçim-
de tamamlanabilmektedir.

(Cevap B)

2. Bu soruda birtakım açıklamalar yapılmış ve bunların 
karşılığı olan sözleri bulmamız istenmiştir. Önce mer-
merle ilgili genel bir açıklama yapılmış ardından ay-
rıntılar verilmiştir. Öyleyse bir maddenin; doğal olma-
sı, kimyasal madde içermeyip, ortama zarar verme-
mesi → ekolojik olmayı 

 kir, leke, toz, koku gibi dezavantajların olmaması → 
hijyenikliği

 kimyasallardan etkilenmeme, renk atmama, soğuk-
tan çatlamama → dayanıklılığı

 renk ve doku zenginliği, ortama uyumu → estetikliği 
anlatır.

(Cevap D)

3. Bu tarzdaki soruları parçadaki ipuçlarından yola çı-
karak çözmek gerekmektedir. “Günlük deneyim” ve 
“günlük davranışlar” ifadeleri parçaya uygun düşme-
mektedir. Yine parçadaki “ortak değerler” sözü “pay-
laşım” kavramını akla getirmektedir. Buna göre par-
ça, D seçeneğiyle (gereksinimlerle-paylaşımı) en uy-
gun biçimde tamamlanmaktadır. 

(Cevap D)

1. “Dağların üzerine” sözü parçaya uygun düşmemek-
tedir. “Dikkatlice bakıldığına sayılan”, “dikkatlice ba-
kıldığında gözler önüne serilen” sözleri de parçayı 
anlamına uygun tamamlamamaktadır. Buna göre par-
ça, C seçeneğiyle (arasına-görülen-hüzünlendiriyor-
sa da) en uygun biçimde tamamlanmaktadır.

(Cevap C)

5. “Bir şehri öğrenebilmek”, “bir şehri görmek” ifadeleri 
parçanın anlamına uygun düşmemektedir. Parçanın 
devamında bir gereklilikten söz edilmektedir. “O ken-
te ait hissedebilmesi için” sözü parçayı anlamına uy-
gun tamamlamaktadır. Buna göre, parçada boş bı-
rakılan yerlere E seçeneğindeki sözler (tanımak-ge-
rekir-ait hissedebilmesi) getirilmelidir.

(Cevap E)

7. Parçada, romancının yapıtını oluştururken tarihi bel-
gelerden yararlanabileceğini; ancak bunu yaparken 
bu bilgilerin dikkat çekmemesine özen göstermesi 
gerektiğinden söz edilmiştir. Buna göre parça, A se-
çeneğiyle (göze batmamalıdır) en uygun biçimde ta-
mamlanabilir.

(Cevap A)
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ALES • PARAGRAFCÜMLE VEYA PARÇADA TAMAMLAMA • 2

12. Soruda seçeneklerden hareketle cevaba gitmek bu 
tür sorularda daha mantıklıdır. Bu çerçevede boşluk-
lara gelebilecek en uygun ifadelerin C seçeneğinde 
yer aldığını görmekteyiz. Sorular üzerine ancak “dü-
şünmeye” akabinde “sonuç çıkarmaya” çağırır, de-
mek cümlenin genel anlam ve mantığına uygundur.

(Cevap C)

13. Cümleden hareketle bir başlangıç söz konusudur di-
yebiliriz. Yaklaşık ifadesiyle ve “önce” sözcüğüyle ilk 
boşluğa “ortaya çıkmış” ifadesini kullanmak, “çoğal-
mış” ifadesiyle ve “öteki kıtalara” ifadelerinden ikinci 
boşluğa “dağılmış” ifadesini kullanmak cümlenin an-
lamsal olarak tamamlanmasını sağlayacaktır.

(Cevap B)

14. Soruda tamamlanacak olan cümlede “hatırlayınca” 
ifadesinden dolayı ilk boşluğa “yaşanmışlığın” söz-
cüğünün getirilmesi gerekir. Cümle her zaman an-
lamlı bağdaştırma ile tamamlanmalıdır. Yani boşlu-
ğa gelecek olan sözcük ya da sözcükler hem ken-
dinden öncekiyle hem de kendinden sonraki ile an-
lamsal olarak örtüşmelidir. Cümledeki ikinci boşluk-
ta “------ biri olarak” ne yapılabileceği düşünülmelidir. 
Buna göre “----- biri olarak” ancak “nitelendirebilece-
ğimiz” anlamı çıkmaktadır. Zaten seçenekleri kulla-
nıp anlamsal olarak cümleye yaklaştığımızda yine 
en mantıklısı A seçeneği olmaktadır.

(Cevap A)

10. Cümlenin anlam akışı dikkate alındığında ilk boşlu-
ğa A ve E seçenekleri uygun düşer. İkinci boşluğa 
ise ahşabı kullanarak hayvan figürlerinin aktarıldığı-
nı ifade etmek için işlemek eylemi uygundur. 

(Cevap E)

11. Soruda verilen yargı olumludur, bu yüzden ilk boşlu-
ğa kesinlikle A ve B seçeneklerindeki ifadeler gele-
mez, çünkü cümlenin anlamsal mantığına uymamak-
tadırlar. Cümlenin ikinci boşluğuna gelebilecek ifa-
deyi düşünürken “kimin gönüllerinde taht kurabilece-
ği düşünülmektedir”. Bu da karşımıza “okurların” ifa-
desini çıkarmaktadır.

(Cevap E)

8. Verilen cümlede mutluluğun ve başarının oluşması 
için gerekli şartlar ifade edilmektedir. Seçeneklerde 
bu kavramlara şart anlamı sağlayabilecek tek söz-
cük A seçeneğinde verilmiştir. B, C, D, E seçenekle-
rinde ise sürecin devamında ortaya çıkabilecek du-
rumları belirtmek için kullanılan sözler bulunmakta-
dır.

(Cevap A)

9. Verilen cümleye göre ressamın yurt dışındaki resim 
sergilerine resim gönderebilmesi için yurt içinde bir-
çok sergi açması gerekir. Bu yüzden ilk boşluğa A, 
B, E seçeneklerindeki sözlerin gelmesi mantıksızdır. 
D seçeneğindeki “satılan” sözü ise resim sergisi için 
düşünülemez. Buna göre C seçeneğindeki ifadeler 
doğru cevaptır.

(Cevap C)
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1. Parçada anlatılanların tamamen gerçek oldukları ve 
bunların aksiyon filmlerinden alınmadıkları söylen-
miştir. O halde boşluğa gelebilecek ifadenin bu gö-
rüntülerin gerçek olduklarına dair bir bağlantı sağ-
lanmalıdır. Zaten boşluktan sonra verilen “ortak nok-
taları” ifadesiyle de boşluktan önce bunları yapanla-
rın birer insan oldukları sezdirilmiştir. Çünkü sayılan 
ortak noktalar bize ipucu olarak “insanı” göstermek-
tedir. Bu ifadeyi sağlayan en uygun seçenek A seçe-
neğidir.

(Cevap A)

5. Boşluktan önceki kısma bakıldığında; Fransız İhtila-
li’nden doğan düşüncelerin ülkemizde yeni yeni ta-
nınmaya başladığı dönemde, büyük düşünürlerin bü-
tün eserleriyle incelenmesi ve tartışılması gerektiği 
söylenmiştir. Bu yargı olumsuz bir yargıdır ve deva-
mında gelecek yargı da olumsuzluğu ifade etmelidir. 
“İncelenmesi ve tartışılması gerekirdi” sözü derinle-
mesine inilmediğini gösterir. “B” seçeneğindeki “yü-
zeysel kaldığı” sözcüğü bunu tam anlamıyla ifade et-
mektedir.

(Cevap B)

2. Verilen parçada boşluklardan sonraki ve önceki kı-
sımlar incelendiğinde “çabalar” sözcüğü günlük ha-
yatta “çaba göstermek” deyimi ile sıkça ifade edildi-
ğinden ilk boşluğumuza “gösterdiği” sözcüğü gelme-
lidir. Parçayı anlamlı bir bütün halinde okuduğumuz-
daysa iki dünya arasındaki mesafe ölçülemez oldu-
ğundan, niteldir ve ikinci boşluğumuza “ölçülemeye-
cek kadar” söz grubu gelmelidir.

(Cevap C)

3. Boşluklardan sonraki ve önceki kısımlar incelendi-
ğinde öncelikle olumlu bir yargının gelmesi gerekti-
ğini anlıyoruz. “İçin” sözcüğü neden-sonuç, amaç-so-
nuç cümlelerini birbirine bağlar. Verilen örnekte de 
“için” sözcüğü amaç-sonuç cümlesini birbirine bağ-
lamaktadır. “A” seçeneğinde iki yargı da olumludur 
ve konu bütünlüğünü sağlayacak tek cevaptır.

(Cevap A)

4. Parça dikkatlice okunduğunda giriş kısmının bir açık-
lama cümlesiyle başladığını anlarız. Boşluğun önce-
sindeki sözcüğe baktığımızda “yani” sözcüğü dikka-
ti çekmektedir ve bir pekiştirmenin geleceği hissetti-
rilir. Kurala göre deyimler açıklamasıyla beraber ve-
rilir ve bu açıklamayı pekiştirecek uygun deyimi bul-
mak işimizi kolaylaştıracaktır. Parçanın geneli dikka-
te alındığında “D” seçeneğindeki “yaptığı işin hakkı-
nı vermektir” deyimi anlam bütünlüğünü sağlamak-
tadır.

(Cevap D)

6. Parçada sanatçının elinden çıkan metnin, çıktığı an-
dan itibaren bağımsızlaştığı ve yazardan sonra okur-
lara, eleştirmenlere geçtiği anlatılmaktadır. Boşluk-
tan önce gelen “onlar” sözcüğü okur ve eleştirmeni 
ifade eder. Bu sebepten boşluğa okur ve eleştirme-
nin eline geçen metni nasıl ifade edeceği ile ilgili bir 
cümle gelmelidir. Boşluğa gelebilecek en uygun ifa-
de “C” seçeneğidir.

(Cevap C)
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ALES • PARAGRAFCÜMLE VEYA PARÇADA TAMAMLAMA • 3

8. Anlamlı bağdaştırmaya göre “eski mi eski” ifadesiy-
le birinci boşluğa gelebilecek iki uygun ifade vardır. 
Biri “öncesini anlatan” diğeri ise “öncesinden kalma-
dır.” Cümlenin devamına baktığımızda “insanı hâlâ 
duraksatıp düşündürecek kadar yaygın” ifadesini kul-
lanamayız. Çünkü yaygın ifadesi burada anlamsız 
bir bağdaştırma olur. Eğer hâlâ ifadesi kullanılmışsa 
cümle “güncel” ifadesiyle tamamlanmalıdır.

(Cevap B)

9. Cümledeki boşluklara ve seçeneklere baktığımızda 
anlamlı bağdaştırma olarak en uygun ifadeyi A ve D 
seçeneklerinde görüyoruz. İkisi arasında tercih ya-
parken de cihazlardan ya yararlanıldığı ya da cihaz-
ların satın alındığını düşünmeliyiz. Cümlenin deva-
mında “ekrana bakmanın yarattığı tehlike” ifadesinin 
ancak sürüş sırasında güvenli bulunmayacağı anla-
mıyla tamamlanabileceği yargısına varıyoruz.

(Cevap D)

10. Cümlede geçen “okuma ve yazma bilmek” ifadesine 
dayanarak cümlenin başına “okuryazarlık” sözünü 
getirebiliriz. Çünkü tanımlanan ifade budur ve anlam-
sal olarak cümlenin genel anlam bağlamına uygun-
dur. Cümlenin ikinci boş bırakılan kısmına gelebile-
cek en uygun ifade yine cümlenin devamında karşı-
mıza çıkmaktadır. Cümledeki “bilim ve teknolojiye 
hakim olmak” ifadesiyle boşluğun ipucu zaten veril-
miştir. Cümlede geçen “bir vatandaş olarak en azın-
dan” ibaresiyle ilk boşluk ve ikinci boşluk anlamsal 
olarak birbirini tamamlamaktadır. 

 O halde ikinci kısma “bilim okuryazarlığı da” ifadesi 
ve “okuryazarlık” ifadesi birbirini tamamladığı için en 
uygun seçenek budur.

(Cevap B)

11. Cümlenin vermek istediği mesajın iyi anlaşılması ge-
reken bu tip sorularda cümlenin anlamına yön veren 
edat ve bağlaçlar bizim için önemli ipuçlarıdır. Her 
şeyden önce bu cümlede “insanı diğer canlılardan 
ayıran ne olabilir?” diye düşünmek gerekir. Buna bağ-
lı olarak cümlede boşluktan sonra kullanılan “ve” bağ-
lacıyla bu ifadeye eşdeğer bir ifadenin kullanılabile-
ceği unutulmamalıdır. Seçeneklere baktığımızda A 
ve E seçeneği diğer canlılarda da görüldüğü için elen-
melidir. Yine B ve C seçenekleri cümlede anlamsal 
olarak bağlantıyı kuramadığı için atılmalıdır. İnsanı 
öteki canlılardan ayıran en temel özellik düşünebil-
mesi ve buna bağlı olarak bir ürün ortaya koyabilme-
si olduğu için cevap D seçeneğidir.

(Cevap D)

7. 

Her dilde iki türlü bağdaştırma vardır. Biri anlam-
lı bağdaştırma diğeri ise anlamsız bağdaştırma-
dır. Örneğin;
Trafik ışıkları → Anlamlı bağdaştırma
Trafik patlıcanı → Anlamsız bağdaştırma

 Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi trafik ve ışık 
birbiriyle bağdaştırılabilinir. Fakat trafik ve patlıcan 
birbiriyle bağdaştırılamaz. Bu tip sorularda her za-
man anlamlı bağdaştırma kullanılmalıdır. Yani boş-
luğa gelecek söz veya sözcük öbeğinin cümlenin ge-
nel anlam ve mantığına uygun olması gerekir. Boş-
luğa gelecek ifadenin kendinden önceki ve sonraki 
sözcüklerin anlamına uygun olarak kullanılması çok 
önemlidir. Soruya baktığımızda anlamlı bağdaştır-
maya göre bu cümlenin birinci boşluğuna “önceki” 
ifadesi kullanıldığı için “denemeleriyle” demek uygu-
nudur. Yine ikinci boşluğa “dönüş yaptı” ifadesinden 
dolayı “başarılı” sözcüğünü getirmek en uygunudur. 
“Eğer dönmüşse bunu başarmıştır.” ifadesi cümlenin 
genel anlamına yansıyan ifadedir. Ayrıca bu tür so-
rularda “olumlu ve olumsuz ifadelere, cümlenin an-
lamına yön veren edat ve bağlaçlara” dikkat edilme-
lidir.

(Cevap C)
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EŞ VE YAKIN ANLAM • 1 ALES • PARAGRAF

Aynı duygu ve düşünceyi farklı sözcüklerle 
anlatan cümlelere eş anlamlı cümle denir. Bu 
tip sorularda önce soru öncülündeki cümle iyi 
özümsenmeli daha sonra bu cümlenin eş an-
lamlısı şıklarda aranmalıdır.

1. Cümle, “kişinin özgür doğduğunu ancak her konuda 
sınırlandığını” ifade etmektedir. Bu da ancak toplum-
sal kurallarla olur. Buna göre toplumsal kuralların öz-
gürlüğü sınırlandığını söylemek mümkündür.

Cevap A

2. “İnsanı zenginleştiren” deneyim kazanmayı, “yaşam 
sandığı” da insanın başından geçen olayları ifade 
eder. “Deneyim ve geçmişte yaşananları” birleştirdi-
ğimizde E seçeneği karşımıza çıkacaktır.

Cevap E

3. Sorudaki “geçmiş her şeyiyle acıtır insanı” sözü bir 
duygusallığın ifadesidir. Bu anlam “acıtmak” sözcü-
ğüyle somutlaştırılarak D seçeneğinde ifade edilmiş-
tir.

Cevap D

4. Bir insanın sahip olduğu yeteneğin farkında olması 
özgüven sahibi olduğunu bildirir.Özgüven, insanın 
bir işi başarma gücünü kendinde bulmasıdır.

Cevap C

5. B seçeneğindeki “18. yüzyılda da” ifadesi “geçmişte 
olduğu gibi” anlamını taşımaktadır. “da” bağlacı da-
ha önce olduğu gibi anlamı katmıştır.

Cevap B

6. Cümlede asıl anlatılmak istenen, eserin, okuyucuyu 
yormayacak bir dil kullanılması gerektiğidir. “Duygu-
sal ve düşünsel bağlar oluşturmak” ise “iyi iletişim 
kurmak” anlamına geleceğinden doğru seçeneğimiz 
E’dir.

Cevap E

7. Dizelerde Bedri Rahmi’nin mütevazılığı veya özeleş-
tirisi dikkat çekiyor. Kendine güven, ustalık da var; 
bu güven köy türküsü duyunca yerini özeleştiriye bı-
rakıyor. Nedir şairdeki eksiklik? Şiirinde halk ezgile-
rindeki ustalığı gösterememektedir. 

 Cevap D
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EŞ VE YAKIN ANLAM • 1 ALES • PARAGRAF

11. Parçanın III. IV ve V. cümlelerinde yazarın dili iyi kul-
landığı, fazlalıklardan kaçındığı değişik kavramlarla 
ifade edilmiştir. Bu cümlelerin görüngüleri farklı da 
olsa mesajları aynıdır.

 Cevap D

12. I. ve III. cümlelerde toplum incelemelerinde sanat 
eserlerinin birer veri ve dayanak olduğu vurgusu var-
dır. Buna göre bu cümlelerin anlamca birbirine yakın 
olduğunu söylemek mümkündür. Bu tür sorularda ilk 
okuyuşta yakın anlamlı olan cümleler tespit edile-
mezse seçeneklerden hareket edilmelidir.

Cevap B

13. Aynı duygu ve düşünceyi farklı sözcüklerle anlatan 
cümlelere “eş anlamlı” cümle denir. Yakın anlamlı 
cümlede ise cümleler arasında bir anlam birlikteliği 
olan cümlelerdir. Bize soru öncülünde en yakın cüm-
leyi sorduğu için aynı duygu ve düşünceyi değişik 
sözlerle belirten cümleleri bulmalıyız. I ve III. cümle-
ler aynı düşünceyi farklı sözcüklerle yinelemişlerdir.

Cevap B

9. Parçada ihtiyaçları karşılama özelliklerinin değil; es-
tetiğinin, hoşa gitme duygusunun ön planda olduğu 
ürünlerden söz ediliyor. C seçeneğinde ise ürünün 
ihtiyaçla ilgili bir özelliği belirtilmiştir. Buna göre C se-
çeneği parçadaki görüşe uygun bir reklam sloganı 
olamaz.

Cevap C

8. Parçada dram, elbiseye benzetilmiş. İşi bitince atılır 
bu elbise. Ancak atılan elbisenin aktörlerden fazla 
yaşaması akla “kalıcılığı” getirir. Bunu da en iyi, B se-
çeneği yansıtır.

 Cevap B

10. Parçadaki numaralanmış cümleler dikkatle okundu-
ğunda “Yani aydın olma bilinciyle hareket etmiyor.” 
cümlesiyle “Aydın olmanın onlara yüklediği sorumlu-
luğu göz ardı ediyorlar.” cümlelerinin anlamca yakın 
olduğu söylenebilir; çünkü “bilinçli hareket etmek”, 
“sorumluluğu göz ardı etmemek” sözünü akla getir-
mektedir.

Cevap D
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ALES • PARAGRAFEŞ VE YAKIN ANLAM • 2

1. Cümlenin anlaşılması ve yorumlanması konusunda 
özellikle mecaz anlamlı sözcüklere ve cümledeki vur-
guya dikkat edilmelidir. Cümlede “yazarın kendi kav-
rama süzgecinden geçirerek yeniden sunulması” ifa-
desiyle bilginin belirli bir birikimin ürünü olduğunu çı-
karabiliriz. Geriye bu ifadenin seçeneklerde aranma-
sı kalıyor. E seçeneği bulduğumuz en yakın ifadedir.

Cevap E

6. Seçeneklere baktığımızda III, IV, V, VI numaralı cüm-
lelerde aynı anlama gelen iki farklı ifade yoktur. II nu-
maralı cümleye baktığımızda “döne döne ve birçok 
kez okuduğum bir kitaptı” ifadesinde “döne döne oku-
duğum” ve birçok kez okuduğum ifadeleri aynı an-
lamdadır.

Cevap A

2. Her zaman vurgulanmak istenen ifade yükleme yak-
laştırılır. O halde “gördüğünü sanıyorsun” ifadesi üze-
rinde durulması gereken en önemli noktadır. Cümle-
de “gözleri açık olan her insanın göremeyeceği be-
lirtilmiştir. Yani bakmak ayrı görmek ayrıdır. Şıklarda 
aranması gerekende bu iki ifadenin farklılaştığı nok-
tadır. Bu fark sadece B seçeneğinde bulunmaktadır.

Cevap B

3. Cenap Şehabettin bu cümlede “yükselmek” ifadesiy-
le “tanınmak” ifadesini kast etmiş “pantolonundaki 
yamanın görülme ihtimali artar” diyerek de “kusurla-
rı göze batar” demek istemiştir. O halde, “Tanınan in-
sanın kusurları daha çok göze batar.” bu cümleyle 
eş anlamlıdır. 

Cevap B

4. 

Cinaslı kelimeler, yazılışları aynı olan fakat an-
lamları farklı kelimelerdir. 

 Türkçede her cümlenin bir söyleniş amacı vardır. Bu 
cümleye göre ya yüklemden hemen önce ya da doğ-
rudan yüklemin kendisindedir. Bu cümle bir isim cüm-
lesi olduğu için vurgu direkt yüklemde (yarışamaz-
lar) yer almaktadır. O halde bu cümlenin söyleniş 
amacı, şairin çağdaşlarına göre cinaslı sözcük kul-
lanmada daha başarılı olduğudur. 

Cevap E

5. Yazar: “Uçurumdan atlamalısın, kanatların sonradan 
çıkar.” diyerek risk almanın önemini vurgulamıştır. 
Yani sen cesaretini göster, riskini al, bu seni başarı-
ya götürecektir üzerinde durulmuştur. Bu ifade de E 
seçeneğinde yer almaktadır.

Cevap E
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ALES • PARAGRAFEŞ VE YAKIN ANLAM • 2

8. Verilen cümlede okyanuslara atılan çöpün büyük mik-
tarlarda olduğu vurgulanarak okyanuslardaki kirlen-
menin tehlikeli boyutlara vardığı vurgulanmaktadır.

 Cevap E

7. Hayatın içinden bakan biri, yaşanmışlıkları anlatma, 
sorunlara yabancı olmama anlamlarını karşılamak-
tadır. Yine “ bağıra bağıra derdini anlatan” biri, dü-
şüncelerini saklama gereği duymayan ve söyleye-
cek sözü olan biridir. Cümleden “yetkinliğini kanıtla-
mış olan” anlamı çıkmamaktadır.

Cevap B

9. Verilen cümlede, yapılan hataların hata olmaktan zi-
yade, bunların birer ders olduğu söylenerek yapılan 
yanlışların aslında kişiye bir şeyler öğrettiği düşün-
cesi ortaya konmuştur.

Cevap B

10. Verilen cümlede bir şirketin başarı göstergesi belir-
tilmiştir. Buna göre, şirketlerin başarısı sorunların 
olup olmadığına göre değil, önceki yıllarda görülen 
sorunların çözülüp çözülmediğiyle ilgilidir. Yani ba-
şarı, sorunların çözümünde gösterilen performansa 
bağlanmıştır.

 Cevap D

11. Verilen cümlede dün, bugün ve yarın gibi zaman bil-
diren kavramlar sırasıyla bozdurulan çek, eldeki na-
kit para ve bono gibi ekonomik değerlerle eşleştiril-
miştir. Buna göre bozdurulmuş bir çekle şu anda kul-
lanılamayacak olan bononun yaşanan anda kıyme-
tinin olmadığı söylenerek yalnızca yaşanan anda bir 
şeyler yapma olanağı bulunduğu düşüncesi vurgu-
lanmıştır.

 Cevap A

12. “Biz üretiyoruz, biz satıyoruz” diyen firma, üretici ile 
satıcı arasında bir aracı olmadığından ürünlerinin 
ucuz olduğunu anlatmak istemiştir. Her ne kadar A 
seçeneği de çeldirici gibi görünse de cümlede ham-
maddeden değil sadece üretimden söz edilmiştir.

 Cevap E
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ALES • PARAGRAFEŞ VE YAKIN ANLAM • 3

1. Sorudaki cümlede “Genç şairler, en güzel şiiri kendi-
leri yazdığı için şiirin kendileriyle başladığını zanne-
der. Yaşlı şairler ise en güzel, en olgun şiirleri kendi-
lerinin yazıp şiire son noktayı koyduğuna inanır.” an-
lamı vardır. Öyleyse bu sözle anlatılmak istenen B 
seçeneğindeki “Şairlerin, en iyi şiirin kendilerininki ol-
duğunu düşündüğü” sonucudur.

Cevap B

2. Emniyet kemeri takmak sürücülere sıkıntılı bir iş gi-
bi gelir. Oysa kemer takılmadığında oluşabilecek bir 
kaza sonrası insanlar tekerlekli sandalyeye mahkûm 
olmaktadır. Yani olası olumsuz durumun sonucu söy-
lenerek sebep ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Cevap E

3. Kitaplar anı depoları olduğundan; yaşananlar asla 
unutulmayacak, “geçip gitmeyecek”, kitaplar saye-
sinde bugüne taşınacaktır. Buna göre kitaplar geç-
mişi bugüne taşıyan aracılardır.

Cevap D

4. Futbol okulunun duvarındaki yazıda, futbol için yete-
neğin önemli ancak yeterli olmadığı, devamlılığı sağ-
layacak olanın karakter olduğu, yani futbolcuların ge-
leceğini onların tavır ve davranışlarının belirleyece-
ği anlatılmak istenmiştir.

Cevap C

5. Dilde kullanılan her cümlenin bir söyleniş amacı var-
dır. Bu söyleniş amacı söz dizimine göre yükleme en 
yakın öge olan söz veya söz grubudur. Soru öncü-
lünde verilen cümlenin söyleniş amacı “başarmanın 
mümkün olduğuna inanmaktır” ifadesidir. Buna an-
lamca en yakın ifade genelde dolaylı yoldan (olum-
lu – olumsuz) verilebilir. Seçeneklerde bu ifadeye en 
yakın ifade C seçeneğidir. Burada bir işin yapılması-
nın imkansız olduğu düşünülürse o işi başarmanın 
mümkün olmayacağı dile getirilmiştir.

Cevap C

6. Cümlede bir alandaki deneyimle başka bir alan ara-
sında ilişki kurulmuştur. Bir düşünür ve romancı olan 
Albert Camus’un futbolla ilgili cümlesinden bu alan-
da edindiği deneyimin hayatının başka alanlarında 
da etkili olduğunu çıkarabilmekteyiz.

Cevap C

7. Bu tür sorularda görünen anlamlarla görünmeyen 
ama okuyucuya sezdirilen anlamlara yoğunlaşmak 
gerekir. Bu cümleyle bir amaç uğruna yılmadan mü-
cadele etme, “amaca doğru, kararlılıkla ilerleme” dü-
şüncesi vurgulanmıştır.

Cevap E
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ALES • PARAGRAFEŞ VE YAKIN ANLAM • 3

13. Cümlenin anlamlandırılması ve yorumlanması soru-
larında dikkat edilmesi gereken ilk şey, cümledeki 
vurgudur. Vurgu yükleme en yakın ögedir. Bu cüm-
lede vurgu “teklif ve telkin işlevidir.” Bu cümlenin söy-
leniş amacı o halde vurgulu olan kısımdır. Cümlede 
gerisinin pek bir önemi yoktur. Vurgulanan ifade bi-
ze ilham kaynağı olduğunu belirtmiştir. O halde cüm-
lede bir başkasının eseri yazar için ilham olabilir, ifa-
desi çıkarılabilir.

Cevap A

12. Parçada verilen cümlelere baktığımızda I. cümlede 
“çevirmenin” önemi, II. cümlede iyi bir kitabın çevir-
men tarafından kötü çevrilerek rezil edilebileceği, III. 
cümlede yine ustalıkla yazılmış bir eserin çevirmen 
tarafından kötü çevrilerek rezil edilebileceği, IV., V. 
cümlelerde ise “çevirmenliğin” önemi belirtilmektedir. 
Haliyle II. ve III. cümle aynı düşünceyi farklı sözcük-
lerle dile getirdikleri için anlamca birbirlerine en ya-
kın olan cümlelerdir.

Cevap B

11. Öncüldeki cümlede somut bir durum üzerinden so-
yut bir durum ifade edilmiştir. Cümledeki “o güce kar-
şı koydukları için” ifadesinden B seçeneğindeki “zor-
luklara göğüs germe” sonucuna ulaşırız.

Cevap B

8. Bu soru tipinde izlenilebilecek yol, cümlenin yorum-
lanarak ana fikrinin belirlenmesidir. Soruya bu bağ-
lamda baktığımızda II. ve V. cümle yakın anlamlıdır. 
Her ikisinde de insanların mutsuz olmamak için ken-
di kendilerini tanımaktan kaçındıkları ifade edilmek-
tedir. Bu anlamda D seçeneğindeki eşleştirme doğ-
rudur.

Cevap D

9. Bu cümlede kitapların kapaklarının açılmadıkları be-
lirtilerek onların birer süs eşyası oldukları söylenmiş-
tir. Durum böyle olunca kitaplar “asıl işlevleri dışında 
kullanılmış” yani okunmak yerine süs eşyası olarak 
görülmüştür. Bu bağlamda A seçeneğindeki cümle-
nin durumu ifade ettiğini söyleyebiliriz.

Cevap A

10. Bu tip sorularda cümlenin söyleniş amacını iyi tespit 
etmek gerekir. Cümlede bir durum tersten ifade edi-
lerek gittiğinde “yeri doldurulamayan ol” denilmiştir. 
O halde o iş yerinden ayrıldığında yeri doldurulama-
yan bir insan “herkesten daha çok bilgi birikimine sa-
hip olan insandır” yargısı cümlede vurgulanmak is-
tenendir.

Cevap E
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ALES • PARAGRAFANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ 
 GELİŞTİRME YOLLARI • 1

1. Parçadaki “İzmir’in burnunun dibindedir Seferhisar.” 
cümlesi (yüklemi sonda bulunmadığından) devriktir. 
Bu cümle konuşma üslubunu anımsatmaktadır. “Bur-
nunun dibi”, “bir şeye çok yakın olma” anlamına ge-
len bir deyimdir. Parçanın sonundaki “olsa gerek” sö-
zü, tahmin anlatmaktadır. Parçada betimleme ağır 
basmaktadır, bu nedenle somut bir olaydan pek söz 
edilemez. Buna göre “Olaylar oluş sırasına göre ve-
rilmiştir.” yargısı da yanlıştır.

Cevap B

7. Paragrafın ikinci cümlesindeki çekici gelmeli ifadesi 
kişisel duyguyu, gölün 2900 metrede bulunması ka-
nıtlanabilir yargıyı, parçanın son cümlesi amacı ve 
parçanın tamamı bir olayı anlattığı için öykülemeyi 
karşılar. Devrik cümle ise yüklemi sonda bulunma-
yan cümledir. Parçadaki cümlelere baktığımızda bü-
tün yüklemler sondadır. Parçada devrik cümle kulla-
nıldığı söylenemez.

Cevap A

6. Parçada Maraş dondurmacısının hareketleri oluş sı-
rasına göre verilmiştir. “Olağanüstü” ve “dev” gibi öz-
nel ifadelerle abartmaya başvurulmuştur. Görme ve 
tatma duyularıyla algılanan ayrıntılardan yararlanıl-
mıştır. Ancak düşünceler örneklerle somutlaştırılma-
mıştır. 

Cevap D

2. Verilen parçanın anlatımında olasılık yoktur. Diğer 
seçeneklerdeki kavramların karşılıklarını şöyle gös-
terebiliriz: 

 B → Erkenden yola çıktım ... tepeye vardım...

 C → Havanın keyfi yoktu

 D → Kıvrıla kıvrıla ......

 E → Yeşil bir halı gibi uzanan .... 
Cevap A

3. Parçada farklı (kurallı, devrik) cümle türleri kullanıl-
mıştır. “Küçük karabataklar, kırlangıçlar, küçük ve bü-
yük akbalıkçıllar…” cümlesiyle sayıp dökmelerden 
yararlanılmıştır. “Görür görmez” sözü ikilemedir. “O 
da ne?”, “İşte” gibi sözlerle anlatıma konuşma hava-
sı katılmıştır. Ancak parçada kanıtlanabilir veriler kul-
lanılmamıştır.

Cevap E

4. A’da, dağların “Yolun sonu!” diye bağırması kişileş-
tirmedir.

 B’de, “uzun mu uzun” derken ikileme kullanılmıştır.

 C’de, ağaçlar masanın etrafındaki vazoya benzetil-
miştir.

 E’de, iniş çıkışların yükselti havası vermesi, biraz ne-
feslenmek gerektiğinin belirtilmesi yazıya kişisel duy-
guların katıldığının göstergesidir.

 Parçada sözde soru cümleleri kullanılmamıştır.
Cevap D

5. I. paragrafta sözün gönülden çıkması ve söylenen 
söze, söyleyen kişinin inanması gerektiği söylenerek 
“içtenlik” kavramına vurgu yapılmıştır. II. paragrafta 
kolay anlaşılma, okuyucunun bulmaca çözmek zo-
runda kalmamasından söz edilerek “duruluk” vurgu-
su yapılmıştır. III. paragrafta “anlatımda başkalarına 
benzememeye çalışmak” sözüyle de “özgünlük” kav-
ramına vurgu yapılmıştır.

Cevap A

8. Parçadaki “Hele bir de dolunay, alaca karanlıkta kar-
şıdaki adanın üstünden dev bir balon gibi yükselme-
ye görsün…” cümlesi eksiltili cümleye örnektir. Yem-
yeşil bağların eylül güneşinin sarı ışıkları üstündeki 
anı koşula bağlanarak ressamların tablolarındaki 
manzaralara benzetilmiştir. “Yemyeşil bağlar” pekiş-
tirmeli sıfat örneğidir. Ancak parçada yinelemelere 
yer verilmemiştir.

Cevap E

9. 

Bu tür sorularda önce seçenekler okunmalı, ar-
dından bu seçeneklerin parçadaki karşılıkları aran-
malıdır. 

 Parçada öne sürülen bir şart yoktur. Bunun dışında-
ki ifadelerin karşılıkları şunlardır:

 A → --- kimsesiz sokaklarında ---

 B → --- soğuk kış gecelerinin ---

 C → --- kışın hüznünü taşırdı bu ses ---

 D → --- yalnız aklımda kalan --- taşırdı bu ses ---
Cevap E
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ALES • PARAGRAFANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ 
 GELİŞTİRME YOLLARI • 2

1. “Aslında işleri iyiydi, ekmek elden su gölden yaşıyor-
lardı.” cümlesinden yorum yapıldığı, “herhalde”, “sa-
nırım” sözlerinden tahminde bulunulduğu söylenebi-
lir. “Çoluk çocuk” sözü, ikilemedir. Parça boyunca mi-
zahi unsurlardan yararlanılmıştır. Ancak parçanın an-
latımında benzetmeye başvurulmamıştır.

Cevap B

7. Parçada insana özgü nitelikler doğaya aktarılmamış-
tır. Diğer ifadelerin şu karşılıkları vardır:

 A → ... Eski, ahşap kafesli ...

 C → ... evlerinin önünde oturan ...

 D → ... mutluluk okunuyor, dertleşen ...

 E → ... bakışlarında bazen yalnızlığın ...
Cevap B

8. Söz konusu parçada “oyun oynayan iki çocuk” anla-
tılmış ve buradan tıp dünyası için önemli olan bir bu-
luştan söz edilmiştir. Öykülemenin kullanıldığı par-
çada genelde betimleme de kullanıldığı için çocuk-
ların oyun esnasında yaptıkları anlatılarak betimle-
meden yararlanılmıştır denilebilir.

Cevap D

2. Parçada baştan sona görsel ayrıntılara yer verilmiş-
tir. Ancak, birden çok duyuya ait ayrıntıların kullanıl-
dığına kanıt olabilecek bir kullanım yoktur. Benzet-
me, olayları oluş sırasına göre verme ve yineleme-
leri kullanma parçadaki anlatım özelliklerindedir.

Cevap D

3. Parçada geçen “renkli ve kokulu kağıtlara, pahalı dol-
ma kalemlere …” ifadeleriyle betimleme yapılmıştır. 
“Son günlerini yaşıyor.” ifadesi bir kişileştirme örne-
ğidir. Parçanın genelinde mektuplarla ilgili bilgi veri-
lerek açıklama yapılmıştır. Yine Andrew Devies’in 
“Dirty Faxes” romanı söylenerek “örnekleme” yapıl-
mıştır. Parçada bir şeyin diğerlerinden ayrılan yönü-
nü bildiren cümleye yani tanımlamaya yer verilme-
miştir. Tanım, cümlesinde “Bu nedir, bu kimdir?” so-
rularından birinin cevabı vardır.

Cevap C

4. Parçadan Göbeklitepe’deki tapınak kalıntısı dünya-
daki diğer tapınaklarla karşılaştırılmıştır.

Cevap B

5. Parçadaki sözleri söyleyen kişi, “Everest dünyanın 
en yüksek noktası ama en zorlu dağı da değil.” cüm-
lesinde, dağla ilgili öznel bir görüş bildiriyor. “Eve-
rest’in yüksekliği, uçakların uçuş yüksekliğinden bi-
le fazla.” cümlesinde, karşılaşacağı güçlüğe ilişkin 
bir karşılaştırma yapıyor. “Yükseklik yüzünden ora-
ya tırmanmanın kendine özgü kimi güçlükleri var.” 
cümlesinde, bir düşüncesini nedeniyle birlikte açık-
lıyor. “Everest’e giden her üç kişiden birinin geri dön-
mediğini de eklemek gerek.” cümlesinde, sayısal ve-
rilere dayalı bilgiler veriliyor. Ancak parçadaki sözle-
ri söyleyen kişi, tırmanmanın, sağlığını bozduğunu 
ifade etmemiştir.

 Cevap E

6. A → ... Zonguldak, Bartın, Amasra ...

 C → ... yemyeşil ormanlar, masmavi deniz ...

 D → ... gittikten sonra ...

 E → ... yolun keyifli kısmı ...

 Parçada bir karşılaştırma yapılmamıştır.
Cevap B
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ALES • PARAGRAFANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ 
 GELİŞTİRME YOLLARI • 3

1. A) Yapılan benzetme ve karşılaştırmalar → kişisel 
görüş

 B) Cuma ile kasvetli pazar ---- → karşılaştırma

 C) Cumartesi ---- suskunluk içindedir → aktarma

 E) dingin bir ülke, kıpırtısız bir ırmak gibi → benzet-
me 

 Parçada tanık gösterme yoktur.

Tanık gösterme, parçadaki konuyla ilgili uzman 
birinin görüşüne onun sözünü alıntılayarak yer 
vermektir. Bilirkişi raporu olarak hatırlayabiliriz.

Cevap D

3. Parçadaki “en güzel vakit” sözü karşılaştırmadan ya-
rarlanıldığını, tan vaktinin ne olduğunun açıklanma-
sı tanım yapıldığını, duygu ve düşüncelerin kişisel 
bakış açısıyla ele alınması tartışmadan yararlanıldı-
ğını göstermektedir. Ancak parçada benzetmeden 
yararlanılmamıştır.

Cevap D

4. Parçada anlatılanlar, oluş sırasına göre aktarılmak-
tadır. “Türlü türlü”, “teker teker” sözleri ikilemedir. Par-
çada olay içinde yaşatma ve izlenim kazandırma (be-
timleme) amaçlanmaktadır. Parçanın ilk cümlesi ya-
pıca bileşik, ikinci cümlesi basittir. Buna göre parça-
da farklı yapıda cümleler kullanılmıştır diyebiliriz. An-
cak parçada kişileştirmeye başvurulduğu söylene-
mez.

 Cevap A

5. Belirtilmek istenen bir düşünceyi o konuda uzman, 
güvenilir bir kişinin görüşlerinden yararlanarak geliş-
tirmeye “tanık gösterme” denir.

 Parçada; “Matthew Carter”ın görüşleri tanık göster-
medir. Bilim, sanat, meslek ya da spor dalıyla ilgili 
sözcüklere terim, bu sözcüklerin bir cümlede veya 
parçada kullanılmasına ise “terimsel söylem” denir. 
Parçada “Verdana, font …” gibi ifadeler terimsel söy-
lemdir. İki farklı kavram, düşünce ya da durumun mu-
kayese edilmesine “karşılaştırma” denir. Parçada “en 
sevdiğim uğraş” karşılaştırma bildirir. Soyut ve yete-
rince anlaşılmamış bir düşünceyi somut, görünür kıl-
mak için kullanılan düşünceyi geliştirme yoluna “ör-
nekleme” denir. Parçada “bunlardan biri” ifadesiyle 
örnek verilmiştir. Bir düşüncenin, bir önerinin doğru 
olmadığını ortaya koymak için hazırlanan yazılarda 
başvurulan yönteme “tartışma” denir. Parçada bu 
yöntem yoktur.

Cevap E

8. Parçada ikileme kullanılmamıştır. Diğer seçenekleri 
şöyle gösterebiliriz:

 A → … Belki de ressam olmayı…

 B → …yoklamak için…

 C → …çok daha önemli…

 E → …izleyicilere gülümsüyor…
 Cevap D

6. Parçada konuşan kişi, daha önce yaşadığı bir olayı 
tahkiye etmektedir. (Hikayeleştirerek anlatmak) Be-
timleme cümlelerinin de kullanıldığı parçada olay 
esası olduğu için parçanın anlatımında öyküleme 
ağır basmaktadır.

Cevap A

7. Bizi bilgilendiren bir anlatım türünün karşımıza çıktı-
ğı bu metinde açıklayıcı anlatım karşımıza çıkmak-
tadır. Bizden parçanın anlatımında ağır basan yön-
tem istenmektedir. Açıklayıcı anlatım oluşturulurken 
örnekleme, tanımlama, sayısal verilerden yararlan-
ma gibi yöntemlerden faydalanılır. Bu metin oluştu-
rulurken de örnekleme yöntemine başvurulmuştur. 
Hatta örnek olarak; Şair Shelly, Anna Karenina veril-
miştir. Doğru cevap “C” seçeneğidir.

Cevap C

2. Parçada yazar başından geçen bir olayı anlatmıştır. 
Bu tür yazılarda öyküleme kullanılır. Öykülemenin ol-
duğu yerde genelde betimleme de vardır. Parçada-
ki; “Uzaktaki koyun ucunda; kayalıklar, yel değirmen-
leri …” betimleme cümlesidir. “Poyrazdan kaçıp açı-
ğa demirlemiş boş yük gemileri” ifadesiyle kişileştir-
me yapılmıştır. Ayrıca: ‘‘En sevdiğim vadiye gelmiş-
tim.’’ ifadesiyle karşılaştırma yapılmıştır. Parçada öy-
küleme anlatım biçimi kullanıldığı için “kanıtlama” kul-
lanılmamıştır çünkü yargılar genelde özneldir.

Cevap B
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ALES • PARAGRAFANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ 
 GELİŞTİRME YOLLARI • 4

1. 

Bu tür sorularda önce seçenekler okunup sonra 
bu seçeneklerin metindeki karşılıkları aranırsa da-
ha seri ve doğru bir çözüm mümkün olacaktır.

 Parçanın anlatımında sayısal verilerden yararlanma 
yoktur. Bunun dışındaki ifadelerin parçadaki karşılık-
ları şunlardır:

 B → …iyi günde kötü günde…

 C → …gölgemden de sadık…

 D → …tuz parçaları, peynirli tost kırıntıları…

 E → …değiştiririm, birlikteydik…
Cevap A

5. Parçada, uzun zamandır görmediği bir kimseyi bek-
leyen yazarın bu sürede yaşadığı duygular ve olay-
lar (A) anlatılmaktadır. Parçada geçen “sıcacık”, “tat-
lı”, “körükleyip” gibi sözcükler gerçek anlamları dışın-
da kullanılmıştır. “Zaman durmuştu”, “yaşadığımı du-
yumsatan” gibi sözler anlatıcının duygularını yansıt-
maktadır. “Onca yıldan sonra onu yeniden görebil-
me düşüncesi anlatılamayacak bir mutluluk vermiş-
ti bana.” ve “Küçücük dünyamdaki yokluğunun oluş-
turduğu büyük boşluk dolacaktı artık.” cümleleri dev-
rik cümleye örnek oluşturmaktadır. Ancak parçada, 
inandırıcılığı artırmak için örneklerden yararlanılma-
mıştır.

Cevap D

2. Parçada geçen “uzak, yakın”, “gurbet, sıla”, “özlem, 
kavuşma” gibi sözlerden parçanın anlatımında kar-
şıtlıklara yer verildiğini, “çevirirdin”, “getirirdin” gibi 
yüklemlerden düz yazıda, uyak çağrışımlı cümleler 
kurulduğunu, “gözü yaşlı ana”, “bağrı yanık baba” gi-
bi sözlerden masalları anımsatan bir dil kullanıldığı-
nı, “yüreğine su serpmek”, “dillere destan olmak” gi-
bi sözlerden kalıplaşmış sözlerle betimlemeler yapıl-
dığını söyleyebiliriz. Ancak parçada nesnel düşün-
celere yer verildiği söylenemez. 

Cevap D

3. “Dünyanın neresinde böyle bir ülke, böyle bir çeşit-
lilik var?” gibi cümleler ülkenin özelliklerini sorular 
aracılığıyla betimlemeye örnek verilebilir. Parça bo-
yunca görme duyusuna ilişkin ayrıntılara (dağlar, so-
kaklar, nehirler…) yer verilmiştir. Ülkedeki güzellikler 
diğer ülkelerdekilerle karşılaştırılmıştır. Soru cümle-
leriyle “kaç” sözcüğü tekrarlanmıştır. Ancak parçada 
nesnel verilerden yararlanılmamıştır.

Cevap E

4. Dizelerde gündelik bir olayın, yalın bir anlatımla (söz 
ve anlam sanatlarına başvurulmadan) konuşma ha-
vası içinde, uyaklı sözcüklerle (önce, görünce gibi) 
aktarıldığını söyleyebiliriz. Ancak dizelerin öğretici bir 
nitelik taşıdığı söylenemez.

Cevap E

6. Parçada, herkesin anlayabileceği, sanatsız bir dil kul-
lanılmış (A), unutulduğu sanılan Türkçe sözlerin bir-
çoğunun kimi deyimlerde yaşadığı örneklerle anla-
tılmış (B), yüklemleri sonda bulunan (kurallı) cümle-
ler kullanılmış (D), “sanıyorum” gibi sözlere başvu-
rularak kesinlemeci bir tutumdan kaçınılmıştır (E). 
Ancak parçada koşul bildiren cümleler kullanılma-
mıştır.

Cevap C

7. Parçada, sanatlı, süslü ifadelere yer verilmemiştir 
(A), “Yaş yetmiş, iş bitmiş” gibi kalıplaşmış sözlerden 
yararlanılmıştır (B), anlatılanlar samimi bir sohbet ha-
vası taşımaktadır (C), yazarın duygularına yer veril-
miştir (E). Ancak parçada, eksiltili cümle örneği yok-
tur.

Cevap D

8. Parçadaki “Hiç taş konuşur mu, derseniz bunun ce-
vabı Mardin’de ‘Evet’tir.” cümlesinde, kişileştirmeye 
başvurulmuş, sözde soru cümlesine yer verilmiştir. 
“Hem de yalnız konuşmakla kalmaz, şarkı da söyler, 
şiir de okur.” cümlesinde, abartı söz konusudur. “Or-
ta Çağ’ın görkemli Türk atabeyliklerinden biri olan Ar-
tuklulardan kalma Sultan İsa Medresesi’nin girişi bu-
nun güzel bir kanıtıdır.” cümlesinde, örneklemeden 
yararlanılmıştır. Parçada karşılaştırma yapılmamış-
tır.

Cevap D



ALES • PARAGRAF SORU BANKASI 61

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

PARAGRAF OLUŞTURMA • 1 ALES • PARAGRAF

Bu soru tipinde önce giriş cümlesi bulunmalıdır. 
Ardından şekil ve anlam bakımından cümleler ara-
sındaki ilişki takip edilip sıralama yapılmalıdır.

1. Öncüldeki cümleler arasında giriş cümlesi olmaya 
uygun olan sadece III. cümledir. lll - l - ll - V ve lV şek-
linde sıralandığında baştan üçüncü II olacaktır.

Cevap B

7. Paragraf oluşturma sorularında yapılacak ilk şey, pa-
ragrafın giriş cümlesini tespit etmektir. Verilen cüm-
leleri incelediğimizde giriş cümlesi olmaya en uygun 
cümle olarak I. cümleyi görüyoruz. Çünkü diğer cüm-
leler hem şekil hem de anlam bakımından giriş cüm-
lesi olmaya uygun değildir. I. cümlenin karşılaştırma 
ilgisiyle devamı III. cümledir. III. cümleyle yol ve dağ 
kıyaslanmıştır. Bunun devamında dağla ne zaman 
karşılaşıldığının anlatıldığı V. cümle gelmelidir. Bun-
dan sonra ortaya çıkan sıralama: I – III – V – II – IV 
şeklindedir. Baştan üçüncü söz V. söz olmalıdır.

Cevap E

8. Bu cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturmak için cüm-
lelerin şu şekilde sıralanması gerekmektedir:  V – III 
– I – II –  IV. Buna göre, II ile numaralanmış cümle 
baştan dördüncü olur.

Cevap B 

2. Giriş cümlesinde Yahudilerin Doğu ve Güney Akde-
niz’e dağıldığı söylenmiş, bu dönemde de sözü edi-
len yer Osmanlı’ya ait olduğundan 1 numaralı yere 
II. getirilmelidir. İkinci cümledeki “… etnik azınlıkla-
rın bağımsız bir birim olarak yaşamalarını…” sözü 2 
numaralı yere I. nin gelmesi gerektiğini gösteriyor. 
Parçanın son cümlesinde Osmanlı etkisinden söz 
edilmiş, III’te de buna örnek verildiği için 3 numaralı 
yere III. getirilmelidir.

 Cevap C

3. Verilen cümleler dikkatle okunduğunda sözü edilen 
yarışma ve şenlikle ilgili bilgilerin aktarıldığı anlamlı 
bir parça oluşturmak için cümlelerin: IV-II-V-I-III biçi-
minde sıralanması gerektiği anlaşılmaktadır. 

 Buna göre V. cümle baştan üçüncü sırada olacaktır.
Cevap E

4. Cümlelerdeki ipuçlarına (“resimden anlamak”, “gör-
mekle anlamak arasında bir fark”, “ben bu farkın bi-
lincine”, “aslında bu bilince varmak” gibi) bakıldığın-
da cümlelerin: I-IV-III-V-II biçiminde sıralanması ge-
rektiği ortaya çıkmaktadır. Buna göre IV. cümle baş-
tan ikinci sırada olacaktır.

Cevap D

5. Verilen cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulması 
için cümlelerin: V-III-IV-I-II biçiminde sıralanması ge-
rekmektedir. Buna göre I. cümle baştan dördüncü sı-
rada olacaktır.

Cevap A

6. I ile numaralanmış cümlede Amerikalı bilim insanla-
rının bir konuda geliştirdikleri iki endeks olduğundan 
söz edilmektedir. Diğer cümlelerde de sırasıyla bu 
endekslerle ilgili açıklamalar yapılmaktadır. Buna gö-
re cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için ise 
sıralamanın: I-V-II-III-IV biçiminde olması gerekmek-
tedir. Böylece II. cümle baştan üçüncü sırada olacak-
tır.

Cevap B
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ALES • PARAGRAFPARAGRAF OLUŞTURMA • 2

1. Verilen cümleler içinde giriş cümlesi olmaya en uy-
gun olanı III. cümledir. Bu cümlede belirtilen roman-
ların televizyona uyarlanmasıyla ilgili bir görüş II. 
cümlede belirtilmiştir. Bu görüşün karşıt görüşü V. 
cümle olduğundan II. cümleyi V. cümle izlemelidir. 
IV. cümledeki “ama” bağlacı bu cümleyi karşıtlık ilgi-
siyle kendine bağlamaktadır. I. cümle ise IV. cümle-
deki anlamla en ilgili cümle olduğundan son cümle I. 
cümle olmalıdır. Bu örüntüye göre ortaya çıkan sıra-
lama şu şekildedir: III – II – V – IV – I. Buna göre baş-
tan üçüncü cümle, V. cümledir.

Cevap E

6. Paragrafın giriş bölümü olmaya en uygun cümle I. 
cümledir. Ardından IV numaralı cümleyi getirirsek bir 
bütünlük sağlamış oluruz. II. cümle bilim yönünü an-
lattığı için bu cümlenin ardından gelebilecek V nu-
maralı cümledir. III numaralı cümleyi en sona getir-
memiz gerekir.

Cevap E

2. Büyükçe bir teneke kutusunun nasıl değerlendirile-
bileceğinin anlatıldığı bu parçada, teneke kutusu üze-
rinde yapılan işlemlerin sırası gözetilerek şöyle bir 
sıralama yapmak mümkündür: V–I–III–VI–IV–II. 
IV. cümle, baştan V. cümledir.

Cevap C

3. Parçanın genelinde Lidyalılar ve Helenler hakkında 
bilgi verilmiş. Genel bir yargı olduğu için, III. giriş cüm-
lesidir. III. cümleyi destekleyen V’te hemen onun ar-
dından gelir. IV’te geçen “yine bu yazarlar” sözü bu 
cümlenin V’ten sonra geleceğini gösterir. IV’ün ar-
dından bu cümlenin gerekçesini bildiren I, en sona 
da II. cümle gelir. Cümleler anlamlı bir bütün olacak 
şekilde sıralandığında IV. cümle baştan üçüncü cüm-
le olur.

 Cevap D 

4. Parçaya baktığımızda lll. cümle parçanın başındaki 
cümlenin sebebi durumundadır. 1. boşluğa lll. cüm-
le; l. cümle “dışarıda yavaş yavaş çayını yudumla-
masını” bir tahmine bağladığı için 2. boşluğa I. cüm-
le; ll. cümle ise sorulan bir soruya yine kendisi tara-
fından verilen bir cevap niteliği taşıdığı için 3. boşlu-
ğa uygundur. Seçenekleri incelediğimizde doğru sı-
ralamayı D seçeneğinde görürüz.

Cevap D

5. II. cümlede bir soru sorulmuş, diğer cümlelerde de 
bu soruya cevap aranmıştır. Buna göre, II. cümle gi-
riş cümlesi, bu sorunun cevabı niteliğinde olan V bu 
cümlenin ardından gelmelidir. IV. cümledeki, “Bu po-
litika…” sözü IV’ün V’ten sonra I. cümledeki “Bu reh-
berlerin…” sözü I’in IV’ten sonra geleceğini gösterir. 
III. cümle de sonuç cümlesi olur.

 Cevap E

7. Soruda en genel ve kapsamlı ifade V numaralı cüm-
le olduğundan bu giriş cümlesidir. Ardından ll. cüm-
leyle konuda özele inilmiş ve teknolojik gelişmeler sı-
ralanmaya başlanmıştır. Öyleyse sıralama: V - ll - lV 
- l - lll şeklinde olacağından baştan dördüncü cümle 
l numaralı cümledir.

Cevap A

8. Verilen seçeneklerin ilk sözcüklerine bakıldığında  I, 
II, IV ve V. cümlenin ilk cümle olamayacağı anlaşılır. 
Paragrafımızın III. cümle ile başlaması gerekir. Da-
ha sonra I nolu cümle ve V nolu cümleler gelir. Çün-
kü soruya göre önce grubun varlığı daha sonra amaç-
ları belirtilir. Bu doğrultuda son cümlenin IV. cümle 
olması gerekir.

Cevap D
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3. I, II, III ve IV numaralar bir parçanın giriş cümlesi ola-
maz; çünkü kendinden önce yargı olduğunu bildiren 
ifadeler kullanılmıştır. O halde IV. cümle en başta ol-
malıdır. Paragrafımızın ikinci cümlesi III numaralı 
cümledir. İlk cümlede birçok sorundan bahsetmekte 
ikinci cümlede ise bu sorunun ne olabileceği hakkın-
da ortaya fikirler atmaktadır. Daha sonra V numara-
lı cümleyle kendine göre asıl sorunu belirtmiş ardın-
dan II numaralı cümleyle bu konudaki çalışmaları di-
le getirmiş ve I numaralı cümleyle de bunun bir çö-
züm olabileceği hakkında şüphelerini belirtmiştir. Ya-
ni parça: IV, III, V, II, I şeklinde sıralanabilir.

Cevap C

4. Bu soruda giriş cümlesi olabilecek tek cümle lll. nu-
maralı cümledir. Ardından giriş cümlesinin ilk açıkla-
yıcısı niteliğindeki l. cümle, l. cümledeki bilgileri an-
lamca tamamlayan lV. cümle gelmelidir. Öyleyse baş-
tan üçüncü cümle lV. cümledir. Sonra da farklı bilgi-
lerin sıralandığı V. ve ll. cümleler arka arkaya gelme-
lidir. O halde sıralama: lll - l - lV - V - ll şeklinde ol-
malıdır.

Cevap D

2. Bu parçanın giriş cümlesi IV numaralı cümledir. Par-
çanın tamamında Tarihçi Clive Ponting ve diğer ta-
rih anlatıcıları karşılaştırılıyor. Cümleleri birbirine bağ-
larken sıralanan cümlelerde aynı sözcüklerin kulla-
nımı yine işimizi kolaylaştırmaktadır. Bir serüvenden 
bahseden IV. cümleden sonra serüven sözcüğünün 
geçtiği III. cümle gelmelidir. Tarihçinin diğer tarihçi-
lerden farklı yaklaşımının anlatıldığı III. cümleden 
sonra örneklerin sıralandığı V. cümle gelmelidir. Bu-
na göre sıralama: IV – III – V – I – II biçiminde olma-
lıdır. Bizden baştan ikinci istendiği için doğru cevap 
“C” seçeneğidir.

Cevap C

1. Konuyu ortaya atar nitelikteki en uygun cümle IV. 
cümledir. IV. cümlede geçen “yürüyüş” sözüne gön-
derme olan “Bu yürüyüşteki” sözü ise IV. sözün de-
vamı olmalıdır. Buna göre sıralama şöyledir: IV–II–V–
III–I

Cevap B

5. Paragraf oluşturma sorularında vakit kaybetmemek 
için öncelikle paragrafın giriş cümlesi tespit edilme-
lidir. Bunun ardından diğer cümlelerin anlam bağla-
mı ve şekilsel özellikleri gözetilerek makul sıralama 
yapılmalıdır. Bu doğrultuda cümleleri incelediğimiz-
de giriş cümlesi olmaya en uygun cümlenin III. cüm-
le olduğunu söyleyebiliriz. Diğer cümleler gerek an-
lam gerekse de şekil yönünden giriş cümlesi olma 
özelliği taşımamaktadır. Öncüldeki cümleleri verilen 
karışık haliyle okuduğumuzda bile iki elçi arasında 
şiirsel bir atışma olduğunu anlıyoruz. III. cümlenin 
anlamca devamı IV. cümledir. Şiir diliyle atışma an-
lamı V. cümleyle devam ettirilmiştir. II. cümlede V. 
cümleye atıf olduğundan V. cümleden sonra II. gel-
melidir. I. cümleyse bu parçanın sonuç cümlesidir. 
Buna göre oluşan sıralama şu şekildedir: III-IV-V-II-I. 
Baştan dördüncü söz bu durumda II. sözdür. 

Cevap B
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6. Bu soru tarzında cümlelerin anlam ve dilbilgisi bağ-
lamı en önemli ipucudur. Çünkü bu sayede kompo-
zisyon bütünlüğü sağlanabilir. Verilen cümlelerin kom-
pozisyon bütünlüğüne uygun sıralaması:

 I. Karacaköy’den ayrılan bir yol, sizi deniz kenarın-
daki Yalıköy’e götürüyor. II. Yolun yaklaşık beşinci ki-
lometresinde, Evcik İskelesi adlı kumsala giden altı 
yedi kilometrelik dar bir yol çıkıyor karşınıza. III. İşte 
Anastasius Surları’nın kalıntılarının en iyi görülece-
ği yer burası. IV. Fazlaca tahrip olmuş, yer yer orma-
nın içinde kaybolmuş sur kalıntıları, yol boyunca de-
niz kıyısına kadar uzanıyor. V. Bizans İmparatoru 
Anastasius’un beşinci yüzyılda savunmaya yönelik 
olarak yaptırdığı set, Marmara Denizi’nden Karade-
niz’e uzanıyor.

 Buna göre baştan üçüncü cümle V. cümledir.
Cevap E

7. Parçanın ilk cümlesi yani giriş bölümü kendinden ön-
ce bir yargı olduğunu hissettiren ifadelerle başlaya-
maz. Bundan dolayı I, II ve IV. cümleler elenmelidir. 
Söz konusu iki cümle içerisinden de en genel yargı 
ya da birinin diğerini tamamlaması yönüyle değer-
lendirildiğinde karşımıza giriş cümlesi olarak III. cüm-
le çıkar.

Cevap C

8. Paragrafta her cümle kendinden öncekinin devamı-
dır ve bu cümlelerin birbirlerini takip etmeleri gerekir. 
Buna göre paragrafı: IV – III – V – I – II şeklinde sı-
ralayabiliriz. Baştan dördüncü söz birinci sözdür.

Cevap A
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ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN 
 CÜMLEYİ BULMA • 1 ALES • PARAGRAF

1. 

Anlam bütünlüğü sorularında öncelikle verilen se-
çeneklerin konuları belirlenmelidir. Farklı konudan 
veya aynı konunun farklı yönünden bahseden se-
çenek işaretlenmelidir.

 Paragrafın ilk dört cümlesinin konusu yabancı çizgi 
romanların yerli çizgi romanlara üstünlüğü ve bu du-
rumun sebepleridir. Ama beşinci cümlede konu ta-
mamen değişerek çocuk dergilerine geçmiştir. 

Cevap E

6. 

Paragrafta her zaman bir ana düşünce bir de bu 
yardımcı düşünceyi desteklemek için verilmiş yar-
dımcı düşünce veya düşünceler vardır. Ana dü-
şünce paragrafın tamamında devam eder. Yar-
dımcı düşünce bazen değişebilir. İşte yardımcı 
düşüncenin değiştiği cümle anlam akışını bozan 
cümledir.

 Buna bağlı olarak soruda yer alan paragrafta I. cüm-
le Avrupa’nın 1960’lı yıllarda göçmen işçileri olumlu 
karşıladığını vermiştir. III. cümlede ise durumun tam 
tersi yönde değiştiğini belirtmiştir. Yine IV. ve V. cüm-
lelerde bu görüş desteklenmektedir. Fakat II. cümle-
de özel bir durumdan söz edilerek bir anda yardım-
cı düşüncenin yönü farklılaştırılmıştır.

Cevap B

5. Bu tip sorularda öznellik ve genellik önemlidir. IV. 
cümledeki “tarihsel” ifadesi genel bir ifadedir. Bun-
dan dolayı IV. cümle paragrafın akışını bozmaktadır. 
Ayrıca IV. cümlede genel konunun dışında kronolo-
jiden söz edilmesi anlam akışının bozulduğunun ka-
nıtıdır.

Cevap D

2. Son yıllara kadar anlam bütünlüğünü bozan ifadeler 
genellikle parçanın ortasında yer alırdı. Soru uzman-
ları bu temayülü bozmak adına anlam bütünlüğünü 
bozan cümleyi parçanın ilk cümlesine koyarak ezber 
bozmuşlardır. Soruda ilk cümlede uluslararası bir ör-
gütten, diğer cümlelerde ise ulusal bir dernek ve fa-
aliyetlerinden bahsetmektedir. Buna göre I. cümle 
anlam akışını bozmuştur.

Cevap A

3. Parçadaki cümleleri içerik olarak incelediğimizde bü-
tün cümlelerde yaşlılıktan söz edildiğini görüyoruz. 
Ama dikkat edersek üçüncü cümle haricindeki bütün 
ifadeler yaşlılığın olumsuz yönüne, üçüncü cümle ise 
yaşlılığın olumlu yönüne temas etmektedir. Bu soru-
dan da anlaşılacağı gibi aynı konunun farklı bir yö-
nünden söz edilmesi de anlam akışını bozmaktadır.

Cevap C

4. Parçada bütün seçeneklerde bankacılık işlemlerin-
de şifre kullanılarak işlem yapılabileceğinden bahse-
dilmektedir. Dördüncü cümlede ise şifrenin belirlen-
mesinden bahsetmektedir. Dolayısıyla bu cümlede 
konu, bankacılık işlemlerinin şifre ile yapılması değil 
şifrenin oluşturulmasıdır.

Cevap D
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9. Parçanın I. cümlesinde yer alan ifade ve II. cümlede 
geçen “trajikleştiren” ifadesi arasında anlamsal bir 
bağlantı kurulabilir. Bu cümleler birbirlerinin devamı 
niteliğindedir. Yine III cümlede geçen “O” ifadesiyle 
I. ve II. cümlelerde geçen kişi hakkında bilgi veriliyor. 
Parçanın IV. cümlesinde ölen kişinin bir sözü kaste-
dilerek anlam akışı bozulmuştur. Zaten dikkat edilir-
se V. cümlede yer alan ifadeyle III. cümlede ölen ki-
şinin kurduğu cümle arasında bağlantı kurulduğu gö-
rülecektir. IV. cümlede geçen “sözler” yerine “bu söz” 
denilseydi anlam akışı bozulmayacaktır.

Cevap D

10. 

Bu tip sorularda cümlelerin genelden bir anda öze-
le dönmesine, özelden bir anda genele geçmesi-
ne ya da nesnelden öznele, öznelden bir anda 
nesnele geçmesine dikkat etmeliyiz.

 Bu bağlamda soruya baktığımızda I, II, III ve IV nu-
maralı cümleler genel ifadelerdir. Yani kullanılan cüm-
leler herhangi bir dili kastederek kullanılmamış, bü-
tün dilleri kastederek kullanılmıştır. V. cümlede bir 
anda Türkçeye dönmüş ve anlam akışını bozmuştur. 
Zaten cümlenin başında geçen “buna karşın” ifade-
siyle kendinden önceki yargı hiçbir suretle uyuşma-
maktadır.

Cevap E

7. 

Bu tip sorularda genelde cümleler arasında bağ-
lantı sağlayan sözcüklere dikkat edilmelidir.

 Parçanın I. cümlesinde bir teknikten söz edilmiş, II. 
cümlede “slip de” ifadesiyle I. cümleyle, III. cümlede 
geçen “slipte” ifadesiyle II. cümleyle, IV. cümlede ge-
çen “bunlardan başka” ifadesiyle III. cümleyle bağ-
lantı kurulmuştur. Fakat V. cümlede düşüncenin ve 
konunun farklılaştığı görülmektedir. Bu cümlede IV. 
cümleyle bağlantı kuran sözcükler yoktur. Cümle doğ-
rudan farklı bir noktaya kaymış ve anlam akışını boz-
muştur.

Cevap E

8. 

Paragrafta her cümle bir öncekinin devamı olma-
lıdır. Konunun aynı olması önemli değildir. Önem-
li olan aynı düşünceyi desteklemesidir. Bu tip so-
rularda paragraf hep bir bütün olarak düşünülme-
lidir.

 Paragrafın I. ve II. cümlesi birbirlerini destekler nite-
liktedir. Çünkü I. cümlede bir kitaptan söz edilmiş, II. 
cümlede ise “bu kitaplara” ifadesiyle I. cümlenin de-
vamı olduğunu hissettirmiştir. Yine IV. cümlede yer 
alan “bu kitaplar” ve V. cümlede yer alan “onların” 
sözcükleriyle bağlantı kurulmuştur. III. cümle anlam 
akışını bozmaktadır. Parçanın genelinde yer alan ki-
taplarla ilgili değil, sadece birtakım yöntemlerden söz 
etmektedir.

Cevap C
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 CÜMLEYİ BULMA • 2

1. 

Parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümle soru-
larında:
 1)  Konuyla alakası olmayan cümle aranır.

 2) Yazarın kendi düşüncesini hissettirdiği 
cümleye bakılır.

 3) İki giriş cümlesi olan paragraflarda giriş 
cümlelerinden biri, parçanın devamına 
göre çıkarılır.

 Bu parçada iki giriş cümlesi bulunmaktadır. I ve II nu-
maralı cümleler tek başına anlam ifade eden ve bir 
bilgi veren giriş cümleleridir. III numaralı cümle II nu-
maralı cümlenin devamına gelebilecek en uygun yar-
gıdır. Bu nedenle I numaralı cümle anlam akışını boz-
duğu için parçadan çıkarılmalıdır. 

Cevap A

5. Parçanın bütününde bir yapıtın çevrilmesi hakkında 
bilgi verilmektedir. V numaralı cümledeyse Marqu-
ez’e göre bir yapıt ile ilgili yorum yapılmıştır ve ko-
nuyla alakası olmayan bir bilgidir. Konuyla alakası 
olması için çeviriyle alakalı bir bilginin verilmesi ge-
rekirdi.

 Cevap E

2. Parçada, doğayı sistemli bir şekilde anlama ve açık-
lama konusunda denemelerinde bulunanların Grek-
ler olduğu bilgisi verilmiş ve devamındaki cümlede 
de bu bilgi sürdürülmüştür. III numaralı cümlede ise 
Greklerin bilgesi Sokrates konuya dahil edilmiş ve 
“kendini bil” ilkesine göre davranması gerektiğini vur-
gulamasını söyleyerek konuyla alakası olmayan ge-
reksiz bir bilgi verilmiştir. III numaralı cümle parça-
dan çıkarıldığı zaman IV numaralı cümle II numara-
lı cümleyi destekler niteliktedir.

Cevap C

3. Parçanın bütününde bir dergiden ve bu derginin ku-
ruluş amacından bahsedilmektedir. Dikkatli bir şekil-
de incelendiği zaman numaralı cümlelerde bulunan 
sözcükler ipucu niteliğindedir. I numaralı cümle  “ama-
cıyla kurulmuştu”  cümlesi ile biterken II numaralı 
cümle  “Şimdi bu amaca”  cümlesiyle başlamış ve 
anlam bütünlüğünü sağlamıştır. III numaralı cümle 
ise amacın ne olduğunu söylemektedir ve anlam bü-
tünlüğü bozulmaz. IV numaralı cümlede ise derginin 
son sayısında Anadolu’ya damgasını vurmuş dört 
uygarlık merkezinden bahsedilmektedir ve bağlamın 
dışında bilgi verilerek anlam bütünlüğü bozulmuştur. 

Cevap D

4. Parçanın genelinde edebiyat etkinliğiyle ilgili bilgi ve-
rilmekte ve bu konuda eleştiri yapılmaktadır. II nu-
maralı cümlede ise: “Bir süredir katılımcılarını ger-
çekten etkinliğe dâhil eden, yenilikçi, özenle hazır-
lanmış etkinlikler yapılıyor.” cümlesi konuyla alakası 
olmayan bir cümledir ve gereksiz bir bilgi verilmiştir. 
II numaralı cümle anlam akışını bozar ve parçadan 
çıkarılmalıdır. 

Cevap B
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10. 

Edat ve bağlaçlar kendinden önceki cümlelerle 
anlam bağlantısını yakalamamızda bize yardım-
cı olur. 

 Parçanın genelinde radyoaktif kaynakların yaydığı 
radyasyonu engellemek için bazı alternatiflerden söz 
edilmektedir. II. cümlede geçen “diğer bir alternatif” 
ifadesiyle I. cümleyle olan bağlantısını keşfedebili-
riz. Yine III. cümledeki “en önemli problem” ve V. cüm-
lede, III. cümlede geçen “gama ışını” ifadesiyle an-
lam bütünlüğü sağlanır. IV. cümlede aniden “nükle-
er enerji santrallerinde kullanılan” ifadesiyle bu par-
çanın anlam bütünlüğü bozulmuştur.

Cevap D

8. Parçada Polonezköy ve buranın kuruluşu hakkında 
ayrıca burada yaşayan insanlar hakkında bilgi veril-
miştir. I, II, III ve IV. cümleler anlam bütünlüğü içeri-
sinde birbirlerinin devamı niteliğindedir. V. cümlede 
ise Polonezköy’e ulaşım hakkında bir yargı söz ko-
nusudur.  Parçada Polonezköy’den söz edilmiştir; 
ama V. cümleye kadar olan kısımda farklı, V. cümle-
de farklı bir özelliği verilmiştir. Yani konu değişmiştir.

Cevap E

9. Parçanın genelinde çocuklara beslenme alışkanlığı-
nın kazandırılmasının önemi anlatılmaktadır. II, III, 
IV ve V. cümleler bu alışkanlığın kazandırılmaması-
nın doğurabileceği zararlardan söz etmektedir. I. cüm-
lede ise bebeğin ilk altı aylık döneminde sağlıklı bü-
yümesi için anne sütünün önemi üzerinde durmak-
tadır. Yani bu cümle sağlıklı büyümeyle, diğer cüm-
leler doğru beslenmeyle alakalıdır.

Cevap A

6. Paragraf her zaman anlam bütünlüğü taşımalıdır. Pa-
ragrafı paragraf yapan en önemli unsur anlamsal bir 
bütün olmasıdır. Her cümle bir öncekinin devamı ol-
malıdır. Parçaya baktığımızda I. cümleden sonra II. 
cümlenin ve ardından III. cümlenin bir bütünlük oluş-
turmadığını görüyoruz. I. yargı teknoloji ile ilgili ge-
nel bir yargıdır. III. cümle ise bu genel yargının de-
vamıdır. II. cümle I. cümledeki genel yargıyı doğru-
dan özel yargıya döndürmüştür. Parçada bu yapıla-
bilir; fakat III. yargının varlığı ve diğer sıralanan yar-
gıların varlığı II. cümlenin anlam akışını bozduğunu 
göstermektedir. Ayrıca I. cümlede bir teknolojik ge-
lişmeden söz edilmekteyken III. cümlenin başında 
geçen “yeni” sözcüğüyle I. cümle rahatlıkla bağdaş-
tırılabilir.

Cevap B

7. Parçada müzik çalarların ve hatta cep telefonlarının 
kulak sağlığına zararlarından bahsedilmektedir. I, II 
ve III numaralı cümleler anlamca birbirlerini tamam-
lar. IV. cümleye baktığımızda yine müzik dinlemeye 
yarayan walkmanların ilk kez ne zaman ortaya çıktı-
ğı belirtilmiştir. Bu cümlede sağlığı tehdit eden bir un-
surdan söz edilmediği için bu cümle anlam akışını 
bozmaktadır.

Cevap D
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 CÜMLEYİ BULMA • 3

1. Soruda verilen parçaya baktığımızda I. ve II. cümle-
lerin anlamca birbirlerini desteklediği görülmektedir. 
Fakat III. cümlede konunun dışına çıkılarak bir anda 
dünyada karşılaşılan bir durumdan söz edilmiştir. Ay-
rıca II. cümlede bir problemden bahsedilmiş ve IV. 
cümlede “bu problem” denilerek aslında II. cümlenin 
devamı olduğu hissettirilmiştir.

Cevap C

5. I. cümlede bir araştırma yapıldığından söz edilmiş-
tir. II. cümlede geçen “bu araştırmada” ifadesiyle I. 
cümle arasında bağlantı kurulmuştur. Yine III. cüm-
lede “araştırmacılar” sözcüğüyle II. cümle arasında, 
IV. cümlede geçen “bu özelliğin” ifadesiyle III. cüm-
le arasında bağlantı kurulmuştur. Fakat V. cümlede-
ki yargı paragrafta geçen araştırmadan değil, genel 
bir ifadeyle öğrencilerin matematik problemleri hak-
kında bilgi vermiştir. Bu yüzden de anlam akışı bu 
cümleyle bozulmuştur.

Cevap E

2. Parçaya baktığımızda ilk cümlede Karadeniz ve Ak-
deniz arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. II. cüm-
lede I. cümledeki karşılaştırmaya bağlı olarak bir açık-
lama yapılmıştır. III. cümlede ise I. ve II. cümlelerin 
nedenleri verilmiştir. IV. cümlede yazar aniden “kir-
lenmeye” geçerek anlam akışını bozmuştur. Zaten 
V. cümleye dikkat edecek olursak “Bunun sonucun-
da …” diye başlamaktadır.

 Bu sonuç III. cümlede verilenlerin sonucudur. O hal-
de IV. cümle her ne kadar Karadeniz’den söz etse 
de farklı bir noktaya değindiği için anlam akışını boz-
muştur.

Cevap D

3. Parçada “gülümseme” hakkında bilgi verilmiştir. Her 
parçada bir ana düşünce ve bu ana düşünceyi des-
tekleyen bir veya birden fazla yan düşünce buluna-
bilir. Parçanın ilk cümlesinde, gülümsemenin altında 
yatan gerçekten bahsedilmiştir. II. cümlede yine gü-
lümsemeden söz edilirken bu defa ne zaman gülüm-
sendiği konusunda bir sorgulama yoluna gidilmiş. III. 
ve diğer cümleler bu doğrultuda olduğu için parça-
nın anlam akışını I. cümle bozmuştur.

Cevap A

4. Bu tip sorularda her cümlenin bir öncekinin devamı 
olduğu ya da her cümlenin bir sonrakine hazırlık yap-
tığını unutmamak gerekir. Parçanın ilk cümlesinde 
bitkilerden elde edilen elektrikten bahsedilmiştir. II. 
cümlede geçen “bunu” ifadesiyle ilk cümle arasında 
bağlantı kurulmuştur. Yine III cümlede geçen “bu 
elektriğin” ifadesiyle II. cümle arasında bağlantı ku-
rulmuştur. IV. yargıda genel bir ifadeyle enerji hak-
kında bilgi verilmiş ve anlam bütünlüğü bozulmuştur. 
Zaten V. cümlede geçen “bu yeşil enerji” ifadesi IV. 
cümlede değil III. cümlede yer almaktadır.

Cevap D

6. Parçanın genelinde arabeskin ortaya çıkışı ve yayı-
lışı anlatılırken V. cümlede eleştirmenlerin söz konu-
su edilmesi anlam akışını bozmuştur. Vl. cümle an-
lam bakımından V. cümlenin değil, lV. cümlenin de-
vamıdır.

 Cevap D
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ALES • PARAGRAFANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN 
 CÜMLEYİ BULMA • 3

11. II. cümlede nebula bulutunun zamanla içine doğru 
çöktüğü ve sıkıştığı belirtiliyor. IV. cümlede de bu çök-
me ve sıkışmanın bir sonucu olarak bulutun ortasın-
da çok sıcak bir kütlenin oluştuğu açıklanıyor. Buna 
göre III. cümle parçanın anlam bütünlüğünü bozmak-
tadır. Çünkü bu cümle II. cümleyle IV. cümlenin an-
lam bağlamını koparmıştır.

Cevap C

10. Parçanın genelinde fotoğraf üzerinde yapılan deği-
şikliklere değinilmiştir. I, II, III, V ve VI. cümlelere dik-
kat edilirse bunların birbirlerinin devamı oldukları an-
laşılabilir. Çünkü bu cümlelerde düşünce akışı bazı 
sözcük veya eklerle bağlanılmıştır. IV. cümlede ise 
bir üründen söz edilmiştir. Oysa III. cümlede verilen 
ürünlerin piyasaya çıkıp çıkmamaları ile ilgili bilgi ve-
rilmemiş, aksine bu ürünlerin piyasada var oldukları 
sezdirilmiştir. Oysa IV. cümlede piyasada yerini ala-
cak olan bir üründen söz edilmekte olduğu için bu 
cümle düşünce akışını bozmuştur. 

Cevap C

9. Parçanın her cümlesinde Kars anlatılmış yani konu 
aynıdır. Paragrafta konu aynı fakat düşüncenin doğ-
rultusu değişirse anlam akışı da bozulur. Örneğin I. 
cümlede sıralama dahilinde Kars, kar ve Sarıka-
mış’tan söz edilmiştir. II. cümlede ise Kars’ın birta-
kım özellikleri sıralanmıştır. III ve diğer cümleler de 
yine II. cümleye bağlı olarak Kars’ın ve karın özellik-
leri anlatılmaya devam edilmiştir. I. cümle bundan 
dolayı parçaya sonradan eklenmiş ve anlam akışını 
bozmuştur. 

Cevap A

7. Parçaya baktığımızda I. cümlede bir yöntemden söz 
edilmiş ve III. cümlede “bu işi yapanlar” denilerek I. 
cümlede yapılan iş (görüntüleme) anlatılmıştır. Dik-
kat edilirse diğer cümlelerde söz konusu cümleleri 
destekler niteliktedir. Lakin II. cümlede I. ve III. cüm-
leyle alakalı bir durum söz konusu değildir.

Cevap A

8. Parçada bilim merkezlerinin hazırladığı bazı sergi-
lerden söz ediliyor. I. cümlede söz edilmeye başla-
nan söz konusu sergilere II. cümlede genel bir bilgiy-
le devam edilirken III. cümlede söz konusu sergile-
rin oluşum safhalarında görev alanlar sayılmaktadır. 

Cevap C
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ALES • PARAGRAFANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN 
 CÜMLEYİ BULMA • 4

1. I., II., III. ve V. cümleler sözü edilen yazarın ve ese-
rinin diliyle (anlatım/üslup) ilgili; ancak IV. cümlede 
eserde ne anlatıldığından (konu/içerik) söz etmekte-
dir. Buna göre, IV. cümle parçanın anlam bütünlüğü-
ne ters düşmektedir.

Cevap D

2. Parçada, kauçuk maddesinin nasıl elde edildiğinden 
söz edilmektedir. V. cümlede ise Kauçuk ağacının 
nerelerde yetişebileceği ifade ediliyor. Bu cümle par-
çanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır.

Cevap E

3. Parçada dünyaca ünlü bir tiyatro olan Zingaro’nun 
bir gösterisini İstanbul’da sergilediğinden ve bu gös-
teriyle ilgili bilgilerden bahsedilmektedir. III. cümlede 
tiyatronun kurucusunun kim olduğunun belirtilmesi 
parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur.

Cevap C

4. Parça müziğin diğer sanat dalları gibi yeteneğin faz-
lasını gerektirdiği düşüncesiyle başlıyor; ancak Türk 
sanat müziğini, günümüz şartlarını ve günümüz mü-
ziğini değerlendiren cümlelerle devam ediyor. Buna 
göre, parçanın ilk cümlesi parçanın anlam bütünlü-
ğünü bozmaktadır.

Cevap A

5. Parçanın ilk cümlesi dışındaki cümlelerde kadınların 
erkeklerden daha hassas, daha duygusal oldukların-
dan, kadınlarla erkeklerin algılayışlarındaki farklılık-
tan bahsedilmektedir. Buna göre, kadınların erkek-
ler kadar başarılı olabileceğini ifade eden I. cümle 
parçanın anlam bütünlüğüyle uyuşmamaktadır.

Cevap A

6. Parçada numaralanmış cümlelerde çemberin bir 
oyuncak olduğu anlatılmaktadır. Ancak IV. cümlede, 
çemberin oyuncak değil; bedeni güçlendirmek için 
bir araç olarak kullanıldığından söz edilmesi parça-
nın anlam bütünlüğünü bozmaktadır.

Cevap D
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 CÜMLEYİ BULMA • 4

9. Parçada bir antik tiyatrodan söz edilmektedir. Ancak 
II. cümlede kentteki yapılarla ilgili farklı bir durum ifa-
de ediliyor. Bu nedenle II. cümle, anlam bütünlüğü-
nü bozmaktadır.

Cevap B

11. Çocuk resim sergisini izlemeye gelenlerin anlatıldı-
ğı bu parçada, çocukların resim anlayışından söz 
eden bir cümlenin yer alması, parçanın anlam akışı-
nı bozar. Ayrıca IV. cümlenin şekil ve anlam yönün-
den II. cümlenin devamı olması da akışı bozan cüm-
lenin III. cümle olduğunu kanıtlar.

 Cevap C

12. Parçada yaşam öyküsünün içeriği üzerinde durul-
muştur. ll. cümlede ise yaşam öyküsündeki üsluptan 
söz edilmektedir. ll. cümle bu durumda anlam akışı-
nı bozmaktadır. Konu aynı olsa da farklı bir yöne ge-
çilmesi parçanın anlam akışının bozulması için ye-
terlidir.

 Cevap A

10. Numaralanmış cümlelerde sözü edilen tatlandırıcı-
nın sağlık açısından taşıdığı risk ele alınmaktadır. 
Fakat III. cümlede bu tatlandırıcının farklı bir özelliği 
ifade ediliyor. Buna göre III. cümle, anlam bütünlü-
ğünü bozmaktadır.

Cevap C

7. Parçada insanların yararlanabileceği tatlı su kaynak-
larının azaldığından bahsediliyor. Fakat V. cümlede, 
insanların ilk yerleşim yerlerinin tatlı su kaynaklarına 
yakın yerler olduğunun anlatılması parçanın anlam 
bütünlüğünü bozmaktadır.

Cevap E

8. II. ve IV. cümleye dikkat edildiğinde camaltı resimle-
rinin yapıldığı atölyelerden bahsedildiği fark edile-
cektir. Buna göre III. cümle, parçanın anlam bütün-
lüğünü bozmaktadır.

Cevap C
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 CÜMLEYİ BULMA • 5

1. Parçada, keşfedilen bir yağmur ormanından, bu böl-
gedeki yeni hayvan türlerinden, soylarının tükendiği 
sanılan hayvanlardan bahsedilmektedir. Buna göre 
parçanın III. cümlesi anlam bütünlüğünü bozmakta-
dır.

Cevap C

2. Parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulmak 
için parçadaki bakış açısını tespit etmek gerekir. Par-
çada genel bakış açısı, ülkemizdeki okuma alışkan-
lığının yetersizliğidir; ancak V. cümlede, bu bakış açı-
sından farklı olarak en çok okunan yabancı kitaplar-
dan söz edilmektedir. Bu da parçanın genel anlam 
akışını bozmuştur.

Cevap E

3. Parçada uçan bir makine icat etmekten değil, uçak-
ların çocuklar üzerinde bıraktığı etkiden söz edilmek-
tedir. Oysa IV. cümlede genel bağlamdan ayrılarak 
esas konunun dışına çıkıldığını görüyoruz. Ayrıca IV. 
cümle anlamca III. cümlenin devamı değildir.

Cevap D

4. Parçada genel olarak nikotin bağımlılığı ve hangi za-
manlarda nikotin ihtiyacının hissedildiği anlatılmak-
tadır. Ancak V. cümlede sadece erkeklerin belli yıl-
lardaki sigara tüketiminden bahsedilmiştir. Böylelik-
le anlam akışının bozulduğunu söyleyebiliriz.

Cevap E

5. Okaliptüs ağacının Avustralyalılar için kutsallığından 
söz eden bu parçanın III. cümlesinde ormanlardaki 
virajların çokluğundan söz edilip yol yapımının güç-
leşmesi üzerinde durulması anlam bütünlüğünü boz-
maktadır. 

Cevap C

6. Parçanın konusu Panama Kanalı’nın geçiş sorunu-
dur. Parçanın V. cümlesi ise Panama Kanalı’nın fark-
lı bir özelliğinden söz etmektedir.

Cevap E
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10. Paragrafa bakıldığında Edirne’ye yapılan bir külliye-
den bahsedilmektedir. Külliyenin yapılışı, bölümleri 
vb. özellikleri sıralamaktadır; ancak lV. cümle bu ko-
nuyla bir bütünlük oluşturmamaktadır. Çünkü bu cüm-
lede daha önce hiç söz edilmeyen seyahatname or-
taya atılmış ve devamında aynı konuda bir şey söy-
lenmemiştir.

Cevap D

11. Parçada petrolün nerelerde bulunduğundan, oluşu-
mundan ve korunmasından bahsedilmektedir. V. cüm-
lede ise kömürün özelliklerine geçilmektedir. Bu da 
parçanın bütünlüğünü bozmaktadır.

Cevap E

12. Parçada, canlıların doğal yaşam alanlarının bozul-
duğundan ve yapılması gerekenlerden söz edilmek-
tedir. Ancak IV. cümlede, Sibirya kaplanlarının sayı-
sıyla ilgili bir araştırma yapıldığının ifade edilmesi 
parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır.

Cevap D

9. Parçada “uzay çöpünden” bahsedilmektedir. Uzay 
çöpüne örnekler verilmektedir, ancak parçanın ge-
neline bakıldığında lll. cümle anlam bütünlüğüne uy-
mamaktadır. Çünkü bu cümlede uzay çöpünü temiz-
lemek gibi parçada temeli olmayan bir konu ortaya 
atılmıştır.

Cevap C

7. Parçada iklim değişikliğinin sonuçları anlatılıyor ve 
devamında bu değişikliğin nasıl anlaşıldığından bah-
sediliyor. l., ll., lll. ve lV. cümleler arasında bir bütün-
lük var, ancak V. cümlede konunun farklı bir yönü 
vurgulanmaktadır. “E” seçeneği anlam bütünlüğünü 
bozmaktadır.

Cevap E

8. Parçanın genelinde bazı bilim adamlarının hak ettik-
leri kadar tanınmadığından ve bunun nedenlerinden 
bahsediliyor. ll, lll, lV. ve V. cümleler bir bütünlük arz 
etmektedir. “A” seçeneği anlam bütünlüğüne uyma-
maktadır.

Cevap A
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4. Parçanın konusu parçada konuşan kişinin atasözleriy-
le ilgili görüşleridir. III. cümledeyse bu bağlamın dışı-
na çıkılarak atasözleriyle ilgili kitapların yayımlandığı 
söylenmiştir. Ayrıca IV. cümle II. cümlenin devamıdır.

Cevap C

2. Parçada, Doğu Ekspresi hakkında bilgi verilmekte, 
özellikleri sıralanmaktadır. Ancak III. cümlede, Kars 
Tren Garı’ndaki bir lokomotiften söz edilmesi parça-
nın anlam bütünlüğüne ters düşmektedir.

Cevap C

3. Parçada, kimi terimlerin bulucusunun adıyla anıldığı 
için tüm dillerde ortak olduğundan söz edilmekte ve 
bununla ilgili örnekler verilmektedir.  Parçanın sonun-
da yabancı kökenli sözcüklere Türkçe karşılıklar bu-
lunması konusundan bahsedilmesi anlam bütünlü-
ğüne ters düşmektedir.

Cevap E

1. Parçada seyahatin sanatsal etkinlikle desteklenmesi, 
bunun bireye yararı, bunun sonucunda sanat içerikli 
müzelerin de ziyaret edildiği anlatılıyor. Çeşitlilik de-
niz turizmi, doğa turizmi… gibi ifadeleri akla getirir. 
Parçanın genel seyrine ise bu anlam uymamaktadır.

Cevap E

5. Parçada İspanyol yazarın Kapadokya’yla Barselona’yı 
özdeşleştirmesi ve benzerlikleri karşılaştırmalarla ak-
tarıyor. Oysa akışı bozan II numaralı cümle bir yol gü-
zergahı ve onun kişide bıraktığı etkiyi anlatmaktadır. 
Buna göre II. cümle anlam akışını bozmaktadır.

Cevap B

6. Parçanın konusu artan dünya nüfusu ve bu nüfusun 
beslenmesidir. IV. cümlede sütün beslenmeyle ilgi-
sinden söz edildikten sonra V. cümlede sütteki bir et-
ken maddeden söz edilerek temel konunun dışına 
çıkılmıştır. Buna göre V. cümlenin anlam akışını boz-
duğunu söylemek mümkündür.

Cevap E



ALES • PARAGRAF SORU BANKASI 76

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

ALES • PARAGRAFANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN 
 CÜMLEYİ BULMA • 6

10. 

Düşüncenin akışını bozan cümleleri bulurken pa-
ragrafı oluşturan cümlelerin hepsinin aynı düşün-
ce etrafında oluşturduğunu aynı konuyu anlattığı-
nı unutmamalıyız. Bazen parçada cümleler aynı 
konuyu anlatırken farklı bir konuya geçebilir. İşte 
bu durumda paragrafın anlam akışı bozulmakta-
dır. 

 Parçanın genelinde “Futhark alfabesi” ile ilgili bilgi ve-
rilmektedir. I ve II. cümleler birbirlerinin devamı niteli-
ğindeyken III. cümlede II. cümlede geçen bir yazıtla 
ilgili bilgi verilmiştir. IV. cümlede yazar, Futhark alfa-
besiyle ilgili bilgi vermektedir, ama konunun yönü fark-
lılaşmıştır. Bu cümle bundan dolayı anlatım akışını 
bozmaktadır. Ayrıca V. cümle “Bunun üzerine” ifade-
siyle başladığı için III. cümlenin devamı niteliğindedir.

Cevap C

11. Parçada sağlıklı aile ve özelliklerinden bahsedilmek-
tedir. lll numaralı cümlede ise çocukların aile içinde-
ki yerine değinilerek konu dışına çıkılmış ve dolayı-
sıyla anlam akışı bozulmuştur.

Cevap B

12. 

Anlam akışını bozan cümle sorulduğunda metin-
de ne anlatıldığına bakmak, yani konuyu bulmak 
gerekir.

 Parçanın konusu iklim ve özellikleridir. Yani metnin 
tamamında genel olarak bir iklimden bahsedilmek-
tedir. Oysa III. cümlede Türkiye’de görülen iklim ti-
pinden bahsedilerek konu dışına çıkılmış, dolayısıy-
la anlam akışı bozulmuştur.

Cevap B

9. Yaşanmış anların keşfi ve bellek ilişkisinin konu edil-
diği bu parçada III. cümle anlam bütünlüğünü boz-
maktadır. Çünkü bu cümlede günümüzün farkında 
olmamak söz konusu edilmiştir. Teknik açıdan bak-
tığımızda IV. cümlede “Oysa bu büyü” denilerek bir 
önceki cümle olan III. cümleye değil, II. cümleye gön-
derme yapılmıştır. Çünkü büyüden II. cümlede söz 
edilmiştir.

Cevap C

8. V. cümlede “bu nitelikleriyle ...” denilmektedir. Buna 
göre IV. cümlede bazı niteliklerden söz edilmiş olma-
lıdır. Oysa IV. cümlede buna karşılık gelecek nitelik-
ler yoktur. Bu nitelikler IV. cümleden önceki cümle-
lerde vardır. Buradan hareketle IV. cümlenin anlam 
akışını bozduğunu söyleyebiliriz. 

 Cevap D

7. Parça II. cümleden itibaren bir bütündür. Metropol-
lerdeki ağaç kıyımı, onun hayvanlara olumsuz yan-
sıması ve hayvanların göç mecburiyeti dile getirili-
yor. I. cümleyse genç kuşağın hayvanları belgesel-
lerde veya hayvanat bahçelerinde görüp bu yolla ta-
nındığını anlatır. II. cümleyle birlikte genç kuşak da 
hayvanlar da bahçe de yok oluyor. Yani içerik deği-
şiyor. Buna göre I. cümle anlam akışını bozmakta-
dır.

Cevap A



ALES • PARAGRAF SORU BANKASI 77

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

ALES • PARAGRAFANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN 
 CÜMLEYİ BULMA • 7

1. Parçada sözü edilen sanatçı, çalışkan ve tutarlı bir 
kişiliğe sahiptir. Ancak I ile numaralanmış cümlede 
çelişkili tutumlarıyla öne çıkan bir sanatçıdan söz 
edilmektedir. Buna göre I. cümlenin parçanın anlam 
bütünlüğünü bozduğunu söyleyebiliriz.

Cevap A

2. Parçada illüzyon kavramı açıklanmakta ve illüzyo-
nistlerin gösterilerinde bu kavramdan nasıl yararlan-
dıkları anlatılmaktadır. Ancak II ile numaralanmış 
cümlede sinemayla ilgili bir duruma açıklık getirilme-
si parçanın anlam bütünlüğüne ters düşmektedir.

Cevap A

3. Parçada Oğuz Kağan Destanı’nda mekân kavramı 
üzerinde durulmaktadır. Ancak VI ile numaralanmış 
cümlede konunun tamamen dışına çıkılarak “Gök 
Tanrı”dan söz edilmesi parçanın anlam bütünlüğünü 
bozmuştur.

Cevap E

4. Parçada kültür kavramı üzerinde durulmaktadır. An-
cak V ile numaralanmış cümlede özel olarak tarım 
kültüründen söz edilmesi parçanın anlam bütünlüğü-
nü bozmuştur.

Cevap D

5. Parçada insanların hayatlarında önemli olan hedef-
leri bir piramit gibi sıraladığından söz edilmektedir. 
III. cümlede, sıralamada üst noktayı hayati konula-
rın aldığından V. cümleden sonra ise daha sonra sı-
ralanması (kategorize edilmesi) gereken konulardan 
bahsedilmektedir. Buna göre, IV. cümle parçanın an-
lam akışını bozmaktadır.

Cevap C

6. Antoninler Çeşmesi’nin tarihi ve bugüne kadar bu 
çeşmeyle ilgili yapılan restorasyonlar parçanın esas 
konusudur. Parçanın IV. cümlesindeyse temel anlam 
bağlamından farklı olarak çeşmenin yapımında Türk-
lerin de çalıştığı belirtilmiştir. Buna göre IV. cümlenin 
parçanın anlam bütünlüğünü bozduğunu söylemek 
mümkündür.

Cevap D
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ALES • PARAGRAFANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN 
 CÜMLEYİ BULMA • 7

9. Parçada, uzaktaki nesnelere daha yakından bakmak 
için bir çift merceğin kullanılabileceği fikrini ortaya ilk 
atanın kim olduğu üzerinde durulmaktadır. Bununla 
ilgili olarak hangi isimlerin çalışma yaptığı ve kimle-
rin hak iddia ettiği parçaya konu edinilmiştir. V. cüm-
ledeyse buluştan söz edilmeye devam edilmesi ge-
rekirken Avrupa’da teleskopun üretilip satıldığı söy-
lenerek esas konunun dışına çıkılmıştır.

Cevap D

8. V. cümleye kadar parçanın konusu “baharat” sözcü-
ğünün kökeni ve tarihi gelişimidir. Dolayısıyla ilk dört 
cümle aynı ana düşünceye hizmet etmektedir. V. cüm-
lede ise baharat bitkilerinin kullanımına ne zaman 
başlandığının bilinemediği söylenerek konunun dışı-
na çıkılmıştır. Buna göre V. cümlenin parçanın akı-
şını bozduğunu söyleyebiliriz.

Cevap E

10. Parçanın konusu Türkçenin kullanılmasıdır. V. cüm-
leye kadar olan cümleler bu konuyla ilgilidir. Ancak 
V. cümlede Türkçenin Türkiye dışındaki kullanımın-
dan söz edilerek konunun dışına çıkılmıştır.

 Cevap E 

7. Parçanın konusu, küresel iklim değişikliğinin doğal 
ekosistemlere olan etkisidir. III. cümle dışındaki bü-
tün cümleler bu konuyla ilgilidir. III. cümledeyse kü-
resel iklim değişiklikleriyle su döngüleri arasındaki 
ilişkiden söz edilerek esas konunun dışına çıkılmış-
tır. Bu cümle, kendinden önceki ve sonraki cümleler-
le bir anlam bağına sahip değildir.

Cevap C
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PARÇADAKİ BOŞLUĞU ANLAM BAKIMINDAN EN 
 UYGUN BİÇİMDE TAMAMLAMA • 1 ALES • PARAGRAF

1. Parçada insanların birtakım alışkanlıklarının kolay 
değişmediğinden söz edilmektedir. D seçeneğinde 
de beslenme alışkanlıklarının değişmeye dirençli ol-
duğu anlatılmaktadır. Bu bağlamda parçadaki boş-
luğa D seçeneğindeki ifade getirilebilir.

Cevap D

8. Parçadaki III. cümleden itibaren şişmanlık sorunuy-
la ilgili yazılmış bir kitaptan söz edilmektedir. Buna 
göre şişmanlığın nedenlerinden olabilecek “Bir de 
market raflarını süsleyen paketli yiyecekler…” cüm-
lesi,  yine şişmanlığın nedenlerinin belirtildiği II. cüm-
leden sonra getirilmelidir.

Cevap B

2. Parçada her kültürün farklı değer yargılarının oldu-
ğu karşılaştırma yoluyla belirtiliyor. Düşüncenin akı-
şına göre parça, bu farklıların kimi toplumlarda ka-
bul görürken kimilerinde “kültürsüzlük” olarak değer-
lendirilebileceği ifadesiyle tamamlanabilir.

Cevap C

3. Parçada çanak çömleğin taşınabilir olma gibi özel-
likleri sayesinde tarih boyunca değişik kültür çevre-
lerine rahatlıkla yayıldığından söz ediliyor. Boş bıra-
kılan yere B seçeneğini getirdiğimizde çanak çömle-
ğin söz konusu özelliği sayesinde birçok çalışmaya 
ışık tuttuğu anlatılmış olur.

Cevap B

4. Parçada dış görünüme önem verildiğinden kozme-
tik ürünlerine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek neden-so-
nuç ilişkisi kuruluyor. Buna göre, parçayı anlamca ta-
mamlayan seçenek “bu nedenle” sözüyle başlayan 
E seçeneğidir. Çünkü buraya metinde belirtilen se-
bebin olağan bir sonucu ortaya konulmuştur.

Cevap E

5. Parçanın sonunda bir yargıya varılmaktadır ve son-
raki cümle de bu yargının gerekçesi olmalıdır. Seçe-
neklere bakıldığında “çünkü” ile başlayan “D” seçe-
neği parçaya en uygun seçenektir.

Cevap D

6. Parçaya bakıldığında sözü edilen kişi monotonluk-
tan sıkıldığını ifade ediyor. Parçanın son cümlesin-
de “yarın bile ne olabileceğini kestirememek” ifade-
siyle beklenmedik heyecanlarla karşılaşılacağını ifa-
de ediyor. Bu anlam bağlamı C seçeneğindeki ifa-
deyle devam edebilir.

Cevap C

7. Soruda verilen cümle, I ile numaralanmış yere geti-
rilmelidir; çünkü cümlede narenciye bahçelerinden 
söz edilmekte, sonraki cümlede de bu narenciye bah-
çeleriyle ilgili bir durumdan bahsedilmektedir. Parça-
nın kompozisyon bütünlüğü esas alındığından A se-
çeneği doğru yanıt olacaktır.

Cevap A

9. “Daha doğrusu ev denilen değirmeni o döndürürdü.” 
cümlesi, “Şöyle ki: tarlada, bahçede, harmanda o 
vardı; ocak başında tencereyi kaynatan da oydu.” 
cümlesini özetleyecek bir nitelik taşımaktadır. Buna 
göre “Daha doğrusu ev denilen değirmeni o döndü-
rürdü.” cümlesi, II ile numaralanmış yere getirilmeli-
dir. Çünkü burada annenin evde yaptığı işler bir an-
lamda özetlenmiştir.

Cevap A
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ALES • PARAGRAFPARÇADAKİ BOŞLUĞU ANLAM BAKIMINDAN EN 
 UYGUN BİÇİMDE TAMAMLAMA • 2

1. “Ben de gençlik yıllarımda onu aradım.” cümlesine 
bakılarak söz konusu kişinin bir şeylerin peşinde ol-
duğu anlamı çıkarılabilir. Parçanın genelinde ise ya-
zarın özgün bir ses araması ve onu bulma süreci an-
latılmıştır. Sesin yeniliği ve sürekliliğinin hangi çabay-
la mümkün olduğunun anlatıldığı bu parçanın A se-
çeneğindeki ifadeyle tamamlanması mümkündür.

Cevap A

7. Parçada, şişmanlık problemiyle ilgili çözüm yolları-
nın değiştiğinden söz edilmektedir. Bu bağlamda par-
çada boş bırakılan yere, E seçeneğindeki cümlenin 
getirilmesi parçanın anlam bütünlüğünü sağlayacak-
tır. Çünkü burada bir çözüm önerisi söz konusudur.

Cevap E

8. Parçada, şiirin gerçeklik iddiası taşımadığı, tamam-
layıcı bir yönünün olduğu vurgulanıyor. Buna göre 
parça, A seçeneğindeki cümleyle anlamlı biçimde ta-
mamlanmaktadır.

Cevap A

6. Parçada eleştirmenin temel görevinin nesnel biçim-
de eseri değerlendirmek, eserdeki olumlu ve olum-
suz yönleri duygularına kapılmadan söyleyebilmek 
olduğu ifade edilmektedir. Buna göre parçanın B se-
çeneğiyle tamamlanması, parçanın anlam bütünlü-
ğüyle örtüşecektir.

Cevap B

4. Parçanın genelinde cümleler olumsuzdur. Buna bağ-
lı olarak şıklarda parçanın sonuna getirebileceğimiz 
ifade de olumsuz olmalıdır. Tabii bu olumsuzluk par-
çanın anlamsal bütünlüğüne de uygun olmalıdır. 

 Parçanın son cümlesinde “ne söylenirse söylensin 
aldırmazlar” ibaresine bağlı olarak bu ifadenin nede-
nini “çünkü” diye başlayan bir yargıyla açıklayabilir. 
En uygun ifade D seçeneğinde yer almaktadır. 

Cevap D

2. Bu tip sorularda anlamın akışına göre gelebilecek 
uygun ifadenin cümlenin anlam ve dil bağlamına uy-
gun olmasına dikkat edilmelidir. Buna bağlı olarak 
parçaya baktığımızda son cümlede kullanılan ifade-
ye dikkat etmeliyiz. Son cümlede geçen “büyük öl-
çüde ölü gömme etkinliklerinin yapıldığı mezarlıklar-
dan gelmektedir.” ifadesiyle bu toplulukları inceleme-
nin tek yolu mezarlıklarını incelemektir anlamı çık-
maktadır. Bu ifade de sadece E seçeneğinde bulun-
maktadır.

Cevap E

3. Enerji kaynaklarından söz edilen bu parçada, zaman-
la enerji talebinin artacağı ve yeni kaynaklara ihtiyaç 
olacağı söylenmiş ve rüzgâr enerjisi bir alternatif ola-
rak sunulmuştur. Buna göre kompozisyon bütünlü-
ğünü bozmamak için soru kökünde verilen cümlenin 
III. cümleden sonra getirilmelidir. “Bu noktada …” ifa-
desi III. cümledeki arayışa gönderme yapan bir ter-
kip olduğundan cümlenin anlam içeriği III. cümleyi 
işaret etmektedir.

Cevap C

5. Boşluk doldurma sorularında metnin tamamı ve özel-
likle boşluktan önceki cümle çok dikkatli okunmalı-
dır. Metinde yazar, birçok özelliğinden bahsetmekte-
dir ve boşluktan önce “---- zanneder” ifadesini kullan-
mıştır. Öyleyse bunun zıttı bir açıklama gelmelidir. A, 
B, C ve D seçeneklerinde cümleler bu ifadeyi tamam-
lar niteliktedir. Oysa E seçeneği metnin anlam bütün-
lüğüne kesinlikle uymamaktadır.

Cevap E
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ALES • PARAGRAFPARÇADAKİ BOŞLUĞU ANLAM BAKIMINDAN EN 
 UYGUN BİÇİMDE TAMAMLAMA • 3

2. Parça anlamsal bir bütünlük taşımalıdır. İlk cümle ve 
son cümle anlamsal olarak birbirini tamamlamalıdır. 
Parçada bir fenerden söz edilerek cümleler yavaş 
yavaş soru öncülünde verilen ifadeye doğru taşın-
mıştır. V. cümlede fenercinin işinin çok zor olduğu, 
VI. cümlede ise fenercinin işinin artık kolaylaştığı sez-
dirilmiştir. 

 Eğer fener güneş enerjisiyle çalışıyorsa fenercinin 
fenere kayıkla ağır asetilen tüpleri taşımasına gerek 
kalmaz. Yani işi biraz daha kolaylaşır. Fenercinin sa-
dece bir arıza hâlinde ya da bakım olduğunda oraya 
kürek çekmesi gerekir. O hâlde biz soru öncülünde 
verilen cümleyi ancak VI. cümleden sonra getirebili-
riz.

Cevap E

3. I. cümlede, öğrencilerin divan şiirine bakışını değiş-
tirmeyi amaçlayan bir kimsenin düşünceleri aktarılı-
yor. Divan şiirinin en sade örnekleriyle bunu başar-
mayı düşünen kişi, bu örnekleri öğrencilere okutup 
bunların divan şiiri olduğunu söylememesi bir yol ola-
rak düşünülebilir. Böylece “Bunların divan şiiri oldu-
ğunu söylemezdim onlara.” cümlesi I. cümleden son-
ra getirilebilir.

 Cevap A

1. Parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına gö-
re somut şeylerin getirilmesi gerekmektedir. Bu bağ-
lamda A seçeneğindeki yargı, parçada boş bırakılan 
yere getirilemez. Çünkü burada diğer seçeneklere 
kıyasla somut olmayan bir durum vardır.

Cevap A

6. Parçada, yaşanılan anın, bugünün önemli olduğu, 
gelecek kaygısıyla yaşanılan anın güzelliklerinden 
mahrum kalmanın doğru olmadığı ifade edilmekte-
dir. Buna göre parça: “Plan yapmak yaşamın kolay-
laşmasını sağlar.” cümlesiyle tamamlanamaz.

Cevap C

4. “Belgesel” niteliğindeki yapıtların en önemli özelliği, 
ele aldığı gerçeği olduğu gibi aktarmasıdır. Parçanın 
sonuna E seçeneğindeki yargı getirildiğinde de ya-
pıtın bu özelliği öne çıkarılmış olacaktır.

Cevap E

5. Parçada kültürle ilgili bilgi verildikten sonra Türk kül-
türüne geçilmiş ve Türk kültüründen örnekler sıralan-
mıştır. Dikkat edilirse cümlede “kültürümüze” denile-
rek kültürümüzün bu yönleriyle diğer kültürlerden ay-
rıldığı dile getirilmiştir.

Cevap D

7. Parçada, insanların bazı duygularını ifade etmede 
kimi zaman güçlük çektiklerini ancak şairlerin dilin 
sözcüklerine yeni anlamlar yükleyerek söz dizimin-
de yenilikler yaptıklarından söz edilmektedir. Buna 
göre parçada boş bırakılan yere: “İşte şiir bize bu 
noktada yardımcı olur.” cümlesi getirildiğinde parça-
nın anlam bütünlüğü sağlanmış olacaktır.

Cevap A

8. Parçada konuşan kişi, daha önceden ailesinin ve ar-
kadaşlarının kendisini merak ettiklerini söylemekte-
dir. A, B, C ve D seçeneklerindeki ifadeler bu anlam 
örüntüsüyle ilgilidir. Ancak E seçeneğinde hedefler-
den söz edilmiş, parçayla bir anlam ilişkisi kurulma-
mıştır.

 Cevap E
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 UYGUN BİÇİMDE TAMAMLAMA • 4

4. Üniversite öğrencilerinin son sınıflara doğru gazete 
ve kitap okumayı bırakıp radyo ve televizyona yönel-
meleri onların yazılı ve basılı kitle iletişim araçların-
dan yeterince yararlanmadıklarını gösterir.

Cevap C

8. Parçanın başının, ortasının veya sonunun boş bıra-
kılarak tamamlanılmasının istenildiği bu tür sorular-
da her şeyden önce parçada anlatılanları iyi özüm-
semeliyiz. Boşluklara gelebilecek en uygun cümle bir 
yapbozun parçası gibi paragrafı tamamlamalıdır. Bu-
na göre, boşluktan sonraki cümle “hele” ile başladı-
ğı için boşluğa gelebilecek ifade “hele” ile pekiştirile-
bilen bir ifade olmalıdır. Bilgiden söz ettiği için seçe-
nek olarak karşımıza sadece E çıkmaktadır.

Cevap E

3. Parçada sanatın doldurduğu boşluk, sanatın anlamı 
ve gerekliliği üzerinde durularak sanatın her zaman 
var olacağı vurgusu hakimdir. Bu bağlamda C seçe-
neğindeki ifade boşluk için anlamlıdır.

Cevap C

6. Boşluktan önceki kısımlarda yazarın amacına ulaş-
mak için katlandığı güçlüklerden söz edilmediği için 
bu parçanın sonuna E seçeneğindeki ifadeyi getire-
meyiz.

Cevap E

1. Aile bütçesinden temel ihtiyaçlar kadar kitap ve der-
giye de para ayrılmış olması kitabın da ekmek kadar 
gerekli bir şey olduğu anlamını verir.

 Cevap E

7. ll. cümlede şiirin öznelliği; yani şairini yansıttığı söy-
lenmiştir. lll. cümlede ise “bu ses” denilmektedir. Bu 
cümlede sözü edilen ses, soru kökünde verilen cüm-
lede yer almaktadır. Bu anlam kurgusuna göre soru 
kökünde verilen cümlenin lll. numaralı yere getirilme-
si gerekir.

 Cevap C

2. Parçada sanatçı ve sanat arasındaki bağdan söz 
edilmiştir. Sanatçının yeteneği varsa sanatını ger-
çekleştirebilir. Bu yetenek de örneğin ressam için 
dünyaya tuvalinin renklerinden bakabilmesidir. Ayrı-
ca parçanın son cümlesinde sanatçının zaman içe-
risinde kendini geliştirebileceği ibaresi vardır. O hâl-
de parça tamamlanırken bu anlam ilişkisi göz önün-
de bulundurulmalıdır. B seçeneğinde “zorluk” ifade-
si bulunduğu için anlam akışına uygun düşmez. C, 
D ve E seçenekleri parçayla tam olarak örtüşmez. A 
seçeneğinde yer alan ifade parçanın anlam akışına 
uygundur çünkü biçim ile yaratıcının düşüncesi ara-
sında bir ilişkiden söz etmiştir.

Cevap A

5. Parçanın düşünce akışı parçada geçen konuya ve 
ana düşünceye bağlı olarak gerçekleşir. Buna göre 
konu ve ana düşünce iyi özümsenmeli; parçadaki 
olumlu ve olumsuz ifadelere dikkat edilmelidir. Par-
çada sanatsal ürünlerin işlevlerine değinilmiş ve söz 
konusu ürünlerin üzerimizdeki etkilerinden söz edil-
miştir. Ayrıca boşluktan sonra “bir bakıma onu” deni-
lerek “onu” ifadesiyle insanı kastettiğini sezdirmiştir. 
Okuyucunun “gerçekler dünyasının cenderesinden 
çekip çıkması” bu tür eserlere bağlı olduğu için, par-
ça “Her gerçek roman yeni bir dünya, yeni bir hayat 
sunar okura.” ifadesiyle tamamlanmalıdır.

Cevap A
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2. Boşluğa gelebilecek en uygun seçeneği bulurken, 
yani parçaya cümle eklerken parçanın ana düşünce-
sini çok iyi özümsemeliyiz. Ayrıca boşluğa gelebile-
cek cümlenin anlam bütünlüğünü sağlaması ve ya-
pısal bağlılığı da önemli bir ölçüttür. Buna bağlı ola-
rak parçanın tamamında bir insanın olumlu yönleri 
anlatılmış ve bu tür insanların dostluklarının önemi 
vurgulanmıştır. Söz konusu ideal dost tipinin bu özel-
liklerinden dolayı az olduğu anlamı vurgulandığı için 
“onları kaybetmeyi istememek” gibi bir anlam sezdi-
rilmiştir. Bu ifade de sadece A seçeneğinde bulun-
maktadır.

Cevap A

1. Bu tür sorularda önce paragrafın ana düşüncesini 
anlamak gerekir. Buna bağlı olarak boşluktan önce-
ki ifadenin yansıttığı düşünce de çok önemlidir. Par-
çada boş bırakılan yere gelebilecek cümle “çünkü” 
ile başlatılmıştır. O hâlde kendinden bir önceki yargı 
ve paragrafta anlatılanların nedeninin açıklanması 
gerekir boşlukta. Zaten A, B, D ve E seçeneklerinde-
ki ifadelerin doğrultusu aynıdır ve boşluğa getirilme-
ye uygundur. C’de “danışmanın önemi” dile getirildi-
ği için parçayla bir alakası yoktur.

Cevap C

3. 

Boşluğa gelebilecek en uygun seçenek bulunur-
ken parçanın ana düşüncesine dikkat edilmelidir. 
Bu bakımdan parçanın vermek istediği mesaj ve 
bu mesaj doğrultusunda şıklarda yer alan seçe-
nekleri elemek önemlidir.

 Soruyu bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizde “par-
çada kendi düşüncesine uygun toplumlarda insanın 
rahat edeceği diğer durumlarda sıkıntı yaşayacağı” 
sezdirilmiştir.

 “Yabancılık duygusu duyan biri acaba ne yapar?” so-
rusunun cevabı bizi doğru sonuca götürecektir. Ay-
rıca “En son çare olarak da o topluluğu terk eder.” 
yargısı da önemli bir ipucudur. O hâlde “toplum sa-
na uymuyorsa sen topluma uy.” anlamı ya da tam 
tersi durumun yer aldığı B seçeneği en mantıklı se-
çenektir.

Cevap B

5. Parçada önce abur cubur yemenin çocuklar üzerin-
deki olumsuz etkilerinden söz ediliyor ve bu olum-
suzlukların ileriki yaşlarda da devam edeceği belirti-
liyor. Ayrıca boşluktan önceki cümlede “çünkü” söz-
cüğü verildiği için bütün bu anlatanların bir nedenle 
bağlanması gerektiği sezinleniyor. O hâlde “Neden 
bu konuda öncelikle çocuklara dikkat etmek gereki-
yor?” sorusunun cevabını aramalıyız. Bunu yapar-
ken bir önceki cümlenin varlığını ve parçada anlatı-
lanları unutmayalım. İleri yaş gruplarında yaygınla-
şan söz konusu duruma dikkat etmek gerekir, çünkü 
alışkanlıklar çok küçük yaşlarda oluşmaya başlıyor.

Cevap E

4. Parçada konuşan kişi, karşısındakinin eksikliğinin 
düzyazıyı ve şiiri yeterince izleyip irdelememek oldu-
ğunu söylemektedir. Bu da dille ilgili bir durum olma-
dığı için boş bırakılan yere C seçeneğindeki ifadeyi 
getiremeyiz.

Cevap C
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7. Parçada, çevirinin nitelikli olması için her iki dili de iyi 
bilmek gerektiği, ama asıl iyi bilinmesi gerekenin çe-
virisi yapılmak istenen dil olduğu vurgusu hâkimdir. 
Parçanın son cümlesindeki “fakat” bağlacı kendin-
den sonra gelecek ifadenin A seçeneğindeki cümle 
olduğunun ipucudur.

Cevap A

6. Akışa göre gelebilecek cümleleri bulurken özellikle 
paragrafın ana düşüncesini iyi özümsemek gerekir. 
Soru öncülündeki cümleye dikkat edilirse “Bu konu-
da” denilmiş. Demek ki bu cümle önemli bir noktanın 
anlatıldığı (konunun) bir cümleden sonra getirilecek 
ve paragraf anlamsal olarak tamamlanmış olacak. 
Parçadaki IV. cümlede “…ağaç kesimi yapıyorlar” de-
nilmiş ve bu cümleye “Bu konuda” diyerek devam 
edebiliriz. Yine V. cümlede “ağaçlara dokunulmuyor. 
Bu konuda” diye devam edebiliriz.

Cevap E

8. Teknolojik yenilikler ve bilgisayarın kullanılmasının 
fotoğrafçılıkta işleri kolaylaştırdığı ama bunun eksik 
kalan bir yönünün de olduğu söylenerek emeğe vur-
gu yapılmıştır. Buna göre parçanın sonuna, “çok emek 
harcayarak elde ettiğimiz bir şeyin değeri de fazla 
oluyor” cümlesini getirmemiz yanlış olmayacaktır.

Cevap C
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YER DEĞİŞTİRME SORULARI • 1 ALES • PARAGRAF

1. Paragrafın anlamlı bir bütünlük kazanması için V. 
cümle paragrafın ilk cümlesi olmalı, l. cümle ise pa-
ragrafın sonunda yer almalıdır. I cümle hem anlam 
hem de şekil yönünden bir paragrafın giriş cümlesi 
olmaya uygun değildir. Onun yerine V. cümle bir ko-
nuyu ilk olarak ortaya koymak için daha uygundur.

Cevap B

8. Parçada II ve IV yer değiştirmeli ki bütünlük sağlan-
sın. I. cümlede görüş ayrılığı var. II. cümlede kaza-
nılmış bu beceriler diyor. I’de kazanılan beceri yok. 
Beceriler III’te sıralanmış, bunu için II, III’ten sonra 
olmalı. IV’te de görüş ayrılığının açıklamasına de-
vam edilmiş. Bu gerekçelerle cevap C’dir.

Cevap C

2. Paragrafta lll. cümlede lV. cümlenin örneğine yer ve-
rilmiştir. lIl. ve V. cümleler yer değiştirdiğinde lll. cüm-
le lV. cümlenin örneği olacaktır. Parça böylece bü-
tünlük kazanacaktır. Burada anlamsal ve şekilsel 
örüntü gözden kaçırılmamalıdır.

Cevap D

3. Bu soruda l’den sonra lV. cümle getirilmeli, çünkü I’in 
anlamca devamı IV’tür. ll. cümle ise lll. cümleden son-
ra getirilmelidir. ll. ve lV. cümlelerin yerli değiştirildi-
ğinde parça anlamlı ve kurallı olacaktır. Bu cümleler 
birbirleriyle sebep-sonuç ilişkisi içindedir.

Cevap C

4. Bu paragrafta lll. cümlede bir durum dile getirilmek-
tedir. ll. cümlede ise bu durumdan kurtulmak için çe-
şitli çözüm önerileri sıralanmıştır. l. cümle ve lll. cüm-
lenin yerleri değiştirildiğinde parçada lll - ll - l - lV - V 
olarak bir sıralama olacaktır, böylece parça bir bü-
tünlük kazanacaktır.

Cevap A

5. Paragrafa baktığımızda l - ll - lll bir bütünlük arz edi-
yor. V. cümlede yapılan bir kazı çalışmasından bah-
sediliyor. lV. cümlede ise bu kazıdan çıkarılan eser-
ler hakkında bilgi veriliyor. lV ve V. cümlelerin yerle-
rini değiştirdiğimizde bütünlük sağlanmış olacaktır.

Cevap E

6. Numaralanmış cümleler dikkatle okunduğunda I. cüm-
lede aletli dalış için en elverişli bölgenin Akdeniz Böl-
gesi olduğu, IV. cümlede de bunun nedeni açıklan-
maktadır. Buna göre, II. ve IV. cümle yer değiştirdi-
ğinde numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluş-
turacaktır.

Cevap D

7. II. cümlenin sonunda evden çıkıldığı, V. cümlede ise 
ev dışında olunduğu süre boyunca yaşananlar akta-
rılıyor. Buna göre, III. ve V. cümleler yer değiştirdi-
ğinde parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olacak-
tır.

Cevap E
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1. II ve III, I’in açıklayıcısı; ancak II. ile III. cümleler “se-
bep-sonuç” mantığıyla bakıldığında yer değiştirilme-
li ki bütünlük sağlansın.

Cevap A

8. Soru kökünde verilen sözler, mevcut sırayla okundu-
ğunda bile Nikola Tesla’nın çalışmalarından söz edil-
diği görülmektedir. Burada I. söz grubunun ilk söz 
olamayacağı açıktır; çünkü bu söz, şekil ve anlam 
yönünden kendinden önce başka bir sözün varlığını 
gerekli kılmaktadır. IV. sözü başa alıp IV’ün yerine I. 
sözü koyduğumuzda baştan sona bir tamlamayla 
karşı karşıya olunduğu görülecektir. Bir diğer ipucu 
ise I. söz grubundaki “rağmen” edatıdır. Bu edat, kar-
şıt yargıları bağlar. I. sözde belirtilen ifadenin karşıt 
yargısı V. sözdür. Buna göre I. sözün V. sözden ön-
ce gelmesi gerektiği sonucunda varılabilir. I. ve IV. 
sözlerin yerleri değiştirildiğinde anlamlı bir bütün olu-
şacaktır.

Cevap A

2. Cümleler dikkatle okunduğunda anlatılan olayın oluş 
sırasına göre verilmediği (kahvenin pişirilmesi, içil-
mesi vs.) anlaşılmaktadır. III. ve V. cümleler yer de-
ğiştirdiğinde cümleler anlamlı bir bütün oluşturmak-
tadır.

Cevap D

3. III. cümlede, Edirne Yöresi’nde “salamura” beyaz 
peynirinin ünlü olduğu ifade edilmekte V. cümle ise 
“Burada salamura yanında” sözleriyle başlamakta-
dır. Buna göre cümlelerin anlamlı bir bütün oluştur-
ması için IV. ve V. cümlelerin yer değiştirmesi gerek-
tiği söylenebilir.

Cevap E

4. Bir paragrafın ilk cümlesi “bu nedenle” sözüyle baş-
layamaz. Diğer cümleler de dikkatle okunduğunda 
verilen cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulması için 
I. ve III. cümlelerin yer değiştirmesi gerektiği anlaşıl-
maktadır.

Cevap B

5. II ile numaralanmış cümlede yayıncılığın zor bir alan 
olduğu belirtilmekte ve bu zorluğun nedeni IV. cüm-
lede açıklanmaktadır. Buna göre parçanın anlam bü-
tünlüğünün sağlanması için III. ve IV. cümlelerin yer 
değiştirmesi gerekmektedir.

Cevap D

6. İlk cümlede yabancı dillerden giren kelimelerle ilgili 
bilgi verilmektedir. III. cümle ise “Neyse ki bunların 
kimileri” sözüyle başlamakta ve ilk cümledeki tespit-
lerle ilgili bilgi vermeye devam etmektedir. Buna gö-
re II. ve III. cümlelerin yer değiştirmesiyle cümlelerin 
anlamlı bir bütün oluşturabileceği söylenebilir.

Cevap B

7. İlk cümlede dil ve düşünceyle ilgili bir terim kargaşa-
sından söz edilmiş, II. cümlede ise bununla çok da 
ilgili sayılmayacak bir düşünce dillendirilmiştir. Diğer 
cümleleri incelediğimizde I. cümledeki yargının de-
vamının IV. cümle olduğunu görüyoruz. Buna göre 
II. cümleyle IV. cümlenin yerleri değiştirilmelidir. Ba-
tılıların kavramlara yüklediği, anlamların söz konusu 
edildiği III. cümlede böylece bu değişiklikle yerine 
oturacaktır.

Cevap B
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1. V. cümlede ikinci cümledeki ifadenin devamı olan bir 
cümle yer almaktadır. “Burada” işaret zamiriyle II. 
cümledeki duruma gönderme yapılmıştır. Bu durum-
da III. cümleyle V. cümle yer değiştirirse anlam akı-
şı düzeltilmiş olur.

Cevap D

2. IV. ve V. cümle arasında bir karşılaştırma yapılmış, 
bu karşılaştırmaya göre V. cümlenin IV. cümleden 
önce gelmesi gerekir. III. cümlede geçen “Bütün bu 
bilimsel araştırmaların…” sözü bu cümlenin en son-
da yer alması gerektiğini gösteriyor. Anlamlı bir bü-
tün oluşturmak için III. cümleyle V. cümle yer değiş-
tirmelidir.

Cevap D

7. Sorudaki cümlelerde şenliklerden bahsedildiğini gö-
rüyoruz. Öyleyse bu şenlikleri anlatan bir giriş cüm-
lesi gerekmektedir ki bu da V. cümledir. Öyleyse V. 
cümle ilk sıraya, l. cümlede en sona konularak met-
nin sonunda örneklendirmenin yapılmasıyla anlam 
bütünlüğü sağlanmış olur.

Cevap A 

6. Soruda l. cümledeki “sosyal iletişim ağları” ifadesi bi-
ze hemen ardından bunun açıklandığı lV. cümleyi 
aratmaktadır. Öyleyse ll. ve lV. cümleler yer değiştir-
melidir.

Bu sorularda işaret sıfatları ve işaret zamirleri 
önemli ipuçlarıdır.

Cevap C

3. II. cümlede geçen “Bu saptamadan…” ifadesiyle sö-
zü edilen saptama III. cümlede geçen “… denge ol-
duğunu belirlediler.” ifadesidir. Dolayısıyla III. cümle 
II. cümleden önce gelmelidir. Yani II. cümleyle III. 
cümle yer değiştirdiğinde cümleler anlamlı bir bütün 
oluşturur.

Cevap C

4. Parçanın geneli hakkında bilgi veren, giriş cümlesi 
özelliği taşıyan cümle V. cümledir. IV. cümlede yarış-
ma programlarından söz edilmiş, I. cümlede de bu 
açıklanmıştır. Yani I. cümle IV. cümleden sonra gel-
melidir. Parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için 
I. ve V. cümle yer değiştirmelidir.

Cevap B

5. Cümlelerde Bizans mezar odalarıyla ilgili bilgiler ve-
rilmiştir. II. cümlede bunların bulunmasından, IV. cüm-
lede bulunduğu günden beri yağmalanmasından, III. 
cümlede hırsızların daha da ileri gittikleri ve mermer 
kabartmaları çaldıklarından, V. cümlede ise mermer 
kabartmaların tekrar ele geçirilmelerinden söz edil-
miştir. Dolayısıyla anlam bütünlüğü oluşturmak için 
III. ve IV. cümle yer değiştirilmelidir.

Cevap D

8. Bu tarz sorularda cümleler arasındaki mantık zinci-
rine dikkat edilmelidir. Soruda, ll. cümlede “---- lityum 
- iyon pillerin üretimi üzerinde yoğunlaşıyor.” ifade-
sinden sonra lV. cümlenin gelmesi anlam bütünlüğü-
nü sağlar, lV. cümleden sonra lll. cümle ile de örnek-
lendirme yapılmış olur. Öyleyse lll. ile lV. cümleler yer 
değiştirmelidir.

Cevap D
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ALES • PARAGRAFYER DEĞİŞTİRME SORULARI • 4

2. Bu sorunun II. cümlesinde geçen “bu gizemi” sözüy-
le III. cümledeki “hala gizemini koruyor” sözleri ara-
sında ilişki kurulabilir. Buna göre, I. ve III. cümlelerin 
yer değiştirmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Cevap B

1. Parçada ikinci cümlede sanatın bir işlevinden bah-
setmekte, beşinci cümlede ise başka bir işlevinden 
bahsetmekte. Bu sebeple V. cümle ikinci cümleden 
sonra gelmeli ki anlam akışı sağlansın. Yani üçüncü 
cümle ile beşinci cümle yer değiştirirse akış bütünlü-
ğü sağlanır. 

Cevap D

7. Soruda, l. cümlede bir soru sorulduğu için hemen ar-
dından V. cümlenin gelmesi gerektiği açıktır. V. cüm-
leden sonra tekrar bir soru sorulduğundan lll. ve lV. 
cümleler arka arkaya gelir. lV. cümleden sonra da zıt 
yanıtın verildiği ll. cümle gelmelidir. Öyleyse ll. ve V. 
cümleler yer değiştirmelidir.

Cevap B

3. II. cümlede, elmasın Ralf Tappert’a gönderildiği be-
lirtiliyor. IV. cümlede de Tappert ve ekibinin elmasla 
ilgili yaptığı araştırmadan söz ediliyor. Buna göre, III. 
ve IV. cümleler yer değiştirdiğinde numaralanmış 
cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulabilmektedir.

Cevap C

4. Numaralanmış cümlelerde söz edilen aşamalara dik-
kat edildiğinde (baharatın Asya’dan Avrupa’ya taşın-
ması) II. ve III. cümlelerin yer değiştirmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır.

Cevap A

5. I. ve II. cümlelerde, Yeşilçam’ın eski yönetmenlerinin 
artık köşelerine çekildiklerinden ve bunun sebeple-
rinden söz edilmektedir. V. cümlede anlatılanlar da 
bu sebeplerden biri olarak düşünülebilir. O halde III. 
ve V. cümleler yer değiştirdiğinde numaralanmış cüm-
lelerle anlamlı bir bütün oluşturulabilmektedir.

Cevap D

6. Parçada ilk cümle akvaryum balıkçılığının hobi olma-
sından bahsediyor. İkinci cümlede akvaryumun do-
ğal ortama benzetilmesi için midyelerin kullanıldığın-
dan, üçüncü cümlede ise akvaryumu doğal ortama 
benzetme düşüncesinden bahsedilmektedir. II. ve III. 
cümle yer değiştirmelidir. Çünkü, bir eylem önce dü-
şünülür, sonra yapılır. Ayrıca ikinci cümledeki midye 
sözcüğünü dördüncü ve beşinci yargılar sürdürme-
lidir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

Cevap A

8. Sorunun ilk cümlesi öykünün bölümlerinden bahse-
derken, ikinci cümle çizer’e yani karikatürcüye, üçün-
cü cümle de karikatürün bölümlerine geçmektedir. II. 
ile IV. yer değiştirirse öyküden karikatüre geçiş sağ-
lanmış olur. Aksi halde karikatür konusuna geçiş sağ-
lanmadan karikatürdeki dil ve düşünce birliğine ge-
çiş yapılmakta ve akış bozulmaktadır. 

Cevap C
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ALES • PARAGRAFYER DEĞİŞTİRME SORULARI • 5

1. Parçada anlatılanların belli bir oluş sırasına göre ve-
rilmesi çok önemlidir. Genelde bu oluş sıralaması 
parçada açıkça verilmeyebilir. Bunu okuyucu olarak 
biz seçmeliyiz. Örneğin bu soruda I. cümle yani par-
çanın giriş cümlesi doğru yerdedir. Fakat II. cümle 
hemen örneğe geçtiği için kesinlikle sıralama man-
tığına ters düşer. Biz II. cümle olarak ancak V. cüm-
leyi verebiliriz, çünkü 1914 ve sonrasından söz et-
mektedir. Dikkat edilirse V. cümlede “fırtına öncesi 
sessizlik” ifadesi ve III. cümlede “sakin geçen” ifade-
si birbirini tamamlamaktadır. Yine IV. cümlede “alan-
dan” söz edilirken II. cümlede buna destek verir ni-
teliktedir.

Cevap B

5. Böyle sorularda gerekirse şıklardan numaralandırıl-
mış cümlelerin yeri değiştirilebilir. I, II ve III. cümle-
lerde herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yoktur. 
III. cümlede görevlendirilen iki kardeşten söz edil-
mektedir. O halde IV. cümlede bu kardeşlerle alaka-
lı olacağı için V. cümle ve IV. cümlenin yer değiştir-
mesi daha mantıklıdır.

Cevap E

3. Parçanın her cümlesinin bir sonrakine hazırlık yap-
tığını, bir öncekinin de devamı olduğu unutulmama-
lıdır. Paragraflardaki ifadeler belli bir oluş sırasıyla 
ve bütünlük halinde verilir. Giriş cümlesinin doğru tes-
pit edilmesi akabindeki cümleleri sıralamak demek-
tir. Buna bağlı olarak I. cümle doğru verilmiş fakat II. 
cümle I. cümleden sonra gelmeye uygun değildir. 
Çünkü önce bu farklılıktan söz etmesi gerekir. Bu da 
“bu değişim” ifadesiyle III. cümlede yer almaktadır. 
Ayrıca IV. cümlede “burası” ifadesiyle II. cümledeki 
söz konusu müze belirtilmektedir.

Cevap B

2. Parçanın I. ve II. cümlesi doğru verilmiştir ve yerin-
den oynatmaya gerek yoktur. III. cümle “böylece” ifa-
desiyle başlamış fakat bu cümlede anlatılanlar ile II. 
cümle birbirleriyle uyuşmamaktadır. Zaten “böylece” 
diye başlayan cümleler genelde toparlayıcı oldukla-
rı için bu tür ifadelerle başlayan cümlelerin sonuç bö-
lümünde yer alması gerekir. O halde III. ve V. cüm-
lelerin yerlerini değiştirip paragrafı tekrar okuyalım.

Cevap D

4. Parçanın ilk cümlesi kendinden önce bir yargı oldu-
ğunu sezdiren ifadelerle başlayamayacağı için I. cüm-
le giriş cümlesi olmaya uygun değildir. O zaman ke-
sinlikle I. cümlenin yerini değiştirmemiz gerekir. Se-
çeneklere baktığımızda ise sadece I. cümleyle ala-
kalı iki seçenek karşımıza çıkmaktadır. Burada ya-
pılması gereken parçanın giriş cümlesi olabilecek en 
uygun cümleyi III. veya IV. cümleyi seçebilmektir. III. 
“bu çaba” ifadesiyle başladığı için giriş cümlesi olma-
ya uygun değildir. O zaman IV. cümle ile I. cümlenin 
yeri değiştirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur.

Cevap B
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ALES • PARAGRAFYER DEĞİŞTİRME SORULARI • 5

7. I. cümlede bir tarih verilmiştir, II. cümlede ise “o ta-
rihten bu yana” ifadesiyle I. cümleyle bağlantılı oldu-
ğu anlaşılabilir. II. cümlede enkazın yönü verilmiştir, 
o halde IV. cümle bu ifadeyle aynı doğrultuda olmak 
zorundadır. V. cümle ise bir zaman ve mekan belir-
sizliğinden söz ederken bir de modelden bahsetmek-
tedir. O halde III ve V. cümleler yer değiştirirse par-
çanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur. III. cümle kar-
şıt bir cümle yani farklı bir görüşü dile getirmiştir. O 
halde, bu cümlenin en sonda yer alması gerekir.

Cevap D

8. II. cümlede bir uzunluk verilmiştir. IV. cümle ise “bu 
uzunluğuyla” ifadesiyle başlamıştır. O halde ya III ve 
IV ya da II ve III yer değiştirmelidir. III. cümle sur hak-
kında genel bir bilgi verdiği için mantık olarak onu I. 
cümleden sonra getirmek en uygunudur. III. cümle 
II. cümleden önce gelirse II. cümle mutlaka IV. önce 
gelmelidir. O halde II ve III yer değiştirmelidir.

Cevap B

6. Bu tür sorularda her cümlenin birbirinin devamını 
sağlamasına dikkat etmeliyiz. Parçanın I. cümlesi bir 
paragrafın giriş cümlesi olmaya uygundur ve bu cüm-
lede bir zorluktan söz edilmektedir. II. cümlede “tüm 
bunlar” denilerek aslında parçada anlatılanlar özet-
lenmiş ve yerinin sonuç bölümünde olması gerekti-
ğini hissettirmiştir. V. cümlede geçen “zorluk” ifadesi 
de I. cümlede geçen “zorluk” ifadesinden söz ettiği 
için II. ve V. cümlelerin yer değiştirmesi gerekir.

Cevap B
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1. Cümlelerdeki anlatım sırasına göre önce oyunun ya-
zarı ve adı verilmeliydi. Bu sıralamada II. cümle en 
başta olmalıydı. Ardından oyunun geçtiği yer ve ko-
nusu geleceği için I. cümle ikinci sıraya alınmalıydı. 
O halde I. ve II. cümleler yer değiştirirse anlam bü-
tünlüğü sağlanmış olacaktır.

Cevap A

6. Parçaya baktığımızda ilk cümle yani giriş bölümü 
doğru verilmiştir. O halde sırasıyla bir şeyin anlatı-
mında hangi özelliklerin önce olması gerektiğine ba-
kılmalıdır. Buna göre II. cümle doğrudan demir yo-
lundan söz ettiği için I. cümlenin devamı olamaz. III. 
cümlede yargı farklı bir ulaşım şekline geçtiği için II. 
cümle başka bir ulaşım şeklinden söz etmelidir. Ay-
rıca IV. cümlede demir yollarından bahsettiği için II. 
cümle kesinlikle IV. cümleden sonraya gelirse V. cüm-
leyle yer değiştirmiş olacaktır. Böylelikle parça an-
lamlı bir bütün oluşturmuş olur.

Cevap B

2. Soruda verilen numaralı cümlelere baktığımız zaman 
I. cümlenin doğru yerde olduğunu görmekteyiz. Par-
çanın giriş cümlesi doğru verilmişse işimiz daha da 
kolaylaşacaktır. Çünkü düşünceler her zaman ilk cüm-
leye göre sıralanmaktadır. II. cümle “bu değişiklikle” 
ifadesiyle başlayıp I. cümle “değişiklikler” ifadesiyle 
bittiği için bağlayıcı öge olarak II. cümlenin de doğ-
ru yerde olduğunu anlayabiliriz. III. cümle bir anda 
“ardından” ifadesiyle başlamış; ama kendinden ön-
ceki cümleyle bağlantı kurulamadığı için bu cümleyi 
IV. cümleyle değiştirmek gerektiği çıkarılabilir. Son 
cümle zaten “sonucu” cümlesi olduğu için “sonucu 
bugün ortada” denilerek doğru yerde olduğu hisset-
tirilmiştir.

Cevap D

4. Parçada her cümle bir öncekinin devamı ise cümle-
ler arasındaki anlam bağlantısına ve olayın oluş sı-
rasına dikkat etmeliyiz. Özellikle cümleler arasında 
bağlantı kuran “böylelikle, bu düşünceyle, çünkü, bu-
nunla beraber … gibi” anahtar sözcüklere özen gös-
termeliyiz. Bu bilgiye dayanarak parçanın I. ve II. 
cümlesinin doğru yerleştirildiği bellidir. II. cümlede bir 
“gerçeklik” dile getirilmiştir. O halde III. cümlede bu 
gerçeklikle alakalı olmak zorundadır. 

 Bu bakımdan III. cümle “artık bütün sorun” ifadesiy-
le sonuç cümlesi olmaktadır. Haliyle V. cümle de II. 
cümledeki “gerçeklikten” söz ettiği için III. ve V. cüm-
lenin kesinlikle yer değiştirmesi gerekir.

Cevap E

3. Parçada I., II ve III. cümleler birbirlerinin devamı ol-
dukları için bu cümlelerin yerlerinde herhangi bir de-
ğişiklik yapamaya gerek yoktur. V. cümle ile IV. cüm-
lenin anlam bütünlüğü sağlanabilmesi için yer değiş-
tirmesi gerekir. Dikkat edilirse III. cümlede söz edi-
len durumun sonucu V. cümlede anlatılmıştır. Ardın-
dan içinde “ise” geçen IV cümlenin getirilmesi gere-
kir. 

Cevap E

5. Bu cümleler arasında anlam bütünlüğü sağlamak için 
“ancak” ifadesinin doğru bir yere yerleşip yerleşme-
diğini tespit etmeliyiz. Ancak ifadesinin bulunduğu 
cümlede bir açıklama söz konusudur. Biz bu açıkla-
mayı neden yaptık? Bu açıklama sadece III. cümle-
den sonra yapılabilecek bir açıklamadır. O halde II 
ve III numaralı cümleler yer değiştirmelidir.

Cevap B
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ALES • PARAGRAFYER DEĞİŞTİRME SORULARI • 6

8. Bu tip sorularda önce parçanın ilk cümlesini doğru 
tespit etmek gerekir. Eğer ilk cümle doğru tespit edi-
lirse gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Parçanın ilk 
cümlesi bu soruda yanlış verilmiştir. Çünkü bilimle-
rin genel bir tasnifi yapılmadan doğrudan bilimlerle 
ilgili bilgiler verilmiştir ilk cümlede. O halde bu parça-
nın ilk cümlesi V. cümle olmalıdır. Çünkü II. ve III. 
cümlelerde bu bilimler hakkında bilgiler verilmiştir. 
Parçada bu bağlamda I. ve V. cümlelerin yer değiş-
tirmesi parçanın anlam bütünlüğünü sağlayacaktır.

Cevap B

7. 

Bu tür soruların çözümünde parçanın giriş, geliş-
me ve sonuç bölümlerinde oluştuğunu ve bu bö-
lümlerin özelliklerini unutmamalıyız. Yani hangi 
cümlelerin giriş, hangi cümlelerin gelişme ve han-
gi cümlelerin sonuç bölümünde yer aldığını cüm-
lenin yapısal ve anlamsal özelliklerinden anlama-
lıyız. Yine cümledeki bağlaçlara, tekrarlara, za-
mirlere, zamana ve anlam akışına da dikkat et-
meliyiz.

 Bu bağlamda parçaya baktığımızda, I. cümle parça-
nın giriş cümlesi olmaya uygun olduğu için yerinde 
kalması gerekir. II. cümle I. cümlenin devamı ya da 
destekleyicisi olmadığı için yanlış yerde kullanılmış. 
Gerçek yerini belirlemek ise diğer cümleleri okumak-
la anlaşılabilir. III. ve IV. cümlelerin birbirlerinin deva-
mı olması bizi ister istemez II. ve V. cümlelerle ilgili 
bir değişikliğe götürmektedir. Dikkat edilirse V. cüm-
lede I. cümlede söz edilen kavram açıklanmaya de-
vam edilmiş ve bir açıklama yapılmıştır, ayrıca III. 
cümlede “ izah ve yorum çabaları “denilerek V. cüm-
ledeki ifadeye devam edilmiştir.

Cevap D
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1. Parçanın ilk cümlesi yani giriş cümlesi doğru veril-
miştir. II. cümle I.cümlenin devamı olmadığı için di-
ğer cümleler arasından I. cümlenin devamı olabile-
cek ifadeyi tespit edelim. Dikkat edilirse I.cümleden 
sonra V. cümle getirilirse ve ardından V cümlede yer 
alan “sanat eseri” ifadesini III. cümlede “herkesin hay-
ranlıkla süzdüğü” örneği birbirini tamamlayacaktır. 

Cevap C

5. Numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir bütün 
oluşturulmak istendiği zaman ilk yapmamız gereken; 
giriş ve sonuç cümlelerini tespit etmektir. Sonuç cüm-
lesi olayın ya da durumun bir hükme bağlandığını 
cümledir. Tespit edildikten sonra anlam akışına göre 
diğer sıralandırmayı yaparız. I numaralı cümle bilgi 
veriyor ve giriş cümlesi olmaya gayet uygun. II nu-
maralı cümle “ilkinden neredeyse 350 yıl sonra ger-
çekleşen bu yolculuğun …” ifadesi I numaralı cüm-
lenin ardına gelemez, çünkü bir yolculuktan bahset-
miyor. I numaralı cümle arkasına V numaralı cümle 
gelmelidir çünkü Marco Polo’yu tüm dünyanın bildi-
ğinden bahsediliyor. V numaralı cümlede ise Evliya 
Çelebi’nin az kişi tarafından bilindiği anlatılıyor. II ve 
V numaralı cümle yer değiştirilmelidir.

Cevap C

3. Parçanın I. ve II. cümlelerinde “tartışmadan” söz edil-
mektedir. III. cümlede aniden “atışma”dan söz edil-
miş ve bu cümle II. cümlenin anlam akışına uygun 
olmamıştır. IV. cümleye dikkat edecek olursak yine 
tartışmadan bahsediyor ve II. cümlede söz konusu 
olan durumu “bu da” diye başlayarak bazı sonuçla-
ra bağlıyor. O halde III. ve IV. cümleleri yer değişti-
rirsek parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur.

Cevap C

2. Öncelikle soruda verilen paragrafta giriş cümlesi doğ-
ru mu bunu kontrol etmeliyiz. Yani ilk önce giriş cüm-
lesini bulmalıyız. Parçanın giriş cümlesi doğru yer-
dedir. I. cümleden sonra en mantıklı cümle III. cüm-
ledir; çünkü I. cümlede bir öngörü ve III. cümlede 
“ise” ifadesiyle yeni bir öngörü verilmiştir. Zaten II. 
cümlede “günümüzde” ifadesi III. cümlede “yakın 
geçmişte” ifadesi verilmiştir. O halde önce yakın geç-
mişi, sonra günümüzü anlatabiliriz.

Cevap B

4. Parçanın giriş cümlesine baktığımızda bir olumsuz-
luktan söz edildiği anlaşılmaktadır. II. cümle “bu du-
rum” ifadesiyle I. cümledeki durumu kastetmektedir. 
III. cümle doğru yerde değildir. Çünkü “tüm kusurla-
rı” ifadesiyle ve “ama” ifadesiyle II. cümleden sonra 
gelmeyeceği açıktır. IV. cümle “bunun sonucunda” 
ifadesiyle başlayarak I. ve II. cümlelerde verilen du-
rumların sonucunu açıklamıştır. O halde III. cümle 
IV. cümleden sonra gelirse yapboz tamamlanmış olur.

Cevap C
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ALES • PARAGRAFYER DEĞİŞTİRME SORULARI • 7

8. I numaralı cümlede güneşten korunmaya yönelik 
ürünlerden bahsedilmekte. O zaman arkasına gele-
cek cümle ürünlerle alakalı bir cümle olmalıdır. III nu-
maralı cümle de ürünlerle alakalı verilen bilgiyi de-
vam ettirmekte. I numaralı cümlenin ardına gelebile-
cek cümle bulunduktan sonra hangisiyle yer değiş-
tirmesi gerektiği ortaya çıkacaktır. II numaralı cüm-
leyle III numaralı cümle yer değiştirmelidir. 

Cevap A

7. Anlatılan olayın kronolojik sırasına baktığımızda V. 
cümlenin IV. cümleden önce gelmesi gerektiğini söy-
leyebiliriz. “Bu bekleyiş dokuz yıl boyunca devam 
eder ama Prof. Dr. Hidesaburo Ueno, artık Haçiko 
ile aynı dünyada değildir.” cümlesi V.cümleden önce 
gelmelidir, çünkü “Bu bekleyiş” göndermesi V.cüm-
ledeki olaya yapılmıştır.

Cevap D

6. “Yani Demet, “Demlik” markalı çayı; Tarık “Tarçay” 
markalı çayı lezzetli bulmuştu.” cümlesi anlamca, 
kendinden önce gelen II. cümlenin değil, kendinden 
sonraki III. cümlenin devamıdır. Buna göre III ve IV 
yer değiştirdiğinde anlam akışı sağlanmış olacaktır.

Cevap D
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PARAGRAFI İKİYE BÖLME • 1 ALES • PARAGRAF

Bu soru tipinde verilen cümleler içinde konunun 
değiştiği cümle bulunmalıdır. Çünkü yeni konu ay-
nı zamanda yeni bir paragraftır.

1. İlk üç cümlede kuraklığın tarih boyunca yol açtığı 
olumsuzluklardan söz edilmektedir. IV. cümleden iti-
baren kuraklığın Mısır için (tarihi eserler açısından) 
olumlu bir yönünün olduğu vurgulanmaktadır. Böy-
lece parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa-
ragraf IV. cümleyle başlar.

Cevap B

6. Parçadaki ilk dört cümlede, bağ bozumu mevsimin-
de köylülerin durumuyla ilgili izlenimler aktarılmakta-
dır. Ancak V. cümleden itibaren bağ bozumunun ta-
rihiyle ilgili bilgi verilmektedir. Buna göre parça, iki 
paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf V. cüm-
leyle başlar.

Cevap D

2. Paragraf bir bütünlük taşır. Duygu ve düşünce bakı-
mından birdir. Düşünce ve duygunun değiştiği yerde 
yeni bir paragraf oluşturmak gerekir. Parçada I, II, III 
numaralı cümlelerde bir yönetmen ve onun çekmiş 
olduğu bir filmden söz etmektedir. Buradaki her cüm-
le birbirinin devamı niteliğindedir. IV. ve sonrası cüm-
lelerde ise olayın yönü değişmiştir. Bu sefer yaban-
cı sözcükler ve Türkçe sözcükler arasındaki kulla-
nımdan söz edilmektedir.

Cevap B

3. Parçanın ilk dört cümlesinde yazın gelmesiyle orta-
lıkta kimsenin kalmadığından söz ediliyor. V. cümle-
den itibaren dostluk kavramı üzerinde duruluyor. Bu-
na göre, parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 
paragraf V. cümleyle başlar.

Cevap D

4. Parçadaki ilk dört cümlede, Türkçenin Ural-Altay dil 
ailesi içindeki yeri ve bu dil ailesinin özellikleri hak-
kında bilgi verilmektedir. Ancak V. cümleden itibaren 
Ural-Altay dil ailesinin iki kola ayrıldığından ve Türk-
çenin hangi kola ait olduğundan bahsedilmektedir. 
Buna göre parça, iki paragrafa ayrılmak istense ikin-
ci paragraf V. cümleyle başlar.

Cevap D

5. IV. cümleye kadar evrenin bilinmezliği ve gizemi üze-
rinde durulmuştur. IV. cümleden itibaren yıldızlarla 
inanç arasındaki ilişki anlatılmıştır. Bu cümleyle bağ-
lam değişmiş ve yeni bir paragraf başlamıştır.

Cevap C
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PARAGRAFI İKİYE BÖLME • 1 ALES • PARAGRAF

7. Bu tür sorularda konunun değiştiği cümleyi doğru tes-
pit etmek gerekir. Anlam bütünlüğüne sahip bir pa-
ragrafta konu tektir. Yeni bir konu, yeni bir paragraf 
demektir. Verilen parçanın IV. cümlesine kadar ünlü 
biriyle mektuplaşmanın o kişinin iç dünyasını tanı-
mak için yeterli olmadığı belirtilmiştir. IV. cümleden 
itibarense sanatçıların her zaman aynı ruh hâline sa-
hip olmadıkları söylenerek yeni bir konuya geçilmiş-
tir. Buna göre bu parça iki paragrafa ayrılmak iste-
nirse ikinci paragrafın IV. cümleyle başlaması uygun 
olacaktır.

Cevap C

11. V. cümleye kadar pozitif psikoloji çalışmaları anlatı-
lırken V. cümlede konu insanların farklı yetenekleri 
olarak değişmiştir. Öyleyse V. cümle ikinci paragra-
fın ilk cümlesi olabilir.

Cevap D

8. Yazar I. ve II. cümleye kadar genel bir görüş bildire-
rek insanların ortak paylaşımları olan havadan, su-
dan, güneşten, mevsimlerden söz etmektedir. Ancak 
III. cümlede “Beni yaşamımda şaşırtan bir çok şey 
olmuştur.” diyerek özel bir duruma geçmektedir.

Cevap B

9. V. cümleye kadar İstanbul hakkında yazılmış yerli ve 
yabancı kitaplarla bu kitapların konularından söz edi-
lirken V. cümlede son yıllarda çıkan kitaplardan söz 
edilerek yeni bir konuya giriş yapılmıştır.

 Cevap D

10. V. cümleye kadar konuşan kişi kendi özelliklerinden 
söz etmiştir. V. cümle ve sonrasında ise adil davran-
ma konusu ele alındığından bu cümleden (V. cümle) 
itibaren ikinci bir paragraf başlatılabilir.

 Cevap D
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFI İKİYE BÖLME • 2

1. Bu tür sorularda ana fikir çok önemlidir. Çoğu zaman 
konunun aynı olduğu bu tür sorularda ana fikir fark-
lılık gösterdiğinde paragrafı ikiye bölmek gerekir. Söz 
konusu paragrafta da aynı durum geçerlidir. Parça-
nın I, II ve III. cümlelerinde “para ve ticaret” işlenir-
ken IV. cümlede ilk para (sikke) ile ilgili bilgi verildiği 
için IV. cümleden itibaren paragrafı ikiye bölmek ge-
rekir.

Cevap C

2. Paragraf anlamlı bir bütündür ve her paragrafta bir 
konu işlenir. Hâliyle paragrafın bütün cümleleri aynı 
konuyu anlatır ve ortak bir mesajı destekler. Yazar 
bazen aynı konunun farklı yönleri üzerinde de dura-
bilir. İşte söz konusu konunun farklı bir yönünün an-
latıldığı cümleleri yeni bir paragrafta anlatmak gere-
kir. Bu bakımdan sorumuzda yer alan paragrafın, I, 
II, III ve IV. cümlelerinde söz konusu eserin içeriğin-
den söz ederken V. cümlede eserin anlatım şekline 
değindiği için V. cümleden itibaren paragrafı ikiye böl-
mek gerekir.

Cevap D

3. Parçayı ikiye bölme son yıllarda sıkça sorulan soru 
tiplerindendir. Aslında bu soru tipi ile akışı bozan cüm-
leyi bulma soruları bir anlamda aynıdır. Bu iki soru ti-
pinde de konunun farklılaştığı cümleyi bulmak esas-
tır. Buna göre paragrafta her cümle bir öncekini des-
tekler ve her cümle arasında anlam ilişkisi bulunur. 
Buna bağlı olarak I, II, III. cümlelerde kahvenin içil-
me şeklinden söz edilirken IV. cümlede kahvenin fay-
daları sıralanmıştır. Hâliyle IV. cümleden itibaren par-
çayı ikiye bölmek gerekir.

Cevap C

4. Deniz fenerlerinin tarihi serüvenlerinin ele alındığı bu 
parçanın IV. cümlesinden itibaren “Mehmetçik Fene-
ri”nden ve bu fenerin özelliklerinden bahsedilmekte-
dir. Buna göre, parça iki paragrafa ayrılmak istense 
ikinci paragraf IV. cümleyle başlar.

Cevap C

5. Parçanın IV. cümlesine kadar Trakya ve türkü ele alı-
nırken IV. cümleyle birlikte Trakya insanının çalışkan-
lığı ele alınmıştır. Buna göre IV. cümleden itibaren 
ikiye bölebiliriz.

Cevap C

6. Parçanın IV. cümlesine kadar Yahya Kemal üzerin-
de durulmuştur. Bu özel bir konudur. IV. cümleden 
itibaren ise daha genel bir konu olan siyasi ortam ve 
şiirin muhtevası anlatılmıştır. Bu da daha önceki cüm-
lelerde sözü edilen özel konudan anlam zinciri bakı-
mından kopularak başka bir konuya geçmek demek-
tir.

Cevap B
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFI İKİYE BÖLME • 2

7. “Grafen” adlı aletin anlatıldığı cümleler kendi içinde 
bir paragraftır. Bu cümleler şeker hastalığıyla bu ale-
tin ilgisini sorgulamaktadır. V. cümleden başlanarak 
şeker hastalığı üzerinde durulmuş ve bu hastalığın 
tedavisine ilişkin bilgiler verilmiştir. Buna göre V. cüm-
lenin ikinci bir paragrafın ilk cümlesi olabileceğini söy-
leyebiliriz.

Cevap D

8. V. cümleye kadar plastiğin yerini başka bir madde-
nin alma serüveni anlatılmıştır. V. cümleyle birlikte 
geri dönüşüm ve dünya ilişkisi söz konusu edilmiş-
tir. Buna göre bu parça iki paragrafa bölünmek iste-
nirse ikinci paragrafın V. cümleyle başlaması gerek-
tiğini söyleyebiliriz.

Cevap D

9. Metamalzemelerin genleşme özellikleri bu parçanın 
VI. cümlesine kadar konu edilmiştir. Ama VI. cümle-
de konu değişerek maddenin fiziki ortamlardaki de-
ğişimleri ele alınmıştır.

Cevap E

10. Parçanın III. cümlesine kadar Türkiye’nin dağcılık 
sporuna ilgi duyanlar için çok  farklı seçeneklere sa-
hip bir ülke olduğu söylenmiş ve bu tez, örneklerle 
somutlaştırılmıştır. “Ülkemizdeki en yüksek dağ olan 
Ağrı Dağı, eteklerinde ve zirveye yakın bölgelerinde 
değişik bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanı olma-
sıyla da biliniyor.” cümlesiyle ise konu değişmiştir. 
Buna göre bu parça iki paragrafa ayrılmak istense 
ikinci paragraf III. cümleyle başlar.

Cevap B
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PARAGRAFIN KONUSU • 1 ALES • PARAGRAF

Konu ‘‘Ne anlatılmış?’’ sorusunun cevabıdır. Ko-
nunun doğru anlaşılabilmesi için parçanın tama-
mı dikkate alınmalıdır. Yardımcı düşünceler ana 
düşünce gibi anlaşılmamalıdır.

1. Parçada konuşan kişi kendisine ders anlatan öğre-
tim üyesinden oldukça etkilenmiştir. Buna göre söz 
konusu öğretim üyesi hakkında öğrencilerinde hay-
ranlık uyandıran biri olduğu söylenebilir. Diğer seçe-
neklerdeki ifadeler konuyu tam olarak karşılamamak-
tadır.

Cevap D

7. Parçada yazar “yolculuk” olarak adlandırıyor roman 
yazmayı ve bu süreçte “küçük ayrıntıları, gölgeleri, 
herkesin gördüğü ama anlamlandıramadığı renkleri, 
küçük lekeleri gösteririm” diyerek “başkalarınca 
önemsenmeyen güzellikleri göstermeye” önem ver-
diğini belirtmektedir.

Cevap D

9. Parçada özellikle “sokağın dili, duygusunu yansıtma-
da” “diyaloglarındaki doğallık, anlatıma canlılık …” 
ifadelerinden “söyleminin gerçekçi bir nitelik taşıdı-
ğı” anlaşılabilir.

Cevap C

2. Parçanın tamamında insanın çevreyle olan “kişi ve 
çevrenin insanın yaratıcılığını harekete geçirdiği’’ 
üzerinde durulmaktadır. Bu anlamda B seçeneğin-
deki ifade doğrudur.

Cevap B

3. Parçada sözü edilen yapıtın belli bir dönem ve o dö-
nem insanlarının yaşamını belgelerle anlattığı söy-
lendiğine göre, bu yapıtın öğretici yönünün ağır bas-
tığını söylemek mümkündür.

 Cevap A 

4. Parçanın son cümlesinde ilçenin bugün seracılığın 
kalbinin attığı tarım bölgelerinden biri olduğu söylen-
miştir. Bu ifadeye dayanarak ilçenin tarım açısından 
nasıl bir önem taşıdığı anlaşılabilir.

Cevap E

5. Parçada bir kenti tanımak için yapılanlar ve bir met-
ni anlamak için yapılanlar anlatılmaktadır. O hâlde 
kentin sokaklarında dolaşmak kenti tanımamızı, met-
nin satır aralarına girmek metni anlamamıza yardım-
cı olacaktır.

Cevap B

8. “… okulun anahtarını bırakıp gitmeye hazırım” diye-
cek kadar cesur olan bir insan ancak “iddialı” olarak 
nitelendirilebilir.

Cevap C

6. Parçada, filozofların yüzlerini cesurca ışığa çevirdi-
ğinden söz edilerek onların doğruları yorumlayıp kor-
kusuzca açıklayarak insanları aydınlattığı düşünce-
si somutlaştırılmaktadır.

Cevap D
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFIN KONUSU • 2

1. Parçada insanın geçmişi ile geleceği arasında sü-
rekli gelgitler yaşadığı fakat içinde yaşadığı zamanın 
değerini bilmediği belirtilmiştir. Yazar; O’Neill’in dü-
şüncesini de vererek “yaşanılan zamanın” geçmiş ile 
gelecek arasında bağ kurduğunu belirtmiştir.

Cevap E

8. Parçadaki: “Ondan hemen her tür etkilenmiş ve bir 
şekilde yararlanma yoluna gitmiştir.” ve: “Kısaca şi-
ir, neyle iş birliği yaparsa onu değerli kılmıştır.” cüm-
leleri bu parçada, şiirle ilgili olarak: “Her yazınsal ya-
ratıda ondan izler bulunabileceğine” değinildiğini gös-
termektedir.

Cevap E

3. Parçada, hattatlığın önemli bir meslek olduğu dö-
nemlerde hokkaların da hattatlar için önem taşıdığı 
üzerinde durulmaktadır. Yani parçada hokkaların hat-
tat için taşıdığı değere değinilmiştir.

Cevap D 

4. Söz konusu parçada belki birçok şey anlatılmıştır, 
ama asıl olan bu ifadelerin seçeneklerde bulunup bu-
lunmamasıdır. Yazar özellikle son cümlede “Poyraz-
dan dolayı havanın pusunun azaldığını, daha net da-
ha parlak bir manzaranın ortaya çıktığını belirtmek-
tedir.” Bu ifadeyi de seçeneklerde “rüzgârın etkisiy-
le görüntünün değiştiğine” şeklinde bulabilmekteyiz.

Cevap A

5. Parçada birden fazla sonuç çıkarılabilir. Önemli olan 
çıkardığımız ifadenin seçeneklerde olup olmadığıdır. 
Parçada “Doğanın yaşam zincirinin bir parçası olan 
hayvanlarda bundan payını alır. Bu cümlede geçen 
“da” bağlacı cümlede “hayvanlar” sözcüğünden ön-
ce kullanıldığı için vurgu katmıştır. Bunun neticesin-
de; “Dallara yuva yapan kuşlar, kovuklara gizlenen 
sincaplar bunları yapacak yer bulamaz.” yargısından 
“Canlılar doğal yaşam alanını kaybeder” sonucu çı-
karılabilir.

Cevap B

6. Parçada, kitaplar için eleştirinin ne kadar önemli ol-
duğu ele alınmaktadır. Parçadaki: “Kitapların kolay-
ca unutulmaması için onlara ilişkin eleştirinin, dik baş-
lı ve metinler arasında ilişki kurularak esere yeni bo-
yutlar kazandıran nitelikte yazılması gerekir.” cümle-
sinden: “Eleştirmen, sanat yapıtının özüne varıp on-
da kimsenin göremediğini sezdiren yorumlar yapma-
lıdır.” düşüncesine ulaşılabilmektedir.

Cevap B

7. Parçada, “organik güneş pilleri”nin büyük yüzeyler-
de kullanılabilecek biçime getirilmesinden söz edil-
mektedir. Bu da enerji ihtiyacının çoğunun buradan 
karşılanacağının kanıtıdır.

Cevap A

2. Parçada geçen, “Birey kaçmayı denese bile toplum-
sal olayların, toplumda gelişen değer sistemlerinin 
olumlu ve olumsuz sonuçları, bir yerde karşısına di-
kiliverir.” cümlesine dayanarak  “Modern insan, ku-
rulu düzen tarafından dört yandan kuşatılmıştır.” yar-
gısına varılabilir.

Cevap C
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFIN KONUSU • 3

7. Parçada romanla ilgili olarak yapılan “sektör”, “sana-
yi” gibi nitelendirilmelerden romancılığın ticari kaygı-
larla yapılmasından yakınıldığı anlaşılabilir.

Cevap D

1. Sözü edilen sanatçı; kente az inen, kimseyle çok sık 
görüşmeyen, evinde şiirlerini yazan biri olduğuna gö-
re, bu sanatçıyla ilgili olarak: “insanlardan uzak bir 
yaşam sürmekten hoşlanır.” demek yanlış olmaya-
caktır.

 Cevap B

3. Düş kurmayan, rüya görmeyen bir yazar “yaratıcı” 
olamaz. Çünkü yaratıcılık; görülmeyeni görmek, ol-
mayanı düşlemek ve bu yönden diğer insanlardan 
farklı olarak kendini ifade edebilmektir.

Cevap A

6. Parçada, bir gencin gönderdiği mesajlar üzerinden 
internette geçirilen zamanın çok fazla olması konu 
edinilmiştir.

Cevap B

5. Verilen her iki metinde de düşünceyi somutlaştırmak 
için örneklere yer verilmiştir.

Cevap A

4. Öncülde yer alan her iki parçada da coğrafi keşifler-
den söz edilmektedir. Bunlar edebi ve siyasi olarak 
ayrılabilir.

Cevap D

2. Parçada, şiire duyulan ilginin az olmasının temelin-
de yayıncıların ve kitabevlerinin ticari kaygılara da-
yanan tutumunun yattığı anlatılmak istenmiştir. Bu-
na göre parçada, ekonomik kaygılarla sanatın yön-
lendirilmesine karşı çıkıldığını söyleyebiliriz.

Cevap C 
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PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE • 1 ALES • PARAGRAF

1. Parçada geçen “Elimizdeki bu kitabı benzerlerinden 
farklı kılan, yazarın küresel ısınma tehdidinin abar-
tıldığını okuyucuya göstermek için kitaba birtakım 
açıklayıcı dipnotlar ve grafikler eklemiş olması” yar-
gısıyla sorunun cevabı açıkça verilmiştir. Geriye ka-
lan sadece bu yargıya eşdeğer olan ifadeyi şıklarda 
aramak ve bir ifadeyle bağdaştırmaktadır. O halde 
“dipnot ve grafikler” eklenen bir kitap, diğerlerinden 
ek bilgi ve görsel malzemeyle desteklendiği için fark-
lı olduğu açıktır.

Cevap A

5. Parçada geçen “Geleneklerimizi gözden geçirdiği-
mizde her koşuldan susmadan yana bir tavır oldu-
ğunu görürüz.” yargısıyla I numaralı ifadenin, “… eği-
timin ve çok yönlü bilgilenmenin…” ifadesiyle de IV. 
ifadenin suskunluğun nedenleri arasında olduğun-
dan söz edilebilir.

Cevap C

7. Parçanın geneline baktığımız zaman mutluluğun ki-
şiye özgü olduğu ve farklılık gösterebileceği anlatıl-
maktadır. Kişinin hem kendini hem çevresini mutlu 
ederek yaşaması da mümkündür. “D”  seçeneğinde-
ki ifade bunu anlatmaktadır. Kendini ve başkalarını 
düşünerek mutlu olmak mümkündür. 

Cevap D

2. Soru kökünde yer alan ifadenin iyi özümsenmesi ge-
reken bu tip sorularda verilen cümlenin söyleniş ama-
cının da iyi anlaşılması gerekir. Kişi bu cümlede ödül 
verenleri eleştirerek jüri üyelerinin eseri değil sanat-
çıyı eleştirdiklerini belirtmiş bunun da oylama için 
nesnel bir kriter olmayacağını vurgulamıştır. O hal-
de B seçeneğinde yer alan ifade söz konusu kişinin 
korkusunun temel nedeni olabilir.

Cevap B

3. Verilen paragrafları tek tek inceleyecek olursak

 I. paragrafta, e-kitabın basılı kitaplar için bir tehdit 
olmadığı; çünkü basılı kitaplara yeteri kadar ilgi 
olmadığı belirtilmiştir.

 II. paragrafta, e-kitabın ilgi görmesinin zamanla ola-
bileceği, yayıncıların bu işi daha ciddiye almala-
rı gerektiği vurgulanmıştır.

 III. paragrafta, e-kitabın bariz bir pazarı olmadığı bu-
nun okunması için gerekli araçların kullanıcıları-
nın yaygınlaşmadığı ifade edilmiştir.

 IV. paragrafta, basılı kitapları sevdiğini belirten ya-
zar, e-kitaplara da karşı olmadığını vurgulamış-
tır.

 V. paragrafta I. paragrafta yer alan basılı kitapların 
yeterince ilgi görmedikleri için e-kitapların onları 
etkilemeyeceği ifade edilmiştir.

 I. paragrafla V. paragrafın iletileri benzerdir.
Cevap B

4. 

Bu tip sorularda özellikle “ancak, çünkü ne var ki, 
böylelikle” gibi ifadelere dikkat etmek gerekir. Çün-
kü söylenebilen ya da vurgulanmak istenen ifade 
genelde bu tür sözcüklerle başlayan cümlelerde 
gizlidir

 Bu parçada da “hele” ile başlayan yargı ve ardından 
kullanılan “… duygusallığın işe karıştığı bu gibi durum-
larda …” ifadesiyle “Duyguları etkileyecek şekilde oku-
manın kimi zaman şiirin önüne geçtiği” vurgulanmıştır.

Cevap D

6. Parçada her şeyden önce bir yanılgıdan söz edilmek-
tedir. Bu yanılgı “timsah gözyaşları” ile ilgilidir. Yazar 
zaten ilk cümlesinde bunun bir şehir efsanesi oldu-
ğunu okuyucuya belirtmektedir. Ardından bu ifade-
nin nasıl ortaya çıktığını ve neden böyle olmadığını 
bilimsel bilgiler ışığında vererek son cümlede “hoş 
bir metafordur” diyerek parçayı sonlandırıyor. Zaten 
parçanın “ama” ile başlayan son cümlesinden önce-
ki cümlede bunun yanlış olduğu tekrarlanmış ve “yer-
leşik bazı bilgilerin bilimsel dayanaktan yoksul olabi-
leceğini” vurgulamıştır.

Cevap D
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE • 2

1. Bu tip sorularda yazar, vurgulamak istediğini parça-
nın sonuç cümlesine koyarak parçada anlatılanları 
tek bir cümlede özetler. Buna bağlı olarak parçada 
şiirin kolay oluşturulan bir tür olduğuna değinilmiş, 
fakat son cümlede bunun yanlış bir kanı olduğu vur-
gulanmıştır.

Cevap A

7. Parçanın içerisinden cevabını bulabileceğimiz bu so-
ruda kara yosunlarının her zaman kuzeyi gösterme-
mesinin nedeni;

 II. kuzey yarım kürede kuzeye bakan yamaçların 
daha serin olması,

 III. nem getiren rüzgârların farklı yönlerden esmesi-
dir. 

Cevap E

8. Paragraflar olay ve fikir paragrafı olmak üzere ikiye 
ayrılır. Soruda karşımıza çıkan fikir paragrafıdır ve 
bu paragraflarda anlatılan düşünce genelde son cüm-
lede verilir. Bu paragrafın tamamında eleştirmenle-
rin bilinmeyene karşı gösterdikleri tepkinin yersizli-
ğinden söz edilmiştir. Paragrafın son cümlesinde ise 
“…. öğrenmek gibi kaygıları da …” denilerek onların 
kendilerini geliştirmedikleri açıkça verilmiştir.

Cevap C

2. Parçanın geneline baktığımız zaman: “Halbuki bu 
konuda biraz bencil olmak da gerekli.”  “Hayatımızı 
tümüyle onlara adamamıza gerek yok ki! Biraz da 
kendi zevklerimiz, özlemlerimiz için çaba harcama-
lıyız.” cümlelerinde insanların kendi hayatlarıyla ilgi-
li bir sorun dile getirilmektedir. 

Cevap D

3. Parçadan çıkarılabilecek “yargı” sorularında genel-
de en son yani sonuç cümlesi çok önemlidir. Parça-
da “hayalin gençler ve çocuklar için önemli olduğu-
nu düş yoluyla gerçekleri daha iyi öğrenebilecekleri” 
belirtilmiştir. Özellikle son cümlede yer alan ifadey-
le, hayalden yoksun bir beynin herhangi bir işlevinin 
olmayacağı vurgulanmıştır. O zaman D seçeneğin-
deki yargı parçada doğrudan son cümle ile çıkarıla-
bilecek bir yargıdır.

Cevap D

4. Paragrafın başlangıcı toplumu etkileyen bir konunun 
olması gerektiği ile ilgilidir. Tamamında sanat eseri-
nin değerinden bahsedilmektedir. Buna göre “C” se-
çeneğindeki yargı parçadan çıkarılabilecek yargıdır. 

Cevap C

5. Bu parçada Zinkeisen’in eserinin Hammer’inkinden 
ayrı bir özelliğinin olması için farklı bir yanının olma-
sı gerekmektedir. Parçada geçen “Çok sayıda kay-
nağa dayandığı için yapıt bugüne kadar değerini ko-
rumuştur.” cümlesi Zinkeisen’in eserinin farklılığını 
gösterir. “B”  seçeneğine baktığımız zaman döneme 
ait belgelerden alınan bilgiler vurgulanmaktadır. 

Cevap B

6. Parçanın bütününe baktığımız zaman öykü ile ilgili 
tanımlamaların diğerlerinden çok daha farklı olduğu 
izlenimi uyanmaktadır. Diğer tanımlamalardan farklı 
olan bir yaklaşım da kendine özgüdür. “A” seçeneği-
ne baktığımız zaman öykü hakkındaki görüşlerin, 
başlı başına bir tür olduğunun göz ardı edilmesinden 
kaynaklı olduğu söylenmektedir. 

Cevap A
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE • 3

1. Parçanın bütününe baktığımızda kumsal köpek ba-
lığı yavrulamak için Boncuk Koyu’nu tercih etmiştir, 
çünkü bu koyu, köpek balığı için ilginç kılan etmen 
burada gölcüğün olmasıdır. Gölcüğün tatlı suyunun 
denizle kucaklaştığı yer, kumsal köpek balığının yav-
rulaması için çok uygun bir ortamdır. 

Cevap D

8. Parçaya baktığımızda “otomotiv dünyasında söz sa-
hibi olmayan Hırvatistan’da” ifadesi bizim dikkate al-
mamız gereken en önemli ipucudur.’’ “Eğer otomo-
tiv dünyasında söz sahibi olmayan bir ülke dahi bu-
nu yapabiliyorsa biz neden yapmayalım?’’ sorusunu 
kendimize soracağımız için yani onlara özeneceği-
miz için seçeneklerde bu yargıyı aramalıyız. Bu da 
sadece C seçeneğinde vardır.

Cevap C

2. “Yeni turizm anlayışında zaman çok önemli.” cümle-
si, C seçeneğindeki sorunun cevabıdır. Bu cümlenin 
devamındaki cümle ise çok daha açık şekilde cevap 
niteliğindedir.

Cevap C

3. Parçada kurşun metalinin kolayca bulunup işlenme-
si ve eski çağda yüksek sınıf tarafından kullanılma-
sı kurşunu kullanma olanağının yüksek sınıfta oldu-
ğunu yansıtır ki bu da doğru cevabın B seçeneği ol-
ması demektir.

Cevap B

4. Şapkadan tavşan çıkaran biri, gösterisini renklendir-
miş, imkânsızı başarmaya çalışarak aşırıya kaçmış-
tır. Söz konusu durumu “sanatla ilgili metinleri ince-
leyen birine” uyarlamaya çalışırsak burada da karşı-
mıza “aşırılık” ifadesi çıkacaktır. O söz konusu kişi-
lerin işi yorum olduğu için “yorumda aşırıya kaçma-
ma” metin incelemelerinde yapılması beklenendir.

Cevap A

5. Parçada konu gözünü kaybeden bir film yapımcısı-
dır. Bu paragrafta yakalanması gereken en önemli 
ipucudur. Normalde başka bir meslek grubu olsaydı 
yine aynı şekilde gereksinim ve estetik kaygılar ola-
caktır. Fakat film yönetmeni işe olan yatkınlığından 
dolayı yeni fikrin ortaya çıkmasından sadece mesle-
ki yatkınlığın etkili olduğu ileri sürülebilir.

Cevap C

6. Parçada ön bir bilgi verilmiştir. Bundan yola çıkılarak 
yazarın ulaşmak istediği bir sonuç bulunur. Bu tür so-
rularda geçen “çünkü, bu yüzden, böylelikle …” gibi 
ifadelere dikkat edilmelidir.

 Paragrafta geçen “tam da bu yüzden” ifadesiyle “ön-
ce devlet” ibareleri, “bölge, burada kurulan devletle-
rin sayısının çokluğu bakımından sıra dışıdır” ifade-
sine ulaşabiliriz.

Cevap C

7. Parçanın genelinde tarihin ezberlenmesinin yanlış 
olduğu dile getirilmiştir. Olayların oluş nedenlerini, 
oluş şartlarını düşünmek ve bunları günümüz koşul-
larında değerlendirmek daha önemlidir. O zaman, 
geçmişimizi öğrenmek ve bu yolla edindiğimiz bilgi-
leri bugün için kullanmak önemlidir.

 Cevap E
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE • 4

1. Parçada verilen “10 yıl önce kuruldu” ibaresi bizim 
için önemli bir ipucudur. Bununla beraber parçada 
geçen “yeni doğan” ifadesi ve “çocukların” ifadesi 
dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır. Yeni do-
ğanlar tümü aşılanmış, fakat çocukların yalnızca %8’i 
kızamık aşılı. Burada yeni doğan ve çocuk arasın-
daki farkı yakaladığımız an sorunun doğru yanıtını 
bulmuş oluyoruz. O halde sağlık ocağının kurulma-
dan önce yeni doğanlara kızamık aşısı yapılmadığı 
çıkarımını yapabiliriz.

Cevap A

4. Parçada vurgulanmak istenen düşünce genelde son 
cümlede verilir. Parçada geçen “yazış” ifadesiyle Je-
an Paul Sartre zaten üslubun önemini açıkça belirt-
miştir. Ayrıca Sartre’nin son cümlesi: “Evet, düzyazı-
ya değerini veren yazıştır.” diyerek düzyazıda önem-
li olanın üslup olduğunu vurgulamıştır. Üslup, bir ya-
zarın sözcükleri seçme ve kullanma biçimi; yani ese-
ri yazış biçimidir.

Cevap A

6. Parçada bir olay anlatılarak bir mesaj verilmek isten-
miştir. Yakut halkının her tepeye “Bulgunyak” deme-
si mühendislerin söz konusu tepelerin isimlerini ay-
nı zannetmelerine neden olmuştur. Oysa söz konu-
su sözcüğün anlamı “Bilmiyorumdur” ve dil bilmeyen 
mühendisler bunu anlamamışlardır. O zaman parça-
da asıl anlatılmak istenen “iletişimde dilin önemi’’dir.

Cevap C 

2. 

Bir parçada bir ana düşünce ve bu ana düşünce-
yi destekleyen yardımcı düşünceler vardır. Genel-
de çıkarabildiğimiz birden fazla düşünceyi yardım-
cı düşünce olarak değerlendirmekteyiz. Parçayı 
oluşturan cümlelerden çıkarabileceğimiz yargılar 
sınırlıdır. 

 Bu bilgilere dayanarak A seçeneğine ulaşamayız, 
çünkü bu ülkenin ekonomik yetersizliğine değinilme-
miş. Her ne kadar biz onların ekonomik yetersizliği-
ni bilsek de parçada böyle bir ifade yoktur.

 B seçeneğine ulaşamayız, çünkü gelecekleriyle ilgi-
li (Batı sanayi ülkeleri) bir ifade yoktur. C seçeneği-
ne ulaşamayız, çünkü beslenme ve sağlık hizmetle-
rine değinilmemiştir. D seçeneğine göre “aynı bölge-
de toplanma” ifadesi parçada yoktur. Parçadan ha-
reketle sadece E seçeneğine ulaşabiliriz, çünkü par-
çanın son cümlesinde bu ibare yer almaktadır.

Cevap E

3. Her parçanın bir yazılma amacı vardır. Bu amaç ya-
zının ana fikridir. Ana fikir, yazıda özellikle vurgulan-
mak istenendir. Genelde son iki cümlede ya da son 
cümlede bu amaç yazar tarafından parçada anlatı-
lanlar toparlanarak verilir. Bu bakımdan bu parçanın 
tamamında “dilin hayatımızdaki yeri ve önemi” anla-
tılmıştır. Özellikle yazar bütün anlattıklarını parçanın 
son cümlesinde “insanın gerçek yurdu dilidir.” diye-
rek asıl anlatmak istediğini parçanın sonuç cümle-
sinde vermiştir.

Cevap B

5. 

Paragraflar olay ve fikir paragrafı olmak üzere iki-
ye ayrılır. Olay paragraflarında bir olay anlatılarak 
okuyucuya mesaj verilir. Fikir paragraflarında ise 
düşünceler sıralanır ve ana fikir ya paragrafın ilk 
cümlesinde ya da son cümlesinde okuyucuya ve-
rilir.

 Soruda karşımıza çıkan paragraf fikir paragrafıdır. 
Yazar önce bir genelleme yapmış ve bu genelleme-
yi desteklemek için örnekler vermiştir. Yazarın son 
cümlesi ise asıl anlatılmak istenen düşüncedir. Cüm-
le “ama” ifadesiyle başladığı için asıl aranması gere-
ken ve özümsenmesi gereken yargıdır. Bu fikir pa-
ragrafında asıl anlatılmak istenen şey bir örnekle so-
mut hale getirilmiş ve okuyucuya sunulmuştur. Bu 
son cümleden “ama” ifadesinden dolayı “bir metnin 
başka metinlerden etkilenmesinin doğal olduğu, la-
kin bu etkilenmeden sonra yazarın kendinden esere 
bir şeyler katması gerektiği” belirtilmiştir.

Cevap A
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE • 4

7. Ana düşünce parçada vurgulanmak istenen düşün-
ce ve parçanın yazılma amacıdır. Yazar bir düşün-
ceyi belirtmek için, bir şeyleri vurgulamak için yazı-
sını kaleme alır. Bunun için bu tip soruları çözerken 
parçanın niçin yazıldığı iyi özümsenmelidir. Bu bağ-
lamda parçaya baktığımızda, yazarları değerlendi-
rirken okurun bazı önyargılarla hareket ettiğinden söz 
etmektedir. Okuyucu, kendi beklentilerinin dışındaki 
yazarları eleştirmekte ve onun düşüncelerini doğru-
dan reddetmektedir. Parçada bunun bir hata olduğu 
böyle davranmak yerine önyargısız olarak esere ya 
da sanatçıya yaklaşılması gerektiği vurgulanmakta-
dır. Bir okuyucunun yazarı değerlendirirken subjek-
tif değil objektif ölçütler kullanmasının önemi belirtil-
mektedir.

Cevap B

8. İzdüşüm, ışınlar aracılığıyla bir cismin şeklini iz dü-
şüm düzlemine belirli kurallarla aktarılmasıdır. Buna 
göre kitaplar, yaşamı bizlere aktardıkları için, bize bi-
zi anlattıkları için, yaşamın kimlerle, nasıl sarmalan-
dığını öğrettikleri için “edebiyatla hayat iç içedir” di-
yebiliriz.

Cevap D
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1. Parçada sanatçı da olsa herkesin içinde yaşadığı 
toplumdan etkilendiği ve bu toplumdan ayrı duyup 
düşünemeyeceği belirtilmiştir. O zaman sanatçının 
“yaşadığı toplumdan etkilenmesinin doğal olduğu” 
nu söyleyebiliriz parçaya göre.

Cevap C

5. Parçanın genelinde nükleer enerjiyle ilgili olarak üre-
tilirken ve kullanılırken dikkatli davranıldığı sürece 
herhangi bir tehlikeye yol açmayacağı anlatılmıştır. 
Parçadaki ateş örneğinden hareketle enerjiyle ilgili 
olarak anlatılmak istenenin C seçeneğinde verildiği-
ni söyleyebiliriz.

Cevap C

7. Parçada geçen yılın verileri ve bu yılki verilerden I. 
yargıya, “neredeyse maliyet fiyatına satıldığını” ifa-
desiyle de III. yargıya ulaşılabilir. Parçada firmaların 
kapanacağı ile ilgili bir bilgi yoktur. Bu tip sorularda 
parçaya bağlı kalmak çok önemlidir. Firmalar zarar 
ediyorsa kapanır diyemeyiz.

Cevap D

2. Parçada A, C, D ve E seçenekleriyle ilgili bir bilgi bu-
lunmamaktadır. Parçada geçen: “Ancak bunların da 
ötesinde Mars artık insanlık için Dünya dışında ku-
rulabilecek bir yaşama dair hayallerin sembolü hali-
ne gelmiş durumunda.” yargısıyla “Kişilerin Mars’a 
dair birtakım beklentiler taşıdığına” değinildiğini gör-
mekteyiz.

Cevap B

3. Parçada Jean Grenier’in belli başlı noktalarda dile 
getirildiğinden yakınılmaktadır. Oysa Greiner’in bir-
çok özelliği ve toplumun etkileyen bazı eserleri bu-
lunmaktadır. Buna bağlı olarak Grenier’in sadece bir-
kaç özelliğiyle dile getirilmesinden yakınılmaktadır 
denilebilir. Bu ifadeyi karşılayan C seçeneği sorunun 
doğru yanıtıdır.

Cevap C

4. Parçada örneklendirmeden yararlanılarak Küre Dağ-
ları’nın sessizliğinin, güzelliğin farkına varılmasını 
sağladığı vurgulanmıştır. Parçada sayılan örnekler 
bu dağlardaki sessizliğin sonucu olarak değerlendi-
rilebilir.

Cevap D

6. Parçada dünya çapında okuma sevgisinin kazanıl-
masında güzel yazılmış edebiyat başyapıtlarının et-
kili olduğu, bizde ise iyi çevrilmiş bir yapıt bulmanın 
oldukça güç olduğu ve bu durumun okuma sevgisi-
nin kazanılmasında olumsuz etki yaptığı vurgulan-
mıştır.

 Cevap C

8. Ressamla sergiyi gezen kişi arasında geçen diyalog 
sanatçının amacıyla izleyicinin algılayışın farklı ola-
bileceğini vurgulamaktadır. Diğer seçeneklerdeki ifa-
deler parçanın anlam bağlamına uygun değildir.

Cevap A
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE • 6

1. Parçanın son cümlesinde sıra dışı insanlarla ilgili ola-
rak hem bilim dünyasında hem de yazınsal yapıtlar-
da anlatılmaya değer insanlar oldukları söylenmek-
tedir. Buna göre bu insanların yaptıkları ve söyledik-
leriyle örnek gösterildiklerini söylemek mümkündür.

Cevap B

3. Parçada, zekânın doğum sonrasında çevre, beslen-
me, iklim, toplumsal yapı ve eğitim koşullarına para-
lel olarak gelişip şekillendiği anlatılmıştır. Bu anlam-
da D seçeneğindeki ifadenin doğru cevap olduğunu 
söyleyebiliriz.

Cevap D

7. Parçada geçen “her genç kendi sesiyle yazıyor” ifa-
desiyle “yazarlarının özelliklerini yansıttığını” vurgu-
ladığını çıkarabiliriz. Genç yazarlar kendi sesiyle ya-
zıyorlarsa bundan çıkarılabilecek sonuç, söz konu-
su eser okunduğunda yazarının özelliklerini yansıt-
tığıdır.

Cevap D

9. Parçada, her şeyin durmadan değiştiği, yaşamdaki 
değişimi durdurmanın mümkün olmadığı dolayısıyla 
dilin de mutlaka değişeceği, dilde ortaya çıkan yeni-
liklerin kaçınılmaz olduğu anlatılmak istenmiştir.

 Cevap D

2. Müzedeki mumyalarla ilgili olarak sağlam oldukları, 
hangi yaş grubuna ait oldukları söylenmiştir. Bura-
dan mumyaların niteliklerine yer verildiği sonucuna 
varılabilir.

Cevap A

4. Sözü edilen yazarların kalemlerini ustaca kullanarak 
hareketli ögelerle bir resim çizdikleri söylenmiştir. Ka-
lemle yazdıkları insanın zihninde bir tablo oluşturdu-
ğuna göre, bu yazarların güçlü betimlemeler yaptık-
ları sonucuna varabiliriz. 

Cevap A

6. Mektup yönteminin kullanılmasıyla okur, kendini olay-
ların içinde hissettiğine göre öykü ve romanlarda kul-
lanılan mektup yönteminin sağladığı en önemli ya-
rarın, anlatılanların gerçek olduğu izlenimini yarat-
ması sonucuna varmak mümkündür.

Cevap D

5. Editör 44 sayfalık metnin 13 sayfasının alıntı oldu-
ğunu belirtmiş. Çalışmanın sahibi olan yazar, başka 
bir eserin içinde alıntı yaparak hata yapmıştır. Editör 
bu bölümü çıkardığında yazar bundan dolayı editö-
rü eleştirmemiştir, çünkü yazar hatalıdır. Eğer yazar 
sadece: “Güzel olmuş.” demekle yetinmişse kendi 
hatasını görmezlikten gelmiştir.

Cevap A

8. Parçada belki birden fazla şeyden yakınılmaktadır. 
Biz en genel yani parçanın tamamına yayılan düşün-
ceyi bulmalıyız. Parçada özellikle “kulaktan dolma” 
ve “uzayda yaşam düşü kurmuştur” ifadeleri bizi “in-
sanların bilmedikleri konularda fikir yürütmelerinden” 
yakınıldığına götürmektedir.

Cevap A
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE • 7

1. Parçada kısa öyküyle ilgili önce bilgi verilmiş daha 
sonra kısa öykü romanla karşılaştırılmıştır. Parçanın 
sonlarına doğru “oysa” denilerek kısa öykü ve roman-
la ilgili bazı yaygın düşüncelerin gerçek olmadığı be-
lirtilmiştir.

Cevap D

5. Parçada vurgulanmak istenen denildiğinde, metnin 
ana düşüncesinin sorulduğu anlaşılmalıdır. Seçenek-
lere baktığımızda metne ait en kapsamlı ifadenin E 
seçeneğinde verildiği görülmektedir.

Cevap E

6. Parçada, ilerleyen zamanla birlikte yaşlıların beden-
sel gücünü kaybetmesine karşın zihinsel olarak da-
ha üretken hâle geldiği vurgulanmaktadır. Buna ör-
nek olarak da ileri yaşlarına rağmen sanatlarıyla ve 
yaptıklarıyla tarihe damgasını vurmuş kişilerden bah-
sedilmiştir. Öyleyse anlatılmak istenen E seçeneğin-
de olduğu gibi, yaşlılığın, insanoğlunun yaratıcılığı-
nı engelleyemeyeceğidir.

Cevap E

7. Parça, bir tartışma paragrafıdır. Tartışma paragrafla-
rında vurgulanmak istenen düşünceyi (ana düşün-
ce) bağlaçlardan sonra aramak işimizi kolaylaştırır. 
Parçadaki: “… ancak ifadeden başka bir şey olduğu 
görüşüne katılmıyoruz.” cümlesiyle B seçeneğinde-
ki cümle örtüşmektedir.

Cevap B

2. Parçada geçen “Böyle kişiler, en üst düzeyde bir 
zekâya sahip olsalar bile, bu işlenmiş bir zekâdır.” 
ifadesinden “sanatçıların eğitimsizliği” tuluat tiyatro-
sunun gelişmeme nedeni olarak gösterilebilir. “Zekâ-
yı işlemek” ona gerekli eğitimi vermek anlamındadır.

Cevap C

3. Parçanın ilk cümlesinde yer alan “… ilk kitaplarını ya 
da şiirlerini niçin önemsemediklerini” ifadesinden “sa-
natçıların, ilk ürünlerini görmezden gelmelerinden” 
yakınıldığını anlayabiliriz.

Cevap E

4. Parçadaki: “Hayır, onlar Türkiye’nin insanından şikâ-
yetçi. İnsanından, yani kendilerinden. Aynaya bak-
maya dayanamıyorlar.” ifadelerinden parçada insan-
ların birbirleriyle ve kendileriyle olan yabancılaşma-
dan, tahammülsüzlükten yakınıldığı anlaşılmaktadır.

Cevap C

8. Parçada yazardan bahsederken Gide’nin Günlük ve 
Dünya Nimetleri adlı eserlerinin birbirinden çok fark-
lı olduğu, yazarın tarzını tamamen değiştirdiği anla-
tılıyor. Öyleyse A seçeneğinde belirtildiği gibi yazar, 
tüm eserlerinde aynı duruşu ve tavrı devam ettirme-
miştir.

Cevap A
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE • 8

1. Metinde, sürekli baskı altında olan bireylerin yaşadı-
ğı olumsuzluklar anlatılmaktadır. “Böyle bir ferdin şah-
siyetini geliştirmesi ---- mümkün değildir.” cümlesin-
den de B seçeneği rahatlıkla çıkarılabilir.

Cevap B

5. Parçada, “Genç sinemacı kimdir?” sorusuna cevap 
aranmaktadır. Parçanın sonunda da genç sinemacı-
nın nasıl olması gerektiği ifade edilmektedir. Bu özel-
liklere uygun genç sinemacı tanımı ise E seçeneğin-
de yapılmıştır.

Cevap E

6. Parçada öykünün sözcük sayısıyla belirlenemeye-
ceği, onu öykü yapan başka unsurların olduğu vur-
gulanıyor. Hacimsel ölçüt yanlıştır, deniyor. Bu an-
lam bağlamına en uygun cümle B seçeneğindeki 
cümledir.

 Cevap B

7. Parçada doğal görüntüler karşısında insanın duydu-
ğu hazlar belirtilmiştir. Buradan hareketle doğal gö-
rüntülerin bazı duyguları harekete geçirdiği söylene-
bilir.

Cevap D

2. Parçada, yazarın sözü edilen eserinin güncel bir so-
runu çözmek için okumaya ara verildiğinde bile ro-
mandaki duyguların okuyucuyu etkilemeye devam 
ettiğinden söz edilmektedir. Buna göre, bu parçadan 
eserin “Okur üzerinde etki bırakan bir yapıt olduğu-
na” ulaşılabilmektedir.

Cevap E

3. Parçada, doğru ve güzel konuşma yapabilmek için 
dilin ses düzeninin, söz diziminin, yorum ve söyleyiş 
özelliklerinin, vurgu çeşitlerinin, tonlama incelikleri-
nin bilinmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Buna göre, 
parçanın ana düşüncesi D seçeneğinde verilmiştir.

Cevap D

4. Bir parçadaki en kapsamlı yargı parçanın ana düşün-
cesidir. Bu parçanın ana düşüncesi de şairin kelime-
lere yüklediği yeni anlamların şiiri anlaşılmaz bir ha-
le getirmesidir.

Cevap B

8. Parçada, gittiği yere yaşadığı çevrenin konforunu gö-
türen insanlar eleştirilmektedir. Buna göre yazarın bir 
seyahatte aradığı en önemli nitelik, insanların gittiği 
yerlerdeki yaşam tarzına uygun hareket etmeleridir.

Cevap C
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE • 9

1. Parçada, ipek böceğinin nasıl bir canlı olduğu, han-
gi aşamalardan geçip kelebeğe dönüştüğü anlatıl-
maktadır. B seçeneğinde de aynı düşünce ifade edil-
miştir. Yumurtadan çıktığı andan başlanıp kelebek 
haline gelmesine kadarki evreler bu parçanın ana 
konusudur.

Cevap B

6. Parçanın ilk cümlesinde ilkel toplumlarda geleneğe 
dayalı bir eğitim görüldüğü ifade edilmiş ve parçanın 
diğer cümlelerinde bu eğitimin nasıl yapıldığı anlatıl-
mıştır. Buna göre parçada ilkel toplumlardaki eğitim-
le ilgili olarak vurgulanmak istenen “Geleneğe bağlı 
bir yöntem izlendiği”dir.

 Cevap B

8. Yazar çocukluğunda oynadığı oyunlarda yaşadığı 
dostlukları anlatmış. Bugünkü çocukların bilgisayar 
oyunları oynadığını ve kendi yaşadığı duyguları ya-
şayamayacaklarını ifade etmiş. Son cümlede de “Bir 
ekrandan ne kadar dostluk yansıyabilir ki onlara…” 
diyerek “çocukların kullandığı kimi araç ve gereçle-
rin onların duygu dünyasını sınırlandırdığını”  anlat-
mak istemiştir.

Cevap D

7. Parçaya göre yazarın sözcükleriyle ilgili olarak anla-
tılmak istenen, yazarın sözcükleri “yerinde ve anlam 
incelikleriyle kullandığı”dır. Onun kullandığı sözcük-
leri başkası kullanınca anlatılmak istenen tam olarak 
anlatılmadığına göre, yazar sözcükleri yerinde ve an-
lam incelikleriyle kullanmıştır.

Cevap C

2. Yazar, masalın yerini monoton ve beyni çalıştırma-
yan, hayali öldüren şiddette oyunların aldığından ya-
kınıyor. Yaratıcılığı, kurgulamayı edebî yapıtlar sağ-
lar ya da geliştirir. Masalsız çocukluğun da bundan 
mahrum olacağı kaygısı taşıyor. Buna göre yazarın 
kaygısını en iyi A seçeneğindeki cümle ifade etmiş-
tir.

Cevap A

3. Parçada herhangi bir alanda başarılı olmak ve bu-
nun koşulları belirtilmiştir. Buna göre parçada anla-
tılmak istenen cümleyi en iyi A seçeneği ifade eder.

 Cevap A

4. Parçada yazarların, sadece çocukları anlatan öykü-
lerin çocuk öyküsü olabileceğini düşünmeleri ve bu-
nun yanlışlığı anlatılmış. Dolayısıyla parçada “çocuk 
öyküsü kavramının yanlış anlaşıldığı” vurgulanmış-
tır.

Cevap E

5. Parçaya bakıldığında kilo vermenin amacı ve yönte-
mi belirtilmektedir. Parçadan çıkarılabilecek seçenek 
D’dir. Çünkü bu seçenekteki cümlede kilo vermeyle 
ilgili en önemli vurgu yapılmıştır.

 Cevap D
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE • 10

1. Parçada toplumumuzda yazma alışkanlığının çok 
fazla gelişmediği anlatılmış. Buna göre vurgulanmak 
istenen düşünce D seçeneğindeki “Toplumumuzda 
yazmanın bireyler arasında yeterince yaygınlık ka-
zanmadığı” dır.

Cevap D

5. Parçada asıl anlatılmak istenen düşünce parçanın 
sonunda belirtilmiştir. Parçanın son cümlesi esas dü-
şünceyi yansıtmaktadır. Aynı düşünce C seçeneğin-
de de ifade edilmiştir.

Cevap C

2. Parçada, dergilerde belirli yazarların romanlarının 
anlatıldığından ve kimi nitelikli romanların göz ardı 
edildiğinden yakınılmaktadır. ‘‘Aslında üç beş ad çer-
çevesinde sürüp gidiyor bu yazılar.’’ cümlesi B seçe-
neğindeki yargının dayanağıdır.

Cevap B

3. Parçada asıl anlatılmak istenen düşünce televizyo-
nun insanları küçük yaşlardan yaşlılıklarına kadar 
kendisine esir ettiğidir. Bu anlam ise C seçeneğinde 
vardır.

Cevap C

4. Parçada asıl anlatılmak istenen düşünce paragrafın 
ilk cümlesinde ifade edilmiştir. Roman kahramanla-
rının gerçek yaşamdaki insanlardan daha inandırıcı 
olduğu vurgulanmıştır. Asıl anlatılmak istenen bu dü-
şünce B seçeneğinde verilmiştir.

Cevap B

6. Asıl anlatılmak istenen düşünce çoğunlukla sonuç 
bölümündedir. Bu bölümde açık bir şekilde eleştiri-
nin asıl amacının metni açıklamak değil, kendini oluş-
turmak olduğu belirtilmektedir. ‘‘... metni adım adım 
nesnesine dönüştürür.’’ cümlesi parçanın tamamın-
daki ana düşünceyi içinde taşımaktadır.

Cevap A

7. Ana düşünce, bir paragrafta geliştirilen, açıklanan 
düşüncedir. Parçadaki “çünkü” bağlaçları da parça-
nın ana düşüncesini (Dilin gelişmesi düşüncenin ge-
lişmesi demektir.) açıklamaktadır. Buna göre, parça-
nın ana düşüncesi B seçeneğinde belirtilmiştir. Par-
çanın genelinde dilin gelişmesinin düşüncenin faal 
olmasına bağlı olduğu görüşü ifade edilmiştir.

Cevap B

8. 

Paragraflar; giriş, gelişme ve sonuç bölümlerin-
den oluşur. Özellikle bir paragrafın sonuç cümle-
sine bu tür sorularda dikkat edilmelidir.

 Paragrafta, giriş ve gelişme bölümlerinde konuya ha-
zırlık yapılır sonuç bölümünde vurgulanmak istenen 
bir cümleyle vurgulanır. Parçada insanoğlunun tarih 
boyunca geçirdiği evrelerden bahsedilmiştir. Özellik-
le son cümlede yani “böylece” diye başlayan ifade 
dikkat etmemiz gereken önemli bir ipucudur. Yazar 
“böylece” diyerek asıl anlatmak istediğini anlatmış-
tır. Parçada son cümlede “konut mimarisinin ilk adım-
ları atılmaya başlandı.” ifadesiyle yine öncesinde kul-
lanılan yargılarla barınma ihtiyacının hangi gelişme-
lerle ortaya çıktığı anlatılmak istenmiştir.

Cevap C



ALES • PARAGRAF SORU BANKASI 113

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

ALES • PARAGRAFPARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE • 1

1. Alerjik ve otoimmün hastalıkların çok görülmesinin 
nedenlerinden birinin de mikroorganizmaların sağ-
lıklı olmayan ortamlarda üremesine ilişkin bir daya-
nak parçada yer almamaktadır. Bunun dışındaki se-
çeneklerin parçada şu dayanakları vardır:

 A → --- bebeklik döneminde mikroorganizmalar ---

 B → --- hipotezine göre de hayatın erken ---

 C → --- bağışıklık sisteminin gelişmesine ---

 D → --- bağırsak hastalığı gibi alerjik ---
Cevap E

2. Çağrı merkezlerinin bazı sektörlerin kalitesini yük-
selttiğine parçada değinilmemiştir. Parçada değini-
len ifadelerin karşılıklarını şöyle gösterebiliriz:

 A → --- gençlerin istihdamı için iyi ---

 B → --- taşıma, beslenme, ofis hizmetleri ---

 D → --- en genç ve gün geçtikçe ---

 E → --- yaklaşık bir adet ---
Cevap C

3. Radyo oyununun seslendiği dinleyici kitlesinin sınır-
lı olduğuna temel oluşturacak bir ifadeye parçada yer 
verilmemiştir. D seçeneği dışındaki ifadelerinse par-
çada şu dayanakları vardır:

 A → --- öfkeler, nefretler, sevinçler  ---

 B → Radyo oyunu ise mikrofona yakın konuşma ---

 C → --- birbirine uzak yer ve zaman ---

 E → --- eşya ve hayvan sesleri ---
Cevap D

4. Kutnu bezinin güneydoğuda yaygın olarak kullanıl-
dığına parçada yer verilmemiştir. Yer verilen ifadeler 
şunlardır:

 A → --- yalnızca Gaziantep’te --- suni ipek ve ---

 C → --- kendisine özgü renk ve motiflere ---

 D → --- çeşitli boyalara defalarca batırılarak ---

 E → --- yöresel kıyafetlerin yanı sıra ---
Cevap B

5. Parçada bir yerin hava kalitesinin aldığı yıllık yağış 
miktarıyla alakalı olduğu söylenmiştir. Yağışın fazla 
olduğu yerlerde havanın, yağışın az olduğu yerlere 
göre daha temiz olacağı belirtilmiştir. Bu bilgiye da-
yanarak ve parçada yer alan gelişme bölümündeki 
ifadelerle A, C, D, E seçeneklerine ulaşılabilir. B se-
çeneğinde geçen “dağlık ve ormanlık bölgelerle” il-
gili herhangi bir bilgi yoktur.

Cevap B
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6. Parçada geçen;

 “Hayat kısaydı, hayalleri ertelememek gerekiyordu.” 
ifadesiyle A seçeneğine,

 “Bu yolculuk öz güvenimi artırdı.” cümlesiyle B seçe-
neğine,

 “Hayaller ise bir hedef belirlemeden gerçekleşmiyor.” 
yargısıyla D seçeneğine,

 “Ama zamanla kimseden bir şey beklemeden küçük 
zaferlerle mutlu olmayı öğrendim.” ifadesiyle E se-
çeneğine varılabilir. C seçeneği ise parçadan çıkarı-
labilecek bir yargı değildir.

Cevap C

7. Parçaya göre;

 “Timur’un ölümünden sonraki yarım yüzyıl boyunca 
Bizanslılar, kimi zaman tahtında hak iddia eden şeh-
zadeleri kullanarak” ifadesiyle A Seçeneği,

 “Bizans elçileri, II. Mehmet Karamanlılarla savaşır-
ken tahtta hak iddia eden şehzade” ifadesiyle B se-
çeneği,

 “…. Haçlı tehdidiyle Osmanlılara karşı direnebilmiş-
lerdir.” ifadesiyle C seçeneği,

 “…. Osmanlılara karşı da bir birlik oluşturma” ifade-
siyle D seçeneği ilişkilendirilebilir. Fakat Bizans kar-
şısında Osmanlıların Anadolu sınırları içine çekilme-
si ibaresi parçada karşılığı olan bir yargı değildir.

Cevap E

8. Parçada geçen;

 “Ancak böyleleri araştırmak, düşünmek, incelemek 
için okumaz; okumuş olmak için okurlar. … ne de 
okuduklarını özümserler.” ifadeleriyle A seçeneğine,

 “Ellerine geçeni okurlar. Sabırsızdırlar, sırtlarından 
bir yük atmak isterler sanki. Okuduklarına karşı çık-
maları ya da onları kabullenmeleri söz konusu değil-
dir. … kitabı kapatır kapatmaz içindekileri unutur” yar-
gılarıyla C ve D seçeneklerine,

 “… Okumuş olmak için okurlar” ifadesiyle E seçene-
ğine ulaşılabilir. Fakat parçada geçen; “Anlaşılan ki-
taplar çoğaldıkça okuma sevgisi azalıyor.” ifadesiy-
le B seçeneğindeki ifade birbirinin tam tersi durum-
lardır.

Cevap B
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1. Biçem sahibi yazarlar parçaya göre A, C, D ve E se-
çeneklerinde verilen özellikleri taşırlar. B seçeneğin-
de yer alan ifade parçaya göre biçem sahibi yazar-
lar için söylenemez. Çünkü parçada başarılı yazar-
lardan söz edilmemiştir.

Cevap B

4. Parçadaki cümleleri tek tek incelediğimizde;

 “Bu konuda ailesinin de desteğini ve yakınlığını ko-
ruduğu bir yaşamın mümkün olabileceğini göstermek 
ister.” ifadesiyle A seçeneği,

 “… ayrılık filmiyle kadının düşünsel ve yaşamsal ola-
rak kendi varlığı üzerindeki söz hakkını geri alma ça-
basını yansıtır.” ifadesiyle B seçeneği,

 “Konuya yaklaşırken kadının dışlandığı alanlara sız-
ma isteği karşısında” ibaresiyle C seçeneği,

 “… korumak için şiddete başvuracak olan erkek dün-
yasına …” ifadesiyle D seçeneği çıkarılabilir.

Cevap E

3. Parçada geçen ; “ …çocuğun kimliğini geliştirir, uf-
kunu ve zihnini açar” ifadesiyle B seçeneğine,

 “ …hallerine karşı bağışıklık oluşturur.” ifadesiyle C 
ve D seçeneğine, 

 “ Öz güveninin oluşmasını sağlar.” ifadesiyle E se-
çeneğine yer verilmiştir.

 Parçada  “gelecekle ilgili ayrıntılar taşıyan” ifadesi-
ne yer verilmemiştir.

Cevap A

2. Parçada verilen cümleleri tek tek incelediğimizde: 
Kayaçların genleşmesi ve çatlamasının ani sıcaklık 
değişimleri sonucu olduğuna ulaşılabilir (A). “Gün-
düzleri kayaçların dış kısımları, iç kısımlarından da-
ha fazla ısındığından genleşir.” yargısıyla “Gündüz-
leri kayaçların yüzeyleri hacimce büyür.” ifadesine 
ulaşılabilir (B). “Herhangi bir yerin sıcaklığı mevsim-
lere, aylara ve özellikle günün saatlerine göre sık sık 
değişir.” yargısıyla C seçeneğinde verilen ifadeye, 
ayrıca kayaçların dış yüzeylerinin genleşmesi ve dış 
yüzeyinde çatlaklar oluşması ifadeleriyle E seçene-
ğine ulaşılabilir. D seçeneğindeki yargı parçadan çı-
karılabilecek bir yargı değildir. Çünkü sıcaklık ortala-
malarının ani değişmesi (ısınma-soğuma) çatlaklara 
neden olmaktadır. Bunu sadece sıcaklık ortalamala-
rının düşük olmasına bağlamak doğru olmaz.

Cevap D
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE • 2

7. Paragrafta bir ana düşünce ve bu ana düşünce et-
rafında onu destekleyen yardımcı düşünceler bulu-
nur. “çıkarılamaz, söz edilemez, iddia edilemez, de-
ğinilmemiştir” gibi yargılar bu yardımcı düşünceler-
dir. Buna bağlı olarak parçaya baktığımızda:

 “24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması’yla orta-
dan kalkan” ifadesiyle Kanuni döneminde başladığı 
ve bu döneme kadar devam ettiği söylenebilir (A).

 “19. yüzyılda büyük felaketlere neden olmuştur.” ifa-
desiyle “kapitülasyonların sonraki dönemlerde dev-
letin aleyhine işleyen mekanizmalara dönüştüğü” an-
lamı çıkmaktadır (B).

 “… ortadan kalkan bu ticari, diplomatik ve hukuki ay-
rıcalıklar” ifadesiyle “kapitülasyonlarla verilen hakla-
rın tek alanla sınırlı kalmadığı” iddia edilebilir (D).

 “Kanuni döneminde kapitülasyonlar verilip 19. yüz-
yılda ortadan kalkmışsa” Kanuni dönemiyle 19. yüz-
yıldaki siyasi koşulların birbirinden farklı olduğu an-
lamı çıkarılabilir (E).

Cevap C

8. Seçeneklerin parçadaki karşılıklarını şöyle göstere-
biliriz: “Çocuklar üzerinde toplumun etkisinin ne ka-
dar büyük olduğu…” → A,

 “Özellikle çocukların örnek almaya ne kadar yatkın 
oldukları bilinir.” → B

 “…önce o saygıyı çocuğa kendileri göstermelidir.” → 
C

 “Çocuklarının önünde, onların öğrenmesini ve örnek 
almasını istemedikleri hiçbir davranışta bulunmama-
lıdırlar.” → E 

Cevap D

5. “Bir kaptanın … kanının beynine nasıl sıçradığını an-
layamaz.” ifadesiyle B, C ve E seçeneğine, “Kısaca-
sı bilgi sahibi kişinin, bilgisini uygulamak zorunda kal-
dığında ne yapması gerektiğine ilişkin fikri yoktur.” 
yargısıyla D seçeneğine ulaşabiliriz. Parçada “uygu-
lanmayan bilginin unutulması” hakkında bir bilgi yok-
tur.

Cevap A

6. Parçada geçen muğlak sözcüğünün anlamı: Anlaşıl-
ması güç, anlamsız, karışık, çapraşık demektir. Arap-
ça kökenli bu sözcüğün anlamını bilmek parçanın 
anlaşılmasını ve özümsenmesini kolaylaştıracaktır. 
Parçada geçen “Bunlar, okuru yönlendirir.” ifadesi-
nin ardından kullanılan “… diğer türlerden bu işaret-
lerin muğlaklığıyla ayrıldığını belirtir.” yargısıyla A ve 
B seçenekleri,

 “… fantastik romanda yazar, okurla yaptığı anlaşma-
yı muğlak tutar; okura olayları akılla mı yoksa doğa-
üstü varsayımlarla mı çözümleyeceğini açıkça gös-
termez.” yargılarıyla C ve E seçenekleri söylenebilir. 
D seçeneği parçaya göre fantastik romanla ilgili söy-
lenebilecek bir yargı değildir. Zaten bu seçenek di-
ğer seçeneklerle çelişmektedir.

Cevap D
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1. Parçada D seçeneği ile ilgili bir durumdan yakınılma-
mıştır. Diğer seçeneklere baktığımızda; 

 A seçeneğine “…sanal oyunlara ve hazır bilginin ko-
laycılığına sığınıyorlar.” yargısıyla ulaşabiliriz. B se-
çeneğine, “ …sorumluluklarından kaçarak…” ifade-
siyle ulaşabiliriz.

 C seçeneğine, “sanal oyunlara ve hazır bilginin kolay-
cılığına sığınıyorlar.” yargısıyla ulaşabiliriz.

 E seçeneğine ise , “ …asosyal bir yaşam içinde bu-
nalımlara sürükleniyor.” yargısıyla ulaşabiliriz.

Cevap D

4. “Bu arada birazda asosyal oldum.” → A

 “İş dünyasında bu nedenle daha başarılı oldum.” → B

 “ Öz güvenim arttı.” → C

 “Kitaplar bana resmi, klasik müziği sevdirdi.”  →E 

 D seçeneğindeki ifadenin karşılığı parçada yoktur.
Cevap D

5. Seçeneklerdeki ifadelerin parçadaki karşılıkları şun-
lardır:

 Aylar süren çabasını sonunda… → A

 Birçok simyacının amacı sıradan metallerden altın 
elde etmekti. → B

 … kuşkusuz altın elde edemedi; ama parlayan bir 
madde buldu. → C, D

 E seçeneğinin parçada bir dayanağı yoktur.
Cevap E

8. Soruda şiirin genel yapısından çıkarımlarda bulun-
mamız istenmiştir. Çıkarım yapılamayacak seçene-
ği bulmak için seçeneklere göre şiiri inceleyelim: A 
seçeneği 5. dizedeki sert poyrazın gelmesinden, B 
seçeneği ilk dizedeki gemiciler kalkalım yelkeni ta-
kalım ifadesinden, C seçeneği en son dizedeki de-
niz başımın tacı sözünden, D seçeneği ise üçüncü 
dizedeki keyfimize bakalım ifadesinden çıkarılabilir. 
Fakat şiirde geleneksel yöntemin önemini kaybetti-
ğine dair hiçbir söz bulunmamaktadır. 

Cevap E

2. Parçada geçen “…evrensel bir çerçeveye yerleşmiş-
tir öykü “ ifadesinden I’incide verilen özelliğe, yine 
“…öykü çok sesli bir orkestraya dönüşmüştür artık. 
Gerçekliğin algısı altüst olmuştur.” yargılarıyla II’nci-
de verilen özelliğe değinildiği görülmektedir. Parça-
da 90 Kuşağı öykücülerinin “bireysel konular işledi-
ğine dair” bir bilgi yoktur.

Cevap C

3. Seçeneklerin parçadaki karşılıkları şunlardır:

 A → “..o, bir fiziksel veya biyolojik yapı olarak ele alın-
mamalıdır. Dolayısıyla insanın ne olduğunu değil, 
kim olduğunu ve neler hissettiğini araştırmak gere-
kir.”

 B → “ Pek çok kişiye göre insan; bir nesneden, bir 
hayvandan daha fazla ve daha farklı bir canlıdır.”

 C → “ Bu yüzden de insan; bir nesneyi ve hayvanı 
inceler gibi laboratuar ortamında incelenmemeli, o, 
bir fiziksel veya biyolojik yapı olarak ele alınmamalı-
dır.”

 E → “ Çünkü insan her an değişen, yaratıldığı gibi 
kalmayan…”

 Parçada D seçeneğinin karşılığı yoktur.
Cevap D

6. Seçeneklerdeki yargıların karşılıkları şunlardır:

 … yazınsal ürün olan atasözlerinin… → A

 … zıt anlamlı atasözlerimiz yok değil. → B

 … belli bir olaya dayandığını düşündürmüştür. → C, 
E

Cevap D

7. Parçada D seçeneğinin dayanağı yoktur. Diğer se-
çeneklerin şu dayanakları vardır:

 … ilaç adı altında hastaya verildiğinde … → A

 … ilacın etkisi konusunda çıkarımda bulunuyorlar. → 
B

 … ruhsal hastalıklarda da… → C

 … klasik koşullanmayla açıklarken bazıları da… → 
E

Cevap D
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1. Parçada, outdoor eğitiminin amaçlarına, kullandığı 
ilkelere değinilmiştir; ancak B seçeneğindeki “Belirli 
yaş gruplarının becerilerini geliştirmeye yönelik ol-
ma”ya dair herhangi bir bilgi yoktur.

Cevap B

6. “Şimdi potansiyel tehlike olarak görüldüğümüz için 
üstümüz arandıktan sonra girebildiğimiz büyük alış-
veriş merkezlerindeki süpermarketlerde satılan on 
binlerce ürünün arasında seçim yapamamanın sıkın-
tısını yaşıyor, ‘merhabasız’ alışveriş yapıyoruz.” söz-
lerinden insanlar arasında güvensizliğin artmasın-
dan ve ürün çeşitliliğinin kararsızlığa neden olmasın-
dan yakınıldığını, “hiper, süper ve mega gibi sıfatla-
rın kullanıldığı, isimleri yabancı olan marketler” sö-
zünden adlandırmalarda Türkçe sözcüklerin kullanıl-
mamasından, “Bölüm sorumluları ya da kasiyerlerle 
sohbet edemezsiniz.” sözünden insan ilişkilerinde 
kopuklukların olmasından yakınıldığı söylenebiliriz. 
Fakat zamandan kazanmak için büyük alışveriş mer-
kezlerinin tercih edilmesinden yakınıldığını söyleye-
meyiz.

Cevap A

5. B) ---- birçok kültürle etkileşerek → Öteki kültürler-
den etkilendiğine

 C) Büyük Selçuklular ve Osmanlılarda Kafkasya’dan 
Balkanlara, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya dek ya-
yılır → Yayıldığı yerlere

 D) ---- gezgin ozonlar, akıncılar ve Horasan erenle-
riyle → Kimler tarafından kullanıldığına

 E) ---- yeni yeni türevleri ortaya çıkar bu çalgının → 
Değişime uğradığına

 A seçeneğinde belirtilen “ilk olarak yapıldığı yere” da-
ir bir bilgi yoktur.

Cevap A

2. Parçada Abdülcanbaz ve çizgi romanıyla ilgili  A se-
çeneğinde belirtilen “Merak ve güldürü unsurlarına 
bolca yer verildiği”ne dair hiçbir bilgi yoktur.

Cevap A

4. “Sokakta karşılaştığı herkesin de ablası, annesi gibi 
davranan bir ‘insan sevdalısı’.” sözünden insanlarla 
iletişim kurmakta zorlanmadığına, “onun diğer sanat 
dalları hakkındaki ayrıntılı bilgisi” sözünden ilgi ala-
nının geniş olduğuna, “Türkçenin olanaklarından ola-
bildiğince yararlanmıştır.” cümlesinden dil konusun-
daki yetkinliğine, “Metnin müziğinin aktarımı ve vur-
gular, noktalama işaretlerinin doğru kullanımıyla sağ-
lanmıştır.” cümlesinden yazdıklarında ses uyumuna 
önem verdiğine ulaşılabilmektedir. Ancak parçadan 
anlatmak istediklerini sık sık tekrarladığı çıkarılama-
maktadır.

Cevap D

3. Parçada, kızlarda boy uzamasının en hızlı olduğu 
dönemin 11 yaşında başlayıp 16 yaşına kadar de-
vam ettiğine, erkeklerde ise 13-14 yaşlarında başla-
yarak 18 yaşına kadar sürdüğüne (C), (D), boy uza-
masının en hızlı olduğu dönemin 11-14 yaş arası ol-
duğuna (A) ve boy uzamasının kemiklerin uçlarında 
bulunan ve büyüme plakları denilen kıkırdak yapıda-
ki dokunun gelişmesiyle olduğuna (E) değinilmiştir. 
Ancak dengeli beslenmenin ne gibi yararlar sağladı-
ğından söz edilmemiştir.

Cevap B
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7. Parçada, çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmayla 
ilgili bilgiler verilmektedir. Bu parçaya dayanarak ço-
cukların nesnelerin özelliklerini öğrenmeye çalıştık-
larını, grupların sorduğu soru sayılarının farklı oldu-
ğunu, nesnelerin sadece isimlerini bilmelerinin ço-
cuklar için bir şey ifade etmediğini ve çocukların bil-
gi edinmek için soru sorduklarını söyleyebiliriz. Fa-
kat nesnelerin işlevleri ile adları arasındaki ilişkinin 
çocukların ilgisini çektiğine dair bir bilgi parçada yer 
almamaktadır.

Cevap D

8. “Kiminin kırık panjurları inik, kiminin soluk perdeleri 
kapalı.” cümlesinden betimlemeye başvurulduğu, 
okuyucuyla sohbet ediyormuşçasına ve yer yer bi-
rinci kişili anlatıma (“… geliyor aklıma.”, “… görüyo-
rum onları.”) yer verildiği, “dilsiz tanıkları” sözünden 
de varlıklara, insana özgü nitelikler yüklendiği söyle-
nebilir. Fakat parçada koşul bildiren cümleler kulla-
nılmamıştır.

Cevap C
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1. Parçada romandaki olayların “Dublin’de” geçtiğine, 
“Stephen Dedalus” ve “Leopold Bloom’un” romanın 
kişileri olduğuna, James Joyce’un “Dublinli” olduğu-
na ve romanın “Bloomsday Festivali” adında bir fes-
tivalin düzenlenmesine esin kaynağı olduğuna deği-
nilmiştir. Ancak romanın gerçek olaylardan yola çıkı-
larak yazıldığına dair bir bilgiye yer verilmemiştir.

Cevap B

6. Soruda e-kitabın tanımına, kim tarafından oluşturul-
duğuna, basılı kitap satışını temmuz ayında geçtiği-
ne ve bugünkü konumuna değinilmiştir. Ama kulla-
nım üstünlükleri yoktur. 

Cevap B

8. Parçada, defterin anatomik çizimler ve fantastik sa-
vaş silahlarından sanatsal çalışma eskizlerine ve ka-
ralamalara dek pek çok şey içerdiğine, defterlerin il-
gi odağı olmasının Da Vinci’nin şifreli notlarından ve 
açıklamalarından kaynaklandığına, dünyanın dört bir 
yanında bulunduğuna, defterdeki anlaşılmaz notla-
rın hala bir sır olduğuna değinilmiştir. Ancak yazıldı-
ğı dönemde yayımlanmadığına ilişkin bir bilgiye par-
çada yer verilmemiştir.

Cevap E

2. Parçada ele alınan kasabanın evleriyle, tütünleriyle 
kendine özgü yönlerinin bulunduğu, buna bağlı ola-
rak beklenmeyen özelliklerinin varlığı belirtilmiştir. 
Yazarın altmışlı yılların kasabanın altın çağı olduğu-
nu söylemesi geçmişteki güzelliği ve bu güzellikleri 
öykülerine taşıması anlatılmıştır. Ama kültürel etkin-
liklerin çevre illerde ilgi uyandırması söz konusu edil-
memiştir. 

Cevap A

3. Parçadan masalların çocukları kazanma, kaybetme 
gibi çeşitli duygularla yüz yüze getirdiğine “Her dü-
şüşten sonra yeni bir yükseliş olacağı mesajını ve-
rir.” cümlesinden umutları canlı tuttuğuna, “Düş gü-
cünü zenginleştirip yaratıcılığını artırır.” cümlesinden 
düş dünyasını zenginleştirdiğine, çocuğun masal kah-
ramanıyla kendisini özdeşleştirdiği bilgisinden olay-
ların kendi başlarından geçtiği duygusunu uyandır-
dığına ulaşılabilmektedir. Ancak yapabileceklerinin 
ve yapamayacaklarının ayırdına varmasını sağladı-
ğı bu parçadan çıkarılamamaktadır.

Cevap B

4. Paragrafta, çocuk kitabı yazmanın hayal gücü ve mu-
cizeleri anlatmak olması, bu kitapları yazmayı güç-
leştiriyor, demektedir. Dikkat edilirse parçada D se-
çeneği dışındaki seçenekler, çocuk kitaplarıyla ilgili 
olumlu özelliklerden bahsederken D seçeneği yaz-
manın kolay olduğu gibi olumsuz gösterilen yönüne 
değinmektedir. 

Cevap D

5. Soruda sümbülün soğanlı bir bitki olduğuna, kalker-
li topraklarda yetiştiğine, mart ayında çiçeklendiğine 
ve yapraklarının parlak, yeşil, ensiz olduğuna deği-
nilmiş. Hangi özelliğiyle sevildiğinden ise bahsedil-
memiştir. 

Cevap C

7. Paragrafı parça parça okuma tekniğiyle yorumladı-
ğımızda cümlelerle seçeneklerin sıralı ilerlediğini gö-
receksiniz. Yani ilk cümle ile A seçeneği, ikinci cüm-
le ile B seçeneği gibi. Paragrafta, disiplinin ailede dü-
zeni sağlaması işlevine, toplumumuzda ceza olarak 
algılanması eksik algılanmasına, ceza ve ödülü kap-
saması içerdiklerine, çocukta uyum sağlamayı ko-
laylaştırması etkisine değinildiğini gösterir. Disiplinin 
uyarlanmamasından kaynaklanan soruların çözümü-
ne değinilmemiştir.

Cevap E
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1. Parçada yer alan cümleler dahilinde;

 “Bu, aynı isimde olanları ayırt etmek için …” ifade-
siyle B seçeneğine,

 “… çok az bir para ile evimizi geçindirmeye çalışırdı. 
Çok büyük zorluklar içinde yaşamamıza …” ifadele-
riyle C seçeneğine,

 “… kişilerin özelliklerinden yola çıkılarak …” ifadesiy-
le D seçeneğine,

 “Annem bize hem analık hem babalık yapar.” yargı-
sıyla da E seçeneğine değinildiği görülmektedir.

 Parçada bir mahallenin geleneğinin zamanla nasıl 
değiştiğine dair bir ifade yoktur.

Cevap A

4. Parçanın tamamı incelendiğinde;

 “… yaratıcılık isteyen bir iştir.” ifadesiyle A seçeneği-
ne,

 “Çevirmenin varlığı yalnızca ‘kötü çeviri’lerde hatır-
lanıyor” yargısıyla B seçeneğine,

 “… ikinci derecede bir işle meşgul kişi olarak nitelen-
dirilmiştir.” yargısıyla C seçeneğine,

 “… çevirmenin emeğini mümkün olduğunca ucuza 
satın almaya çalışırken …” ifadesiyle D seçeneğine 
değinildiği görülmektedir.

 Parçada çevirmenin yazar ve okuyuculara karşı so-
rumluluklarından söz edilmemiştir.

Cevap E

6. 1928 yılında 20 kişiyle kurulan ordu korosu zaman-
la dünyanın en büyük ordu korosu haline gelmiştir. 
Bu da zaman içerisinde artış olduğunu gösterir.

 Rus Kızıl Ordu Korosu, önceleri Sovyet Devrimi’nin 
simgesi olarak tanınırmış ve değişen zaman ve ko-
şullarla birlikte koro politik amaçlardan sıyrılmıştır. 
Bu, başlangıçta siyasetin etkili olduğunu gösterir.

 Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’ye gelerek Onuncu Yıl 
Marşı’nı seslendirmesi Rusya dışında konserler ver-
diğini gösterir.

 Rus Kızıl Ordusu Korosu adını taşıyan bu koro “Rus” 
ismini almakla ülkesini temsil etmektedir.

 Kurulduğu zamandan itibaren dünyanın en büyük ko-
rosu olması ifadesi parçada geçmemektedir.

Cevap D

2. Parçada verilen yargılardan yola çıkılarak;

 “… olarak bilinen alyuvar fazlalığı vardır.” ifadesiyle 
A seçeneğine,

 “Alınan oksijen az olduğundan …” ifadesiyle C seçe-
neğine,

 “Havası temiz yerlere gittiğinizde alyuvar sayısı dü-
şer, kan berraklaşır …” ifadeleriyle D seçeneğine,

 “Havanın kirli olduğu bir yerde bulunduğunuzda …” 
ifadesiyle E seçeneğine değinilmiştir.

 B seçeneği parçada değinilen bir ifade değildir.
Cevap B

3. Parçada yer alan ifadelere baktığımızda;

 “… birkaç parça odunla …” ifadesiyle A seçeneğin-
de,

 “Birbirine yaslanmış gibi duran eski evlerin …” ifade-
siyle B seçeneğinde,

 “Kuşlar, son çığlıklarıyla günün bittiğini haykırıyor.” 
yargısıyla C seçeneğinde,

 “Eski sobamız …” ifadesiyle E seçeneğinde yer alan 
ifadeler söylenebilir. Parçada “mutlu olabilmenin az-
la yetinmeyi gerektirdiği” anlamı yoktur.

Cevap D

5. Parçada verilen ifadeleri tek tek incelersek;

 “… çeviriler aracılığıyla bu ilgi giderek yaygınlaşmış-
tır.” yargısıyla B seçeneğine,

 “… papazlar tarafından yürütülüyordu.” ifadesiyle C 
seçeneğine,

 “Bu okullar Batı’daki en önemli kültür merkezi duru-
mundaydı.” yargısıyla D seçeneğine,

 “… Bologna şehrinde, hukuk öğrenmek isteyen öğ-
renciler öğrenci loncası kurdular ve bu loncaya da 
Univertitas adını verdiler.” yargısıyla E seçeneğine 
değinildiği görülmektedir.

 Parçada A seçeneğiyle ilgili bir bilgi yoktur.
Cevap A
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE • 6

7. Parçada verilen ifadelere baktığımızda;

 “… şairin ve kitabın adını değiştirdiğimizde başka bir 
sanatçı ve kitabı için de kullanabilirdiniz oysa.” yar-
gısıyla B seçeneğindeki durumdan, “Şairin daha ön-
ce yayımlamış olduğu kitaplara, sanat yaşamına hiç 
değinilmiyordu.” yargısıyla C ve E seçeneklerindeki 
durumdan,

 “Şablon yazılar klişe deyişler alıp başını gitmişti.” yar-
gısıyla D seçeneğindeki durumdan yakınıldığı görül-
mektedir. A seçeneğindeki durum parçada yakınılan 
bir durum değildir.

Cevap A

8. Parçanın bütününe baktığımız zaman kimliğinde her-
kesten bir parça olması “A” seçeneğini, hayatındaki 
iniş çıkışlar ve dibe vuruşlar ya da başarılar “B ve C” 
seçeneğini, uçlarda yaşamış “ya hep ya hiç!” demiş 
biri “E” seçeneğini gösterir.

 Çevresindekilerle iyi ilişkiler içinde olmadığına par-
çada değinilmemiştir.

Cevap D
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1. Parçaya göre;

 “Soyut resmi geliştirerek kendisini izleyen ressamla-
rı gerçekçi resmin baskısından kurtarmıştır.” yargı-
sıyla A seçeneğine,

 “… kolaj tekniğini bulmuş.” ifadesiyle C seçeneğine, 
“Picasso’nun eserleri pek çok farklı ve daha önce de-
nenmemiş biçem içerir.” yargısıyla D seçeneğine, 
“Picasso yaşamının sonuna kadar her yıl yüzlerce 
yağlı boya resim, çizim, baskı ve heykel yapmıştır.” 
yargısıyla E seçeneğine ulaşılabilir.

 Parçada Picasso’nun değerinin ölümünden sonra an-
laşıldığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Cevap B

4. Şiirin bir şey söylememesi onun soyut olduğunu, “sen 
kendine yakın bulduğun herhangi birinden geçersin” 
ifadesiyle C ve E seçeneğine ulaşabiliriz. “Bütün ka-
pıları açar” ifadesiyle sınırları olmadığı belirtilmiştir. 
Cümlede eleştirel bir yanının olduğu ibaresine rast-
lanmamaktadır.

Cevap B

2. Hitit Döneminden Osmanlıya kadar Anadolu’da ve 
çevresinde hüküm sürmüş olan imparatorluklara ait 
eserlerden; dev mermer heykeller, sikkeler, el yaz-
maları toplumsal hayatın buluntularıdır ve  “A”  se-
çeneğidir.

 Sergilenen eserler Anadolu’da ve çevresinde hüküm 
sürmüş imparatorluklara aittir ve “B” seçeneğidir.

 Davette bulunan İstanbul Arkeoloji Müzesidir. “C” se-
çeneğidir.

 Hitit Döneminden Osmanlıya kadar olması Osmanlı 
Döneminde de var olan bir müze olduğunu gösterir  
“D”  seçeneğidir.

 Sergilenen eserlerin kronolojik sıraya göre yerleşti-
rildiği hakkında bir bilgi yoktur ve bu bilgi çıkarılamaz.

Cevap E

3. Parçada verilen ifadeler doğrultusunda;

 “R. Damadian tarafından geliştirildiğine (A),

 “… kimyacıların kullandığı NMR cihazıyla görüntü el-
de edilemiyor” denilerek NMR cihazından farkına (B),

 “Profesör P. Lauterbur, geliştirdiği bir yöntemle, bil-
gisayar desteğiyle …” denilerek bugünkü durumuna 
nasıl geldiğine (C),

 “… nükleer kelimesinden yola çıkarak radyoaktif mad-
de kullanıldığını düşünebilirdi. Bu nedenle cihazın 
adı MRI olarak değiştirildi.” denilerek “neden MRI adı 
verildiğine (D) değinilmiştir.

 Parçada MRI cihazıyla ilgili ne tür enerji kullanıldı-
ğıyla ilgili bir bulgu bulunmamaktadır.

Cevap E

5. Böyle sorularda parça dışına çıkmadan, parçanın ge-
neline bakarak yorum yapmamız gerekmektedir. “An-
nenin ya da babanın obez olması durumunda çocuk-
ların ileride obez olma riskinin, ortalama dört katı ka-
dar olduğunu gösteriyor.”  “A”  seçeneğidir. “Çocuk-
luk çağında obez olanların yarısının erişkin dönem-
de obez olma olasılığı var.” cümlesi  “B”  seçeneğini 
gösterir.

 “Çocuklukta obezite, yağ hücrelerinin sayısının art-
masıyla oluşuyor. Erişkinlikteki obeziteyse yağ hüc-
relerinin sayısının değil hacminin artmasına …” cüm-
lesi  “D” seçeneğini gösterir.

 “Ayrıca obezite, çocukluk tipi ve erişkin tipi olarak iki-
ye ayrılıyor.” cümlesi  “C”  seçeneğini gösterir. Doğ-
ru cevap  “E”  seçeneğidir. Hangi obezitenin tehlike-
li olduğu söylenmemiştir.

Cevap E

6. Parçada verilen bilgilere dayanarak müzik, dans ve 
mimden yararlanılması; görsel ve işitsel ögelerin kul-
lanıldığını gösterir. “A”  seçeneğidir. Çağımızda tiyat-
ro festivalleri, farklı ülkeler ve kültürler arası etkile-
şimde rol oynayarak önemini korur. Bu da işlevidir.  
“B”  seçeneğidir.

 Kaynağını Antik Yunan’dan almıştır.  “A”  seçeneği-
dir. Farklı ülkelere seslenebilmek için günümüzdeki 
teknolojik olanaklarda ve alt yazı imkânından fayda-
lanılmaktadır.  “E”  seçeneğidir. Avrupa ülkelerinde 
neden yaygın olduğuna dair bir bilgi yoktur. Cevap  
“C”  seçeneğidir.

Cevap C
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE • 7

7. Parçanın geneline baktığımız zaman “sokağın, ölüm 
katılığındaki durgunluğu” cümlesinde “kişileştirme” 
yapılmıştır. “Boğaz, kirli bir griyle yılan yeşili arasın-
da” cümlesinde Boğaz, kirli bir griye ve yılan yeşili 
rengine benzetilmiştir. “sokağın, ölüm katılığındaki 
durgunluğu” cümlesinde sokak ölümün katılığına ben-
zetilmiştir. “evin içinde çıt çıkmaması” cümlesinde “çıt 
çıkmama” deyimdir. “yaprak bile kıpırdamıyor”, “or-
talık sessiz” “evin içinde çıt çıkmaması” cümleleri işit-
me duyusu ile algılanan ayrıntılardır. Koşul bir duru-
mun gerçekleşmesinin başka bir durumun gerçek-
leşmesine bağlı olma durumudur. Genellikle  “-se, 
-sa” ekiyle sağlanır. Verilen parçada böyle bir kulla-
nım söz konusu değildir. Doğru cevap  “A”  seçene-
ğidir.

Cevap A

8. Parçaya baktığımızda ilk cümle ile “B” seçeneğinde 
verilen ifade örtüşmemektedir. Paragrafta, yazınsal 
metinlerin yazarlarca okunmasıyla okurlarca okun-
ması arasında belirgin bir ayrım olduğu söylenmek-
tedir. “B” seçeneğinde ise yazılan bir metnin önce 
yazarı tarafından yorumlanması, yapıt üzerinde or-
tak bir görüş oluşmasını sağladığıdır. 

Cevap B
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1. Kompakt ve SLR olarak tabir edilen fotoğraf makine-
lerinin görüntüleme sistemleri farklıdır; çünkü birin-
de lensler sabittir, diğerinde değişebilir. B seçeneğin-
deki ifadeye ulaşılabilir, çünkü paragrafta profesyo-
nellerin tercih ettiği makinelerde görüntüye göre len-
sin değiştiği ifadesi yer almaktadır. C seçeneğinde-
ki ifade parçadan çıkarılabilir. Çünkü parçaya göre 
kompakt makinelerinin lensleri sabittir, sabit bir lens 
takılıp çıkarılamaz. E seçeneğindeki ifadeye göre 
profesyonel fotoğrafçılar kompakt fotoğraf makinesi 
kullanabilir, çünkü parçada kullanılamaz gibi bir ifa-
desi yoktur. D seçeneği bu parçadan ulaşılabilecek 
bir ifade değildir. SLR fotoğraf makineleri profesyo-
nel fotoğrafçılar tarafından tercih edilir denilmekte-
dir, amatörler tarafından tercih edilmez gibi bir ifade 
yoktur.

Cevap D

4. Parçanın genelini incelediğimizde;

 “Ahlak, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen te-
mel kuralların ve değerlerin oluşturduğu bir bütün-
dür.” yargısıyla A seçeneğine,

 “Toplumdan topluma, devirden devire farklı özellik-
ler gösterebilir.” yargısıyla C seçeneğine,

 “Ahlak kuralları insanların elinde yazılı belgeler ha-
linde bulunmaz.” ifadesiyle D seçeneğine,

 “Dönem dönem kimi ahlaki ilkelerin yıprandığı görü-
lür.” ifadesiyle E seçeneğine değinildiği görülmekte-
dir. Lakin B seçeneğinde yer alan ifade parçada bu-
lunmamaktadır.

Cevap B

5. Seçenekteki ifadelerin parçadaki dayanakları şunlar-
dır:

 A → “Türk sinema tutkunları için büyük önem taşı-
yor.”

 C → “ …dünyanın en prestijli sinema festivallerinden 
biri olan…” 

 D → “ Caligari Ödülü, Altın Ayı..”

 E → “  1951’den bu yana her yıl yapılan…” 

 Festivalle ilgili “yeni sanatçıların yetişmesindeki ro-
lüne “ değinilmemiştir. 

Cevap B

2. Parçada örtüşmez ifadesiyle parçadan çıkarılama-
yan ifade aynıdır. “Sanatçının işini bilip sevmesi, bü-
tün kuralları, incelikleri, biçimleri, yöntemleri tanıma-
sı” A seçeneğiyle örtüşür. Yine bu ifade B seçeneğin-
de verilen cümleye bizi götürebilir. “Sözde sanatçıyı 
tüketen daha da iyi olma tutkusu” ifadesiyle C seçe-
neğine ulaşabiliriz. “…. yöntemleri tanıması …” iba-
resiyle E seçeneğine ulaşabiliriz ve bu ifadeler par-
çayla örtüşür. Oysa D seçeneğinde bulunan kendi iç 
dünyasına öncelik vermelidir, ibaresiyle örtüşmez.

Cevap D

3. Parçada geçen “dünya insanı” ifadesiyle A seçene-
ğine, “sadece Almanya’nın değil, dünyanın en büyük 
şairlerinden biridir.” yargısıyla B seçeneğine, “Goet-
he sadece şair ve yazar da değildi. O aynı zamanda 
bir sanat kuramcısı, bilim insanı …” ifadeleriyle D se-
çeneğine, “dünyada var olan her şeyi birbirine bağlı 
bir bütün olarak değerlendiriyordu.” ifadesiyle E se-
çeneğine ulaşabiliriz. C seçeneği bu parçadan çıka-
rılabilecek bir yargı değildir. Parçada “sanatçılığı, bi-
limdeki yetkinliğinden beslenmiştir.” ibaresi yoktur.

Cevap C

6. Bu kitaptaki öyküler belli bir bütünlük oluşturmuyor. 
→ B 

 …fantastik özellikler de var. → C

 Klişelerden , bilindik konulardan kaçınılmamış. → D

 Bütün olarak okunduklarında “bir yazarın öykücülü-
ğü” nden söz etmemiz mümkün olmuyor maalesef.  
→ E

 A seçeneğinde yer alan ifade parçada sözü edilen 
öykülerin bir özelliği değildir.

Cevap A
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE • 8

8. Parçadan çıkartılabilecek yargılar şunlardır:

 “Toplumun önünde giden sanatçılar…” (A)

 “…sorunlar üzerinde düşünen ve çözümler sunan…” 
(C)

 “Tarihe de o toplumla ilgili gözlemlerini bırakırlar.” (D)

 “ …yeni bir dünya görüşü getirir. ..ne tür bir yaşantı-
sı  olduğunu gösterirler.” (E)

 B seçeneğindeki ifadenin parçada bir dayanağı yok-
tur.

Cevap B

7. A → “…romantizmin doğuş yıllarında halk kültürüne 
ve tarihine büyük bir ilgi uyanmıştı…”

 B → “ Bunun sonucunda müzikte, resimde romanda 
ve şiirde Avrupa’da önceki dönemlerden farklı olarak 
pek çok büyük eser ortaya çıkmıştır.”

 C → “…pek çok büyük eser ortaya çıkmıştır.”

 E → “ …tarihle, tarih içinde oluşan kültürümüzle he-
men hemen hiç ilgilenmeyerek…”

 D seçeneğindeki ifadenin ise parçada bir karşılığı 
yoktur.

Cevap D
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1. Parçayı inceleyecek olursak “Burada yollar sürpriz-
lerle dolu.” ifadesiyle A seçeneğine, “… Taraklı ve 
Göynük” ifadeleriyle C seçeneğine, “Hoş geldin, bir 
şeye ihtiyacın var mı?” sorusuyla D seçeneğine, “… 
oldukça güzel bir yer! Mutlaka uğrayın.” ifadeleriyle 
E seçeneğine ulaşabiliriz. B seçeneğine parçada de-
ğinilmemiştir. Bu seçenekte yer alan “Az bilinen bir 
bölge olduğuna” ifadesine parçada yer verilmemiş-
tir.

Cevap B
5. Ayakkabılara dolgu yerleştirmenin tanınmamak için 

bir yol olduğuna değinilmiş, ancak ayakkabıları ters 
giymenin tanınmamak için etkili bir yöntem olduğu-
na değinilmemiştir.

Cevap D

2. Parçada “değinilmemiştir” sorularında parçanın iyi 
özümsenmesi gerekir. Ayrıca seçeneklerin de anlam-
larının iyi anlaşılması şarttır. Buna bağlı olarak soru-
ya baktığımızda;

 “Buradaki fotoğraflara bakılırsa …” ifadesiyle A se-
çeneğine,

 “Ne yazık ki bugün çok zarar görmemiş eski bir ko-
nak görebilmek için …” ifadesiyle B seçeneğine,

 “Kenti keşfetmeye karar verdiyseniz en iyi başlangıç 
noktası …” ifadesiyle C seçeneğine,

 “Tepedeki Güzel Sanatlar Akademisine ise görkem-
li bir 19. yy. binası …” ifadesiyle E seçeneğine ula-
şabiliriz.

 D seçeneği parçada değinilen bir seçenek değildir. 
Parçada “yapıların korunması ile ilgili” bir veri yoktur.

Cevap D

3. Parçada geçen; 

 “… o tarihlerden beri birbirinden değişik kültürleri ve 
inançları dokusunda barındırıp …” ifadesiyle A seçe-
neğine,

 “ibadet mekanları ile hanlar, ticaret mekanları ve ge-
leneksel konut …” ifadeleriyle B seçeneğine,

 “… çoğunlukla bir avlu merkez alınarak konumlandı-
rılmış …” ifadesiyle C seçeneğine,

 “Başka Midyat yok.” ifadesiyle D seçeneğine ulaşa-
biliriz. E seçeneği bu parçada değinilen bir ifade de-
ğildir. Çünkü parçada özgünlüğünü sürdürmek için 
yapılanlarla ilgili bir veri yoktur.

Cevap E

4. Parçada, su ve toprağın insanlar için önemine deği-
nilmiş, fakat insanların su ve topraksız yaşayamaya-
cağına yer verilmemiştir.

Cevap D

6. Parçada egzersizin yararlarından bahsedilmiştir, an-
cak günde ne kadar egzersiz yapılması gerektiğine 
değinilmemiştir. Metinde geçen “iki saat”, spor yap-
tıktan sonra vücudun kalori yakmaya devam ettiği 
süredir, egzersizle ilgisi yoktur.

Cevap A

7. Parçada A seçeneğine “edebiyatımızın en önemli ya-
zarlarından biri” ifadesiyle ulaşabiliriz. “Bu yapıt, za-
man içinde aslından uzaklaşmış hikâyelerinin …” ifa-
desiyle B seçeneğine, “36 yıl gibi kısa bir ömre çok 
sayıda yapıt sığdıran …” ifadesiyle C seçeneğine, 
“… ölümünden 79 yıl sonra bir arada yeniden yayım-
lanması …” ifadesiyle D seçeneğine ulaşabiliriz. E 
seçeneğinde yer alan “Yaşadığı günlerde öneminin 
anlaşılmadığı” yargısına değinilmemiştir. Parçada bu 
ifadeyle ilgili bir bulgu yoktur.

Cevap E

8. Parçaya göre roman ve öykünün farklılıkları dile ge-
tirilmiştir. Öyküde “gözler önüne serme” romanda “çö-
züme kavuşturma” özelliğiyle A ve B seçeneklerine, 
yapısal farklılıkların belirtilmesi C seçeneğine, “… 
uzunlukla ilgili olmadığı” ifadesiyle D seçeneğine ula-
şabiliriz. E seçeneğinde ise kendine özgü konuları 
olduğundan söz edilmiştir. Oysa parçada konuyla il-
gili bir ibare yoktur.

Cevap E
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1. Parçada otelin rezervasyonlarının dolduğuna deği-
nilmemiştir. “Bu otelin misafirleri olacak aileler ilk ola-
rak tropik bir alanda 12 günlük eğitim alacaklar.” cüm-
lesinde A’ya, “2012’de tamamlanması planlanan Ga-
lactic Suite’in inşaatına da devam ediliyor.” cümle-
sinde B’ye, “Henüz uzaya bir toplu taşıma söz konu-
su değil…” cümlesinde C’ye, “Daha sonra bir roket-
le atmosferin 450 km üzerinde konaklayacakları ote-
le gidecekler.” cümlesinde E’ye değinilmiştir.

Cevap D

6. Seçeneklerin parçadaki dayanakları şunlardır:

 …duru ve öz anlaşılır Türkçeyi bize sunmuştur → B

 Az kelimeyle oturttuğu dizelerde çok şey anlatır → C

 Konuşma diline yatkın halk deyimlerini okurken → D

 …serbest mısra üslubuyla → E

 Parçada “türküleri neden sevdiğine” değinilmemiştir.
Cevap A

7. Parçada yazarın bir gençlik romanı kaleme aldığın-
dan ve bu romanın içeriğinden söz ediliyor. Ancak 
“romanın gençler tarafından beğenilerek okunduğu-
na” dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Cevap E

8. Günümüz insanının kendini teknolojiye esir etmesiy-
le yalnızlaştığının anlatıldığı bu parçadan “Köyden 
gelen insanın konuşmak için yeni arayışlar içine gir-
diğine” ulaşılamaz.

Cevap E

5. Parçada geçen “Mucidi, ilk daktiloyu görme engelli 
bir dostu için icat etmiş.” ifadesiyle “görme engelli ki-
şi” icat edilmesine neden olduğu için “görme engel-
li” tabiri onun bir özelliğidir. A seçeneği doğrudur. Yi-
ne B seçeneğine, “Matbaanın icadını düşündüğü-
müzde daktilonun tarihi çok da gerilere gitmiyor as-
lında.” ifadesiyle değinilmiştir. D seçeneğine, “El ya-
zısını matbaalardakine benzer usulde basılmış harf-
lerle değiştirebilen makine yani daktilo” ifadesiyle de-
ğinilmiştir. E seçeneğine “Thomas Edison’un çubu-
ğu elektromıknatısla hareket eden bir daktilo yapma-
sıyla” ifadesiyle değinilmiştir. Parçada bilgisayar ile 
ilgili bir bulgu yoktur.

Cevap C

2. Van Gölü’ndeki kirlilikle ilgili olarak kirliliğin canlıları 
da tehdit ettiğine değinilmemiştir. Ancak kirliliğin cid-
di boyutlara ulaştığına, araştırmaların ihmal edildiği-
ne, nüfus artışının etkisiyle kirliliğin büyük boyutlara 
ulaşmış olabileceğine ve ihtiyaca cevap verecek mo-
dern tesisler kurulması gerektiğine değinilmiştir.

Cevap E

3. Parçada şairin çocukluğundan değil, ilk gençlik yıl-
larından itibaren şiir yazdığı belirtiliyor: ‘‘İlk gençlik 
yıllarından itibaren şiir yazdı, edebiyatla güçlü bir bağ 
kurdu.’’

Cevap B 

4. Parçada geçen: “Dünyayı kavrama biçimimiz yaşa-
dığımız kültürün ve uygarlığın çizdiği sınırlar içinde 
olur genellikle.” ifadesiyle A seçeneğine, “uygarlıklar 
birbirleriyle yoğun bir ilişki içinde olsa da bu her za-
man olumlu sonuçlar doğurmuyor.” ifadesiyle C se-
çeneğine, “Çünkü kültürler arası ayrılıkları bir zen-
ginlik olarak görenlerin iyimserliğiyle, bir çatışma kay-
nağı olarak görenlerin karamsarlığı, …” ifadesiyle D 
seçeneğine, “Bir Eskimo ile bir İngiliz’in dünyayı al-
gılayışı bu yüzden birbirine benzemez.” ifadesiyle E 
seçeneğine değinilmiştir. B seçeneğinde yer alan ifa-
deyle ilgili parçada bir bulgu yoktur.

Cevap B
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE • 11

1. Parçada derin deniz yaşamıyla ilgili bilgiler verilmiş-
tir. Ancak derin denizlerin dip yapısının genellikle 
kumlu ve çamurlu olduğuna dair metinde herhangi 
bir bilgi yoktur.

Cevap E

8. Parçada, tabloların gerçek olmadıklarını gizlemek 
için kimi yollara başvurulduğuna (eskitme yöntemle-
ri), niteliğini belirlemede teknolojiden yararlanıldığı-
na ve orijinal olduğunun nasıl ortaya konduğuna (x 
– ray ve infrared gibi teknolojiler), hangi özellikleri 
açısından denetimden geçirildiğine (tuval bezi, şasi, 
pigment gibi özellikleri) değinilmiştir. Ancak giderek 
daha fazla araştırmaya konu olduğundan söz edil-
memiştir.

Cevap E

2. Parçada, sözü edilen şairlerin dünya görüşlerine ba-
kılmaksızın şiir sevenlerin gönüllerinde yer ettiklerin-
den söz edilmektedir. Buna göre, “Hepsinin aynı dün-
ya görüşünde şairler olduğu” söylenemez.

Cevap E

3. Parçada tiyatronun günümüzdeki durumundan (eko-
nomik koşullardan ve televizyondan olumsuz etkilen-
mesi) söz ediliyor. Fakat “genç tiyatrocuların yetiş-
mediğine” dair bir bilgiye parçada yer verilmemiştir.

Cevap D

4. Parçanın ilk cümlesinden A seçeneğine, ikinci cüm-
lesinden B ve C seçeneklerine, son cümlesinden de 
E seçeneğine değinildiğini görebilmekteyiz. Ancak 
parçada D seçeneğine değinilmemiştir.

Cevap D

5. Parçaya dayanarak Ziya Osman Saba’nın şiir ve öy-
kü türünde eserler yazdığı (A), sade fakat mutlu bir 
hayat sürdürmeyi istediği (C), (E), yirminci yüzyılın 
ortasında yaşadığı (D) söylenebilir. Fakat sanatçının 
kişiliği ve hayallerini eserlerine yansıtmadığı söyle-
nemez.

Cevap B

6. Parçaya göre, mektuplardan sanatçının duygusal, 
edebî ve düşünsel dünyasına dair önemli ipuçlarına 
ulaşılabileceğini söyleyebiliriz. Ancak şairin hayatıy-
la ilgili bütün bilgilere ulaşıldığını söyleyemeyiz.

Cevap E

7. Parçada, çocuk gelişiminde etkili olan ögelere (say-
gı ve ilgi görmesi), çocukların büyüklerce nasıl algı-
landığına (çocuklara saygı duymak gerekmediğinin 
düşünülmesi), insanların ortak bir yönüne (her insa-
nın kendisine saygı duyulmasını istemesi), çocukla-
ra nasıl davranılması gerektiğine (sevilip saygı du-
yulması gerektiği) değinilmiştir. Ancak parçada kimi 
değerlerin çocukken kazanılacağından söz edilme-
miştir.

Cevap D
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1. Parçada, kendi yaşamına yakın bulduğu ve birtakım 
değerleri ele aldığı için söz konusu diziyi izleyen bir 
kişi için dizilerle ilgili olarak eğitsel içerikli konuların 
daha çok ilgisini çektiği söylenemez.

Cevap D

4. Parçada, anjiyoplastinin bir tedavi yöntemi olduğu-
na (A), damar sertliğini bütünüyle ortadan kaldırma-
dığına (B), yapılırken ucunda bir balon bulunan, in-
ce yumuşak bir katater (tüp) kullanıldığına (C), ba-
lon şişirilerek daralan yerin genişletilerek uygulandı-
ğına (E) değinilmiştir. Ancak parçada anjiyoplasti uy-
gulanmasının çok zaman aldığından söz edilmemiş-
tir.

Cevap D

3. Parçada Vanuatu ile ilgili C seçeneğinde belirtilen 
“En büyük gelir kaynağının turizm olduğuna” değinil-
memiştir. Verilen metinde masmavi deniz, pırıl pırıl 
güneş ve bembeyaz kumsallardan bahsedilmiştir, an-
cak bunların turizme katkısı olduğuna dair bir bilgi 
yoktur.

Cevap C

8. Parçada, denemenin insan odaklı bir tür olduğu (bü-
tün insanlığı ilgilendirmesi), kalıplaşmış bir yapısı ol-
madığı (özgürlükçü bir özelliğinin olması), eleştirel 
bir düşünce biçiminden beslendiği (kavgacı, tartış-
macı olması), bireysel konularla yetinmediği (bir ki-
şinin ağzından bütün insanlığı anlatması) çıkarılabil-
mektedir. Ancak parçadan denemenin belgeleyici bir 
nitelik taşıdığı çıkarılamaz.

Cevap A

2. Parçanın iki yerinde soru sorulmakta ve bu sorular 
cevaplanmaktadır:

 “Olay, birinci kişi ağzından anlatılsa da o kişinin ya-
zar olduğunu kim söyleyebilir?”

  “Bunu ancak yazarın kendisi söyler.” 

  “Neden mi?”

 “En yakından bildiği kişi, kendisidir de ondan.” 

 Parçada eksiltili, devrik ve kurallı cümleler kullanıl-
mıştır. Öznel yorumlar yapılmıştır. Yazar sorular, so-
rup cevaplarını da vererek okurun ilgisini canlı tut-
muş, senli benli bir havada yazısını kaleme almıştır.

 Buna göre, parçanın anlatımıyla ilgili olarak sorulan 
soruların yanıtsız bırakıldığı söylenemez.

Cevap C

5. Parçada, denemenin kendine özgü bir konusunun 
olmadığından (A), deneme okurlarının roman, öykü 
okur gibi hoşça vakit geçirdiklerinden (B), (D) ve de-
nemenin düşünselliğinden kaynaklanan bilgileri öğ-
rendiklerinden (C) söz edilmektedir. Ancak parçadan 
denemenin yaratıcılık isteyen bir tür olarak bilindiği 
çıkarılamaz.

Cevap E

6. Parçada anlatılan olayların birbirini takip ettiği (A), 
kuşlar ve çiçeklerle ilgili ayrıntılara değinildiği (B), 
kuşların çıkardıkları seslerin şarkı gibi yorumlandığı 
(C), kuşların terastaki çiçeklerin arasında gezinerek 
bir gün önce ıslanmış ekmekleri yemeye çalıştıkları 
(E) ifade edilmiştir. Ancak parçada, kırlangıç yavru-
larının öteki kuş yavrularından farklarının anlatıldığı 
söylenemez.

Cevap D

7. Parçada, ağız ve diş sağlığıyla ilgili olarak yapılan 
bir araştırmanın sonuçları değerlendirilmektedir. Araş-
tırmaya göre, dişlerini düzenli fırçalayanların oranı 
% 5’tir (B), % 77’sinde diş plağına rastlanmıştır (C), 
yine % 77’sinde türlü nedenlere bağlı olarak ağız ko-
kusu saptanmıştır (D), tartar ile diş lekesinin oranla-
rı da % 50’nin üzerindedir. Ancak parçadan araştır-
manın kapsamı ve süresi bakımından yetersiz kaldı-
ğı çıkarılamaz.

Cevap A
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1. Parçada, gülmecenin insanı düşündürmesi (B), de-
ğiştirmesi, soru sordurtması (D) gerektiği, güldüren 
her şeye gülmece denilemeyeceği (C), gülmecenin 
ciddi bir iş olduğu (E) ifade edilmiştir. Ancak en çok 
tercih edilen tür olduğuna ilişkin bir bilgiye yer veril-
memiştir.

Cevap A

2. Parçada, atasözlerinin mantıksal tutarlılığa sahip ol-
duğundan (A), kuşaktan kuşağa aktarılarak günümü-
ze kadar ulaştığından (B), kısa, özlü bir anlatıma sa-
hip olduğundan (C), deneyime dayalı eleştiri ve öğüt-
ler içerdiğinden (D) söz edilmektedir. Ancak parça-
da atasözlerinin duyguları içeren konulara yaslandı-
ğından bahsedilmemiştir.

Cevap E

3. “Bir koyunla başlayıp koca bir sürüye sahip olduk.” 
cümlesinden parçada sözü edilen ailenin varlıklarını 
zaman içinde artırdıkları, “Yenilip içilenin, dökülüp 
saçılarının hesabını sormadık.” cümlesinden tüke-
timde gözü tok davrandıkları, “Bir çekirdek için bile 
kimsenin kalbini kırmadık.” cümlesinden başkalarıy-
la dostça ilişkiler sürdükleri, “Tek bir civciv bile ölse 
yasını tuttuk.” cümlesinden sahip oldukları canlılara 
değer verdikleri çıkarılabilmektedir. Ancak parçada 
sözü edilen ailenin toprağı özenle işledikleri söyle-
nemez.

Cevap C

4. Parçada, mitolojik öykülerin insanoğlunun en gizli 
korkularını, özlemlerini dile getiren eserler olduğuna 
(B), bu öykülerin çağlar boyunca, değişe değişe yol-
culuklarını bugüne kadar sürdürdüklerine, başka kur-
gularla başka kahramanlarla yenilenerek belleklere 
kazındığına (C), (E), bu öyküler olmasaydı edebiyat 
tarihlerinin çok yoksul kalacağına (D) değinilmiştir. 
Ancak parçadan kimi ulusların edebiyatlarında daha 
çok kullanıldığı çıkarılamaz.

Cevap A

5. Parçadaki “O belki de edebiyat dünyasının en sıra 
dışı ama son yıllarda yarattığı etki bakımından hiç 
tartışılmayan yazarı.” cümlesinde A ve D, “Aynı ola-
yı farklı kahramanların pencerelerinden izletiyor bi-
ze.” cümlesinde C, “Adalet, gençlik, sağlık ve daha 
birçok evrensel ve toplumsal konuyu en derinlere ine-
rek yansıtıyor.” cümlesinde E seçeneğinde belirtile-
ne değinilmiştir. Ancak parçada sanatçıyla ilgili ola-
rak yapıtlarını, okurları heyecanlandıracak olay ör-
güsüne yaslandırdığına değinilmemiştir.

Cevap B
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6. Parçada, söz konusu kahramanların düşündüklerini 
gizleme gereği duymadıklarından (A), düşlerini ger-
çekleştirmek için çaba göstermediklerinden (B), me-
saj vermeye kalkmadıklarından (C), anlaşılması zor, 
süslü söz oyunlarına başvurmadıklarından (E) söz 
edilmiştir. Ancak bu parçadan kahramanların ideal-
lerinden ödün vermediklerine varılamaz.

Cevap D

10. Parçadan derginin niçin yayım hayatını noktaladığı-
na dair bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Bunun için de 
dergiyle ilgili olarak okuyucusu olmadığı için kapan-
dığı yargısına varılamaz.

Cevap E

9. B → “Bizde ise apayrı bir değerlendirme eğilimi yay-
gın.”

 C → “Ancak roman eleştirisinde genel görünüm öy-
le değil.”

 D → “… yapıttan yapacağı alıntılarla belgelemeye 
gerek duymayan …”

 E → “Çoğunlukla öznel, duygusal ölçütlerle hareket 
edildiği görülüyor.”

Cevap A

7. Parçada sözü edilen sanatçının, “Bu, bir ömrün kar-
şılığı, hem de hiç istediğin gibi yaşayamadığın…” 
cümlesinden sanatı için çok çaba harcadığı ve sa-
natı uğuruna yaşamından kimi kısıtlamalara katlan-
dığı, “O, verdiği emeğin karşılığını yaşarken alabilen 
ender sanatçılardan aslında.” sözlerinden sanat ala-
nından değerinin bilindiği, “Türk insanının aileden bi-
ri gibi kabul ettiği, sevdiği saydığı bir sanatçı.” cüm-
lesinden insanlar tarafından içtenlikle benimsendiği 
çıkarılabilir. Ancak yalnızca sanatsal çalışmalarla 
mutlu olma sanatçının parçada belirtilen bir özelliği 
değildir.

Cevap E

8. Parçadaki: “Bu sanatçımızın son çıkan eserinde hem 
biçem hem de içerik olarak göze çarpan yenilikler 
mevcuttur.”, “Yaşlılığı bereketli bir vadiye çeviriyor.” 
gibi cümlelerden bu parçada sözü edilen sanatçı ve 
eserleriyle ilgili olarak “okuyucuda olumsuz etkiler bı-
rakan” nitelendirilmesi yapılamaz.

Cevap C



ALES • PARAGRAF SORU BANKASI 133

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

ALES • PARAGRAFPARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE • 14

1. Parçada, Latife Tekin’in eserlerinin anlatımı değer-
lendirilmektedir. Ancak eserlerinin sevilerek okuna-
bildiğine yer verilmemiştir. Bunun dışındaki ifadele-
rin parçada karşılıkları mevcuttur.

Cevap D

7. Parçada konuşan kişi, yalın bir dil kullandığını, oyun 
ilişkilerinin seyircinin kendisi olduğunu belirtmiştir.

 Parçada konuşan oyun yazarı, yazdıklarında akla 
uygunluk aradığına değinmemiştir. Bunun dışındaki 
ifadelerin tamamının parçada karşılığı mevcuttur.

Cevap B

6. Parçada; bilimsel devrimin bilimi, belli çevrelerin te-
kelinden kurtardığına yer verilmemiştir. Diğer seçe-
neklerin karşılıklarını ise şöyle gösterebiliriz:

 B → ... gözlem, deney ve matematiğe ...

 C → ... mantıklı düşünceye dayanan ...

 D → ... dünyayı değiştirdiği ...

 E → ... enerji elde edilerek ...
Cevap A

8. Travertenlerin dört mevsim gezilebileceğine parça-
da yer verilmemiştir. Bunun dışındaki ifadelerin ise 
parçada şu karşılıkları vardır:

 A → ... bembeyaz bir düş sanki

 B → ... dünyada eşi benzeri olmayan ...

 C → ... dünya mirası listesine ...

 D → ... UNESCO’nun desteği ...
Cevap E

2. “gerçeklerle karşı karşıya gelmekten kaçınıyor.” A se-
çeneği,

 “Bu yüzden duygularını denetleyemiyor.” B seçene-
ği,

 “Plastikleşen yapay bir kimlik kazanıyorlar.” D seçe-
neği,

 “Gülünecek yerde, önce çevrelerine bakıyorlar (Gü-
leyim mi?) diye. E seçeneği

 Parçada anlatılan plastikleşen insanların bir özelliği-
dir. B seçeneği bu insanın bir özelliği değildir.

Cevap B

3. Parçada “maratona yani uzun mesafe koşmaya ben-
zer” ifadesiyle A seçeneğine,

 “Modaya uyarak daha çok okunmak kaygısıyla ya-
zarsanız … kalıcılık şansınızı yitirirsiniz.” ifadesiyle 
B, E seçeneklerine,

 “… büyüme isteği gibi hak ettiği yeri alır.” ifadesiyle 
D seçeneğine varılabilir. Parçada C seçeneğinde yer 
alan “anlatım dokularıyla” ilgili bilgi yoktur.

Cevap C

4. Seçeneklerin parçadaki karşılıkları şunlardır:

 A → ... çok sınırlayıcı bir tanımlama

 C → ... oysa ben onun ...

 D → ... kuşkusuz ki şiirlerine ...

 E → ... antolojileri giren şiirleri de ...

 Parçada, şiir antolojileri oluşturmanın bilgi birikimi 
gerektiren, zor bir uğraş olduğuna değinilmemiştir.

Cevap B
9. Parçadan hareketle nitelikli iletişim araçlarına gerek-

sinim duyulduğu sonucuna ulaşacak bir yargı yoktur. 
Diğer ifadelerin karşılıkları şunlardır:

 B → ... yabancı dil öğrenmek ...

 C → ... turizmde patlamalar ...

 D → ... dilini bilmediği insanlarla bile ...

 E → ... dünyanın ortak iletişim dili ...
Cevap A

5. Bu sözleri söyleyen biri, şairlerden şiirin yorumunu 
okuyucuya bırakmalarını istemektedir. Buna göre şa-
irlere böyle diyen birinin amacı, okuyucuyu belli bir 
bakış açısına yönlendirmek olamaz.

Cevap B
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1. Parçada, neden-sonuç ilişkisiyle bağlanan cümlele-
re yer verilmemiştir. Bunun dışında öznel düşünce-
ler, betimlemeler ve devrik cümleler parçada kulla-
nılmıştır.

Cevap E 

4. Seçeneklerdeki ifadelerin parçadaki karşılıkları şun-
lardır:

 A → ... sivri kayalıklar üzerine ...

 B → ... gazlı tüp kullanılarak ...

 C → ... “kaledonya” sözcüğünden ...

 D → ... 1934’te ... 1936’da tamamlanmış ...

 Parçada Gelidonya Feneri’nin denizciler için taşıdı-
ğı öneme değinilmemiştir.

Cevap E

5. Parçanın tamamını incelediğimizde karşılaştırmaya 
rastlamıyoruz. Bunun dışındaki anlam olayları ve an-
latım biçimleri seçenekleri karşılayacak biçimde par-
çada mevcuttur.

Cevap C

6. A → ... göl kavramına pek alışık değildi ...

 C → ... 15’e yakın balık türü ...

 D → ... ekosistemine geri dönüşü olmayan ...

 E → ... doğru yola sokmanın tam zamanı ...

 Parçada sözü edilen barajın çevresindeki illerin ikli-
mini etkilediğine değinilmemiştir.

Cevap B

8. Parçada çevre kirliliğiyle ilgili olarak sonuçlardan, ya-
rarlanma yöntemlerinden her ulusta olduğundan söz 
edilmiştir. Çevre kirliliği ve küresel ısınmayla ilgili ola-
rak insanların hangi tutumlarının buna yol açtığına 
yer verilmemiştir.

Cevap E

7. Parçada suyla ilgili sorunların çözümü için bugüne 
kadar neler yapıldığına değinilmemiştir.

 B → ... su kaynaklarına karşın suya olan gereksinim 
...

 C → ... sorunların ortaya çıkmasına ...

 D → ... ilgili kuruluşlar, su kaynaklarının ...

 E → ... 2, 4 milyar insan, yetersiz ve kalitesiz ...
Cevap A

2. Seçeneklerin parçadaki karşılıkları şunlardır:

 A → ... kuşların cıvıltısını

 C → ... alçakgönüllü bahçe ...

 D → ... daracık sokaklar ...

 E → ... beyaz badanalı ahşap müze ...

 Parçada geçmişle bugünün karşılaştırması yoktur.
Cevap B

3. Bilinç akışı yönteminin son zamanlarda sıkça kulla-
nıldığına parçada yer verilmemiştir.

 A → ... farklı boyutlarda görme ...

 B → ... anlatımı zenginleşir ...

 D → ... gerçeği ...

 E → ... olduğu gibi aktarılması ...
Cevap C
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2. Parçada titanyumun birçok ülkede kullanıldığı, ren-
ginin çevre şartlarına göre değişebileceği, inşaatlar-
da kullanılmaya elverişli olduğu ve kullanım alanının 
zamanla genişlediği söylenmiştir. Doğadan az bulun-
duğu için oldukça değerli olduğuna ise parçada yer 
verilmemiştir.

Cevap C

7. “Verimliliğin gerçekleşmesi; sorgulama … gibi bece-
rilere bağlıdır.” (A)

 “… ülke kalkınmasına katkıda bulanamaz.” (C)

 “… çağdaş bir eğitim gerektirir.” (D)

 “… hayat boyu sürdürülmesi ise …” (E)

 Parçada “en yüksek düzeyine ulaşmış ülkelere” hak-
kında bilgi verilmemiştir.

Cevap B

8. A → “…çağdaş dünyada benzer özelliklerin hızla art-
ması”

 B → “…farklı özellikler taşıyan koşullarının etkisiyle 
oluşur.”

 C → “benzer biçimde düşünür.”

 D → “Ulusal bir nitelik taşımaktadır.”

 Parçada E seçeneğindeki ifadenin karşılığı yoktur.
Cevap E

1. Parçadaki ifadelerle seçenekleri şöyle eşleştirebili-
riz:

 A → ... renk ve desenlerine göre ...

 B → ... farklı bitkilerle beslenir ...

 C → ... en zengin tür çeşitliliğine ...

 E → ... ve çok sayıda ilgilisi bulunduğu için ...

 Buna göre D seçeneğinin parçada karşılığı yoktur.
Cevap D

3. B → ... yanında duran arkadaşının tersine ...

 C → ... kahverengimsi yeleğinin cebleri tıka basa ...

 D → ... görüntüsüne bir farklılık katıyordu ...

 E → ... kirli sarı üzerine yatay mavi çizgili ...

 Söz konusu kişinin bedenine uygun giyecek bulmak-
ta zorlandığına parçada yer verilmemiştir.

Cevap A

4. A → “…yaklaşık üç yüz metre kalınlığında, beş kilo-
metre çapında.”

 B → “Destanlara konu olan, adına filmler yapılan, ro-
manlar yazılan”

 C → “…ilk olarak 1829’da tırmanıldı.”

 D → “…dünyanın dört bir yanından binlerce kişi ge-
liyor”

Cevap E

5. A → ... gittiğimizi unutmayalım ...

 B → ... aklımızı kullanma yetisini ...

 C → ... “ben neyim?” demesinden geçer ...

 E → ... bu yüzden okula ...

 Parçada, olasılıklar sıralanmamıştır.
Cevap D

6. “…Torosların kıyıdan uzak kesimlerinde yetişen” (A)

 “…çalı görünümlü bir bitkidir, yaprakları uzun, sivri 
ve tüylüdür.” (B)

 “Üzüm salkımına benzeyen çiçekleri” (C)

 “Meyveler toplanır, kurutulur, sonra da öğütülür.” (E) 

 Parçada “sumak” ile ilgili D seçeneğinde yer alan ifa-
deye değinilmemiştir.

Cevap D
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1. “Bu merkezlerdeki nitelikli” konaklama tesislerinde 
en iyi hizmet sunulmaya çalışılıyor.” yargısıyla A se-
çeneğine,

 “…ilk kez gidenler isterlerse eğitmenlerden ders ala-
biliyor.” yargısıyla B seçeneğine,

 “Marmara’da Uludağ, Batı Karadeniz’de Kartalka-
ya…” ifadesiyle D seçeneğine,

 “…son yıllarda geniş kitlelere daha çok hitap etme-
ye başlayan bir spor haline geldi.” ifadesiyle E seçe-
neğine değinildiği görülmektedir. Parçada C seçene-
ğiyle ilgili bilgi yoktur.

Cevap C

3. “Osmanlı Dönemi’nde… denizden çıktığı az bulun-
duğu, beyaz renkli olduğu için o yıllarda altından da-
ha fazla ilgi gördü.” (A)

 “…beyaz renkli, süsleme sanatında kullanılan” (C)

 “Süsleme sanatında hâlâ sedefe rastlanıyor.” (D)

 “…çeşitli eşyaların üzerine yerleştirilerek eşyaların 
değerli olmasını sağladı.” (E)

 B’de geçen sorunun cevabı yoktur.
Cevap B

6. A → “Bilgi alırken farkında olmuyorsunuz.”

 B → “Bir yapıtın sinematografik yapısı ancak bu ka-
dar etkin olabilir.”

 D → “Ağladığınız, güldüğünüz, öfkelendiğiniz, şaşır-
dığınız anları …”

 E → “… hiç beklenmeyen yerde romana dâhil olan 
öyküler …”

Cevap C

8. Söz konusu parçada bir durum hikâye edilmiştir. Hikâ-
yelerde genelde öznellikten kaçınılmaz. Zaten “ha-
va güzel mi güzel, güç bir mutluluk veriyor bana, yur-
dumuz ne güzel” ifadeleri öznellik bildirir. Diğer se-
çenekleri bulacak olursak

 “… üzerinde beyazımsı bir bulut kümesi” → A

 “… bulut kümesi” (eksiltili cümle), 

 …veriyor (kurallı cümle), …güzel (isim cümlesi), …
veriyor (fiil cümlesi) → B

 “güzel mi güzel” → C

 “kuyruklu yıldızı andıran” → D
Cevap E

4. A → “… bilgisayar aracılığıyla yayımlanıyor.”

 B → “… günümüz için bir zorunluluk hâline geldi.”

 C → “Bu nedenle ekran okumaya ‘parçacık okuma-
da deniyor.”

 D → “… artık bilgisayar aracılığıyla yayımlanıyor.”

 Parçada “ekran okumanın kişisel gelişime katkıları-
na” değinilmemiştir.

Cevap E

5. “Eski Türkçede ‘yula’ Osmanlıcada …” → sözcüğün 
kökenine,

 “… bal mumu veya hayvansal yağdan yapılmış mum-
lar …” → mumların yapıldığı malzeme,

 “Özellikle camileri ve kamu yapılarını aydınlatmada 
…” → Türklerdeki kullanım alanlarına,

 “… uygarlığın bir gereği sayılıyordu” → toplumsal ya-
şamda neyin göstergesi olduğuna değinilmiştir.

Cevap D

7. B → “Çok defa hayatımı değiştirmek üzere önemli 
adımlar attım. Sevdiğim … nasıl yapabileceğimi hak-
kıyla gösterdi …”

 C → “… hayatın bize sunulan reçetelerden ibaret ol-
madığını keşfettim.”

 D → “Soru sormaktan … onuruna zarar verecek her 
şeye karşı olmaktan vazgeçmemeyi öğrendim.”

 E → “… nasıl yapabileceğimi hakkıyla gösterdi.”

 Parçada A seçeneğiyle ilgili bilgi yoktur.
Cevap A

2. B → “Modern mimarinin düz ve yalın duvarlarına inat, 
burada dururlar…”

 C → “…bu evler özellikleri yitirirse bu, büyük bir ta-
rihi mirasın kaybı olur.”

 D → “…hiç konuşulmadı, bilinmediği için…”

 E → “burada duvarlar gereksinimi karşılayacak do-
laplar…”

Cevap A
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1. Parçada Helenistik Dönem’den köprüler, tiyatrolar, 
tapınaklar kaldığına, makineleri insanları eğlendir-
mek amacıyla tasarladıklarına, yapıtlarının Orta 
Çağ’da Arapçaya çevrildiğine ve Araplar tarafından 
kullanıldığına değinilmiştir. Ancak parçada Romalı-
ların kimlerle ticaret yaptıklarına dair bir bilgi yoktur.

Cevap B

8. Parçanın girişinde dil ile ilgili bilgi verilmiştir. Parça-
da verilmek istenen iletiye böylelikle bir hazırlık ya-
pılmıştır. Bu tip soruların sorulduğu paragraflarda ge-
çen “oysa, böylece, çünkü, nitekim, yani …” ile baş-
layan cümlelere dikkat etmek gerekir. Parçada “Oy-
sa” ile başlayan cümlede “Ozanlar ve yazarlardan” 
söz edilmiş ve onlar için dilin önemine değinilmiştir. 
O zaman seçeneklerde verilen soru kesinlikle ozan 
ve yazarların dile olan katkısıyla ilgili olmalıdır. Bu 
ifade de sadece E seçeneğinde yer almaktadır.

Cevap E

2. Parçaya bakıldığında A, C, D ve E seçeneklerindeki 
soruların cevapları yoktur.

 Datça’da çok sayıda arkeolojik eserlerin varlığı B se-
çeneğindeki soruya bir cevap olabilir.

Cevap B 

3. Sözleri söyleyen kişi, her ödülün kendisi için bir gu-
rur kaynağı olduğu, ödülleri sembolik bulduğu, ödül-
lü sanatçının sorumluluk sahibi olması gerektiği gibi 
birçok değerlendirme bulunuyor. Buna göre, parça-
daki sözlerin “Aldığımız ödülleri nasıl değerlendiri-
yorsunuz?” sorusuna karşılık olarak söylendiğini dü-
şünebiliriz.

Cevap A

4. Parçada, belgesel filmlerin incelikleri anlatıldıktan 
sonra bu türün neden tercih edildiği açıklanmıştır. 
Parçanın genelinde anlatılanları dikkate aldığımızda 
bu parçanın A seçeneğindeki sorunun cevabı oldu-
ğunu söyleyebiliriz.

 Cevap A

5. Parçadaki ifadelerin tamamına baktığımızda sanat-
çıyla eser arasında bir ilişkinin sorgulandığını görü-
rüz. Bu anlam kapsamını en iyi ifade eden cümle 
“yazdıklarınızda otobiyografik izler var mı?” sorusu-
dur. 

Cevap B

6. Parçadaki sözleri söyleyen yazar, denemelerini na-
sıl kurguladığından ve nasıl kaleme aldığından söz 
etmektedir. Buna göre parçadaki sözlerin “Yazıları-
nızı oluşturma sürecinizden söz eder misiniz?” soru-
suna yanıt olarak söylendiğini düşünebiliriz.

Cevap D

7. Parçada, kaktüslerin radyasyondan koruyucu özel-
likleri olduğu için ev ve iş yerlerinde daha çok görül-
meye başlandığı (A), kışın soğukta kalırsa yazın da-
ha fazla çiçek açtığı (B), nisan ve mayıs aylarında iki 
haftada bir üzerlerine su püskürtülmesi gerektiği (C), 
dünyada on binden fazla türü bulunan bir bitki oldu-
ğu (E) anlatılmaktadır. Ancak ani sıcaklık değişiklik-
lerinden nasıl etkilendiğine dair bir bilgi verilmemiş-
tir.

Cevap D
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1. Bu soru tipinde yapmamız gereken, soruların cevap-
larını parçada aramaktır.

 B seçeneğindeki  “Aslanlı Kabartma nerededir?”  so-
rusu Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde bulunan Nemrut 
Dağı’nda, cevabını vermektedir.

 C seçeneğindeki  “Horoskop nedir?”  sorusu, bir gök 
haritasıdır cevabını vermektedir.

 D seçeneğindeki  “Sözü edilen eserler hangi dönem-
den kalmadır?” sorusu MÖ 69 – 36 arasında hüküm 
süren Kommagene Kralı I. Antiokhos döneminden 
kalmadır cevabını vermektedir.

 E  seçeneğindeki  “Aslanlı Kabartma neyi anlatmak-
tadır?” sorusu, gök cisimlerinin gökyüzündeki konu-
munu anlatmaktadır cevabını vermektedir. A  seçe-
neğindeki sorunun cevabı parçada bulunmamakta-
dır.

Cevap A

5. Parçada kırkyamanın tarihçesinden bahsederken sa-
dece millet isimlerine yer verilmiştir. Yani ikinci mad-
de zaman belirttiği için parçadan çıkarılamaz. Dola-
yısıyla A, C, D seçenekleri elenir. Günümüzde her-
hangi bir üründen bahsedilmemektedir. Kırkyamanın 
kullanıldığı B seçeneği de bu şekilde elenir. Doğru 
yanıt E seçeneğidir. Elle veya makineyle yapılması 
yönteme, hobi olarak kullanımı amaca, yapanlara sa-
bır, çaba, paylaşım kazandırması ise etkisine işaret-
tir.

Cevap E

2. Bu tür sorularda paragrafın ana fikri iyi özümsenme-
lidir. Paragrafın ilk cümlesinden seçeneklerde veri-
len sorular her ne kadar uyuşuyor gibi görünseler de 
bazen bu bizi yanıltabilir. Çünkü parçanın tamamı-
nın soruya karşılık söylenildiğini unutmamalıyız. Bu 
bilgilere dayanarak soruya baktığımızda, parçanın 
üçüncü cümlesi şıklarda verilen soruyu ele vermek-
tedir. Yazar üçüncü cümlede “Öykülerimin, türü kla-
sik özelliklerinden ayrıldığı nokta işte bu.” diyerek A 
seçeneğindeki “… sizi diğer öykücülerden farklı kı-
lan nedir?” sorusuna cevap vermektedir.

Cevap A

3. Parçanın ilk cümlesinde “bir hesap sorma”dan söz 
edilmiş, ikinci cümlede “tadını çıkarma” söz konusuy-
ken parçanın; “hesap sorma, tadına varma” ifadele-
riyle alakalı olduğu çıkarılabilir. Bu sözcüklerin geç-
tiği tek seçenek C’dir.

Cevap C

4. Verilen parçada yazar dili ve anlatımıyla çok beğe-
nilen bir romanı sinemaya aktarma sürecini ve bu işi 
başarıp başaramayacağından tedirgin olduğunu vur-
gulamış. Dolayısıyla bu parça, romanı sinemaya ak-
tarma sürecinde yazarın zorlanıp zorlanmadığını so-
ran bir soruya karşılık söylenmiştir.

 Cevap D

6. Parçada konuşan kişi, spor yaptığını, futbol ve bas-
ketbol oynadığını ve sonra oyunculuğa başladığını 
söylüyor. Oyunculuğa başladıktan sonra da “Evet 
ben bu işi yapmak istiyorum.” dediğine göre, bu söz-
lerin B seçeneğindeki sorunun yanıtı olduğu söyle-
nebilir.

Cevap B
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ALES • PARAGRAFYANIT PARAGRAFLARI • 2

7. A’da yer alan sorunun cevabı: “ Tarihin ilk çağların-
da sınırlı işaretlerle anlaşmak mümkünken değişip 
gelişen  hayat şartları nedeniyle birbirleriyle anlaş-
ması güçleşmiştir…” B’de yer alan sorunun cevabı:” 
insanlar duygu ve düşüncelerini paylaşma ihtiyacı 
duymuştur.” C’de yer alan sorunun cevabı :” Tarihin 
ilk dönemlerinde sınırlı işaretlerle…” D’de yer alan 
sorunun cevabı ise: “ ….böylece bir gizli anlaşmalar 
ve fark edilmeyen ittifaklar sistemi olarak dil ortaya 
çıkmıştır.” Parçada E seçeneğinde yer alan sorunun 
cevabı yoktur.

Cevap E

8. Bir paragrafın ilk cümlesi sorudan sonra okunduğun-
da soru ve ilk cümle arasında bir uyum olması gere-
kir. Bu bakımdan genellikle konuyla ilgili bu tür soru-
lar sorulduğu paragraftaki ilk cümleden anlaşılır. Bir 
de paragrafın ana düşüncesinin sorulan soruyla uyum 
içinde olması, parçanın sorunun cevabı niteliğinde 
olması gerekir. Bir soruya karşılık söylenmiş olan pa-
ragraflarda genelde bunlara dikkat etmek gerekir. O 
halde önce şuna dikkat edelim: Biri size seçenekler-
deki hangi soruyu sorarsa siz:”  Bir yolculuğa çıkma-
lıyız.” Diye cevap verirsiniz? Tabi diğer cümleler ve 
parçanın ana düşüncesi de önemlidir burada. Buna 
göre A,B,C ve E seçeneklerindeki sorular parçada 
anlatılanla uyuşmadığı için cevap olamaz. D seçe-
neğine dikkat edecek olursak parçada sözü edilen 
“nitelikli eser ortaya koymanın temel şartı” sorulmuş-
tur.

Cevap D
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ALES • PARAGRAFYANIT PARAGRAFLARI • 3

1. Bir soruya karşılık söylenmiş paragraflarda ilk ve son 
cümle çok önemlidir. Yazar soruya cevap verirken ilk 
cümleyi sorunun gelişine göre cevaplandırır. Yine 
son cümlede de anlattıklarını toparlayarak tek bir 
cümleyle sorunun yanıtını bir nevi vermiş olur. Bu bil-
giler ışığında ilk cümlemiz Türkçenin özelliklerinden 
birkaçı verilmiştir. O halde soru Türkçeyle ilgili olmak 
zorundadır. Son cümlede de “daha yakından tanın-
masını”  denilerek sorunun  “ödülün edebiyatımız 
üzerindeki etkisinin ne olduğu” noktasının öğretmek 
olduğu hissettirilmiştir. 

Cevap D

2. Parçadaki çok çalışmalı, sabırlı olmalı sözlerinden 
anlaşılabileceği gibi parçada iş yaşamında başarılı 
olmak için nelerin yapılması gerektiği anlatılmıştır. 
Buna göre bu parçanın E seçeneğindeki sorunun ya-
nıtı olduğunu söyleyebiliriz.

Cevap E

3. Parçada, bir kazı sonucunda bulunan malzemeler-
den yola çıkılarak “kentin yaklaşık 3 bin yıllık bir ta-
rihe sahip olduğu” gibi birçok bilgiye ulaşıldığı anla-
tılmaktadır. Böylece parçanın “Yürüttüğünüz bu ka-
zıyla hangi bilgilere ulaştınız?” sorusuna karşılık ola-
rak söylendiğini belirtebiliriz.

Cevap B

4. Bu tür sorularda en önemli ipucu parçanın ana dü-
şüncesidir. Ayrıca paragrafın ilk cümlesi de sorunun 
yapısına uygun şekilde kurulduğu için ilk cümlede ki-
tabın satışını belirleyen durumlardan söz edildiğini 
görmekteyiz. İlk cümleden ve ardından “çok satma-
sını” ifadesinden ve yine sonraki cümlelerden “Bir ki-
tabın ne kadar satacağını bilmek önceden mümkün 
mü?” sorusuna karşılık söz konusu paragrafın söy-
lenildiği anlaşılabilir. Bu yargıya en yakın ifadeler A 
seçeneğinde yer almaktadır.

Cevap A

5. Parçada, anne ve babaların yanlış bir tutumları an-
latılmış ve bunun karşısında doğru olan tutum belir-
tilmiştir. Buna göre bu parçanın: “Ebeveynlerin ço-
cuklarına karşı tutumları nasıl olmalıdır?” sorusuna 
cevap olduğu söylenebilir.

Cevap E

6. Parçada, ağrı kesicilerin migreni engellemediği gibi 
kronikleştirdiği söylenmiştir. Bu ifadeden ve parça-
nın genelinden hareketle bu parçanın, “Migrene kar-
şı kullanılan ağrı kesicilerin insan için zararı var mı-
dır?” sorusunun cevabı olduğu söylenebilir.

Cevap D

7. Parçada geçen, “Masalları yazarken beni harekete 
geçiren temel etken, eğlence.” cümlesine dayanarak 
bu parçanın, “Masallarınızı kaleme alırken temel mo-
tivasyonunuz ne oldu?” sorusunun cevabı olduğunu 
söyleyebiliriz.

Cevap C

8. Parçada geçen: “Kimi büyük yapıtlar anlattıkları olay-
larla değil, kişileriyle yaşarlık kazanmıştır. Çünkü ya-
ratıcıları onları özlemleri, tutkuları, özverileri, bencil-
likleriyle sevmiş, öylece yansıtmışlardır.” cümleleri-
ne dayanarak bu parçanın, “Bazı eserlerdeki kişile-
rin eserdeki vak’anın önüne geçmesinin sebebi ne-
dir?” sorusunun cevabı olduğu söylenebilir.

Cevap A
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PARAGRAFTA TİP • 1 ALES • PARAGRAF

1. Yazar, sözünü ettiği tarihi romanının kahramanları-
na söz geçiremediğini anlatıyor. Bundan da tarihi ger-
çeğin yazarın kurgusuna galip geldiği yorumu yapı-
labilir.

Cevap B

2. Parçadaki “Çünkü onun yaşamında ‘ilerleme’ diye bir 
şey yok artık.” cümlesinden sözü edilen kişiyle ilgili 
olarak zamanın sürekliliği kavramını yitirdiği söyle-
nebilir.

Cevap A

3. Ozanın sözlerinden halkın beğenisini önemsediği an-
laşılıyor. Beste sayısını halkın kabulüyle sınırlandır-
maktadır. Aynı düşünce D seçeneğinde de belirtil-
mektedir.

Cevap D

4. Parçada açık bir şekilde farklı kuşaklarda yetişmiş 
bireylerin birbirinden farklı davranışlar sergilemesi-
nin, farklı düşünmesinin doğal karşılanması gerekti-
ğinden söz ediliyor. Buna göre E seçeneğindeki ifa-
deye ulaşılabilir.

Cevap E

5. Yazar parçada dedesinden dinlediği masalların ya-
zarlığının şekillenmesinde önemli bir yeri olduğunu 
anlatmaktadır. Buradan B seçeneğindeki yargıya va-
rılabilir.

Cevap B

6. Parçadaki sözleri söyleyen köşe yazarının kendi ya-
zılarıyla ilgili eleştirisi sonucunda köşe yazısı yaz-
maktan vazgeçtiğini buradan da, bu köşe yazarının 
köşe yazarlarında bulunması gereken niteliklerin ne-
ler olduğunu bildiği söylenebilir.

Cevap B

7. Parçadaki “Mesela Suç ve Ceza’daki, yüz elli yıl ön-
cesinin ahlaki gerçekliğiyle yaşamış Raskolnikov’u 
bugün nasıl akla yakın kılacaksın?” gibi cümlelerden 
yazarın, yazdığı senaryoları filmleştirme konusunda-
ki kaygısının inandırıcılığı sağlayamamak olduğu an-
laşılmaktadır.

Cevap A

8. Parçada geçen “öykü kişilerinin söyledikleri karşısın-
da okura düşen, söylenen sözlerin ardındaki suskun-
lukları anlamaya çalışmaktır. “cümlesine dayanarak 
sözü edilen yazar ve öyküleriyle ilgili olarak okuru et-
kin kılan bir anlatımının olduğu söylenebilir.

Cevap C

9. Parçadaki sözleri söyleyen çevirmen, “Üslubunu, dil 
örgüsünü, anlatılmak isteneni eksiksiz aktarıp akta-
ramayacağıma…” sözleriyle B, “Şimdiyse dil bilmek, 
çeviri yapmak için yeterli görülüyor ne yazık ki!” cüm-
lesiyle C, “Öncelikle metnin içine girip giremediğime 
bakarım.” cümlesiyle D, “Bunların yanında çok da-
ğılmamaya, metne bağlı kalmaya önem veririm.” cüm-
lesiyle E seçeneğinde belirtilenlerle nitelendirilebilir. 
Ancak alanında başarılı olduğunu savunan bir sanat-
çı olduğu söylenemez.

Cevap A
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ALES • PARAGRAFPARAGRAFTA TİP • 2

1. Parçada geçen “yazmayacağının hesabını kesinlik-
le yapmalıdır.” ifadesine dayanarak yazarla ilgili ya-
zacaklarını bir elemeden geçirdiği söylenebilir. 

Cevap A

9. “Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk, hiçbir yere gitmi-
yor.” cümlesinde çocukluk gökyüzüne benzetilmiştir. 
Bu benzetmenin kapsamında kuşatıcılık, etkileyici-
lik, süreklilik ve doğallık vardır. “Yalnızlık” ise bu ben-
zetmede kapsam dışıdır.

Cevap D

2. Parçada, bir yazarın anlatımıyla; yani üslubuyla ken-
disini fark ettirebilmesi gerektiğinden söz edilmekte-
dir. Buna göre parçadaki sözleri söyleyen yazarın 
“yapıtta üslubun önemini” vurguladığı anlaşılmakta-
dır.

Cevap B

3. Parçada sanatçı yaptığı işin arkasından yazma yön-
teminin doğruluğunu savunmaktadır. Bunu son cüm-
le çok net ifade ediyor.

Cevap B

4. Parçadaki “çok detaycıyım” sözünden (A), “mükem-
meliyetçiyim” sözünden (B ve D), “başka şeylerle uğ-
raşmıyorum, o işe kendimi veriyorum” sözlerinden  
(C) seçeneğindeki nitelendirmelere ulaşabilmekte-
yiz. Ancak parçadaki sözleri söyleyen kişinin “yapa-
mayacağını anlayınca işini yarım bırakan” bir özelli-
ğe sahip olduğu söylenemez.

Cevap E

5. Parçadaki sözleri söyleyen iş adamı taklit edilmenin 
imajına zarar verdiğini belirterek kendi ürünlerinin 
çok iyi olduğunu ama aynısının değil, kalitesizinin ya-
pılabildiğini anlatmak istemektedir.

Cevap C

6. Düşünce sisteminin belli bir görüşe göre odaklana-
mayacağını, kopya ve inkardan da oluşamayacağı-
nı vurgulayan bu cümledeki yazarla ilgili olarak eleş-
tirel bir yöne sahip olduğu söylenebilir.

Cevap C

7. Parçada anlatılan çevirmenin çalışmalarıyla sözlük-
çülükte adından söz ettirdiğine yer verilmemiştir. Bu-
nun dışında belirtilen özelliklerin tamamının karşılık-
ları parçada mevcuttur. 

Cevap D

8. Parçadaki “Kafasının arkasında olanı görüyor, his-
sediyor her şeyi.” sözlerinden A, “Kontrol, hâkimiyet 
sonsuz…” sözlerinden B, “Bu yönetmen ise yaşama-
yı sevdiği gibi sinemayı da seviyor ve zevkle çalışı-
yor. Doğal olarak bu, bütün sete yansıyor.” cümlele-
rinden D ve E seçeneklerinde belirtilenlere değinildi-
ği anlaşılmaktadır. Ancak sözü edilen yönetmenin 
eğlenmenin tek amacı olduğu söylenemez.

Cevap C

10. “Neden var?” diye soran kişi kötümserdir. “Neden 
yok?” diyen kişi de olmayan şeyi bulmak için müca-
dele eder. Dolayısıyla bu kişi araştırmacı olarak ni-
telendirilebilir.

 Cevap B

11. Parçada “---- gelecekte adından söz ettirecek asıl 
önemli çalışmaları, insan fotoğraflarıdır.” ifadesinden 
hareketle sanatçının, insan fotoğraflarıyla kalıcılığı 
yakaladığı vurgulanmıştır.

Cevap C
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BİRDEN FAZLA SORU KÖKÜNÜN 
 OLDUĞU PARAGRAFLAR • 1 ALES • PARAGRAF

1. Parçadaki “Bir antropolog için ---- geçmişte yaşamış 
toplumların genel sağlık durumu ---- önem taşır.” ifa-
desinden A seçeneğine ulaşılabilir. Diğer seçenek-
lerdeki ifadelerin parçada dayanakları yoktur.

Cevap A

2. Parçadaki “Paleopatoloji ---- bazı hastalıkların han-
gi nedenlerle belirli bölgelerde, belirli kimselerde or-
taya çıktığının; aynı hastalığın, ortaya çıktığı yere gö-
re, hangi nedenlerle son derece farklı kimliklere bü-
ründüğünün yanıtını veriyor.” ifadesinden,

 l. hangi bölgelerde ortaya çıktığı

 ll. kişiden kişiye neden farklılıklar gösterdiği

 bilgilerine ulaşılır, nasıl tedavi edildiğine değinilme-
miştir.

Cevap C

3. Parçada, verilen örneklerden hareketle yazarın, ki-
mi yapıtların yazımında anlatıma özen gösterilme-
mesinden yakındığını görüyoruz.

Cevap E

4. Parçadaki “O tozlu raflarda, editörlerin titizlendiği, ya-
zarların işini ciddiye aldığı dönemlerin yayınlarını arı-
yorum” cümlesinden yazarın sahaflara gitmesinin ne-
deni nitelikli kitaplar okumaktan hoşlanması olarak 
gösterilebilir.

Cevap A

5. Parçada, maoilerin kimler tarafından ve nasıl yapıl-
dığı ile ilgili bilgi yoktur. Diğer seçeneklerdeki ifade-
lerin parçada dayanakları vardır.

Cevap D

6. Parçada maoilerin yapımında kullanılan taşların cin-
siyle ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bunun dışındaki 
özellikler parçada mevcuttur.

Cevap B

7. Parçadaki “---- incelikli çözümlemeleriyle ve bireyi 
toplumsallık içerisinde göstermeye çalışırken öne çı-
kardığı ayrıntılı betimlemeleriyle ----“ ifadesinden, ya-
zarın, konularını işlerken detaylara önem verdiği bil-
gisi çıkarılabilir.

Cevap C

8. Parçadaki: “Usta yazarın büyük kitlelere ulaşamayı-
şının nedeni, kolaycılıktan uzak ve okurdan emek is-
teyen bir anlatım ortaya koymuş olmasıdır.” ifadesin-
den yazarın okurunun çok olmamasının nedeni zor 
anlaşılır olmasıdır sonucuna varılmaktadır.

Cevap E
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ALES • PARAGRAFBİRDEN FAZLA SORU KÖKÜNÜN 
 OLDUĞU PARAGRAFLAR • 2

1. Parçanın IV. cümlesine kadar Alpin tundralarındaki 
bitkilerin dayanmak zorunda oldukları fiziksel koşul-
lardan söz edilmiştir. V. cümleye kadar olan konu bü-
tünlüğü aynıdır ve cümleler arasında anlam bağlan-
tısı sağlayan ifadeler kullanılmıştır. Dikkat edilirse V. 
cümlede aniden “bazı bitkiler” anlatılmaya başlanmış 
oysa öncesinde anlatılan “Alpin tundralarındaki bit-
kiler” olduğu için V. cümleden itibaren parçayı ikiye 
bölmek gerekir.

Cevap C

6. A → “ …karbondioksit gazının atmosferin yapısını et-
kileyerek yağışlarda hızlı değişikliklere yol açtığını…”,

 B → ” …küresel ısınmayla kuru bölgelerin daha ku-
ru…” 

 C → ” Bilim insanlarına göre havadaki karbondioksit 
yoğunluğunun artması yağışı baskılıyor. 

 D → “ …küresel ısınmayla kuru bölgelerin daha ku-
ru, nemli bölgelerin daha nemli…” 

 Parçada E seçeneğinde verilen ifadeye değinilme-
miştir.

Cevap E

2. Parçanın ilk cümlesinde yer alan “güçlü rüzgârlar ve 
düşük nem oranı” ifadeleri “kuvvetli hava akımları ile 
havadaki su miktarının tundra bitkilerinin yaşamını 
zorlaştıran etkenlerden olduğu sonucuna götürür.

Cevap D

3. Parçada yer alan “Filmler demirden panjurlar gibidir.” 
yargısında benzetme yapılmıştır. “Sinema ise” deni-
lerek karşılaştırma yapılmıştır. Ayrıca parça bilgi ver-
meyi amaçladığı için “açıklama”, “ böylece bu görün-
tüler…” ifadesinde ise “değerlendirme” yapılmıştır. 

 Parçada bir şeyi  ne olduğunu ne gibi özellik taşıdı-
ğını bildiren “tanımlamaya” yer verilmemiştir.

Cevap C

4. Parçayı okumadan önce “bilincin üzerine oturmak” 
sözünün anlamını düşünelim. Bir şey eğer bilincini-
zin üzerine oturduysa bilinciniz bundan nasıl etkile-
nir? Şöyle ki bilincin üzerine bir şey oturduysa o bi-
linç artık eski işlevini yerine getiremez.  Zaten par-
çada da bunun üzerinde durulmuş ve “taşkın gibi” 
ifadesiyle de söz konusu söz desteklenmiştir.

Cevap C

5. Neden-sonuç cümleleri iki bölümden oluşur. Birinci 
bölüm neden (sebep), ikinci bölüm ise sonuç bildirir. 
Bu tür sorularda eylemin hangi nedenle meydana 
geldiği bizim için önemlidir. Daha çok “için, -den, -di-
ğinden, ile” gibi edatlarla sağlanır. Buna göre II. cüm-
lede “yol açtığını” IV. cümlede “…artması..” V. cüm-
lede “…azalması…” ve VI. cümlede “…hapsetmek-
te…” ifadeleri neden-sonuç ilgisi kurmaktadır. III. cüm-
lede neden-sonuç ilişkisi yoktur. 

Cevap B

7. Parçadan D seçeneğinde yer alan ifadeyi çıkarama-
yız. 

 A seçeneğini, “toplu olarak yapılıyor “ ifadesinden; B 
seçeneğini “ doğayla baş başasınız ” ifadesinden; C 
seçeneğini “ …belirlenmiş parkura gerek yok” ifade-
sinden; E seçeneğini ise “ yaş sınırı da yok” ifade-
sinden çıkarabiliriz.

Cevap D

8. I → “yaş sınırı da yok”

 II → “bisikletle, kayakla, veya engelli araçlarıyla…ha-
ritanın ve pusulanın yardımıyla…”

 III → “ içinde bulundukları arazinin özelliklerini dik-
kate alarak…” 

 Parçada geçen “ altyapı gerektirmiyor” ifadesi ve IV. 
ifadede verilenler birbirleriyle çelişmektedir. 

Cevap B
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ALES • PARAGRAFBİRDEN FAZLA SORU KÖKÜNÜN 
 OLDUĞU PARAGRAFLAR • 3

7. Parçanın ilk cümlesinden hareketle yazar, doğal or-
tamın bozulacağı gerekçesiyle ülkenin dışarıya açıl-
ması fikrine olumsuz bakmaktadır.

Cevap A

1. Parçadaki “Belli ki insan kendini aşmak istiyor. Baş-
kalarında, kendi yaşantısı olabilecek yaşantıları gö-
rüp onları kendinin kılarak çevreyle bütünleşebilece-
ğini seziyor.” ifadelerinden insanın sanatla ilgilenme-
sinin nedeni D seçeneğinde belirtildiği gibi kendi ya-
şantısıyla içinde bulunduğu koşullarla yetinmemesi-
dir.

Cevap D

2. Parçadan, sanatın, onunla ilgilenen insanlar saye-
sinde değişip, geliştiğine dair bir bilgi çıkarılamaz.

 B, C, D ve E seçeneklerinin karşılıkları parçada mev-
cuttur.

Cevap A

3. Parçanın anlatımıyla ilgili olarak A, C, D ve E seçe-
neklerinde verilen bilgiler doğrudur. Ancak parçada 
devrik cümleler kullanılmamıştır, tüm cümleler kural-
lıdır.

Cevap B

4. Parçanın II. cümlesinde “…bağlamamak gerekir” de-
nilerek bir durumdan söz edilmiştir. III. cümlede ise 
“farklılığı nedeniyle ortaya çıkmaktadır” denilerek ken-
dinden önceki cümlede belirtilenlerle ilgili açıklama 
yapılmıştır. 

Cevap B

5. Sorunun cevabı IV ve V. cümlelerde açıkça verilmiş-
tir. Söz konusu iki cümlede ve parçanın genelinde bir 
filmin belli bir zaman diliminde sonra tekrar izlemesi 
insanda aynı duygular uyandırmaz. O halde bu ifa-
deyi karşılayacak seçenek sorunun doğru yanıtını 
vermiş olacaktır. 

Cevap E

6. Bu tarz sorularda parçada iki konu anlatıldığının an-
laşılması gerekir. Bu metinde de lll. cümleye kadar 
Arnavutluk’un doğal güzellikleri ve turizme açılma-
sıyla ortaya çıkabilecek olumsuzluklar, lll. cümleden 
itibaren Arnavutluk’un sosyo-kültürel yapısından bah-
sedilmiştir. Öyleyse lll. cümleden itibaren yeni bir pa-
ragraf oluşturulabilir.

Cevap C

8. Parçada, yazara göre, yabancı dil konuşanların sa-
yısının fazla olması Arnavutluk’un sanılanın aksine 
dışarıya kapalı bir ülke olmadığını göstermektedir. 
Doğal çevrenin korunmasının bununla zaten bir ilgi-
si yoktur. Kültürel etkinlikler ile ilgili ise zaten herhan-
gi bir bilgi bulunmamaktadır.

Cevap A

9. Parçanın ilk üç cümlesi birbirini tamamlamaktadır. 
Parçada her cümle bir sonrakine hazırlık yaparken 
yine her cümle bir öncekinin devamı niteliğindedir. 
Örneğin II. cümlede “bu nedenle” denilerek I. cüm-
lede anlatılan neden belirtilmiş ve II. cümle I.cümle-
nin devamı olduğunu göstermiştir. Yine III. cümlede 
“ bu tür çalışmalarla” denilerek I. ve II. cümlelerde 
söz konusu olan çalışmalara göndermede bulunul-
muştur. 

 IV. cümleden itibaren iklimle ilgili yeni bir bakış açısı 
anlatıldığı için bu cümleden sonra parçayı ikiye böl-
mek gerekir.

Cevap C

10. A → “…meteorolojik şartları, karaya gelen güneş ışın-
larıyla karadan uzaya doğru yayılarak giden ….bağ-
lanmaktadır.” 

 B →” …günümüzdeki durumun ve gelecekte olabi-
lecek değişikliklerin hesaplanması…”

 C → “ Bu nedenle ilkim araştırmalarında sera gazı 
salım miktarları; okyanus yüzey sıcaklıkları… yapıl-
madan hesaplanamıyor.

 E → “ Bu nedenle, tarih öncesi dönemde yaşanan 
doğal süreçlerle tarih sonrası yaşanan süreçlerin ve 
insan etkenlerinin devreye girdiği süreçlerin kıyas-
lanmasıyla….”

 D seçeneğinde yer alan ifadeye değinilmemiştir.
Cevap D
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ALES • PARAGRAFBİRDEN FAZLA SORU KÖKÜNÜN 
 OLDUĞU PARAGRAFLAR • 4

1. Parçada İshak Paşa Sarayı ile ilgili olarak mimari ya-
pısı, el işçiliği, alt yapı sistemi ve yapılışı sırasında 
yaşananlara dair bilgiler bulunmaktadır. Ancak E se-
çeneğindeki “pek çok yapıya esin kaynağı olması”n-
dan söz edilmemiştir.

Cevap E

7. Bir önceki sorudan hareketle mevcut koşullar dikka-
te alınarak peyzaj düzenlemeleri yapılabilir. Bölge 
koşullarına uyum sağlayacak (susuzluk) bitkiler ye-
tiştirebilir. Var olan koşullar zaten sorunlara yol açtı-
ğı için bu durumlardan yakınılmıştır. Yani doğru ya-
nıt A seçeneği olmalıdır.

Cevap A

2. Sarayın kapladığı yer, tarihteki önemi, çevrede olum-
suz etkilendiği ve korunması için alınan önlemlere 
yer verilmiştir. Parçadan, İshak Paşa Sarayı’nın zi-
yaretçi sayısıyla ilgili hiçbir bilgiye ulaşılamaz. Çün-
kü hiçbir cümle buna dayanak oluşturacak nitelikte 
değildir.

Cevap A

3. A) ---- dönemine göre çok gelişmiş → Karşılaştır-
ma

 B) ---- 7600 metre karelik bir alan → Sayısal veriler

 C) ---- barok ve rokoko tarzı → Terimler

 E) ---- en özel örneklerini barındıran → Öznel dü-
şünceler

 Ancak D seçeneğinde belirtilen insana özgü nitelik-
lerin cansız varlıklara aktarılması söz konusu değil-
dir.

Cevap D

4. Koşul (şart) cümleleri bir eylemin gerçekleşmesini 
başka bir eylemin gerçekleşmesine bağlayan cüm-
lelerdir. Bu tip cümlelerde –se, -sa şart eki sık kulla-
nılır. veya şart eki yerine –dıkça –dığında –mek üze-
re gibi ekler kullanılır. Numaralı cümlelerde şart an-
lamı sadece IV. ve V. cümlelerde mevcuttur. 

Cevap D

5. Verilen seçeneklerdeki soruları tek tek inceleyecek 
olursak savaşçı uçurtmaların ne zamandır kullanıl-
dığı, yapımında neden bambu ve kağıdın tercih edil-
diği, ilk nerede uçurulduğu ve öğrenilmesinin zorluk-
larından bahsedilmediği için A, C, D, E seçenekle-
rindeki soruların yanıtı yoktur. Yalnız bu uçurtmala-
rın yapılış şeklinin ötekilerden farkı III. cümlede be-
lirtilmiştir. 

Cevap B

6. Yakınma, şikayet ve sıkıntıların dile getirildiği cüm-
lelerdir. Paragrafta metropollerde su sıkıntısından 
bahsedilmektedir. Bu su sıkıntısının sebepleri ise su-
lamada şehir şebekesinin kullanımı, fazla su isteyen 
bitkilerin yetiştirilmesi sulamadaki bilinçsizlikler ola-
rak parçada belirtilmiştir. Parçada çevre koruma ça-
lışmasından hiç bahsedilmemiştir. 

Cevap E

8. Karşılaştırma iki kavramı benzer ya da farklı yönler-
den mukayese etmektir. Karşılaştırmada en,pek, çok, 
gayet, daha, göre, kadar … gibi sözcükler kullanılır. 
Ayrıca en sözcüğünün kullanıldığı bütün cümlelerde 
karşılaştırma istisnasız mevcuttur. Bu bilgiden hare-
ketle A seçeneğinde astronomi en eski bilim dalların-
dandır, diyerek diğer bilimlerle kıyaslayıp daha eski 
olduğu yargısı çıkarılabilir.

Cevap A

9. Paragrafın ilk cümlesinde astronominin hangi bilim-
lerle ilişkisi olduğuna, dördüncü ve beşinci cümlesin-
de ise bu bilimlerle nasıl bir ilişki olduğuna değinil-
miştir. Bundan dolayı doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D
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ALES • PARAGRAFBİRDEN FAZLA SORU KÖKÜNÜN 
 OLDUĞU PARAGRAFLAR • 5

1. Paragrafta diş çürüklerini onarmak için kullanılan 
“amalgam” adlı dolgu malzemesinin içerdiği civa se-
bebiyle insan vücuduna zararları sonradan tespit edil-
miştir. Bu da geliştirilen ürünlerin olumsuz yanlarının 
olabileceği yargısına ulaştırır bizi.

Cevap A

4. Parçada X nolu cümlede sabunun düşündüklerinden 
çok talep görmesi beklenmeyen bir durumdur. XIV. 
cümlede erik biçimindeki sabunun ısırılıp yerine kon-
ması da beklenti dışı duruma örnektir. Buna göre 
doğru cevap E seçeneğidir.

Cevap E

2. Paragraftan hareketle sağlık üzerine daha çok çalış-
ma yapıldığı, araştırmaya ayrılan bütçenin arttığı, ye-
ni malzemelerin uygulama kolaylığı veya yeni mal-
zeme üretmenin maliyeti artırdığı gibi ifadelere ke-
sinlikle yer verilmemiştir. Buna karşı civanın insan 
vücuduna zararının tespiti “kompozit rezin” adlı mad-
denin üretilmesini gerekli kılmaktadır. 

Cevap C

3. Paragrafta “kompozit rezin” adlı madde “amalgam” 
adlı dolgu malzemesine tercih edilmeye başlanmış-
tır. Bu değişimin ilk dayanağı amalgam’ın içerdiği ci-
vanın insan vücuduna zararıdır. Aynı zamanda amal-
gam adlı ürünün sadece koyu renkli bir dolgu mad-
desi olması kompozit rezinin ise dişin doğal rengin-
de olması estetik üstünlüğe işaret eder. 

Cevap D

5. Bu tip sorularda paragraf iki farklı konudan veya bir 
yerden sonra aynı konunun farklı yönünden bahse-
der. Parçanın doğru yanıtı D seçeneğidir. Çünkü VIII. 
cümleye kadar meyve kokulu sabunun üretiminden, 
üretim yerinden bahsedilmekte iken VIII. cümleden 
itibaren sabunun iki genç tarafından dünyaya nasıl 
pazarlandığının serüveni anlatılmaktadır.

Cevap D

6. Paragraftan hareketle sabunların Cadılar Bayramı’na 
özel versiyonun hazırlanması, üretimin Amerikan kül-
türüne uygun olarak çeşitlendirilmesine örnektir. 

Cevap A

7. Parçada, Edirnelilerin geçimini sabundan sağlama-
ları A seçeneğine, sabunu kadınların yapması C se-
çeneğine, meyve kokusunu altı ay koruması D seçe-
neğine Amerika’da erik biçimindeki sabunun ısırılıp 
yerine bırakılması E seçeneğine işaret eder. Fakat 
sabunun altı ay sonra kullanılmaya başlanması B se-
çeneğine aykırıdır. 

Cevap B
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ALES • PARAGRAFBİRDEN FAZLA SORU KÖKÜNÜN 
 OLDUĞU PARAGRAFLAR • 6

1. Verilen parçada, çocuklara sunulan ürünlerde rekla-
mın çocuklar üzerindeki etkisinden bahsedilmekte-
dir. Reklamlarda kullanılan çizgi film karakterleri ya 
da süper kahramanları gerçek zanneden çocuklar 
reklamda ürünle özdeşleştirilen bu kahramanların 
kullandıklarını kullanma eğilimindedir. Bu da çocuk-
ların objektif bakış açısından mahrum olduklarına 
işarettir. 

Cevap D

7. I. ve II. cümlede, simyacıların maddeleri altına dö-
nüştürmek için yaptığı uğraşların kimya biliminin ge-
lişmesine katkıda bulunduğu belirtiliyor. VI. cümlede, 
benzer özelliklere sahip elementlerin aynı periyotta 
olmalarından tablonun “periyodik” diye nitelendirildi-
ği ifade edilmektedir. Diğer cümlelerde neden-sonuç 
ilişkisi kurulamamaktadır.

Cevap C

2. E seçeneğinde çocuğa yöneltilen: “Bu çikolatayı yi-
yerek süper güç kazanan arkadaşın var mı?” soru-
su, çocuğun hayal ile gerçeği araştırmak için sorgu-
lama yapmasına yönelik bir sorudur. 

Cevap E

3. İkili sorularda önce sorulara göz atmak ne arayaca-
ğımızla ilgili ipucu sağlar bize. Aksi takdirde ikinci so-
ru için parça tekrar okunmalıdır ki bu da ciddi bir za-
man kaybına yol açar. Paragrafta bir denek grubuna 
bir saat boyunca labirentin çıkışını bulma çalışması 
yaptırılmış. Sonrasında ise bir kısmı uyutulmuş diğer 
kısmı çalışmaya devam ettirilmiştir. Beş saat sonra 
uygulanan aynı labirent sorusu uyuyanlarca daha ra-
hat çözülmüştür. O halde uyku düşünsel performan-
sı olumlu etkiler görüşü parçadan çıkarılabilir. 

Cevap B

4. Paragrafı dikkatle incelediğimizde uyumakta zorluk 
çekenler diye bir denek grubundan söz edilmemek-
tedir. B, C, D ve E seçeneklerinden parçada söz edil-
miştir.

Cevap A

5. “Çünkü zaman çok değerliydi ve kendi yaptıkları tak-
vim ne kadar çok kişi tarafından benimsenirse o ka-
dar söz sahibi olabilirlerdi.” cümlesinden kültürlerin 
kendi yaptıkları takvimlerin yaygınlaşmasını isteme-
sinin nedeninin egemenliğini başkalarına kabul ettir-
mek istemesi olduğuna ulaşılabilmektedir.

Cevap C

6. “Bir takvimin kitlelerce kabul görmesi ancak, onun 
zamanın en küçük bölümlerini belirleyebilmesiyle 
sağlanabilirdi.” cümlesinden bir takvimin yaygın ola-
rak benimsenip kullanılabilmesi için zamanı olabildi-
ğince ayrıntılı göstermesi özelliğine sahip olması ge-
rektiğini çıkarabilmekteyiz.

Cevap E

8. Parçada, elementlerle ilgili araştırmaların periyodik 
tablonun oluşmasını sağlaması gibi gelişmelerden, 
tablonun başlıca özelliklerinden, simyayla ilgili çalış-
maların kimya biliminin gelişmesine katkıda bulun-
duğundan benzer özelliklerine sahip elementlerin ay-
nı periyotta olmalarından tablonun “periyodik” diye 
nitelendirildiğinden söz edilmiştir. Ancak periyodik 
tablonun son halini ne zaman aldığına değinilmemiş-
tir.

Cevap D
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ALES • PARAGRAFBİRDEN FAZLA SORU KÖKÜNÜN 
 OLDUĞU PARAGRAFLAR • 7

1. “Sürekli yeni karakterler eklenerek, ölen karakterler 
hikâyeye yeniden alınarak ve karakterlerin hikâyele-
ri geçmiş, şimdi ve gelecekte birbiri içinde işlenerek 
dizinin temeli olan merak ögesi sürekli canlı tutulu-
yor.” cümlesinden “Lost” dizisinin izlenme oranının 
yüksek olmasında “karakterlerdeki çeşitlilik ve deği-
şim”, “hikâyede farklı zaman dilimlerinin iç içe geç-
mesi” özelliklerinin etkili olduğu söylenebilir.

Cevap C

7. Parçada, sözü edilen fosilin “Australopithecus afa-
rensis” türünün özelliklerini taşıdığına, kol kemikleri-
nin dizlere kadar indiğine, bütün kemik parçalarının 
bulunduğuna, kafatasının küçük olmasının beyninin 
küçük olduğunun bir göstergesi olduğuna değinilmiş-
tir. Ancak Selam’ın ne tür yiyeceklerle beslendiğine 
parçada yer verilmemiştir.

Cevap A

5. Parçada, eski bayramların özlemini duyan bir kişinin 
düşüncelerine yer verilmiştir. Ancak parçaya daya-
narak toplumsal uzlaşma için bayramların fırsat ola-
rak değerlendirilmesi gerektiğinden söz edilemez.

Cevap D

6. Parçadaki sözleri söyleyen kişinin eski bayramları 
özlediği için duygusal, eski günleri özleyen, üzgün 
ve geleneklerine bağlı bir niteliğinin olduğunu düşü-
nebiliriz. Fakat parçadan bu kişinin neden “küskün” 
olduğuna bir cevap alınamamaktadır.

Cevap A

8. Parçada, Selam adlı fosilin Lucy’den yüz elli bin yıl 
önce yaşadığının tahmin edildiği ifade edilmiştir. Se-
lam’ın iki ayak üzerine dik yürüdüğü kesin olduğuna 
göre Selam’dan çok daha sonra yaşadığı bilinen Lu-
cy’nin de iki ayak üzerine dik yürüdüğünü söyleyebi-
liriz.

Cevap B

2. Parçanın sonunda “Lost” dizisinin izleyici kitlesinin 
kimlerden oluştuğu açıklanmaktadır. Bu kitlelerden 
birinin de bilim kurgu ve mitoloji meraklılarından oluş-
tuğu göz önüne alınırsa gerçek olayları izlemeyi se-
venlerin “Lost” dizisi izleyicisi olması beklenemez.

Cevap B

3. Parçadaki “Serender adı verilen bu yapılar aslında 
ev değil, yiyecek saklamak amacıyla yapılmış yerler-
dir.” cümlesinden serenderlerin kiler olarak kullanıl-
dığından, “Çocukların oynadıkları ağaç evlere ben-
zetirler.” cümlesinden görünümlerinin farklı bir şeyi 
çağrıştırdığından, “Ahşap çatmayla yapılanı da, ke-
restesi çam olan da var kestane olan da…” cümle-
sinden değişik malzemelerden yapılabildiklerinden 
ve yapımlarında farklı tekniklerin kullanıldıklarından 
söz edildiği anlaşılmaktadır. Ancak yılın belirli bir dö-
neminde kullanılması serenderlerin bir özelliği değil-
dir.

Cevap A

4. Yiyeceklerin havadar bir ortamda bozulmadan sak-
lanabilmesi için pencerelerinin olmasının, yiyecekle-
ri kemirgenlerden korumak için yerden yüksek olma-
sının ve portatif bir merdivene sahip olmasının ön-
lem amacı taşıdığını söyleyebiliriz.

Cevap E
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ALES • PARAGRAFBİRDEN FAZLA SORU KÖKÜNÜN 
 OLDUĞU PARAGRAFLAR • 8

3. Bu soruyu, mantıklı tek seçeneği okuyup çözmek ol-
dukça basittir. Dikkat ederseniz üçüncü cümlede ki-
tap tanıtma yazısı yazanların kitap seçiminde nes-
nel olmamaları ifadesi vardır. Ama paragrafta nes-
nellik kitap seçiminde değil kitap eleştirisinde dikka-
te alınmalıdır. O halde üçüncü cümle, yakınılan kav-
ram değildir. Seçeneklerde üç olmayan tek madde B 
seçeneğidir. 

Cevap B

6. Parçada, ilk cümlelerden (Sap ve başlıktan oluşan 
bir tıraş bıçağı en fazla ne kadar geliştirebilir ki? En 
keskin tıraş bıçağı daha ne kadar keskinleşebilir?) 
itibaren televizyonlarda gösterilen tıraş bıçağı rek-
lamlarında gerçeklerden uzak bilgiler verilmesi eleş-
tirilmektedir.

Cevap B

2. Söz öbeği sorularında anlatılmak isteneni verilen kı-
sımdan çıkarabiliyorsanız çoğu zaman parçayı oku-
maya gerek bile kalmaz. Bu yöntem zaman kazan-
ma açısından önemlidir.

 “Yapıtın avukatlığını yapmak” sözünden eserdeki dü-
şünceleri açıklamaya çalışmaktır. Daha doğrusu eser-
de üstü kapalı yerleri açıklamaya çalışmaktır. 

Cevap C

1. Alıntı, parçada işlenen konunun somutlaştırılması ve 
daha iyi algılanması için o konuda uzman birinin sö-
züne yer vermedir. Parçada “Günün hangi saatlerin-
de yazarsınız?”, “Nasıl yazıyorsunuz?” sözleri, par-
çayı yazanın sözleridir. Bu yüzden alıntı olarak ka-
bul edilemez. 

Cevap A

4. Parçada, avcı toplulukların tahta veya kemikten ya-
pılma sayma araçları kullandıklarına, markaların kil-
den yapıldığına, insanların sayma işlemlerinde ge-
nellikle el ve ayaklarından yararlandıkları için onda-
lık basamak sisteminin ortaya çıktığına, günümüzde 
“Arap” sisteminin kullanıldığına değinilmiştir. Ancak 
yazının bulunmasının sayı sisteminin gelişmesini na-
sıl etkilediğine yer verilmemiştir.

Cevap E

5. Parçada, avcı toplulukların öldürülen hayvan sayısı-
nı kaydetmek için tahta veya kemikten yapılma çe-
tele çubukları kullandıklarına, Sümerlere ait kilden 
yapılmış markaların stok tutma amacıyla kullanıldı-
ğına, insanların basit sayma işlemlerinde genellikle 
el ve ayaklarından yararlandıklarına, sayı sistemle-
rinin soyut bir kavramı şifrelemek için kullanılan ilk 
örnekler olmayı bugün de sürdürdüğüne yer verilmiş-
tir. Fakat ölçme-rakamlar arasındaki amaç-araç iliş-
kisinden söz edilmemiştir.

Cevap D

7. Tıraş bıçağı reklamlarının inandırıcılığına inanma-
yan parçanın yazarından “Firmalar yaptıkları reklam-
larla eski ürünlerini dolaylı olarak kötülemektedir.” 
düşüncesine sahip olması beklenebilir.

Cevap A
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1. Parçanın yazarı yazdığı kitabı bir defineye benzet-
mektedir. Buradan yazarın yazma işini severek yap-
tığına ulaşabiliriz.

Cevap E

7. Paragrafta her cümle düşünce ve anlam yönünden 
bir öncekinin devamı niteliğinde olmalıdır. Bu düşün-
ce doğrultusunda paragrafta anlamsal bir bütünlük 
olması gerekmektedir. Paragrafı paragraf yapan en 
önemli özellik budur. Özellikle bu tip sorularda par-
çadaki cümleler arasında geçiş sağlayan ifadelere 
dikkat etmek gerekir. Parçada IV. cümleye kadar gı-
dalar ile ilgili bilgi verilirken IV. cümlede bir anda ye-
ni bir konuya geçilmiştir. O halde bu paragrafı IV. 
cümleden başlayarak yeni bir paragrafa bölmek ge-
rekir.

Cevap C

8. Parçanın V. cümlesinde geçen “zaman zaman” ikile-
medir. I. cümlede geçen “%88, “87, %86” gibi ifade-
ler nesnel verilerdir. IV. cümlede geçen “uygun ko-
şullar sağlansa” ifadesi koşul bildirmektedir. VI. cüm-
lede geçen “söz konusu olabilir” IV. cümlede geçen 
“koşullar oluşabilir” ifadeleri olasılıkları belirtmekte-
dir. Bir kavram ya da olgunun niteliğini, o niteliği ek-
siksiz taşıyan bir başka kavram ya da olguyu örnek 
göstererek anlatmaya benzetme denir. Parçada ben-
zetme yoktur.

Cevap E

5. Parçada B, C, D ve E seçeneklerinin çıkabileceğine 
dair bir yargı bulunmamaktadır. “Çünkü gazdan olu-
şan gezegenlerdeki hava olaylarının …” ifadesiyle A 
seçeneğinde yer alan “Neptün’ün yapısı gazlarla bi-
çimlenmiştir.” yargısı çıkarılabilir.

Cevap A

9. İstatiksel bilgi, sayısal bilgilerden oluşur. Buna göre 
I. ve II. cümlelerde istatiksel bilgilerden yararlanılmış-
tır.

Cevap A

6. Parçada yer alan ifadelere göre;

 “Biri dışında: Uranüs” → A seçeneğine

 “… birbirine katan kasırgalardan eser yok.” → B se-
çeneğine

 “Böylesine belirgin bir eksen yatıklığına” → D seçe-
neğine

 “Jüpiter’in yüzeyini birbirine katan kasırgalardan” → 
E seçeneğine değinilmiştir.

 C seçeneğindeki yargı parçaya göre değinilen bir ifa-
de değildir.

Cevap C2. Yazar kurgulamadan, içinden geldiği gibi yazmayı 
“ip”e benzeterek somutlaştırmaktadır. Yazarın “ip kop-
ması” olarak nitelendirdiği olay ise “yazarken bir nok-
tada tıkanıp kalması” olabilir.

Cevap C

3. II. cümlede, “çok daha kısa”; III. cümlede, “ise”; IV. 
cümlede, “karşın” sözleri bu cümlelerde karşılaştır-
ma yapıldığını göstermektedir. I. ve V. cümlelerde 
karşılaştırma yapılmamıştır.

Cevap B

4. Parçanın IV. cümlesinden (Sosyoloji eğitimi almış ol-
mama rağmen ben makineyi üstün bulurken mate-
matik eğitimi almış olan arkadaşımsa insanı üstün 
bulmuştu.) sosyoloji ve matematiğin farklı temeller 
üzerine kurulmuş disiplinler olduğuna ulaşabilmek-
teyiz.

Cevap A
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1. Parçada geçen “Bölgede yaşamış olan toplumların 
sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısını ortaya ko-
yabilecek bir dünyaydı boncuklar.” yargısıyla doğru-
dan toplumların yaşam şekli (sosyokültürel, ekono-
mik durumu (sosyoekonomik) ile ilgili boncukların bil-
gi verebileceği açıktır. Ama nüfus yapısı ile ilgili her-
hangi bir bulgu yoktur.

Cevap B

6. Parçada geçen cümlede yazar özellikle “sanatçı ki-
şiliğinin bu süreçteki kavgalarından sağ çıkamazsa” 
diyerek kendi ve etkilendiği diğer sanatçılar arasın-
daki mücadelenin (etkilenme konusunda) kimin açı-
sından sonuçlanacağını belirtmiş ve bu ifadeyle di-
ğer sanatçıların etkisinde kalması kastedilmiştir. Bu 
ifade de C seçeneğinde yer almaktadır.

Cevap C

7. 

Yardımcı düşünce sorularının her bir cümlesi fark-
lı bir özellikten bahseder. Bu sebeple paragrafın 
tamamını okuyup seçeneklerde olmayanı bulma-
ya çalışmak hem zihni yorar hem ikinci okuma 
gerçekleşeceği için vakit kaybıdır. Bu tarz sorula-
rı parça parça okuyup şıklarla karşılaştırmak en 
doğru ve en kısa çözüm yoludur.

 Parçada birinci cümlede Yunus’un yol göstericiliği-
ne, II. cümlede şiirlerinin evrensel nitelik taşıdığına, 
III. cümlede şiirlerinin güncelliğini koruduğuna, V. 
cümlede ise şiirlerinde sevgi ve hoşgörüyü yansıttı-
ğına değinilmiş. Fakat A seçeneğine değinilmemiş-
tir.

Cevap A

8. Yunus Emre’nin geniş bir coğrafyada benimsenme-
si; ikinci cümledeki benimsenir ifadesinde, dördüncü 
cümledeki Anadolu’da binlerce ağızdan söylenmiş 
ifadesinde ve altıncı cümledeki Anadolu’nun sözü ol-
muş ifadelerinde açıkça belirtilmektedir. 

Cevap C

2. Parçada geçen yüzey araştırması, kazı, sosyoeko-
nomik …” gibi ifadeler birer terimdir (A). “Bölgede ya-
şamış olan toplumların …” ifadesi açıklama bildir-
mektedir (B). Yine “ilişkisini keşfettim (fil)”, “bir dün-
yaydı boncuklar (isim)” farklı türden cümleye örnek-
tir (C). Öznellik ise “çok heyecan vericiydi” ifadesiy-
le sağlanmıştır (D). Alıntı bir başkasının düşüncesi-
ne yer verilmesidir. Parçada yazar sadece kendi dü-
şüncelerini aktarmaktadır.

Cevap E

3. Parçada geçen ifadeler doğrultusunda;

 “Başlangıçta mutsuzların, dışlanmışların, başarısız-
lıkların yakınmalarını anlattığı için yadırganan … → 
I

 “Aşk, ölüm, hastalık, özlem, umutsuzluk gibi evren-
sel konuları işleyerek …” → II

 “… yalnız vatanı Arjantin’de değil …” → III

 “… tango müziği ve tango dansı …” → IV numaralı 
ifadelerle ilgili bilgi bulunmaktadır. Günümüzde niçin 
unutulduğuyla ilgili bir bilgi yoktur.

Cevap B

4. Parçada yer alan ifadelere göre;

 “1940’lı yıllarda ülkemiz de bu akımın dışında kalma-
dı…” ifadesiyle A seçeneğine,

 “Esin Engin, Erol Büyükburç …” örnek verilerek B se-
çeneğine,

 “… gibi unutulmaz şarkılar …” ifadesiyle C seçene-
ğine,

 “… Tangonun çok sevilmesi …” ifadesiyle E seçene-
ğine değinildiği görülmektedir. D seçeneğinde yer 
alan ifade parçada değinilen bir ibare değildir.

Cevap D

5. Parçada yer alan “Başkalarının etkisinde kalmaktan 
hiçbir zaman kaçınmam” ifadesiyle A seçeneğindeki 
yargıya ulaşılabilir. Eğer bir sanatçı başkalarının et-
kisinde kalmayı yeğliyorsa başka sanat dallarına da 
meyil verdiği anlamı çıkmaktadır.

Cevap A
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1. Parçada geçen cümlelere istinaden;

 “Ekolojik evler temel enerji olarak güneş, su ve rüz-
gârı kullanıyor.” yargısıyla B seçeneğinde,

 “Ekolojik evi oluşturan temel öğeler, doğal, dönüşe-
bilen, sürdürülebilir, atık üretmeyen …” ifadesiyle C 
seçeneğinde,

 “Ekolojik evlerde, insan sağlığı ilk sırada geliyor.” yar-
gısıyla D seçeneğinde,

 “… seramik, ahşap, toprak, metal … gibi malzeme-
ler tercih ediliyor.” yargısıyla E seçeneğinde yer alan 
ifadelere yer verildiği görülmektedir. Bu evlerin mi-
mari yapıları parçada bulunmamaktadır.

Cevap A

6. Parçada bir olay anlatıldığı için öykülemeye başvu-
rulduğu söylenebilir. Parçada geçen “en büyük yer-
leşim yeriydi” bir karşılaştırma, “gözler önüne ser-
mek” deyim, “… uygun hale getirmek” ifadesi ise 
amaç bildirmektedir. Parçada insana ait özellikleri 
doğa için kullanmak olan kişileştirmeye yer verilme-
miştir.

Cevap E

2. Parçaya göre “enerji kaybettirmeyen” ifadesinden 
“tüketilen enerji miktarı”, “artık üretmeyen” ifadesiy-
le “üretilen evsel atık miktarının” ekolojik evlere gö-
re daha az olması beklenir.

Cevap D

3. Parçada geçen “Çünkü artık piyasada bu türden pek 
çok kitap buluyor.” yargısıyla Simyacı’nın kendi tü-
ründe yazılmış ilk örneklerden biri olduğu anlamı çık-
maktadır. Bu eserin ilk yayımlandığında büyük ilgiy-
le karşılanması türlerinin arasında ilk örneklerden bi-
ri olduğu anlamı çıkmaktadır.

Cevap B

4. Parçada Simyacı’nın kendi türünde yazılmış ilk ör-
nekler arasında yer aldığı ve bu yüzden büyük bir il-
giyle karşılandığı belirtilmiştir. Parçanın tamamında 
özellikle bu tür kitapların son zamanlarda arttığı (yüz-
lerce) ve bunların artık ilgi çekmediği vurgulanmıştır. 
O halde bu durumda “ölçünün kaçması” söz konu-
sudur. Bunu da anlatabilecek en iyi deyim “suyu çık-
mak” deyimidir.

Cevap C

5. Parçaya göre;

 “Bugün Kamboçya, Tayland, Laos ve Burma sınırla-
rı içerisinde kalan Angkor …” ifadesiyle A seçeneği-
ne,

 “Şaşırtan bir mimari anlayışla kurulan kanallar …” 
ifadesiyle B seçeneğine,

 “NASA’nın aldı radar ve uydu fotoğrafları ve ultraso-
nik incelemeler yardımıyla yapılan çalışmalarda …” 
ifadesiyle C seçeneğine,

 “… yapılan çalışmalarda tapınaklar; yüzlerce ev ve 
kanal ortaya çıkarıldı.” ifadesiyle E seçeneğine de-
ğinilmiştir.

Cevap D
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8. Parçada geçen “gözünün gerisinden çıkan beyaz tüy-
leri ile diğer akrabalarından ayrılan …” ifadesiyle B 
seçeneğine,

 “… nisan – eylül arasındaki göçleri …” ifadesiyle C 
seçeneğine,

 “Doğubeyazıt sazlıkları ile Muş Ovası çevresindeki 
sulak çayırlar …” ifadesiyle D seçeneğine,

 “… yalnızca türkülerde yaşayacağı …” ifadesiyle E 
seçeneğine değinilmiştir.

 Fakat başka türden kuşlarla benzerliğine değinilme-
miştir. Öteki turnalardan farkına değinilmesi ya da 
özelliklerinin sıralanması bizi bu yargıya götürmez.

Cevap A

7. Parça üzerinden kurulmuş sorularda sadece parça 
içerisinde geçen bilgilere dayanarak cevabı bulma-
mız gerekmektedir.

 Soruda telli turnanın Türkiye’de az bulunmasının ne-
deni sorulmaktadır.

 Kendisinden önceki cümlenin gerekçesi ve nedeni 
sorulduğunda “Çünkü” bağlayıcı özellik taşır. “Çün-
kü” ile başlayan cümle telli turnanın Türkiye’de az 
bulunmasının nedenidir.

 “Çünkü telli turnaların üreme alanı olan, aynı zaman-
da nisan-eylül arasındaki göçleri sırasında konakla-
dıkları Doğubeyazıt sazlıkları ile Muş Ovası çevre-
sindeki sulak çayırlar yıldan yıla azalıyor.” cümlesi  
“C”  seçeneğini göstermektedir.

Cevap C
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1. Parçaya göre cevaplandırmamız gereken bu soru-
yu, seçenekleri parçada arayarak kolaylıkla yapabi-
liriz.

 “Bu müze, 1997-2005 yılları arasında yapılan su al-
tı arkeoloji çalışmalarında ortaya çıkan buluntularla 
oluşturulmuştur.” cümlesi  “A”  seçeneğidir.

 “1979’dan beri UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’n-
de” cümlesi  “B”  seçeneğidir.

 “Ohri Gölü’nün suyu, Fethiye’deki Ölüdeniz’i  arat-
mayacak derecede mavi ve berrak.” cümlesi  “C”  se-
çeneğidir.

 “Ohri Gölü kıyısındaki müze, Kemikler Koyu’ndaki bu 
tarih öncesi yerleşimin yeniden inşa edilmiş hâlini zi-
yaretçilere sunuyor.” cümlesi  “D”  seçeneğidir.

 Müzenin inşa edilmesinin kaç yıl sürdüğüne ait bir 
bilgi bulunmamaktadır.

Cevap E

5. Parçada yer alan ifadelerden: “Ne bir başkasının uy-
ruğu olmak ne de Pers kralına haraç ödemek istiyor-
lardı.” yargısıyla İyonların “Perslerin onlardan zorla 
para alması ve başkalarının egemenliği altında bu-
lunmaktan rahatsızlık duymaları” sayılabilir.

Cevap D

3. Parçaya göre; Paganizmin yaygın olduğu devirlerde 
insanlar doğanın kutsal olduğuna, doğada gözlenen 
olayların da tanrıların yansıması ve işaretleri oldu-
ğuna inanırlarmış. Bu inanışın sonucunda da bir ha-
sat mevsimi verimli geçtiğinde, o mevsimin sonunda 
tanrılarına şükranlarını sunmak için kurban adarlar-
mış. 

Cevap A

6. Parçaya göre;

 “… sınırına kadar uzanan koca bir imparatorluk ol-
muştu.” yargısıyla A seçeneğine,

 “Buyruklarının, ülkesinin her yanına aynı zamanda 
ulaşabilmesi için yollar yaptırdı.” yargısıyla B seçe-
neğine,

 “Perslere karşı ayaklanan İyonlara Atinalılar da des-
tek oldular.” yargısıyla D seçeneğine,

 “Fakat Anadolu’nun bazı sahillerinde yaşayan İyon-
lar …” ifadesiyle E seçeneğine değinilmiştir.

 Parçada Perslerin yenildiği doğrudur; fakat hem Ati-
nalılara yenilmiş (İyonlara değil) hem de nedeni ve-
rilmemiştir.

Cevap C

7. Her paragrafın bir yazılma amacı vardır. Genelde ya-
zar bu amacını okuyucuya doğrudan belirtir veya do-
laylı yoldan sezdirir. Parça Maraton koşusunu anlat-
mış ve okuyucuya bilgi vermeyi amaçlamıştır. Seçe-
neklerde yer alan ifadelerden sadece parçaya göre 
A seçeneği çıkarılabilir. Özellikle Pers ordusunun Ati-
na ordusundan yedi kat büyük olmasına rağmen ye-
nilmesi, Atinalıların savaşta olağanüstü bir başarı el-
de ettiklerini göstermektedir.

Cevap A

4. Bilgi vermeyi amaçlayan metinler açıklayıcı metinler-
dir. Yalın, anlaşılır, duru ifadeleri vardır. Verilen par-
çada Paganizm hakkında bilgi verilmiştir ve bu bilgi 
en anlaşılır biçimde ifade edilmiştir. 

Cevap C

2. Parçanın bütününe baktığımız zaman “Çalışmanın 
yapıldığı koya da bütün bu buluntulara gönderme ni-
teliğinde bir isim konmuş: Kemikler Koyu.” cümlesi 
“A” seçeneğidir.

 “Bir yakası Makedonya, öbür yakası Arnavutluk sı-
nırları içinde kalan Ohri Gölü’nün suyu” cümlesi “B” 
seçeneğidir.

 “Maden Devrinin bir bölümüne kadarki döneme kar-
şılık gelen MÖ 1200-600 yıllarına ait bir yerleşimin 
varlığına rastlanmış” cümlesi  “C”  seçeneğidir.

 “Sahip olduğu güzelliklerle turistleri kendisine çeken 
eşsiz bir göl” cümlesi  “E”  seçeneğidir.

 Doğru cevap  “D”  seçeneğidir. 

 “Müzede, tarih öncesi yerleşimlere ilişkin kaya resim-
lerine rastlanmamaktadır.”

Cevap D
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1. Parçada  “E”  seçeneğindeki,

 Tarihin bir döneminde denizlerin seviyesinin yüksel-
mesinin nedeni; Pitman’a göre, büyük depremlerden 
sonra Asya ile Avrupa birbirinden ayrılınca İstanbul 
Boğazı’nda günde 10 milyon metre küp su, iki yıl bo-
yunca devasa şelaleler halinde göle dolmaya başla-
masıdır.

Cevap E

6. Parçanın geneline baktığımız zaman “kazı, morfolo-
ji, organik” sözcükleri terimsel anlam içerir  “B”  se-
çeneği.

 Alıntı sözler tırnak içerisinde yazılır  “VII”  numaralı 
cümlede tırnak içerisinde yazılmış bir cümle bulun-
maktadır.  “C”  seçeneği.

 Koşul cümlesi  “se, sa”  ile sağlanır. VI numaralı cüm-
lede “rastlanması durumunda” cümlesi “rastlanırsa” 
anlamında düşünülebilir ve bir koşul anlamı taşımak-
tadır. “D”  seçeneğidir.

 Sayısal verilen kanıtlanabilir verilerdir ve nesneldir. 
Parçada geçen bütün sayısal ve ispatlanabilir cüm-
leler nesnel verilere örnek olabilir. “E”  seçeneğidir.

 Parçada tanımlama cümlesi bulunmamaktadır. 
Cevap A

3. Parçada numaralandırılmış her cümle birbirini des-
tekler niteliktedir. Soru öncülünde genel düşünceyle 
gelişen yani tüm cümlelerin zıt anlamını ifade eden 
cümle sorulmaktadır. Yazarın I. cümlesinden IX. cüm-
lesine kadar hep yeni kuşağın şanslı olduğu yargısı-
na varıyoruz. Fakat X. cümlede “… yine de benim 
kuşağımın daha şanslı olduğunu düşünüyorum.” yar-
gısı, cümlenin genel düşüncesiyle çelişmektedir.

Cevap E

2. Parçada sözü edilen teze göre ve sadece parçada 
verilen bilgiler ışığında  “B”  seçeneğindeki bilgiye 
ulaşılamaz. Yapılan son araştırmaların Nuh Tufanı’y-
la ilgili bütün kuşkuları ortadan kaldırıldığıyla alaka-
lı bir bilgi yoktur.

Cevap B

4. II. cümlede “… neredeyse hiç yoktu, kıymetini bilin 
elinizdekilerin” derken yazar kendi küçüklüğündeki 
imkanların yetersiz olduğunu belirtmiştir. 

 V. cümlede geçen “Bizim çocukluğumuzda böyle çe-
şit çeşit, renk renk şekerler mi vardı?” sorusuyla “yok-
tu” anlamı oluşturularak yetersizlik belirtilmiştir. Yine 
VII. cümlede “Pazardan akide şekeri alınırdı o da haf-
tada bir …” ibaresiyle yine bunun da yetersiz olduğu 
söylenmiştir.

Cevap D

5. Bir parça iki paragrafa ayrılmak isteniyorsa; yapma-
mız gereken ilk şey farklı konuya geçişin yapıldığı ilk 
cümleyi bulmak olmalıdır. Farklı konuya geçiş yapı-
lan cümleden itibaren diğer paragrafımız başlamış 
olur. Çünkü bir paragrafta tek yargı bulunur. Verilen 
parçada giriş, Yenikapı’da yapılan kazılarda olağa-
nüstü bir keşfin olduğuna dairdir. Devamındaki cüm-
lelerde de bu keşfin ne olduğu konusunda bilgi veril-
miştir. “V”  numaralı cümle 8 bin yıl öncesinin ayak 
izleri bilim dünyasını nereye götürüyor? sorusunu so-
rarak ortaya yeni bir tez atmıştır ve ikinci paragraf 
başlamıştır.

 Cevap C
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ALES • PARAGRAFBİRDEN FAZLA SORU KÖKÜNÜN 
 OLDUĞU PARAGRAFLAR • 13

7. Parçada söz konusu buluntuyla ilgili olarak;

 “Deniz seviyesinin altında bulunan 8 bin yıl öncesi-
ne ait ayak izleri, İstanbul için bir ilk ve dünyada çok 
az rastlanan bir buluntu” cümlesi  “A” seçeneğidir.

 “İzlerin, suyla taşındığı anlaşılan deniz kumuyla ör-
tülmeden önce kuruduğu ve bu sayede koruna gel-
diği görüldü.” cümlesi  “B”  seçeneğidir.

 “Belki de Neolitik Dönem insanının şimdiye kadar yal-
nızca hayal edebildiğimiz giyimi kuşamı hakkında bil-
gi sahibi olabileceğiz.” cümlesi  “C”  seçeneğidir.

 “Anadolu topraklarında Kula’dan sonra Yenikapı’da 
insana ait ayak izlerine rastlanması kültür tarihi açı-
sından ve tüm arkeoloji dünyası için heyecan verici.” 
cümlesi  “D”  seçeneğidir.

 Parçada kazılarda ne tür bir çalışma yöntemi uygu-
landığına dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Cevap E

8. Parçanın geneline bakarak cevaplandırabileceğimiz 
bu soruda  “B”  seçeneği doğru cevabı vermektedir. 
Bulunan ayak izi söz konusu döneme ait bilgilerin üs-
tüne bilgiler eklenmiştir yani yeni bir boyut kazandır-
mıştır.

Cevap B
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1. Paragraf yapı itibariyle üç bölümden oluşur: giriş, ge-
lişme ve sonuç. Bu bölümlerden giriş bölümü konu-
ya girişin yapıldığı, gelişme bölümü anlatılan düşün-
cenin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı, sonuç bölümü 
ise giriş ve gelişmede ifade edilenlerin bir cümleyle 
özetlendiği bölümdür. Soru öncülü ulaşılabilen seçe-
neği sorduğu için sonuç bölümü üzerinde daha faz-
la durmak gerekmektedir. Sonuç bölümünde mev-
simsel grip ve kuş gribi hakkında bilgi vermektedir. 
Biz parçadan sadece A seçeneğine ulaşabiliriz.

Cevap A

5. Ressam parçanın genelinde ressamlarımızın kendi 
kültürlerini konu edinmemelerinden yakınıyor. “Fran-
sızlar Fransız gibi, İtalyanlar İtalyan gibi” ifadesi on-
ların resimlerde kendi kültürlerini yansıttıklarını vur-
gulamak için söylenmiştir. Bundan yola çıkarak du-
rumu bizim ressamlara getirmektedir. Yani en somut 
haliyle bizim ressamımız “Topkapı Sarayını değil, Piz-
za Kulesini” çiziyor. Haliyle kendi kültürünün ürünle-
rini konu edinmiyor. Bu da D seçeneğinde verilmiş-
tir.

Cevap D

Bu tip sorularda seçenekleri eleme yöntemini kullanır-
sak zaman kazanabiliriz. II numaralı ifadeden eminsek 
ve sadece II numaralı seçeneklerin bulunduğu seçe-
nekleri alacak olursak cevap zaten D seçeneği çıka-
caktır.

7. Paragrafta 200 yıl önce verilen bir mahkeme kararı 
ve günümüzde bu kararın farklı verildiğine değinil-
miştir. Kararı veren mahkeme bizzat olayın içerisin-
de olduğu için bu kararı vermiştir. Günümüzde bera-
at kararını veren halk mahkemesi ise olayın dışında-
ki ve şartları farklıdır. O halde bizim aramamız gere-
ken ifade aradan geçen zamanın ve içerisinde bulu-
nulan şartların olaya bakışını değiştirebileceğidir. Bu 
da sadece D seçeneğinde bulunmaktadır.

Cevap D

2. Parçada “pandemi yani dünya çapında bir salgın ya-
ratmadı” ifadesiyle biz bir virüsün pandemi sayılma-
sı için sadece “insanlar arasında hızla yayılması” 
özelliğinin olması yargısına ulaşabiliriz. Çünkü par-
çada “dünya çapında bir salgın yaratmadı” denilmiş-
tir. I ve III numaralı yargılara ulaşamayız.

Cevap B

3. Parçada bir araştırmadan söz edilmektedir. Bu araş-
tırmanın geçerliliğinin tartışma konusu olduğu ve tam 
bir neticeye ulaşılmadığı anlatılmaktadır. Önce sekiz 
kişi, ardından 16 kişi üzerinde gerçekleşen deneyin, 
küçük bir grupla gerçekleştirildiği üzerinde durulmuş-
tur. Bununla beraber I numaralı ifade, “… bu kişile-
rin ağrı hissedip hissetmedikleri % 81 doğrulukla tes-
pit edilebilmiş.” ifadesiyle II numaralı ifade, “… ağrı-
lı ve ağrısız ısı hissi verildiğinde” ifadesiyle III numa-
ralı ifadeyle geçerli olmadığı iddia edilebilir.

Cevap E

4. Parçanın giriş kısmında “Ağrı konusunda hastasının 
tarifine güvenmek zorunda kalan doktorlar için ağrı-
yı ölçmek ve izlemek ileride mümkün olabilir.” ifade-
si kullanılmıştır. Parçanın devamında bunun nasıl ya-
pıldığı ve doğruluk oranı verilmiştir.

 O halde bu araştırma sadece “Hastalardan bilgi al-
maya gereksinim duymadan ağrının değerlendirilme-
si” için yapılmaktadır. Eğer nesnel olarak bu ölçüle-
bilirse, doktorların ağrı konusunda hastadan bilgi al-
masına gerek kalmaz.

Cevap C

6. Parçanın tamamında ressam eleştirel bir tutum içe-
risindedir. Ressamlarımızı kendi kültürlerinin ürünle-
rini konu etmemesini eleştirmektedir. Parçanın so-
nunda “Kendimden olanı çizeceğim ve bunun karşı-
lığı var.” diyerek kendi kültürümüzü yansıtan resim-
lerin de beğeni toplayabileceğini ifade etmektedir. 
Yani cevap A seçeneğidir.

Cevap A

8. Parçada geçen “iki yüzyıl önceki ihtilal mahkemesi, 
hanedanlar arası ilişkilerin, devletler arası ilişkilerden 
önce geldiği bir Avrupa’da, kralla kraliçenin başka 
hanedanlardan, yani yabancı güçlerden yardım iste-
mesi vatana ihanet sayılmıştır.” cümlesi bu sorunun 
cevabıdır. Buradan da anlaşıldığı üzere kral ve kra-
liçe ülke çıkarlarını hiçe saymışlardır.

Cevap C
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1. Eski sahaflar ve günümüz sahafları hakkında bir kar-
şılaştırma yapılmıştır. A seçeneğine “… akademis-
yenlerle bile tartışacak kadar bilgi sahibiydiler.” yar-
gısıyla ulaşabiliriz. B seçeneğine “… sınava hazırlık 
kitapları veya çok satan kitaplarla ilgilenmezlerdi.” 
ifadesiyle ulaşabiliriz. C ve D seçeneklerine “Daha-
sı, birçoğu eski harfli metinleri rahatlıkla okudukları 
gibi Latince, Rumca gibi dillere de hakimdi.” yargı-
sıyla değinildiğini görüyoruz. E seçeneği ise eleştiri-
len bir durum değildir.

Cevap E

5. Bu tür sorularda metinle ilgili bütün sorular okunduk-
tan sonra metne geçilirse zaman kazanılmış olur. 
Parçada “neden sağlıklı bireyler kullanılmamıştır?” 
sorusu yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı engelli 
bireylerin yaşamlarının kolaylaştırılması gibi düşünü-
lürse hedefe sadece böyle bireylerle ulaşılabileceği 
yargısı ortaya çıkmaktadır.

Cevap C

3. V. cümle bir nedendir, VI. cümle ise bir sonuçtur. Za-
ten VI. cümle “dolayısıyla” ifadesiyle başlayarak ken-
dini ele vermiştir. V. cümlede bir madenin başka bir 
madene dönüşmeyeceği belirtilmiş, VI. cümlede ise 
buna bağlı olarak değersiz madenlerden değerli ma-
denler üretilemez sonucuna varılmıştır.

Cevap E

2. “Sahaflar sarraflaşmadan önce” ifadesiyle asıl anla-
tılmak istenen olayın ticari boyutudur. Bir sarraf bir 
gramın bile hesabını yapmak zorunda olduğu için ti-
careti çok iyi bilmeli ve hesaplarında gramın varlığı-
nı bile yok saymamalıdır. Eğer sahaf da sarraflaşır-
sa işin ticari boyutunu öne çıkarmış demektir.

Cevap B

4. Parçada kimya ile ilgili bilgi verildikten sonra bu ko-
nuyla alakalı Kindi’nin görüşlerine ve yaptıklarına yer 
verilmiştir. O zaman parçanın düşünce akışı bu yön-
de tamamlanmalıdır. Son cümlede Kindi’nin düşün-
cesi bir nevi desteklenmiştir. Böylelikle bu düşünce-
nin yine kimya biliminin gelişmesine katkı sağlama-
sı gerekir. Haliyle bu ifadeye en yakın yargı A seçe-
neğinde yer aldığı için cevap bu seçenektir.

Cevap A

6. Parçada geçen “Uzuvlarındaki hasar durumuna gö-
re birbirinden farklılaşan sinirsel aktiviteler bu elekt-
rotlar kullanılarak kaydedildi.” ifadesiyle, “Kullanıla-
cak bilgisayar programına tanımlamak üzere hasar-
lı uzuvların çalışma ilkelerini tespit etmek” yargısına 
ulaşabiliriz. Yani bu ifade soru öncülünde verilen yar-
gının amacını teşkil etmektedir.

Cevap C

7. Parçada bir araştırma ve bu araştırmanın sonucu di-
le getirilmiştir. Paragrafın son cümlesinde bir başa-
rıdan söz edilmektedir. O halde bu başarı en çok ki-
mi mutlu edebilir? Elbette ki felçli hastaları…

Cevap A
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1. Soru öncülündeki ifadenin yanıtı parçanın 2. ve 3. 
cümlelerinden rahatlıkla çıkarılabilmektedir. Parça-
nın 2. cümlesinde yer alan “… az bir zaman kaldığı-
nı müjdeler.” ifadesi ve 3. cümledeki “… endişeli bek-
leyişe gerek yok gibidir.” ifadesiyle ön sözün “kitabın 
bittiğine işaret eden bir aşama olduğunu” bunun da 
yazara keyif verdiği anlaşılmaktadır.

Cevap A

2. Yazar 3. cümlede soru öncülündeki ifadenin yanıtını 
vermiştir. İlk ön söz yazıldığında bu çalışmanın ilgi 
görüp görmeyeceği konusunda sıkıntılı bir bekleyiş 
söz konusudur. Eğer yazar dördüncü, beşinci baskı 
için ön söz yazıyorsa bu sıkıntılı bekleyiş ortadan 
kalkmıştır. Çünkü beşinci baskıya ulaşan bir eserin 
beğenildiği açıktır. O halde B seçeneğinde verilen 
ifade sorunun doğru yanıtıdır.

Cevap B

3. Parçanın sonuç bölümü genellemenin yapılabilece-
ği bölümdür. Parçanın giriş ve gelişme bölümünde 
anlatılanlar sonuç bölümünde tek bir cümle ile özet-
lenir. Sonuç bölümünde yer alan “Yüksek bir enerji, 
yeniliğe açık bir anlayış, anlamlı ve kalıcı olan yeni-
likleri ayırabilecek tecrübe gerektiren …” ifadesiyle, 
D seçeneğindeki yargıya ulaşıp genelleme yapabili-
riz.

Cevap D

4. Parçada numerik tuş ve klavyenin fonksiyonlarından 
bahsedilmektedir. Eğer numerik tuşların şifreleri da-
ha doğru tahmin ediliyorsa bu telefonlarda sadece 
on adet numerik tuş olmasından kaynaklanır.

Cevap C

5. Parçada “cihazı hareket ettirdikçe cihazın serbest 
uzayda hangi eksene doğru hareket ettiğini gayet 
hassas bir şekilde raporlamada kullanılabiliyor.” yar-
gısıyla biz telefonun ancak bu tahminin boşlukta ya-
pılabildiğini anlıyoruz. Fakat cep telefonu düz bir ze-
min üzerinde ve sabitken daha da zorlaşacağı yar-
gısına ulaşabiliriz.

Cevap E

6. Parçanın en genel yargısı sorulduğunda ya da “ge-
nelleme” ifadesi arandığında son bölümü bakılması 
gereken en önemli bölümdür. Parçanın genelinden 
ve özellikle son cümlesinden “bazı teknolojik aletle-
rin güvenlik açısından riskli olabileceği” genelleme-
sine varabiliriz.

Cevap E
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1. Parçanın III numaralı cümlesinde verilen yargının ne-
denini bulmak için cümlelerin başına “çünkü” ifadesi 
getirilebilir. IV numaralı cümlenin başına getirdiğimiz 
çünkü ifadesiyle cümlenin anlamı tamamlanır ve III 
numaralı cümleyle anlamsal bir bağlantı kurulabilir.

Cevap B

5. Parçaya göre yazarı eleştiren kişiler; subjektif yani 
öznel olarak nitelendirilebilir. Çünkü bu düşünce ki-
şiden kişiye değişebilin bir ifadedir. Yine “gerçekler-
den uzak” kimselerdir; çünkü yazarın içinde bulun-
duğu zamanı ve eserlerindeki başarıyı görememek-
tedirler. Ayrıca yazarın yazdığı öyküleri içinde bulun-
duğu zamana göre değerlendirmedikleri için “ne-
den-sonuç ilişkisi kuramamaktadırlar”. Yine bu za-
mana göre değerlendirmedikleri için eleştiren kişiler 
önyargılı olarak nitelendirilebilir. Ömer Seyfettin’i için-
de bulunduğu zamana göre ve şartlara göre değer-
lendirmedikleri için “çok boyutlu düşünen” olarak ni-
telendirilemezler.

Cevap E

2. Parçada geçen V numaralı cümleyle Jules Verne’in 
A seçeneğinde verilen özelliğe, III numaralı cümley-
le B seçeneğinde verilen özelliğe, VII cümlede ge-
çen özellikle “bir çırpıda okunuveren” ifadesiyle C se-
çeneğindeki özelliğe, IV numaralı cümlede geçen 
“hikâyesini belletir” ifadesiyle E seçeneğinde verilen 
özelliğe ulaşılabilir. Parçada Jules Verne’in bilim-kur-
gu ve macera türünde yazmasıyla ilgili herhangi bir 
ifade yer almamaktadır.

Cevap D

4. Parçaya baktığımızda; A seçeneğinde yer alan ifa-
denin tam tersi bir durum savunulmaktadır parçada. 
Parçaya göre Ömer Seyfettin “gündemden düşme-
yen” değil “unutulan” olarak nitelendirilmektedir.

Cevap A

3. Bu parçada yazar, Jules Verne ile görüşlerini ortaya 
koymuştur. I. cümlede ortaya koyduğu yargıyı diğer 
cümlelerde açıklamaya çalışmıştır. Son cümlede öz-
nel ifadeler kullanarak düşüncelerini ortaya koymuş-
tur. Yazar bu parçada “tartışma” anlatım tekniğinden 
yararlanmıştır.

Cevap C

6. Verilen parçanın tamamında öznel bir anlatım karşı-
mıza çıkar. “Yıkılan imparatorluğun enkazı...” şeklin-
de başlayan cümle devriktir ve bu cümlede tanım ya-
pılmıştır. Parçayı oluşturan cümlelerin hepsi birleşik 
yapıdadır.

 Bu parçada benzetmelere yer verilmemiştir.
Cevap D
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8. Parçada yer alan cümlelerden IV numaralı cümlede 
yer alan ifadeye göre şimdiki gezginlerin eski gez-
ginlere göre yolculuk süreleri kısalmıştır. Çünkü es-
kiden yolculuklar at sırtında gerçekleşirken, şimdiler-
de arabayla gerçekleşmektedir. Yine V numaralı cüm-
lede yer alan ifadeye göre eskiden hanlar yetersiz-
ken şimdiki oteller daha konforlu ve daha temiz ol-
duğu anlaşılmaktadır. Buna bağlı olarak I ve II nu-
maralı ifadeler birer avantaj olarak alınabilir. III nu-
maralı ifade yani yemek çeşitliliğinin artması avantaj 
olarak değerlendirilemez. Çünkü parçada “Yalnız o 
dönemin yemeklerinde aklım kaldı.” yargısıyla o dö-
nemdeki yemeklerin daha iyi olduğu vurgulanmıştır.

Cevap C

10. Parçaya baktığımızda I. ve II. cümleler öznel ifade-
lerdir. Yazar kendi yorumuyla bu cümleleri oluştur-
muştur. Fakat III. cümle genel yani nesnel bir ifade-
dir ve bu yargıyla bilimsel bir bilgi kullanılmıştır. IV. 
ve diğer cümleler de III. cümleyi destekler nitelikte 
olduğu için III numaralı yargıdan itibaren parçanın 
ikiye bölünmesi gerekmektedir.

Cevap B

7. Parçaya baktığımızda I ve II numaralı cümlelerin bir-
birlerini tamamladıkları görülmektedir. Parçada III nu-
maralı cümleyle bir anda yargı öznele dönmüştür. Bu 
tip sorularda yargılar nesnelden bir anda öznele, öz-
nelden bir anda nesnele dönerse anlam bütünlüğü 
bozulabilir. O halde III numaralı yargıdan itibaren pa-
ragraf ikiye ayrılmalıdır.

Cevap B

9. II, III, IV ve VII numaralı yargılar öznel yargılardır; 
çünkü yorum katılmıştır, ispatlanamazlar. I numara-
lı yargı ispatlanabilir bir yargı olduğu için nesnel bir ifa-
dedir.

Cevap A

11. Parçanın ilk cümlesinde ve V. cümlesinde sorular so-
rarak anlatıma doğallık kazandırmıştır (A). Parçanın 
III, IV, V, VI, VII ve VIII numaralı cümlelerinde yazar 
bir konu hakkında okuyucuyu bilgilendirmek maksa-
dıyla açıklama yapmaktadır (B). IV. cümlede geçen; 
“ateş böcekleri, fener balığı, ahtapotlar, mercanlar 
bunlardan bazılarıdır.” ifadesiyle örnekleme yapılmış-
tır (C). VII cümlede geçen; “tıpkı yediğimiz besinle-
rin vücut ısısına dönüşmesi gibi” ifadesiyle benzet-
me yapılmıştır (D). Parçada “alıntı” yoktur. Alıntı, bir 
başkasının sözüne parçada yer vermektir. “Tanık gös-
terme” olarak da bilinir.

Cevap E

12. III. cümlede ortaya konan bilgilerin örneklendirilme-
si IV. cümlede yapılmaktadır.

Cevap C
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1. Parçaya göre Goethe’nin bunalıma düşmesinin sa-
dece üç nedeni vardır: Biri siyasi karışıklıklar, diğeri 
toplumsal patlamalar ve sonuncusu Schiller’in ölü-
müdür. Parçanın son cümlesinde yer verilen bu ne-
denler özellikle “de” bağlacıyla Schiller’in ölümüyle 
başladığı açıkça belirtilmiştir. O halde numaralandı-
rılmış ifadelerden I, III ve IV. ibareler parçaya göre 
Goethe’nin bunalıma düşme nedenlerinden biri ola-
maz. II numaralı ifade parçaya dayanılarak çıkarabi-
leceğimiz tek nedendir.

Cevap B

3. Parçanın ilk cümlesine göre “Osmanlıların 16. yüz-
yıl sonuna kadar yakından izlediği dünya siyaseti 
üzerinde etkili olduğu” anlaşılmaktadır. İlk cümleye 
göre; “Osmanlıları ilgilendirmeyen bir uluslar arası 
politik sorun söz konusu değildir.” ifadesiyle soru ön-
cülünde verilen ifade birbiriyle uyuşmaktadır. Madem 
1596 yılına kadar dünyada Osmanlıları ilgilendirme-
yen bir uluslar arası politik sorun söz konusu değil-
di, o halde Osmanlı bu dönemde etkilidir. Parçanın 
diğer cümlelerinde böyle bir ibare yoktur.

Cevap A

2. Parçaya göre;

 “Şiir, drama, otobiyografi, estetik, sanat ve edebiyat 
teorisi, doğa bilimleri olmak üzere çeşitli konularda 
birçok esere imza atmıştır.” yargısıyla A ve E seçe-
neklerindeki sorunun,

 “Siyasi karışıklıklar ve toplumsal patlamalara” ifade-
siyle B seçeneğindeki sorunun,

 “Küçük yaşta Fransızca, Latince ve Eski Yunanca 
öğrenen” ifadesiyle D seçeneğindeki sorunun ceva-
bı vardır.

 Parçada Goethe’nin “von” unvanı aldığı belirtilmiştir; 
fakat bu unvanın ona neden verildiği anlatılmamış-
tır. Haliyle bu sorunun cevabı parçada yoktur.

Cevap C

4. Parçanın son cümlesi özellikle “Avrupa’nın bölünmüş 
olması, Osmanlılara büyük yarar sağlıyordu; … yü-
rümek için bu zamanı seçti.” ifadesiyle soru öncülün-
de verilen ifade belirtilmektedir.

Cevap E

5. Parçanın aynı soru öncüllerinin farklı olması özellik-
le bu tür sorularda bizlere zaman kazandırmaktadır. 
Soru öncülüne baktığımız zaman bizden istenen bil-
ginin aslında bir önceki soruda karşımıza çıktığını 
görmektedir. V. cümlede geçen “Avrupa’nın bölün-
müş olması” ifadesiyle bu cümleye göre Avrupa’da 
siyasi birliğin sağlanılmadığı anlaşılmaktadır. O hal-
de içinde V. cümle olmayan A, B ve D seçenekleri 
elenmelidir.

 Geriye kalan seçeneklerden C’de siyasi bir birlikten 
söz etmediği için elenirse elimizde sadece E seçe-
neği kalır. II. cümlede farklı kralların adaylığı, IV. cüm-
lede farklı iki Avrupa hükümdarının savaşması Avru-
pa’da siyasi birliğin sağlanamadığını belirtmektedir.

Cevap E
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6. Parçada tarihsel empati ile ilgili olarak  “Farklı alan-
lardaki uygulanma şekli nedir?” sorusunun yanıtı yok-
tur. Diğer seçeneklerdeki soruların parçada karşılık-
ları mevcuttur.

Cevap E

7. Parçayla ilgili olarak, “Bir olayın sonuçları önem sı-
rasına göre sıralanmıştır.” denilemez. Çünkü bir yön-
tem hakkında bilgi verilmiş ve bunu somutlaştırmak 
için değişik yollara başvurulmuştur.

Cevap B

8. “onların penceresinden bakmak” sözüyle “Başkası-
nın gözüyle değerlendirmek” anlamında kullanılmış-
tır.

Cevap C

9. Parçada konuşan kişinin yakındığı tek şey vardır o 
da: “Bir konunun kendisine mal edilmesidir.” Bu yar-
gıya VIII numaralı cümleden varılmaktadır. Bu cüm-
lede yer alan “Beni yardımcımla karıştırdıklarını ve 
herhalde … onlara rol verilmediğini düşünüyorum.” 
ifadeleriyle ortada bir yanlışlığın olduğu, kendisinin 
figüran seçmediğini ve yardımcısıyla karıştırıldığın-
dan yakınmıştır.

Cevap A

10. Parçada yer alan ve “güya” ifadesiyle başlayan VI 
numaralı cümleye göre; “İddia edilen şeyin doğrulu-
ğuna inanılmadığı” açıkça anlaşılmaktadır. Eğer cüm-
lenin başında “güya” ifadesi yer almasaydı cümlenin 
anlamı farklı olurdu. Yazar “güya” diyerek aslında an-
latılanların doğru olmadığını vurgulamaktadır. Çün-
kü ifadeye göre anlatılan öyle olmamış sadece öyle 
anlatılmıştır.

Cevap E


