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TYT / Türkçe TÜRKÇE TESTİ

1. 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

3

M
u

tl
ak

 D
e

ğ
e

r 
Ya

yı
n

la
rı

DENEME - 5

1. Öncüldeki parçada günümüzde teknoloji dendiğinde ak-

lımıza ilk olarak teknolojik aletlerin geldiği ama aslında 

teknolojinin geniş bir bilimsel alan olduğu anlatılmıştır. 

Parçada geçen “akla ilk gelen” sözüyle uyumlu olarak ilk 

boşluğa “günümüzde üretilen, hayatımızı kolaylaştıran, 

her geçen gün yenilenen” sözleri getirilebilir. “sadece 

teknolojik aletle” ve “geniş bir bilimsel araştırma olarak” 

sözleriyle uyumlu olarak ise ikinci boşluğa “kısıtlanama-

yacak kadar” sözünün getirilmesi uygundur. Buna göre 

parçadaki boşlukları anlam ve dil bilgisi bakımından en 

uygun şekilde tamamlayan sözler B seçeneğinde veril-

miştir.
Cevap B

2. Parçada modern futbol tanımının kişilere göre değiştiği 

ve ne zaman başladığının tam olarak belirlenemediği 

anlatılmıştır. Sorunlara çözüm yolu üretmekten, kurallar 

konusundaki anlaşmazlıklardan ve eski-yeni arasındaki 

belirgin farklardan söz edilmemiştir. Altı çizili sözde ge-

çen “fasit daire” sözü ise “kısır döngü” anlamını taşımak-

tadır. Buna göre altı çizili sözle futbol yazarlarının kısır 

döngüden çıkıp ortak anlamlar bulmaya yönelirse mo-

dern futbol tartışmalarının bir sonuca bağlanabileceği 

anlatılmıştır. Bu düşünceyi en iyi ifade eden yargı ise D 

seçeneğinde verilmiştir.
Cevap D

3. Parçadaki II, III, IV ve V numaralı sözcüklerle ayraç için-

deki açıklamaları birbiriyle uyuşmaktadır. Çünkü bu söz-

cükler, sözcüğün parçadaki anlamına göre eş veya yakın 

anlam ifade etmekte, dolayısıyla birbirinin yerine kul-

lanılabilmektedir. Ancak I numaralı “sanatsal” sözcüğü, 

ayraç içindeki anlamı değil, “sanata ilişkin, sanatla ilgili” 

anlamını taşımaktadır.
Cevap A

4. Öncüldeki cümlede altı çizili “yüzüyordu” sözcüğü, cüm-

leye “bir durumun en aşırı derecede gerçekleşmesi” 

anlamını katmıştır. Buna göre A seçeneğindeki “mutlu-

lukların en fazlasını yaşatmıştı”, B seçeneğindeki “had 

safhaya ulaşmıştı”, C seçeneğindeki “Uç noktalarda ya-

şadığı duygular”, D seçeneğindeki “edebî zevkin zirvele-

rine ulaşıyor” ifadeleri de bu anlamı taşımaktadır. Ancak 

E seçeneğindeki “biraz fazla tepki verdiğini” ifadesi bu 

anlamı taşımamaktadır.

Cevap E

5. Parçada sözü edilen yazarın diğer yazarlardan farklı 

bir kahraman profili çizdiği anlatılmıştır. Bu kahraman, 

parçada verilen özelliklere göre herkes gibi yani sıradan 

bir insandır. Yazar, böyle bir kahraman profiliyle hem 

okuyuculara hem de yeni yetişen yazarlara farklı bir yol 

olabileceğini göstermiştir. Bu düşünceleri en iyi ifade 

eden yargı ise A seçeneğinde verilmiştir. Parçada yazarın 

farklı türdeki eserlerinden, farklı roman kahramanları 

yarattığından, büyük bir ün kazandığından, sıradan 

insanların sorunlarını konu ettiğinden, topluma yol 

gösterdiğinden söz edilmediği için B, C, D ve E seçenekleri 

söylenemez. 

Cevap A

6. Öncüldeki iki cümlede verilen bilgiler şunlardır:

• Grönland başta olmak üzere Kuzey Kutbu’nda geniş 
çaplı buzullaşma vardır.

• Buzullaşmanın yaklaşık 5 milyon yıl önce başladığı 
bilinmektedir.

• Grönland’daki buzullaşmanın nedeni son yıllarda be-
lirlenmiştir.

Buna göre buzullaşmanın 5 milyon yıl önce başladığının 

ne zaman belirlendiği bilinmediğinden A, buzullaşmanın 

Grönland ile başlayıp başlamadığı bilinmediğinden B, 

Grönland’daki buzullaşmanın nedeninin son yıllarda 

belirlendiğine değinilmediğinden D, buzullaşmanın 

değil nedeninin son yıllarda belirlendiği bilgisi 

verildiğinden E seçeneklerinde bilgiler doğru bir şekilde 

birleştirilmemiştir. Ancak C seçeneğinde, yukarıda 

maddeler hâlinde verilen bilgilerin hepsi bulunmaktadır 

ve doğru bir şekilde birleştirilmiştir.

Cevap C

7. A seçeneğindeki “kavuş-uyor” sözcüğünde ses olayı 

yoktur. B seçeneğindeki “et-me-dik-i > etmediği” söz-

cüğünde ünsüz değişimi, D seçeneğindeki “iste-dik-im > 

istediğim” sözcüğünde ünsüz değişimi, E seçeneğindeki 

“düz-el-t-di > düzeltti” sözcüğünde ünsüz benzeşmesi 

vardır. Ancak C seçeneğindeki “gerek-dik-i > gerektiği” 

sözcüğünde hem ünsüz benzeşmesi hem de ünsüz yu-

muşaması olduğu için birden fazla ses olayı görülmekte-

dir.

Cevap C
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8. Parçadaki I numaralı cümlede “Türk romanının ustaların-

dan biri”, II numaralı cümlede “Cumhuriyet tarihinin dö-

nemi”, III numaralı cümlede “işgal yıllarının İstanbul’u”, 

IV numaralı cümlede “Kurtuluş Savaşı’nın algılanışı” isim 

tamlamaları kullanılmıştır. Ancak V numaralı cümlede 

isim tamlaması yoktur. 

Cevap E

9. Parçadaki numaralanmış sözcüklerin aldığı ekler şöyledir:

I. hüzün    -    lü    -    dür

     İK             İİYE     Bildirme
                                     Eki
II. gör    -    sel
    FK          FİYE

III. iç    -    iniz    -    i 

     İK         İye.   Belirt. Hâli

IV. çayır   -    lar    -    ı  

       İK      Çoğ. Eki   Belirt.

                                  Hâli

V. aydın    -    lat    -    ır   

        İK          İİYE    Geniş Z.

Buna göre parçadaki I ve V numaralı sözcükler hem yapım 

hem çekim eki almıştır.

Cevap B

10. Parçadaki “yön-et-tik-i” sözcüğü iyelik eki almış bir sıfat-

fiil olduğu için A, “baba-s-ı-n-dan” sözcüğü basit bir isim 

olduğu için B, “büyü-t-me-y-e” sözcüğü “adayan” fiilimsi-

sinin durum veya zamanını göstermediğinden C, “anla-t-

ıyor” sözcüğü “-t” yapım ekini alıp türemiş bir çekimli fiil 

olduğundan E seçenekleri yanlıştır. Ancak “değiş-tir-en” 

sözcüğü “-tir, -en” yapım eklerini almış bir sıfat-fiil oldu-

ğundan D seçeneği doğrudur.

Cevap D

11. Öncüldeki cümlede “aynı şehirde yaşayan” sıfat-fiil gru-

bu kullanıldığı için A, “et-ki-len-dik-ler-i” sözcüğündeki 

“-ki” ve “davran-ma-y-a” sözcüğündeki “-ma” fiilden isim 

yapım eki olduğu için B, “davranmaya” sözcüğü isim-fiil 

olup ismin yönelme hâli ekini aldığı için D, cümlenin yük-

lemi olan “başlıyorlar” gerçek özne alıp çatı eki almadığı 

için E seçenekleri doğrudur. Ancak cümlede bildirme eki-

ne (-dır, -dır) yer verilmemiştir.

Cevap C

12. Seçeneklerde verilen cümlelerin ögeleri şöyledir:

A)  Bir şeyi sevmenin yolu, onun kaybolabileceğini 
     Özne                         Belirtili Nesne

 fark etmektir.
            Yüklem

B)  Akıl, doldurulacak bir gemi değil, yakılacak bir ateştir.

          Ö                               Yüklem

C)  İnsanIar seninIe konuşmayı bıraktığında 

   Özne                 Zarf Tümleci

 arkandan konuşmaya başIarIar.

               Dolaylı Tümleç       Yüklem

D)  Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek gibidir;

     Özne                       Yüklem

 iIerIeyemediğiniz takdirde geriIersiniz.

                  Zarf Tümleci                Yüklem

E)  Yapmacık olup sevilmektense kendim oIup nefret 

       Zarf Tümleci                               Belirtili Nesne                 

 edilmeyi tercih ederim.

                        Yüklem

Cevap B

13. Fiilimsiler belirli ekleri alarak eylem anlamı taşıyan; isim, 

sıfat ve zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Buna göre 

“bin-ip” sözcüğü zarf-fiil, “dön-dük-ünüz-ü” sözcüğü 

sıfat-fiil, “bağır-mak” sözcüğü isim-fiil, “tepki göster-me-

s-i-n-i” sözcüğü isim-fiil türündedir. Ancak “ula-ş-ım-ın” 

sözcüğü fiilimsi eki değil, fiilden fiil ve fiilden isim yapım 

ekleri ile tamlayan eki almıştır.

Cevap D

14. A seçeneğinde zarfı, B seçeneğinde fiilimsiyi, D ve E 

seçeneğinde fiili etkileyen sözcüklerin altı çizili olduğu 

için bu sözcükler zarf türündedir. Ancak C seçeneğinde, 

kendisinden sonraki ismi belirsizlik bakımından etkileyen 

bir sıfatın altı çizilidir.

Cevap C

15. A seçeneğindeki “ne...ne de” bağlacı “tiyatroya, sinema-

ya” isimlerini, B seçeneğindeki “üstelik” bağlacı cümlele-

ri, C seçeneğindeki “ve” bağlacı “sağlıklı, güçlü” zarflarını, 

E seçeneğindeki “hem…hem de” bağlacı “sanatseverlere, 

topluma” isimlerini bağlamıştır. Ancak D seçeneğindeki 

“ama” bağlacı “üslup” sözcüğünü niteleyen “anlaşılması 

zor, sürükleyici” sıfatlarını bağlamıştır.

Cevap D
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16. Öncüldeki cümlenin ögeleri şöyledir:

(I) İnsan (II) kendi iç varlığını, (III) duygularını ve düşüncelerini 

       Ö                       B’li N                                    

(IV) dört ana araç  sayesinde (V) anlatır.

                    ZT       Y

Buna göre cümlenin nesnesi, II ve IV numaralı yerlerin 

arasında kalan "kendi iç varlığını, duygularını ve 

düşüncelerini” sözleridir.

Cevap C

17. Parçadaki I, II, IV ve V numaralı sözlerde herhangi bir 

yazım yanlışı yoktur. Ancak III numaralı sözde geçen “km” 

kısaltmasının sonunda nokta olmamalıdır. Çünkü küçük 

harflerle yapılan ölçü birimlerinin kısaltmalarında nokta 

kullanılmaz. Bu şekilde oluşturulan kısaltmalara getirilen 

ekler doğrudan kesme işaretiyle ayrılır. Dolayısıyla bu 

ifadenin doğru yazılışı “2 km’lik plaj” şeklindedir.

Cevap C

18. Parçanın ilk üç cümlesinde “çöktü, yazıyorum, fark ediyo-

rum” yüklemleriyle yargı tamamlandığı için bu cümlele-

rin sonuna nokta (.), özlem duygusunu ifade eden ünlem 

cümlesi olduğu için dördüncü boşluğa ünlem işareti (!), 

yarı “böyle, acımasız” yüklemleriyle tamamlandığı için 

beşinci boşluğa nokta (.) getirilmelidir.

Cevap B

19. Kesme işareti özel isme getirilen çekim eklerini ayırmak 

için kullanıldığından A ve E, kısaltmaya gelen eki ayırmak 

için kullanıldığından B, terim anlamda kullanılan “Dünya” 

sözcüğü özel isim olup çekim eki aldığından D seçenekle-

rinde doğru kullanılmıştır. Ancak kesme işareti C seçene-

ğinde olduğu gibi ayraçla açıklama yapılması durumunda 

ayraçtan sonra değil, önce kullanılmalıdır. Yani bu ifade-

nin doğru şekli “Mehmet Akif’in (öl. 1936)...” şeklindedir.

Cevap C

20. Parçada geçen “Ürünün nesnel özelliklerinden farklı ve 

bunlardan uzaklaşmış, ayrı olarak değerlendirme ağırlığı 

vardır.” cümlesinde A, “...ürüne sahip olmanın ötesinde 

bir anlam kazandığını bizlere açıkça göstermektedir” ifa-

desinde B, “...nesnel ve işlevsel yararlardan daha fazla-

sını içerir” ifadesinde C, “haz beklentileri, öznel olduğu 

kadar semboliktir” ifadesinde D seçeneklerine değinil-

miştir. Ancak parçada E seçeneğine dair bir ifade yoktur.

Cevap E

21. Bir paragraftaki bütün cümleler aynı konu ve aynı ana 

düşünce ile ilgili olmalıdır. Farklı bir konuya değinen ya 

da savunulan ana düşüncenin dışına çıkan cümleler dü-

şüncenin akışını bozar. Buna göre parçanın I, III, IV, V 

ve VI numaralı cümlelerinde insanın düşünce ve inanç-

larının bilinçaltının gayreti ile gerçeğe dönüştüğü, insan 

nasıl inanırsa yaşamının o doğrultuda ilerleyeceği an-

latılmıştır. Ancak II numaralı cümlede bu düşüncelerin 

tam tersi ifade edilmiş, “bazen olumsuz inançların aksine 

olumlu sonuçlar alınacağı” belirtilerek düşüncenin akışı 

bozulmuştur.

Cevap A

22. Her paragrafta yalnızca bir konu ve bir ana düşünce bu-

lunur. Farklı bir konuya ve ana düşünceye geçildiğinde 

yeni bir paragrafa başlanmalıdır. Buna göre parçanın 

I, II, III ve IV numaralı cümlelerinde Perseid Akanyıldız 

Yağmuru’nun özelliklerinden bir paragraf bütünlüğü içe-

risinde söz edilmiştir. V numaralı cümleden itibaren ise 

akanyıldız yağmurlarının nasıl oluştuğuna dair bilgiler 

verilmeye başlanmıştır. Bu nedenle ikinci paragraf V nu-

maralı cümleyle başlamalıdır.

Cevap D

23. Parçada şiirin etkili bir tür olduğu, diğer türlerden fark-

lı olarak özel bir dilinin olduğu, günlük dilden farklı olan 

bu dilin özellikleri ve her dönemin kendine özgü bir se-

si ve söyleyişi olduğu anlatılmıştır. Parça boyunca şiirin 

özel dilinin özellikleri üzerinde durulmuş, şiirin başka bir 

özelliğine değinilmemiştir. Parçanın son cümlesinde ise 

şiir dilinin her dönemde farklı özellikler taşıdığı anlatıl-

mak istenmiştir. Düşüncenin akışına göre son cümlenin 

şiirin her dönemde farklı özellikler taşıyan bir dille oluş-

turulduğu ile ilgili bir yargıyla tamamlanması gerekir. Bu 

nedenle parçanın sonuna A seçeneğindeki yargı getiril-

melidir.

Cevap A

24. Parçada teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünyanın 

artık küresel bir köy hâline geldiği ve kilometrelerce 

uzak yerlerdeki insanların kolayca iletişim kurabildiği 

anlatıldığı için II numaralı yargıya ulaşılabilir. Ancak 

parçada I ve III numaralı yargılara ulaşılabilecek herhangi 

bir ifade kullanılmamıştır. Sömürü ve tüketim anlayışının 

günümüzde de devam ettiği söylendiği için I, dünya 

insanlarının bir bütün olduğu değil, bir bütün olma 

yolunda ilerlediği söylendiği için III numaralı yargılar 

çıkarılamaz.

Cevap B
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25. Parçadaki cümlelerde üçüncü şahısla çekimlenmiş yük-

lemlere yer verildiği ve gözlemler aktarıldığı için A; “bir 

başınaydı, doğru değildi, vardı, muhabbet kuşuydu” gi-

bi yüklemlerle isim cümlesi, “muhabbet ediyordu, kon-

muştu, dinliyor, karşılık veriyordu” gibi yüklemlerle fiil 

cümlesi ayrıca kurallı, devrik, eksiltili cümle, sözde soru 

cümlesi kullanıldığı için C, “dinliyor, karşılık veriyordu, 

...merdiven dayamak” gibi sözcükler temel anlamların-

dan uzaklaştığı için D, “iki göz odadan ibaret, mübarek” 

gibi kelimelerle niteleme yapıldığı için E seçenekleri doğ-

rudur. Ancak parça bir düşünce yazısı değil, bir öyküle-

me-betimleme paragrafıdır ve parçada anlatılanları farklı 

düşüncelerle kanıtlama yoluna gidilmemiştir.

Cevap B

26. Parçada şehirlerde insanların hobileri ile ilgili ve diğer 

birçok konuda büyük bir çeşitlilik olduğundan ve bu 

nedenle şehirde zamanın kolay geçtiğinden, böylece 

insanın doğanın bir parçası olmaktan uzaklaştığından 

söz edilmiştir. Bu düşünceyi en iyi ifade eden yargı ise D 

seçeneğinde verilmiştir.

Cevap D

27. Parçada masallardaki dünya ile yaşadığımız dünyanın 

tam bir zıtlık oluşturduğu söylendikten sonra masal 

dünyasının içindeki gerçek hayat ve ideal insan 

tipinden söz edilmiştir. Masal dünyasında her şeyin saf 

ve mükemmel olduğundan, koşullar ne olursa olsun 

iyilerin kazandığından, bütün sıkıntıların ve tasaların 

mutluluğa dönüştüğünden söz edilmiştir. Buna göre 

parçada “masallardaki dünyanın ve kişilerin istenen tüm 

özelliklere sahip olduğu” anlatılmıştır. Bu düşünceyi en 

iyi ifade eden yargı ise C seçeneğinde verilmiştir.

Cevap C

28. Parçada geçen “Ortaya çıkışının üzerinden fazla zaman 

geçmemiş olmasına rağmen” ve “sorun yaratacak detay-

lar olmasına karşın” ifadelerinden I numaralı yargıya ula-

şılabilir. Ancak parçada kişiye özel üretimlerin yapıldığı 

teknolojiler görmek için çok beklemeyeceğimiz söylendi-

ği için II, gelişmelerin modern işsizlikle sonuçlanabileceği 

belirtildiğinden III numaralı yargılara ulaşılamaz.

Cevap A

29. Parçada yüksek estetik zevk için iyi bir eğitimin gerekli 

olduğu belirtilse de yeterli olduğundan söz edilmediği 

için A, piyasadaki sanat eserlerinin çoğunun sanat değeri 

taşımadığından söz edilmediği için B, her kültürün farklı 

kültürlerden beslenerek bir estetik dünya yarattığı anla-

tıldığı için C, estetik ihtiyacının öznel olduğu anlatıldığı 

için D seçeneklerine ulaşılamaz. Ancak parçada estetik 

zevk ve kavrayışın hem iyi bir eğitim hem de kültürel de-

ğerleri bilmekle mümkün olduğu anlatıldığı için E seçene-

ğindeki yargıya ulaşılabilir.

Cevap E

30. Her paragraf giriş - gelişme - sonuç cümlelerinden oluşur. 

Paragraftaki tüm cümleler anlamca birbiriyle ilgilidir. Bir 

paragraf oluşturulurken önce giriş cümlesi belirlenmeli-

dir. Ardından giriş cümlesiyle ve birbirleriyle anlam ilişki-

si içindeki gelişme cümleleri sıralanmalıdır. Son olarak da 

paragraftaki her şeyi özetleyen sonuç cümlesi belirlen-

melidir. Dolayısıyla verilen cümlelerin anlamlı bir bütün 

oluşturan sıralanışı III-II-V-I-IV şeklindedir. Buna göre I 

numaralı cümle, baştan dördüncü sırada yer alır.

Cevap A 

31. Parçada günümüzde alternatif yöntemler kullanıldığına 

değinilmediği için A, bugüne kadar tıbbın uğraştığı en 

önemli soruna değinilmediği için B, entelektüel cesare-

tin bilimsel buluş için yeterli olduğu söylenmediği için D, 

hastalıkların nedeni fark edildikten sonra çalışmaların 

kolaylaştığına değinilmediği için E seçeneklerine ulaşıla-

maz. Ancak parçada tıbbın önceki hâlinden söz edilip gü-

nümüze gelene kadar hangi aşama ve çalışmaların ortaya 

çıktığı anlatıldığı için C seçeneğine ulaşılabilir.

Cevap C

32. Bir paragraftaki tüm cümleler anlamca birbiriyle bir bü-

tün oluşturmalıdır. Parçada “gün” kelimesinin eskilerden 

beri nasıl kullanıldığı ile ilgili çeşitli bilgiler verilmiştir. Bu-

na göre soru kökünde geçen “Daha yaygın olarak da ka-

ranlık ve aydınlık sürelerin birlikte düşünüldüğü anlamda 

kullanılır.” cümlesi “Daha yaygın olarak da” ifadesinden 

de anlaşılacağı üzere, I numaralı cümlede verilen açıkla-

maya yapılan bir eklemedir. II numaralı cümlede geçen 

“Bu anlamda kullanılması hâlinde bile” ifadesi de soru 

kökündeki cümlenin devamıdır. Buna göre soru kökün-

deki cümle, düşüncenin akışına göre I numaralı cümle-

den sonra getirilmelidir.

Cevap A
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33. Parçada geçen “güneş ışınlarına maruz kalındıktan bir-

kaç saat sonra meydana gelen bronzluk aslında derinin 

kendini koruma tepkilerinden biridir” ve “Gecikmeli 

bronzlaşma olan diğer koruma tepkisinin” ifadelerinde 

A, “Gecikmeli bronzlaşma...yeni melanin üretilmesini 

ve üretilen melaninin üst deri hücrelerinde dağılmasını 

kapsar.” cümlesinde C, “Uzmanlara göre ‘sağlıklı bronz-

laşmak’ diye bir kavram yok. Bronzlaşma estetik açıdan 

arzu edilen bir durum olsa da aslında cildin hasar gör-

mesi ve kendi kendini korumaya çalışmasından başka 

bir şey değil.” cümlelerinde D, “Koruma araçlarından biri 

olan melanin UV, radyasyona karşı kalkan görevi görür” 

ifadesinde E seçeneklerine değinilmiştir. Ancak parçada 

bronzlaşmanın ciltte hasar oluşturduğu anlatılsa da diğer 

estetik uygulamaların cilde zarar verdiğine dair bir ifade 

yoktur.

Cevap B

34. Parçada geçen “...sağlık bilgisi kitabından fal kitabına ka-

dar değişik alanlarla ilgili ürünler” ifadesinde B, “Şama-

nizmin yanı sıra Budizm, Maniheizm, hatta Hristiyanlığı 

benimseyerek geniş bir kültür yelpazesi içine girmişler-

dir” ifadesinde C, “Köktürk Devleti’ni yıktıktan sonra 

büyük bir bölümü yerleşik yaşama geçen” ifadesinde D, 

“Yenisey Nehri’nin başlangıç bölgesinden Sarı Nehir’in 

kuzeyine kadar genişleyen bir devlet kuran” ifadesinde 

E seçeneklerine değinilmiştir. Ancak parçada Uygurla-

rın çeviri metinler oluşturduğu söylense de kendilerine 

ait metinleri olmadığına dair bir ifade yoktur. “Kabarık 

sayıdaki Uygur metinleri arasında, hastalıkların iyileş-

tirilmesinde kullanılan ilaç ve yöntemleri anlatan sağlık 

bilgisi kitabından fal kitabına kadar değişik alanlarla ilgili 

ürünler” ifadesinden bu metinlerin Uygurlara ait olduğu 

anlaşılmaktadır.

Cevap A

35. Parçada bir araştırmanın iki aşamalı şekilde gerçekleşti-

rildiği, ilk aşamada 4 yaşındaki çocuklarla çalışıldığı, ikinci 

aşamada ise liseden mezun olduklarında aynı çocukların 

incelendiği belirtilmiştir. Bu çalışmanın amacı ise “Çalış-

manın sonucu, 15-20 dakika kadar bekleyebilen çocukla-

rın öz disiplin yetkinlik ve becerilerinin yüksek olduğunu 

gösterecektir.” cümlesiyle belirtilmiştir. Buna göre çalış-

manın amacı A seçeneğinde verilmiştir.

Cevap A

36. Parçada geçen “her iki grupta yer alan çocuklar liseden 

mezun olduklarında tekrar izlenmiş” ifadesine göre A, 

“evlilik, meslek seçimi, gelir düzeyi ve sağlık gibi hayati 

önem taşıyan konularda başarısız olmaya devam etmiş-

lerdir” ifadesine göre B, beklemeyenlerin hazzı erteleme 

becerisi gösteremedikleri belirtildiğinden C, “bu şeker-

lerden iki tane verileceği söylenmiştir” ve “ikinci şekeri 

almaya hak kazanabilmişlerdir” ifadelerine göre E seçe-

nekleri araştırma ile ilgili olarak doğrudur. Ancak parçada 

geçen “hâlen hazzı erteleme becerisini geliştiremedikleri 

saptanmıştır” ifadesi nedeniyle D seçeneği söylenemez.

Cevap D

37. Parçada Almanya’nın askerî doktrinlerine ve yayılmacı 

amaçlarına uygun şekilde demir yolları tasarlayıp inşa et-

tiği anlatıldığı için B, bu amaçlar doğrultusunda Hicaz de-

mir yollarının Hindistan’da bazı imkânlar sağlayacağı an-

latıldığından C, gerek savaş gerekse tatbikatlarla demir 

yollarının problem ve eksikliklerinin giderildiği anlatıldığı 

için D, I. Dünya Savaşı öncesindeki demir yolu çalışma-

larının İngiltere ve Almanya arasında artan bir gerilime 

sebep olduğu söylendiği için E seçeneklerine ulaşılabilir. 

Ancak parçada Almanya’nın Berlin’den Süveyş Kanalı’na 

doğrudan ulaşacağı değil, Osmanlı Devleti’nin projesiyle 

birlikte ulaşacağı bir demir yolu tasarladığı anlatıldığı için 

A seçeneğine ulaşılamaz. 

Cevap A

38. Parçanın I numaralı cümlesinde Almanya’nın her açıdan 

güçlü bir sanayiye sahip olduğuna değinilmediğinden A, 

yayılmacı hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına değinilme-

diğinden B, demir yollarının amaca uygun tasarlandığı 

belirtildiğinden D, tasarı aşamasındaki herhangi bir so-

rundan söz edilmediğinden E seçenekleri kesin olarak 

çıkarılamaz. Ancak cümlede geçen “askerî doktrinlerine 

ve yayılmacı amaçlarına uygun şekilde” ifadesinden C se-

çeneğindeki yargıya kesin olarak ulaşılabilir.

Cevap C
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39. Parçada geçen “Başlangıçta ...; şarj sorunu, ticarileşme-

nin önünde önemli bir engeldi.” cümlesinde A, “teknolo-

jiyi yakından takip edenler için elektrikle çalışan bir oto-

mobil fikri o zamanlar da heyecan vericiydi” ifadesinde B, 

“İlk ticari örnekten sonra farklı modeller geliştirilmiş ve 

ticari başarı şansı denenmişti” ifadesinde C, “Elektriğin 

araçlarda kullanılması, 1834’te T. Devenport’un ilk ticari 

elektrik motorunu geliştirmesinden sonra başlamıştı.” 

cümlesinde E seçeneklerine değinilmiştir. Ancak parçada 

D seçeneğine dair bir ifade yoktur. Bu konuda parçada 

“bu sorunun çözümü için bir umut doğdu” ifadesi kulla-

nılmıştır. 

Cevap D

40. Tahmin anlamı taşıyan cümlelerde “yaklaşık olarak de-

ğerlendirme, oranlama; akla, sezgiye veya bazı verilere 

dayanarak olabilecek bir şeyi, bir olayı önceden kestir-

me; önceden kestirilen, düşünülen şey” anlamları vardır. 

Buna göre parçadaki III, IV, V ve VI numaralı cümlelerde 

tahmin anlamı yoktur. Ancak VII numaralı cümledeki “Bu 

heyecan Yıldız Sarayı’nda da duyulmuş olmalı ki…” ifade-

si, cümleye tahmin anlamı katmıştır.

Cevap E 


