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Çoğumuz hiç durmadan zihnimizi yormayan ve günlerimizi bir-

birine  benzer kılan  ---- işlerle uğraşırız. Bu değişmezlik hâli 

bize belki huzur verir  ama  ---- hizmet etmez; tam tersine kötü-

lüklerimizle beraber dondurur, daha iyi insanlar olmamızın önü-

ne geçer.

A) can sıkıcı - kendimizi korumamıza
B) tekdüze - ahlaki gelişimimize
C) gündelik - başkalarına huzur vermemize
D) anlamsız - yetişkin olmamıza
E) faydasız - toplumda saygı kazanmamıza

CÜMLEDE BOŞLUK DOLDURMA

Boşluktan önceki "-benzer 

kılan" sözünün anlamın-

dan hareketle 
"tekdüze" 

sözcü
ğüne ulaşırız

.

"-ama" bağlacıyla olumlu cümle olum-
suza çevrilmiş "-iyi insanlar olmamı-
zın önüne geçer" sözünden "ahlaki ge-
lişimimize" sözüne ulaşmış oluruz.

TAK - TİK !!!
• Cümlenin anlam ve yapı özelliğine dikkat edilir.
• Boşluktan önceki ve sonraki anahtar kelimelere dikkat edilir.
• Kopya kelimelere, ortak kökten oluşturulan kelimelere dikkat edilir.
• Bağlaçlara dikkat edilir.



tatla besi

tat - besi

ancak cümleyi olumsuza 
çevirir. Bunu da C seçe-
neğinde "kaybetmektedir" 
sözünden yakalarız.

Sanat eserinde düşünce, meyvedeki tatla  besi  
gibi olmalıdır. "----"

A) Her sanat eseri insanı zenginleştirmeli.
B) Eseri tadı  için okumalı ama sonunda ondan 

beslenmeliyiz  de.
C) Toplum sorunlarını yansıtan eserler okuyucuyu 

düşünceye yöneltir.
D) Eserin dili, okuyucusunu yönlendirip geliştirmeli-

dir.
E) Bilinçli okur, kendini yönlendirecek eseri seçmeyi 

bilir.

Toplumda kimin yabancı dile ne kadar ihtiyacı olduğu 
ve yabancı dil öğreniminin hangi ölçülere göre dü-
zenlenmesi gerektiğinin sorgulanması belki öncelikli 

sorundur ancak  ----

A) Klasik okullarda dil öğretimi hiç yapılmasa iş gücü 
kaybı önemli ölçüde azalacak.

B) Dil öğretmenleri kitaplardaki kültürü aktarmaktan 
öteye geçmemişlerdir.

C) Öğretmen iddiasının olmadığı göz önüne alınırsa 
bu sorgulama anlamını kaybetmektedir.

D) Özel konumla okullarda da dil öğretiminin amacını 
sağlıklı olarak belirlemek gerekir.

E) Günümüzde yabancı dil eğitimindeki mantık bilgi-
sayar eğitimi için de aynen geçerlidir.

•	 Kopya kelimelere dikkat edilmeli. Boşluğa ge-
tirilecek cümledeki kelimeyle soru kökündeki 
aynı kelime soruyu çözmemizi kolaylaştırır.

•	 Bağlaçlara dikkat edilmeli.

GEREKÇE - AÇIKLAMA
Çünkü
mademki
nasıl ki

 EŞDEĞERLİK 
SIRALAMA BAĞLAÇLARI
ve ya da veya
ile yahut veyahut
 
KARŞILAŞTIRMA KARŞITLIK 
BAĞLAÇLARI BAĞLAÇLARI
ya … ya ama  ancak
hem … hem fakat ne var ki
ne … ne (de) lâkin ne yazık ki
de …de yalnız
gerek … gerek 
olsun … olsun 

ÇÖZÜM

ÇÖZÜM

TAK - TİK !!!
• Boşluktan önceki ve sonraki sözcüklere dikkat edilir.
ÖZETLEME BAĞLACI PEKİŞTİRME BAĞLACI
Kısacası, demek ki bile hatta
açıkçası, öyleyse de ayrıca
yani, özellikle, o hâlde hem de 
anlaşılıyor ki üstelik
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"bu işe adanma durumu" 
ifadesi C seçeneğinde yer 
alan "işlerine adadıkla-
rına inanıyorlar sözüyle 
ilişkilendirilebilir.

re
nk

le
rl
e

ses
le
rl
e

müzisyenim

ressam değilim

Duygularımı şiirle aktarmam, şair değilim; gördükleri-

mi ışıkla ve ---- ifade edemem, ressam değilim;  dü-
şüncelerimi hareketlerle açıklayamam dansçı değilim. 
Ama bunların hepsini ---- anlatabilirim çünkü ben bir 

müzisyenim.

A) sözcüklerle - alkışla
B) renklerle - seslerle
C) karanlıkla - fotoğrafla
D) boyayla - görüntüyle
E) ritimle - hareketle

Bazı kişiler, iş yerlerinde halletmeleri gereken işlerin 

büyük bir kısmını evlerine de taşıyorlar. ----. Üstelik 

bu işe adanma durumu  hayatlarındaki en büyük 

mutluluk oluyor.

A) Oysa, bu işleri bir an önce tamamlamaları gereki-

yor.

B) Bu kişiler sürekli olarak kaybetme ve yalnız kalma 

korkusu yaşıyor.

C) Böyle yapanlar, genellikle kendilerini işlerine 

adadıklarına  inanıyorlar.

D) Evdeki sorunların iş yerine yansıtılmaması gerek-

tiğini gözden kaçırıyor.

E) Saldırgan yapıda olan bu kişiler, çoğunlukla kaygı-

lı ve gergin oluyor.

•	 Boşluktan önceki ve sonraki kelimelere dikkat 
edilmeli

•	 Ortak köke sahip kelimelere dikkat edilmeli. 
Çünkü sözcüğün türetilmesi hâli cevap seçe-
neğinde yer alabilir.

ÇÖZÜM

ÇÖZÜM
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1
CÜMLEDE BOŞLUK DOLDURMA 

(SINIF UYGULAMA TESTİ)

1. – 15. SORULARDA VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ 
BIRAKILAN YERLERE GETİRİLEBİLECEK EN UYGUN 
SEÇENEĞİ BULUNUZ.

1. Çocuk eğitiminde bir disiplin yöntemi olarak cezanın na-
sıl ve ne zaman kullanılacağı önemli bir tartışma konusu 
olmuştur. Kimileri cezanın ---- etkisinden söz ederken ki-
mileri tam tersine cezanın suçu ---- ve yeniden işlemeye 
götürdüğünü iddia ederler. 

A) caydırıcı – kabullenmeye 
B) kalıcı – azaltmaya 
C) olumlu – anlamaya 
D) bıktırıcı – reddetmeye 
E) geçici – örtmeye

2. Şans Meleği adlı romanı okuduğumuzda görüyoruz ki bir 
ironi yatıyor bu başlığın altında. Şanstan ve kazanmak-
tan çok, ---- vurgu yapan bir roman bu. 

A) yaşama ve olaylara 
B) gerçeklere ve duygulara 
C) mücadeleye ve başarmaya 
D) korkuya ve heyecana 
E) acıya ve kaybetmeye

3. Kolay ----, düşünmeden ----, soran, araştıran bir birey ol-
manın yolu kitaplardan geçiyor. 

A) başaramayan – incelemeyen 
B) anlamayan – konuşmayan 
C) beğenmeyen – kabullenmeyen 
D) söylemeyen – bilmeyen 
E) açıklamayan – okumayan

4. Ben bugünün insanıyım. İnsan devamlı dikiz aynasına 
bakarak, ---- yaşayamaz. Dünyamız dünden olduğu ka-
dar bugünden ve gelecekten de beslenmelidir. 

A) endişe ve korku duyarak 
B) geçmişe sığınarak 
C) tedbiri elden bırakmayarak 
D) kendini denetleyerek
E)  telaşa kapılmayarak

5. Dil, durağan bir yapıya sahip olmadığından sürekli bir 
değişim içindedir. Bilindiği gibi dilin en renkli, en hare-
ketli kullanımı sokakta, ---- gerçekleşmektedir. Günlük 
konuşmalarımızda, yazıya geçmeyen binbir değişiklik, 
canlılık söz konusudur. Günlük dildeki ---- kullanımlar 
yazıya geçmediğinden dilin bu şekildeki kullanımına iliş-
kin belirlemelerde bulunmak çok zordur. 

A) edebî eserlerde - çeşitli 
B) şehirlerde - mecazlı 
C) yaşamın içinde - farklı 
D) halk ağzında - sanatlı 
E) insanlar arasında – kapalı

6. Sinemanın bir aksiyon ama ---- yoksun olmayan bir ak-
siyon olduğunu biliyordu onlar. En güzel maceraların ---- 
değil, hayal edilenler olduğunu, bir serüven tutkusunun 
peşinde hep çocuk kalacak olanların sinemada ne ara-
dığını kavrıyorlardı. 

A) eylem duygusundan – deneyimlenenler 
B) hayal gücünden – yaşananlar 
C) yalnızlık ihtiyacından – zorlayanlar 
D) heyecan arayışından – mutluluk verenler 
E) ahlakî beklentiden – başa gelenler
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1
CÜMLEDE BOŞLUK DOLDURMA

(SINIF UYGULAMA TESTİ)

7. Bu roman, bir senariste teslim edilip kısa sürede filme 
dönüştürülebilecek tarzda ---- yazılmış bir eser. 

A) düşlerle beslenerek 
B) görsellik ön plana alınarak 
C) kısa diyaloglarla 
D) yaşanmış olaylar işlenerek 
E) belli bir kitleye seslenme düşüncesiyle

8. Dünya ekolojisinin bütünlüğünün bozulmasına ilişkin ---- 
artması, 1970’te yeni politikaların doğmasını sağladı ve 
çevreciler tarafından 22 Nisan, “Çevre Günü” olarak ----. 

A) protestoların – yasalaştırıldı 
B) kaygıların – ilan edildi 
C) çalışmaların – kutlandı 
D) açıklamaların – gelenekselleştirildi 
E) önlemlerin – kararlaştırıldı

9. Babilliler bir süre sonra gökyüzündeki olayları ---- söz 
konusu olayların ne zaman gerçekleşeceği hakkında ---- 
başladılar.

A) izlemeyi terk edip – görüş bildirmeye 
B) kaydetmekle yetinmeyip – tahminler yürütmeye 
C) dikkate almayıp – kehanette bulunmaya 
D) gözlemlemeyi bırakıp – kayıt tutmaya 
E) yorumlamaktan vazgeçip – kanıtlar sunmaya

10. Macera ---- herkes üzerinde aynı etkiyi bırakmaz çünkü 
macera kimi insanlarda çeşitli heyecanlar ---- kimilerinde 
ise korku ve paniğe yol açar. 

A) arayışı – uyandırır 
B) heyecanı – oluşturur 
C) tutkusu – büyütür 
D) korkusu – yaratır 
E) olgusu – geliştirir

11. Klasik romandan modern romana geçişte Flaubert’in 
önemi ve etkisi neyse modern romanın yeni bir kimlik  
----, dilin yalnızca bir aktarma aracı olmaktan sıyrılıp 
anlatımın önüne geçmesi, üstelik zaman zaman onu 
sekteye uğratması, romandaki hikâyenin bütünlüklü ve 
çizgisel bir seyirde ---- kopup parçalanması anlamında 
Virginia Woolf’un önemi ve etkisi de aynı düzeydedir. 

A) kazanması – ilerlemekten 
B) taşıması – tamamlanmaktan 
C) bulması – yapılanmaktan 
D) edinmesi – hızlanmaktan 
E) oluşturması – düzenlenmekten

12. Sanatın ve sanatçının ---- İstanbul. Sanatsal dehayı 
besleyen zengin, bitimsiz bir kaynaktır. Şairler ondan 
---- alır, yazarlar onu yazar, müzisyenler onu besteler. 
Bu şehirde ---- her biçim kendine bir yer bulur. 

A) merkezidir – güven – sanatın 
B) şehridir – cesaret – sanat ekollerinin
C) yurdudur – ilham – sanatsal yaratıcılığın
D) göz bebeğidir – haz – görsel sanatların
E) diyarıdır – güç – insan hayatının



12

1984

TEST

1
CÜMLEDE BOŞLUK DOLDURMA 

(SINIF UYGULAMA TESTİ)

13. Tarihten bu yana oluşturulan bütün değerlerin “kültür” 
adını alabilmesi için bunların, toplumun üyeleri tarafın-
dan ---- gerekir. Bu ise, iletişim kurmanın ve toplumsal 
bütünleşmenin ----. 

A) benimsenmesi – göstergesidir 
B) değiştirilmesi – temel amacıdır 
C) anlaşılması – karşılığıdır 
D) önerilmesi – bir yoludur 
E) şekillendirilmesi – yoğunlaşmasıdır

14. Trafikte tampon tampona ilerleyen arabalardan birinde 
bir sorun meydana geldiğinde bunun zincirleme trafik 
kazasına yol açması nasıl şaşırtıcı değilse küreselleşme 
nedeniyle ---- bir dünyada yerel bir krizin küresel krize 
dönüşmesi de hiç şaşırtıcı değildir. 

A) ekonomilerin birbirine bu kadar bağlı olduğu 
B) sınırların ortadan kalkıp seyahat özgürlüğünün arttığı 
C) yüksek ücret veren ülkelere beyin göçünün yaşandı-

ğı 
D) geçmişten beri birçok ekonomik krizin meydana gel-

diği 
E) birçok ekonomik göstergenin alarm zilleri çaldığı

15. Sinemada söz tasarrufu, edebiyattakinden daha kolay 
çünkü ----, ---- her şey anlatılabiliyor. 

A) düşünceyle – olayla 
B) sözcükle – yaşananlarla 
C) konuşmayla – davranışla 
D) diyalogla – kurguyla 
E) görüntüyle – imgeyle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A E C B C B B B B A A A A A E
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2
CÜMLEDE BOŞLUK DOLDURMA 

(KONU KAVRAMA TESTİ)

1. – 11. SORULARDA VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ 
BIRAKILAN YERLERE GETİRİLEBİLECEK EN UYGUN 
SEÇENEĞİ BULUNUZ.

1. Bazı anne babalar, çocukların birbirlerine göre ---- kabul 
edip onların yapısı, potansiyeli ve isteğine göre sergile-
dikleri davranışları hoş görürken bazı anne babalar ço-
cuklarını ---- değiştirmek isterler

A) özgünlüklerini – zorla 
B) doğallıklarını – kasıtlı 
C) farklılıklarını – ısrarla 
D) aykırılıklarını – bilerek 
E) üstünlüklerini – kesinlikle

2. Daha önceki yönetmenlik ---- pek olumlu eleştiriler ala-
mayan Clint Eastwood, “Gizemli Nehir” adlı filmiyle sine-
ma salonlarına ---- bir dönüş yaptı. 

A) heyecanıyla - tekrar 
B) deneyimleriyle - keyifli 
C) denemeleriyle - başarılı 
D) alıştırmalarıyla - sevilen 
E) araştırmalarıyla - tatminkâr

3. 2400 yıl ---- eski mi eski bu komedya, insanı hâlâ durak-
satıp düşündürecek kadar ----. 

A) öncesini anlatan - yaygın 
B) öncesinden kalma - güncel 
C) önce sahnelenen - coşkulu 
D) boyunca oynanan - durağan 
E) kadar unutulan – sürükleyici

4. Beyin kanserine yönelik radyasyon tedavisi ----, ancak 
aynı tedavi, hastanın beyin hücrelerini öldürerek hafıza 
ve zekâda hasara da yol açabiliyor. 

A) beklenen gelişmeyi sağlayamadı 
B) hayat kurtarıcı olabiliyor 
C) pahalı bir tedavi yöntemi 
D) uzun zaman gerektiriyor 
E) ile ilgili çalışmalar henüz sonuçlanmadı

5. Çok sayıda araç sürücüsünün yolunu bulabilmek için ---- 
cihazlar, ---- ekrana bakmanın yarattığı tehlike nedeniyle 
güvenli bulunmuyor. 

A) satın aldığı - uzun yolda 
B) incelediği - küçük boyutlu 
C) kullandığı - park hâlindeyken 
D) yararlandığı - sürüş sırasında 
E) tavsiye ettiği - yakın mesafeden

6. ---- nasıl “en azından ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek dü-
zeyde okuma ve yazma bilmek” olarak tanımlanabilirse 
---- “bir vatandaş olarak en azından ihtiyaçlarımızı karşı-
layabilecek derecede bilim ve teknolojiye hâkim olmak” 
şeklinde tanımlanabilir. 

A) Temel eğitim – yükseköğretim de 
B) Okuryazarlık – bilim okuryazarlığı da 
C) Sanat – bilimsel gelişmişlik de 
D) Edebiyat – kültürel birikim de 
E) Okumak – öğretim programları da
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CÜMLEDE BOŞLUK DOLDURMA 

(KONU KAVRAMA TESTİ)

7. İnsanı bütün öteki canlılardan ayıran, onu özgürleştiren 
en temel özellik ---- ve buna bağlı olarak da ---- yetene-
ğidir. 

A) yaşama – çevresine uyum sağlama 
B) öğrenme – eğlenme 
C) soru sorma – dostluk kurabilme 
D) düşünebilme – bir ürün ortaya koyabilme 
E) görme – dokunma

8. Toplumların düşünce yaşamına katkıları bakımından 
edebiyat ürünlerinin ----, bir bütünün ancak yarısıdır. Di-
ğer yarısı ise bu ürünlerin yeterince ve olması gerektiği 
gibi ---- tamamlanabilir. 

A) varlığı - değerlendirilip özümsenmesiyle 
B) elde edilmeleri - incelenip araştırılmasıyla 
C) ilgi görmesi - geliştirilip benimsenmesiyle 
D) yaratılması - doğrulanıp onaylanmasıyla 
E) özgünlüğü - müzelerde sergilenmesiyle

9. Tarsus’u hatırlayınca onun her köşesinde bir öykünün, 
---- izi olduğunu; “keşfedilmeyi bekleyen kentlerden biri” 
olarak ---- gerektiğini düşündüm. 

A) yaşanmışlığın – nitelendirilmesi 
B) durgunluğun – not edilmesi 
C) gerçekliğin – beğenilmesi 
D) gözlenenlerin – vurgulanması 
E) ilklerin – kabul edilmesi

10. Acı, yalnızlık ve umutsuzluk Bacon’ın dünyasının ---- 
sözcükleri değil, onun gerçeğini olduğu gibi ---- sözcük-
ler. O dünyayı açıklayabilecek, o dünyayı adlandırabile-
cek sözcükler. 

A) somut - dile getiren 
B) gizemli - yansıtan 
C) büyülü - kanıtlayan 
D) duygusal - reddeden 
E) boş - baştan savan

11. İnsanın güvenliğini veya hayatını ---- bir tehlikeye verdiği 
duygusal tepki, korku olarak adlandırılır. Korku, yaşamın 
gerçeklerinden biri ve hayatın güvenli bir şekilde devam 
etmesi için ----. Olası bir tehlikeden korkmak, kişinin ge-
rekli ---- kendini korumasını sağlar. 

A) olumsuz etkileyen – risklidir – arayışlara girerek 
B) sarsan – zorunludur – koşulları yaratarak 
C) zorlaştıran – tek çaredir – çareleri bularak 
D) sorunlu yapan – gereklidir – yöntemleri geliştirilerek
E) tehdit eden – önemlidir – önlemleri alarak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C C B B D B D A A B E
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1. – 15. SORULARDA VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ 
BIRAKILAN YERLERE GETİRİLEBİLECEK EN UYGUN 
SEÇENEĞİ BULUNUZ.

1. Kimi düşler vardır, uğruna birçok şeyi ---- göze alır in-
san, onlar gerçek olsun ister; kimi gerçekler vardır, bir 
zamanlar ---- olduğunu bildiği hâlde yine de ---- zanne-
der onları.

A) bilmeyi – ulaşılmış – yanlış
B) harcamayı – sorgulanmış – masal
C) kaybetmeyi – yaşanmış – düş
D) yeniden yaşamayı – bitmiş – öykü
E) yok saymayı – olmuş – sezgi

2. Müzelerin yerinde sayan ziyaretçi sayısı, bale, opera ve 
tiyatro izleyicisi oranlarının düşüklüğü, sinemaların izle-
yici sayısının azalması ve canlanamayan yayın yaşamı, 
---- ortaya koyuyor.

A) kişiler arası ilişkilerin azaldığını
B) kültürel yaşamımızın zayıflığını
C) her sanat dalının herkes tarafından alaşılamayacağı-

nı
D) yeniliklere ne kadar kapalı olduğumuzu
E) sanatçıların ürünlerinin azaldığını

3. Fotoğraf bir anı olduğu gibi yansıtırken edebiyat, o anın 
çözümlemesini yapar. Örneğin biraz önce çektiğim fo-
toğrafta pişirdiği tüm kestanelerini satan satıcının yüzü 
güleçti, ama kestanelerini satmasaydı yüzü asık olacak-
tı. Edebiyat açısındansa durum böyle değil. Bu adamın 
oldukça uzun bir hikâyesi olmalı, der ve yaşanan bu 
hikâyenin kurgusunu yapar edebiyat, ----.

A) çünkü iyi bir fotoğraf çekmek için uygun zamanı ya-
kalamak zordur

B) buna karşılık edebiyatta, yaşananları anlatırken söz-
cükleri ustalıkla seçmek gerekir

C) ayrıca fotoğraf karesinde, hikâyenin bir anını eksik-
siz olarak görüntüleyebilirsiniz

D) çünkü edebiyatın işi, yaşananları en ince ayrıntısına 
kadar bellekte canlandırmaktır

E) ama gerçeği yansıtabilmek için birtakım teknik bilgi-
lere gereksinim duyarsınız

4. Hâli vakti yerinde yabancı uyruklu bir tanıdığım, bütün 
varlığını ülkesinde bırakarak İstanbul’a yerleşmişti. Ken-
disine neden Türkiye’de yaşamayı seçtiğini sorduğumda 
verdiği cevabı unutamam: “Orada canım sıkılıyordu. Beş 
yıl sonra bile neler olacağını bilebiliyordum. Yaşamımda 
hiç sürpriz yoktu. Buradaysa bırakın gelecek haftayı, ya-
rın bile neler olabileceğini kestiremiyorum. ----.”

A) İstanbul’un doğal güzelliklerini, kalabalığını özlemi-
şim

B) Bu stresli hayata daha fazla dayanabileceğimi san-
mıyorum

C) Aradığım, özlediğim, beklenmedik heyecanlarla dolu 
bir yaşam var burada

D) Her şeyin yolunda gittiği ülkemde hiçbir konuda gün-
lük kararlar alınmaz

E) Bu ülkede yaşayan insanların sıcakkanlılığı bu kararı 
almamda etkili oldu
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5. Öykülerimde, insanın toplumla olan ---- ayrıntılarıyla ----.

A) ilişkisini – anlattım
B) etkisini – gözlemledim
C) görüşmesini – yazdım
D) düşüncesini – tartıştım
E) girişimini – sorguladım

6. Bilim ---- gelişmektedir. Bu gelişmeler izlenerek eğitimde 
kişisel görüşlerden çok bilimsel tutumun temel alınması, 
bizi daha ---- sonuçlara götürecektir.

A) ister istemez – çağdaş
B) beklenenden hızlı – öznel
C) sınır tanımadan – bilinmedik
D) son yıllarda – belirgin
E) sürekli olarak – güvenilir

7. Yakın zamana kadar Alp Dağları’nın zirveleri --- ulaşı-
lamaz ve ---- yerlerdi. Ancak bugün kimileri o zirvelere 
tırmanırken kimileri de o zirvelerin eteklerinde yürüyüş 
yapıyor. Matterhorn’un eteklerinde kışın kayak, yazın ise 
doğa yürüyüşünün yanı sıra iniş bisikleti gibi ---- yapılı-
yor.

A) kimi zaman – uzak – çalışmalar da
B) herkes için – yüksek – programlar da
C) uzun süre – kaygan – uğraşlar da
D) insanlar için – tehlikeli – sporlar da
E) hep – riskli – hareketler de

8. Yeryüzündeki denizlerin ve okyanusların ---- hiç bitme-
yeceği sanılıyordu, ancak ---- öyle boyutlara vardı ki ti-
cari değeri olan deniz canlılarının büyük bir bölümünün 
nesli ----.

A) balıklarının – kazanç – ortadan kaybolmak üzere
B) güzelliklerinin – gelişme – yok oldu
C) zenginliklerinin – kaynakların bilinçsiz kullanımı – tü-

kenme tehlikesiyle karşı karşıya
D) canlı varlıklarının – küresel ısınma – değerini yitirdi
E) su ürünlerinin – aşırı tüketim – oldukça azaldı

9. Türkçe ve edebiyat öğretmenlerimizin çoğu, bir roman-
daki olayı ya da olaylar dizisini başat öge sanıyor. Oysa 
sanatsal ürünlerdeki olayları insandan soyutlayarak dü-
şünemeyiz. Çünkü ----.

A) yaratıcı okur, romanı okurken kendi birikimini de kul-
lanır

B) her olay, kişilerin eyleme dönüşmüş istekleri, düşleri, 
tutkularıdır

C) olaylar kişiler tarafından farklı açılardan değerlendiri-
lebilir

D) okuma beğenisi gelişmemiş, yalın kat okurlar yetişti-
riyoruz

E) okullarımızda çağdaş metinlere dayalı eleştirel oku-
ma yöntemi uygulanmıyor

10. Duygularımı şiirle aktaramam, şair değilim; gördüklerimi 
ışıkla ve ---- ifade edemem, ressam değilim; düşünce-
lerimi hareketlerle açıklayamam, dansçı değilim. Ama 
bunların hepsini ---- anlatabilirim çünkü ben bir müzis-
yenim.

A) sözcüklerle – alkışla  
B) renklerle – seslerle
C) karanlıkla – fotoğrafla
D) boyayla – görüntüyle
E) ritimle – hareketle
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11. Ülkelerinin yüzyıllarca başka devletlerin yönetiminde 
kalması, bu ülke insanları üzerinde olumsuz bir etki bı-
rakmamış. Öyle ki ülkelerinin tanıtım kampanyası için 
şöyle bir slogan seçmişler: “Almanlar geldi, 200 yıl kaldı; 
Türkler geldi, 150 yıl; Ruslar 50 yıl… Neden siz bu ülke 
için bir hafta ayırmayasınız?” İşte bu yüzden onların ---- 
bir toplum olduğu söylenebilir.

A) geleneklerine bağlı
B) güncel olaylara ilgili
C) çalışkan
D) geçmişiyle barışık
E) sıradan

12. Fransız yazar ve düşünür Jean-Paul Sartre, romanları-
nın yanı sıra her yönüyle özgün--- varoluşçu felsefesiyle 
ve siyasetteki etkinlikleriyle 20. Yüzyıla --- düşünürler-
den biridir.

A) yaptığı- seslenen 
B) olarak nitelenen – damgasını vuran 
C) çalıştığı – etki eden 
D) ortaya çıkan- taşıyan 
E) bulunan- anlatan 

13. Bugüne kadar yazdığı bütün senaryolarında ----olarak 
“ötekilik” kavramı üzerinde duran sanatçı, yeni çalışma-
sında özellikle “tanıklık” kavramını----.

A) farklı – eleştiriyor
B) başlıca – ele alıyor
C) genel – çekiyor
D) sorun – söylüyor
E) temel – irdeliyor

14. Yeni anlatım olanaklarını kullanarak 20. Yüzyıl edebiya-
tını  ---- yazar, yazın dünyasının en zor anlaşılan eseri 
olarak da ünlenen yapıtını, uzun yıllar birlikte yaşadığı 
Nora’yı sevdiğini anladığı günkü duyguları---.

A) bütünüyle reddeden – hissetmiştir 
B) temelinden sarsan- açıklamak istemiştir
C) derinden etkileyen-üzerine kurmuştur 
D) ayrıntılarıyla bilen- yayımlamaya karar vermiştir
E) gençlerle buluşturan – yazmayı reddetmiştir 

15. Tıpkı uzay araştırmalarında olduğu gibi okyanusların 
dibinde yapılan araştırmalarda da uzaktan kumandalı 
robot ve sondaların kullanımı ----. Bilim insanları bugü-
ne dek ortaya konan iddialı projelerden birini Kuzeydoğu 
Pasifik’te, yüzeyden 2,6 km derinlikte ---- hazırlanıyor.

A) giderek yaygınlaşıyor- hayata geçirmeye 
B) biliniyor- yürürlüğe sokmaya 
C) gerekli oluyor- incelemeye 
D) gözleniyor- denemeye 
E) tartışılıyor- sergilemeye

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C B D C A E D C B B D B E C A
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1. – 11. SORULARDA VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ 
BIRAKILAN YERLERE GETİRİLEBİLECEK EN UYGUN 
SEÇENEĞİ BULUNUZ.

1. Fobisi olan insanlar, kendilerinde endişe yaratan duru-
ma karşı ---- tepkilerin ---- kabul etseler bile kendilerini 
engelleyemezler. 

A) verdikleri abartılı – mantıksız olduğunu 
B) sergiledikleri – zorunlu olduğunu 
C) gösterdikleri – yersiz olmadığını 
D) istemeden verdikleri – kasıtlı olmadığını 
E) o an gülüp geçtikleri – istemsiz olduğunu

2. Hemen her anne babanın, çocuk kanallarını yer yer be-
bek bakıcısı gibi ---- göz önüne aldığımızda çocukları 
televizyon izleme ---- uzaklaştırmanın zorluğu daha iyi 
anlaşılır. 

A) önemsediğini – bağımlılığından 
B) kullandığını – alışkanlığından 
C) bulduğunu – sorunundan 
D) düşündüğünü – amacından 
E) benimsediğini – eğiliminden

3. Babaannem lüzumsuz ve boş konuşana, çok konuşup 
da hiçbir şey söylemeyene “evinsiz darı gibi…” der; böy-
lelerinin konuşmalarına ----, kalkıp giderdi. Gerideyse 
bize öğrettiği yeni bir deyim kalırdı. 

A) göz dikmez 
B) dil dökmez 
C) el açmaz 
D) burun kıvırmaz 
E) kulak asmaz

4. İnsanoğlunun çaresizliğe düştüğü, yaşadığı toplumsal 
ortamda bir başına, yapayalnız kaldığı ve başkalarının 
yardımına gereksinim duyduğu zamanlarda her kapıyı 
çalar. Ne var ki bütün kapılar kapanmıştır yüzüne. Tam 
anlamıyla çaresizlik içindedir. Bir öyküye, bir romana 
konu olabilecek böyle bir durumu ….. deyimiyle somut-
laştırıcı bir biçimde ne güzel anlatmıştır Türkçemiz.

A) ötesi çıkmaz sokak
B) havanda su dövmek
C) yer demir gök bakır
D) dört duvar arasında
E) iki arada bir derede

5. Çok küçük, çelimsiz bir örümcekti bu. Mercimek tanesi 
büyüklüğündeki bedeni yaylanıyor, ama tepeye tırman-
ma çabası her seferinde ---- sonuçlanıyordu. Kim bilir 
nereden gelip de banyo küvetine düşmüştü. Banyo kü-
vetinin duvarına bir daha tırmandı. Tam doruğa ulaşa-
cakken yine aşağıya ----. 

A) beceriksizlikle – kayıverdi 
B) başarısızlıkla – yuvarlanıverdi 
C) mutsuzlukla – iniverdi 
D) engelle – düşüverdi 
E) kötü – hoplayıverdi

6. Dünya bir ---- olarak algılanmaya başlanınca insanların 
ona müdahale edip daha iyi ---- için bir şeyler deneme-
leri de normalleşti. 

A) makine – çalışması 
B) gezegen – dönmesi 
C) fabrika – hizmet alması 
D) laboratuvar – ilerlemesi 
E) canlı – yaşaması
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7. Bazı yerel yönetimlerin ya da sivil toplum kuruluşlarının 
---- geri dönüşüm projeleri sayesinde kâğıt, plastik ve 
cam atıkların ---- geri dönüşüme kazandırıldığı örnekler 
ülkemizde ----. 

A) önayak olduğu – büyük oranda – yaygınlaşıyor 
B) bağışladığı – farklı yöntemlerle – görülüyor 
C) tanıtmaya başladığı – düzenli olarak – biliniyor 
D) geliştirmeye çalıştığı – her birinin – kalıyor 
E) hazırlığını yaptığı – önemli kısmının – tanıtılıyor

8. Psikoterapi, psikolojik ---- olan kişilere, bunların ne oldu-
ğunu anlamaları, kökenleri hakkında bir fikir ---- ve bun-
lara uygun çözüm yolları bulmaları için öneriler ---- her 
türlü yöntemi kapsar. 

A) sıkıntıları - edinmeleri - getiren 
B) arayışta - üretmeleri - dayatan 
C) çöküntüleri - soran - bildiren 
D) hastalıkları - aşılayan - veren 
E) gerginliği - sunan – bulan

9. Yeni Avrupa bir kültür ---- geçiriyor. Bu genel sıkıntı ken-
dini felsefe çevresinde de duyurmaya başladı. Hakikat 
ve bilgi sorusuna verilen cevaplar belki hiçbir dönemde 
zamanımızda olduğu kadar birbirine ---- görülmemiştir. 

A) buhranı – karşıt 
B) devrimi – koşut 
C) krizi – uyumlu 
D) tutulması – tezat 
E) travması – bağımlı

10. Toplumumuzun mizah ---- birçok renkliliği ve çeşitliliğiyle 
---- orta oyunu, eleştirel bir misyon da yüklenerek yıllar-
ca kendi insanını eğlendirirken aynı zamanda toplumun 
aksayan yönlerine ----. 

A) bilgisini – veren – ışık tutmuştur 
B) sevgisini – sunan – dikkat çekmiştir 
C) alışkanlığını – gösteren – tercüman olmuştur 
D) biçimini – sergileyen – vurgu yapmıştır 
E) anlayışını – yansıtan – ayna tutmuştur

11. Türkiye’nin meşhur gümüş çarşılarından biri olan Bey-
pazarı Gümüşçüler Çarşısı, hem zengin ---- hem de us-
talıklı işçiliğiyle gezmeye ve muhakkak bir ---- edinmeye 
değer. 

A) çeşitliliğiyle – hatıra 
B) altyapısıyla – bilgi 
C) tarzıyla – tecrübe 
D) el sanatlarıyla – fikir 
E) örnekleriyle – kazanç

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A B E C B A A A A E A
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Sözlü kültürümüzde halk hikâyeciliği çok köklüdür. Leyla ile Mec-

nun'u, Kerem ile Aslı'yı duymayanımız; onlardan hoşlanmayanı-

mız yoktur. Bu hikâyeleri  dinlerken  çoğu zaman kendimizi  

kahramanların yerine koyarız . Çünkü hikâyeler  bizi  anlatır . An-

latıcı, "Ben böyle severim." demeye getirirse öfkeleniriz . ----.

Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden han-

gisi getirilmelidir?

A) Sanatçı, kendi duygularıyla izleyicisinin duyguları arasında denge ku-
rabilmelidir.

B) Bundan dolayı sanatçı; kendisi açısından neyin iyi, neyin güzel oldu-
ğunu açıkça belirtmelidir.

C) Anlatıcı, gerçeği bir süzgeçten geçirerek dinleyiciye sunmalıdır.
D) İşte bu sebeple anlatıcı, anlatırken kahramanları tazelemelidir.

E) Bu yüzden halk hikâyesinde  anlatıcı kendini anlatmamalı , 

anlatsa bile gizlemelidir .

PARAGRAFTA BOŞLUK DOLDURMA

Altı çizili bu ifadeler doğru cevap-
ta yer alan "… kendini anlatmamalı , 
anlatsa bile gizlemelidir." ifadesiyle 
bağlantı kurmamızı sağlar.

Son cümlenin tamamlanması istenen parçada halk hikâ-
yeciliği ve halk hikâyelerinde adı geçen kahramanlarla 
okurun kendini özdeşleştirmesinden bahsedilmektedir. 
Boşluğun yakınındaki cümlelerin bu noktalara değinen 
ifadeler taşıması sebebiyle bu cümlelerle anlamsal akışı 
sağlayan cümle E seçeneğinde verilmiştir.
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1. ---- Bir sözcük tek başınayken ses ve anlam yönünden 
etkileyici özellikler taşımayabilir. Ancak aynı sözcük 
cümlede öteki sözcüklerle yan yana geldiği zaman et-
kileyici nitelikler kazanır. Kısaca şunu demek istiyorum: 
Bir yapıtta anlatımın sağlamlığı, sözcüklerin seçimini ve 
bunların yerli yerinde kullanılmasına bağlıdır.
Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilebilir?

A) Bir yazıya başlarken akla ilk gelen sözcük en uygun 
sözcüktür.

B) Dillerin söz dağarcığı birbirinden farklıdır.
C) Sözcüklerin gücünü kullanımları belirler.
D) Düşünceleri, gelişigüzel söylemekten kaçınmak ge-

rekir.
E) Süslü ve özentili anlatım iyi düşünememekten kay-

naklanır.

2. ----. Gerektiği yerde gerektiği kadar sözcük… Metinde 
anlam, tanımlamalarla, çağrıştırmalarla, örneklemelerle 
değil, tek başına kullanılan sözcüklerle ortaya konuyor. 
Her tutum, her davranış, her olgu, her nesne ayrıntılara 
inilmeden onu en iyi anlatan sözcükle veriliyor. 
Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilebilir?

A) Yazılarının sözcük örgüsü, büyük bir değişkenlik 
gösteriyor.

B) Değişik anlatım biçimleri kullanmaktan kaçınıyor.
C) Yazılarında en az sözcükle en çok şeyi anlatma ilke-

sine bağlı kalıyor.
D) Sözcükleri, temel anlamları kadar yan anlamlarıyla 

da kullanmaya çalışıyor.
E) Söylediklerinin kolay anlaşılır olmasını istemiyor.

3. ----. Ozanlar da yazarlar da yaşantı işçisidir bir bakıma. 
Gerçek yaşamdan, nesnel dünyadan kazandıkları ya-
şantıyı yeniden üretirler. Bu yeniden üretme ya da ya-
ratma süreci içinde estetik bir tat katarlar ona; coşku ve 
düşünceyle beslenen bir özle yoğururlar onu. Yoğurduk-
ları özü, okura ulaştıracak uygun yollar uygun biçimler 
ararlar. Şiir, öykü, roman, oyun gibi türlere özgü yasala-
rın içinde yeni konumlar kazandırırlar yaşantıya.
Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilebilir?

A) Yazınsal yaratının gücü okurda düşünsel bir değişme 
yaratmasına bağlıdır.

B) Okur, romanda, şiirde ya da öyküde karşılaştığı ya-
şamı, düş dünyasında değiştirerek geliştirir

C) Kimi sanatçılara göre yazınsal yapıtlar, okurun yaşa-
mı algılama gücünü artırmalıdır

D) Gerçekte türü ne olursa olsun, her yazınsal yaratının 
malzemesi yaşantıdır

E) Şiirler, romanlar, öyküler okurun yüreğinde yeni duy-
gular uyandırmayı amaçlar

4. “---- Tiyatrosuz kalan bir toplum, önce dilini yitirir, gelene-
ğini unutur; sonra bütün bağları çözülür, sokağa düşer. 
En büyük tehlike birbirimizden ayrıldığımız gün başlar.”
Bu parçanın başına getirilebilecek en uygun cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tiyatro toplumun yaşam biçimini yansıtır.
B) Tiyatro toplumla birlikte gelişir.
C) Tiyatro toplumun kültürel benliğidir.
D) Tiyatronun kaynağı çok eskilere dayanır.
E) Tiyatroda en önemli unsur dildir.
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5. “---- Medeniyet ferdî bilgilere, araştırmaya, bilim ve tek-
niğe dayanan, konforu ve yaşama imkânlarını artırmayı 
hedef alan, ulusal rengi olmayan işler ve eserler bütü-
nüdür. Kültür duygularla, medeniyet bilgilerle beslenir. 
Medeniyetin ulusu yoktur. Aklın ve bilimin doğurduğu bir 
birikimdir.”
Yukarıdaki paragrafın başına getirilebilecek en uy-
gun cümle hangisidir?

A) Kültür ve medeniyet birbirinden ayrı düşünülemez.
B) Kültür ve medeniyet evrensel nitelikler taşır.
C) Medeniyet, her millete göre farklılık gösterir.
D) Kültür ile medeniyet arasında fark vardır.
E) Medeniyet, kültürün teknikle kaynaştırılmasıdır.

6. “---- Sözcükler ne hak ettiklerinden az ne de çok yer işgal 
ederler. Şiirde yeni ve eski sözcükler, hiçbir zorlama ol-
maksızın birbiriyle anlam alışverişindedirler. Günlük söz-
cükler kabalaşmadan, resmî sözcükler, ukalalaşmadan 
eksiksiz biçimde anlamlarını bulurlar ve tam bir uyum 
içinde ortak bir musikinin temposuna ayak uydururlar.”
Bu parçanın başına getirilebilecek en uygun cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcükler, şiirde günlük anlamlarından uzaklaştırıla-
rak kullanılır.

B) Bir sözcüğe, her şair farklı anlamlar yükleyebilir.
C) Şiirde her sözcük diğer sözcüklerle sıkı bir anlam iliş-

kisi içindedir.
D) Her sözcük, ancak şiirde kullanıldığında gerçek de-

ğerini bulur.
E) Sözcükler ancak şiirde yeni anlam kazanabilir.

7. “---- Daha doğrusu sanatçıda görmek istediğim ve iste-
mediğim şeyler var. Her şeyden önce sanatçı, yaşamıyla 
eserlerinde ortaya koyduğu değerler arasında bir çeliş-
kiye asla izin vermemelidir. Eserlerinde ahlaki değerleri 
aşılamaya çalışan bir yazar, günlük hayatında bu değer-
ler çerçevesinde yaşamıyorsa, ona duyduğum saygıyı 
kaybederim.”
Düşüncenin akışına göre, bu parçanın ilk cümlesi 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Sanatçının başarısı her eserinde aynı olmaz.
B) Ben, eserin klasikliğine, ölmezliğine pek inanmıyo-

rum.
C) Bir yazarın tüm eserlerini sevmek zorunda değilsiniz.
D) Sanatçının sanatında başarılı olmasını isterim.
E) Bir okuyucu olarak, sanatçıdan bazı beklentilerim 

var.

8. ---- Örneğin, çiçeğinin biçimi aslanın ağzına benzeyen 
“anthirrinum” bitkisi Türkçede “aslanağzı” adını alırken, 
bunun İngilizce (lion’s mouth) ve Almanca (Löwenmanl) 
karşılıkları da aynı anlamdadır. Çiçeği fare kulağına ben-
zeyen “auricula muris” bitkisi de Latincede, Yunancada, 
Farsçada, Arapçada, Fransızca hep “farekulağı” diye ad-
landırılır. Bu bitkinin Türkçedeki adı da “sıçankulağı”dır.
Bu paragrafın başına, aşağıdaki cümlelerden hangi-
sinin getirilmesi uygun değildir?

A) Dünyada birçok bitkiye, doğadaki benzerliklerden ya-
rarlanılarak ad verilmiştir.

B) Kimi varlıkların adlandırılışında, birçok dilin aynı yolu 
benimsediği görülmektedir.

C) Varlıklar arasında ilişki kurma, dillerin en önemli ad-
landırma yollarından biridir.

D) Kimi dillerin, farklı kavramları aynı sözcüklerle karşı-
ladığı görülmektedir.

E) Kimi varlıkların adlandırılmasında, onların biçimini 
yansıtmak amacı, birçok dilde ortaktır.
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9. “----. Örneğin, yol üstünde ışıl ışıl parlayan nesneyi he-
men alırız. Bizi, onu almaya zorlayan ışıltısıdır; albenisi-
dir. O olmadan, ona yönelmeyiz.”
Bu paragrafın başına aşağıdaki cümlelerden hangi-
sinin getirilmesi daha uygundur?

A) Bir yapıt öncelikle çekici olmalıdır.
B) Doğada her şeyin bir beğeneni vardır.
C) Dış görünüş o kadar önemli değildir.
D) Şiirde insanı mutlu eden bir yan vardır.
E) Işığın çoğu, gözlerimizi kamaştırır her zaman.

10. “---- Bir geometri ya da satranç sorununun mantığa yüz-
de yüz uyarak çözüme kavuşturulmasında insana şiirsel 
doyum sağlayan bir güzellik vardır.”
Bu yazının giriş cümlesi, aşağıdakilerden hangisi 
olur?

A) Mantık oyunlarına eskiden beri kuşkuyla bakarım.
B) Düşünsel yönden estetik bulduğum bilimlerden biri 

de mantıktır.
C) Skolastiğin kuru mantık hesapları bıktırmadı mı daha 

bizi?
D) Okullarımızda mantık dersi, istenen yararı sağlamı-

yor.
E) Matematik ile mantık birbirinden ayrılabilir mi dersi-

niz?

11. “Onun öykülerinde ---- . Evlerde lambalı radyolar, gra-
mafonlar, taş plaklar çalınır. Mahalle aralarında çocuk-
lar oyun oynarlar. Cambazhaneler kurulur, yazlık bahçe 
sinemalarında kovboy filmleri izlenir. Mahalle camisinin 
bahçesinde oğlak otlatılır. Ana caddelerden tramvaylar 
geçer, ağzındaki sigarasıyla yalnız bir adam parkta dola-
şır; Haydarpaşa Garı’nda köylüler trenden inerler omuz-
larında torbalarıyla.”
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz?

A) o dönemin eğlence hayatını bütünüyle tanıma fırsatı 
bulursunuz

B) 1940’lı, 50’li yılların yaşamından görüntüler yakalar-
sınız

C) geçmiş yaşamın sıkıntılarını bütün ağırlığıyla duyar-
sınız

D) birbirini seven insanların ilişkilerindeki sıcaklığı his-
sedersiniz

E) bugünkü yaşamından izler görürsünüz.

12. “---- Sanatçı için ise yitip giden en küçük zaman parçası 
bile önemlidir. Kendisine kalan yılları, şu ya da bu duy-
gunun itişiyle, kendi eliyle yok edivermek bağışlanır bir 
davranış değildir. Ancak hayatı yenebilen sanatçılar bü-
yük yapıtlar ortaya koyabilirler. Ötekiler duygulu, heye-
canlı küçük çalışmalardan öteye gidemez.”
Bu parçanın başına getirilebilecek en uygun cümle 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatçı, zamana karşı yarışan insandır.
B) Hayatta her anın, kendine göre bir güzelliği vardır.
C) İnsan, yitip giden zamanın değerini bilmez.
D) Gerçek sanatçı, yaşadığı günün tadına varabilir.
E) Anı yazarı, geçen zamanın değerini sonradan anlar.
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13. “---- Bu devrede edinilen izlenimler ve yapılan gözlemler, 
sırası gelince sanat yapıtında bir malzeme olarak sanat-
çının işine yarayacaktır. Hazırlık devresi eksik ve kısır 
olursa sanat yapıtı diye önümüze konanlara daima şüp-
heyle bakmak gerekir.”
Bu parçanın başına aşağıdaki cümlelerden hangisi-
nin getirilmesi gerekir?

A) Bir sanat yapıtı meydana getirilmeden önce sanatçı 
için bir hazırlık dönemine ihtiyaç vardır.

B) Bir sanatçı yaşadığı dönemi en ince ayrıntılarıyla ya-
pıtlarına yansıtabilmelidir.

C) Bir sanatçı, bir türde birkaç yapıt verdikten sonra 
daha olgun yapıtlar vermeye başlar.

D) Bir sanatçı her şeyden önce yapıtlarının okuru ne öl-
çüde etkileyeceğini sezgileriyle ortaya koyabilmelidir.

E) Bir sanatçı yapıtlarında mutlaka gözlemden yararlan-
malı,

14. “---- Okuduğum hikâyede bir olay, anlatılmaya değer 
bir olay, bir başlangıç, bir son olsun istiyorum. Bugünkü 
hikâyelerin çoğunda bunlar yok. Sanırsınız ki yazar hep 
kendi içini dinliyor, izlenimlerini anlatıyor. Bir olay olma-
dığı gibi kişiler de yok bunlarda. Çoğu, düzyazı biçimin-
de yazılmış şiirlere benziyor.”
Bu parçanın başına getirilebilecek en uygun cümle, 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni çıkan her öykü kitabını okurum.
B) Ben, klasik biçimde yazılmış öykülere alışmışım.
C) Her öykü birtakım bölümlerden oluşur.
D) Öykü okumak benim için yararlı oluyor.
E) Her olay, öykü konusu olmaz.

15. “---- Tarih sıralarını değiştirir; kimi yılları atlar; geriye dö-
nüş tekniğini kullanır. Kimi bölümleri kısa, kimi bölümleri 
de uzun tutarak kurguda bir çeşitlilik sağlar. Anlatımını 
yer yer yazın alanındaki bilgi birikimiyle besler. Seneca, 
Aristo, Çiçero, Shakespeare gibi pek çok yazardan çe-
şitli alıntılar yapar.“
Düşüncenin akışına göre bu parçanın ilk cümlesi 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Sanatçı, hem okurunu bir beklenti içinde tutmak hem 
de anlatımını tekdüzelikten kurtarmak için çeşitli yol-
lara başvurur.

B) Sanatçı, romanlarının konusunu genellikle kendi 
gözlemlerinden, toplumsal sorunlardan çıkardığı gibi 
bunları masallardan, destanlardan aldığı da olur.

C) Gerçek bir sanatçı, yaratma yeteneğini kullanarak 
yaşamı bilgi, duygu ve düşünce süzgecinden geçiren 
kişidir.

D) Sanatçı, kahramanların ruhsal durumlarını anlatmak 
için, onların davranışlarını ve başkalarıyla olan ilişki-
lerini gösterme yolunu seçiyor.

E) Sanatçının seçtiği karakterler öylesine kanlı canlı ki-
şiler ki benzerlerine gerçek hayatta kolayca rastlana-
biliyor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C C D C D C E D A B B C A B A



27

1984

TEST

2
GELİŞMEDE BOŞLUK DOLDURMA 

(SINIF UYGULAMA TESTİ)

1. İnsanın yaşamını zenginleştirme, onu yeni yaşantılarla 
tanıştırma açısından sanatsal ürünler arasında romanın 
ayrı bir yeri, ayrı bir işlevi vardır. ----. Bir bakıma onu, 
içinde sıkışıp kaldığı dış dünyanın, gerçekler dünyasının 
cenderesinden çekip çıkarır. Düşlerle sırlanmış; içinde 
kendisini, ilişkilerini, değişik insan hâllerini seyredeceği 
bir aynanın karşısına oturtur; hem kendi yüzünü hem de 
başkalarınınkini tanımaya olanak sağlar.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Her gerçek roman yeni bir dünya, yeni bir hayat su-
nar okura

B) Romanın dünyasına girebilmek, roman kişileriyle öz-
deşleşebilmek için yaşananları sorgulamak gerekir

C) Bir romanın değerini satış sayısıyla ölçenler büyük 
bir yanılgı içindedirler

D) İnsan sanatsal yapıtların aracılığıyla kendini aşmak 
ister

E) Bizde çok satan romanların büyük kısmı, insandan 
kopuktur, kurgusal örüntüsü estetikten uzaktır

2. Ünlü eleştirmenlerimizden biri: ‘’Deneme yazıyorsanız 
belli bir birikiminizin, söyleyecek sözünüz olmalı.’’ diyor. 
----. Çünkü onun hem engin bir bilgi birikimi hem de söy-
leyecek pek çok sözü var.
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Kendisi de öyle bir eleştirmen olmak istiyor
B) Bu söz o yazarımıza çok uyuyor.
C) Kimileri onun bu görüşüne katılmıyor.
D) Bu nitelikleri taşıyan pek çok sanatçımız var.
E) Bu niteliklerden yoksunsanız eleştirmen sayılmazsı-

nız.

3. Yazın değeri taşıyan bir roman, bir öykü, bir oyun, ya-
şam çevremizi genişletir; içinde bulunduğumuz gerçek 
dünyanın dışına çıkarır bizi. ------- Tam tersine gerçek-
leri değişik bir gözle görmemizi, olaylara farklı açılardan 
bakmamızı sağlar.
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bu, elbette, bir kaçış ya da kendi gerçeklerimizden 
kopuş değildir 

B) İç gerilimlerimizden, sıkıntı veya bunalımlarımızdan 
büyük ölçüde kurtarır

C) Okuma, insanı her türlü tutkudan kurtararak özgür-
leştirir

D) Okuyan bir kişi, bütün bilgi eksikliklerini giderebilir
E) Okunan her kitap, iç zenginliği arttırır, duyguları hare-

kete geçirir

4. Şairler arasında öteden beri süregelen açık ya da gizli 
bir yarış vardır. Oysa aynı gözeden su içen, aynı güneş 
altında ısınan, aynı ağacın gölgesinde oturan insanlar-
dır onlar. Birbirlerine, sanıldığından daha çok ihtiyaçları 
vardır. Ölmüş şairlerle, onların anıları üzerinde yaşatı-
lan dostluklar da dâhildir buna. -------- Kıskanmalar, gör-
mezden gelmeler, kara çalmalar… Neyi paylaşamazlar? 
Herkesin kabı kendine göredir, alacağı su miktarı bellidir 
oysa. Paylaşmanın, el ele vererek yaratacakları eleştiri 
ortamının sağlayacağı yararlar üstünde durmak ve bunu 
geliştirmek varken nedir bu yok edici yarış? 
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Oysa her şair, şiirini kendi yaşam serüveninden çı-
karmaz mı?

B) Bunu bilmelerine karşın nedir bu sevgisizlik şairler 
arasında?

C) Şairler arasındaki bütün bu çatışmalar gerçekten şiir-
lerimizin tematik haritasını daraltır mı?

D) Öyleyse neden şiirin kolayca kaçma sanatı olduğu 
izlenimi yaratılıyor?

E) Şairler, birbirlerini değerlendirirken şiirsel ölçütler kul-
lanırlar mı?
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5. Deneme, yaşananları akıldan geçenleri düşünsel yön-
den derinleştirerek yorumlamadır. Belki bir roman, bir 
öykü bir ölçüde özetlenebilir. Ne var ki, denemeyi özet-
lemeye kalkmak, insanı tırnağının ucunu göstererek 
tanımlamaya benzer. ------ Göz gezdirilerek okunmaz. 
Deneme okuru, eline aldığı yazıyı kılı kırk yararcasına, 
irdeleyerek okur; düşünceler, duygular, gözlemler dün-
yasına yeni yolculuklara çıkar.
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kişisel görüşlerin söyleyişi havasında işlenmesi de-
nemenin özelliklerinden biridir.

B) Deneme, yazınsal bütünlüğü bozulmayan bir türdür.
C) Denemede söylenenlerin doğruluğu kanıtlanmaya 

çalışılmaz.
D) Denemeler konusal yönden öteki yazı türlerinden ay-

rılır, değişik duygu ve düşünceleri kuşatır. 
E) Deneme, yazarına özgürce yazma olanağı verir, oku-

run düşünce evrenini genişletir. 

6. Sokrates’ten önceki ilk Batılı filozoflar, geçmişten iki bü-
yük kopuşu aynı anda gerçekleştirdiler. İlk önce, kendi 
akıllarını kullanarak dünyayı anlamaya çalıştılar. Bu tek 
başına, tümüyle yeni bir şeydi ve insanın gelişmesinde 
en önemli köşe taşlarından birini oluşturdu. Aynı zaman-
da insanlara, akıllarını nasıl kullanacaklarını ve kendi 
başlarına nasıl düşüneceklerini de öğrettiler. ----. Onlar 
bilgi birikimlerini olduğu gibi öğrencilerine aktarmak yeri-
ne, onları tartışmaya, düşünce alışverişinde bulunmaya, 
kendi düşüncelerini ileri sürmeye ve savlarını kanıtlama-
ya özendiren öğretmenlerdi.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ayrıca insanın düşünce yapısını çözmeye çalıştılar, 
gözleme ve deneye dayanan psikoloji biliminin te-
mellerini de attılar

B) Düşünce tarihinde bu yaklaşımlar, çok büyük tartış-
malara konu oldu

C) Dolayısıyla, öğrencilerinin de kendileriyle tıpatıp aynı 
düşüncede olmasını beklemediler

D) Bu tutum, günümüz düşünce dünyasında da varlığını 
sürdürmektedir

E) İnsanlığın zihinsel serüveninde ortaya çıkan bu iki 
yöntem birbirini etkileyen bir gelişim süreci izlemiştir

7. Bugün bayramdır. Dostluk günüdür bayramlar. Birden 
kapı çalınıverse, yılların ötesinde kalmış anıların altın-
da neredeyse unutulmuş bir yüz, bir eski dost karşımıza 
çıkıverse... ---- O dost, alır götürür sizi çocukluğunuza, 
gençliğinize, mutlu günlerinizden birine.
Düşüncenin akışına göre, parçada boş bırakılan yere 
getirilebilecek en uygun cümle, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Zaman denilen kavram nasıl da yok olur bir anda!
B) Böyledir bayram günleri.
C) Böyle bir şey varmış gibi!
D) Dostluk dediğimiz, çoğunlukla bir aldanıştır.
E) Dostluk üzerine pek çok yazı okudum.

8. Sanatla bilim, yöntem açısından farklı alanlardır ama bir 
noktada birleşirler: Her ikisi de gerçeğin peşindedir. Sa-
nat, bulduğu gerçeği insan yüreğinde biçimlendirir, imaj-
larla besler. ---- Sanat ve bilimin bu yollarla ulaşmaya 
çalıştığı amaç, insanın daha mutlu yaşamasıdır.
Paragraftaki düşünce akışının bozulmaması için boş 
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bilim ise onu, aklın denetimine sokar.
B) Bilimden bu özelliğiyle ayrılır.
C) Hayattaki her şey, sanata ve bilime konu olabilir.
D) Bilimin ise amacı bambaşkadır.
E) Sanat, bir yetenek işidir.
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9. Edebiyatın yüreği eskiden dergilerde atardı. Oysa bugün 
---- Bunlar geçen dönemlerdeki etkiye de sahip değil. 
Dolayısıyla edebiyat soluklanacak başka alanlarda devi-
niyor. Bir parçalanmışlık var. Ama buna hayıflanmamak 
gerekir. Ben bundan sonra dergilerin edebiyatın motoru 
olacağını sanmıyorum.
Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden han-
gisinin getirilmesi uygun olur?

A) daha çok roman ve öyküye kaydı dergiler.
B) edebiyat dergileri çıkmıyor artık.
C) edebiyatın can damarı oldu dergiler.
D) sayıca ve nitelikçe zayıfladı.
E) görsellik edebiyatın yerini aldı.

10. “Bu roman Reşat Nuri’nin önemli ve başarılı bir yapıtı 
değildir. Ancak ---- Reşat Nuri bu yapıtında yer yer şe-
matik ve didaktik olmakla birlikte çok önemli toplumsal 
bir sorunu romana taşımıştır.”
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) ilk tezli romanlarımızdandır.
B) içerdiği gözlemler ve yaşantılar yönünden ilginç özel-

likler taşımaktadır.
C) sanatçının toplumsal roman alanındaki çalışmaları-

nın ilk örneği olması açısından ilginçtir.
D) yaşanmış olaylardan yola çıktığı için tarihçilere kay-

naklık etmiştir.
E) yaklaşık doksan yıl önce yaşanan sorun, günümüzde 

de çözülememiştir.

11. Olumsuz etkileri nedeniyle kahve çekirdeklerinin için-
deki kafein farklı yöntemler kullanılarak çekirdeklerden 
ayrıştırılıyor. Ancak bu süreçte kahveye koku ve tat ve-
ren diğer maddelere dokunmadan sadece kafeinin ay-
rıştırılması gerekiyor. Örneğin kafein suda çözünebiliyor. 
Ancak -------- . Dolayısıyla su, sadece kafein uzaklaş-
tırılmak istendiğinde kullanılabilecek uygun bir çözücü 
değil.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) kafein uykusuzluk, kalp ritminde düzensizlik gibi so-
runlara neden olabiliyor

B) yaklaşık 250 mililitrelik bir bardak kahve 50-150 mg 
kafein içerebiliyor

C) kahvenin yapısındaki kafeinin ayrılması için işlemin 
birkaç kez tekrarı gerekiyor

D) sıcak suyla karıştırıldığında kafein kahve çekirdekle-
rinden ayrılıyor

E) kahvenin içinde suda çözünebilen başka maddeler 
de bulunuyor

12. Spor yaptıktan sonra sertleşen kaslarda az da olsa ağrı 
hissedilir. Özellikle az spor yapan veya bir süre ara ver-
dikten sonra spora başlayan insanlar daha fazla ağrı 
hisseder. -------- Spor yaparken kasların her zamankin-
den fazla enerjiye ihtiyacı varken kaslara yeterince hızlı 
kan gitmeyince solunumun yan ürünü olan söz konusu 
maddeler –örneğin laktik asit- kaslarda birikmeye başlar. 
Ardından beyin, sinir hücreleri tarafından uyarılır ve acı 
hissi ortaya çıkar.
Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kaslarda oluşan hasarın düzelmesi için uzman onay-
lı ilaç desteğine ihtiyaç vardır.

B) İlginçtir ki acı hissi spor yaptıktan hemen sonra değil 
bir iki gün sonra oluşur.

C) Bunun yanında spor yaparken salgılanan bazı hor-
monlar insana kendini iyi hissettirir.

D) Her ne olursa olsun kasların tedavisi sırasında ağır 
sporlardan uzak durmak gerekir

E) Bu durumun sebeplerinden biri kaslarda yer yer top-
lanan kimyasal maddelerdir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A B A B B C A A D E E E
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1. Okumaya önem vermenin bir eğitim sorunu olduğunu 
öncelikle kabul etmeliyiz. Ben kendi deneyimimi anlata-
yım: Bir memur ailesinin çocuğuyum. 1945-1950 yılları 
arasına rastlar çocukluğum. Babam orman mühendisiy-
di; annem çalışmıyordu. Aile bütçesinden temel ihtiyaç-
larımızın yanı sıra kitap ve dergi için de para ayrılırdı. Bu 
da bende: “----” düşüncesini uyandırdı.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Geçerli bir meslek edinmeliyim.
B) Parasal bakımdan güçlü olmak gerekir.
C) İleride iyi bir eğitimci olmalıyım. 
D) Okumuş insanlarla birlikte olmak yararlıdır.
E) Kitap, ekmek kadar gerekli bir şeydir.

2. Çağımızda bilgi ve teknoloji hızla ilerliyor. Bu gelişme-
ler bizi hem sevindiriyor hem de düşündürüyor. “Acaba 
insanlar ileride nasıl yaşayacak, nelerden hoşlanacak?” 
sorusuna yanıt aranıyor. Ben, bilim ve teknoloji ne kadar 
gelişirse gelişsin, sanata ve estetiğe hep gereksinim du-
yulacağını düşünüyorum. Bu yüzden sanatın, özellikle 
de edebiyatın ---- inanıyorum.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) günlük yaşamla ilgili bütün ayrıntılara yer vermesi 
gerektiğine 

B) basılan kitap sayısına bağlı olarak gelişeceğine ve 
sevileceğine 

C) gereksinimlere göre değişerek her zaman var olaca-
ğına 

D) değişik konuları işlemeye elverişli olduğuna
E) herkes tarafından çok sevildiğine

3. Kendine güveni olmayan çocuklar, dünyayı korkulacak 
bir yer olarak görürler, kaygılıdırlar. Bunlar, yapacakları 
işte başarıya ulaşacaklarına inanmazlar. Her türlü giri-
şimlerinin başarısızlıkla sonuçlanacağını düşünürler. 
Böyle çocuklar için başarısızlıktan ve utançtan uzak 
durmanın en iyi yolu, hiçbir girişimde bulunmamak, hiç-
bir etkinliğe katılmamaktır. Bu çocuklar: “Çok çalıştım 
ama başarısız oldum.” demektense, “----.” demeyi tercih 
ederler. 
Yukarıda boş bırakılan yere düşüncenin akışına uy-
gun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Geçen sefer başarılı olmuştum
B) Bunu denemeye bile kalkışmadım
C) Artık daha çok çalışacağım
D) Arkadaşlarım da üstesinden gelemedi
E) Yaptığım yanlışları gözden geçirmeliyim 

4. Deneme türündeki yazılarda amaçlanan şu olmalıdır 
bence: Kesinlemelere girmeden okuru kendisiyle tar-
tışmaya çağırmak. Okur bizimle aynı görüşte olmayabi-
lir ama yazımızı okurken bir kuşku büyümeli içinde; o 
mu doğru yazıyor, yoksa ben mi en doğruyu biliyorum 
diye… Yazarlık yaşantımın en güzel övgülerinden biri 
sayarım genç bir okurumun bana söylediği şu sözü: “Her 
düşüncenize katılmıyorum ama yazınızı okurken sizinle 
tartışıyorum içimde.” Ben bunu Melih Cevdet Anday’ın 
birbirinden seçkin altmış denemesini ardı ardına okur-
ken yaşadım, bir okur olarak. O zaman anladım en ba-
şarılı yazarlar ----. 
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) okurları, kendisiyle karşılıklı olarak görüşlerini savun-
maya davet edenlerdir 

B) düşüncelerini, kişisellikten çıkarıp topluma mal etme 
bilinci taşıyanlardır 

C) kişilere, kolay kolay değişmeyecek bir bakış açısı ka-
zandırmayı ilke edinenlerdir 

D) en soyut gerçekleri bile somutlaştırarak vermeye ça-
lışanlardır 

E) hemen her sözcüğünde dilin sıcaklığını hissettiren-
lerdir.



31

1984

TEST

3
SONUÇTA BOŞLUK DOLDURMA 

(SINIF UYGULAMA TESTİ)

5. Yapıtlarımı oluşturma aşamasında genellikle geziye çı-
kar, yeni yerler görür, insanlarla tanışırım. Onların yaşa-
yışlarını gözler, anlattıklarını dinler, onlarla konuşurum. 
Bunları yorumlamaktan kaçınır, gördüklerimi, dinledik-
lerimi yapıtlarıma yansıtmakla yetinirim, gerisi okuyucu-
nun işidir. Çünkü ----.
Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden 
hangisiyle sürdürülebilir?

A) okuyucu okuma sürecinde etkindir, bu insanlara ba-
kar ve kararını kendi verir

B) öne sürülen düşüncelerin özgünlüğü, sanat yapıtının 
okunurluğunu artırır

C) okuyucularımın da insanlar hakkında yorum yap-
maktan kaçınmalarını isterim

D) düşüncelerimle okuru şaşırtmak hoşuma gider
E) bir yazınsal yapıt neyi, nasıl anlatırsa anlatsın yaza-

rından izler taşıyacaktır

6. İnsan vardır, kahkaha atmaz ama yüzü güler; gönlü cö-
mert, ufku geniştir; onunla oturdukça oturmak istersiniz. 
Birlikte vakit geçirmekten keyif alırsınız, farkında bile ol-
madan ne de çok şey öğrenirsiniz. Yanından kalktığınız-
da değişmiş, zenginleşmiş olarak yolunuza gidersiniz. 
Yine görmek istersiniz o kişiyi, ilk fırsatta yeniden buluş-
mak. Sohbetine doyamaz, ruhunun derinliğini ölçemez-
siniz. Saklı bir cevherdir ilk bakışta belli olmayan, uçsuz 
bucaksız bir denizdir kıyılarına varılamayan. Böyleleri o 
kadar azdır ki ----. 
Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) onların değerini bilir, hiçbir zaman dostluğunu kay-
betmek istemezsiniz

B) ne oldukları gibi sevebilir ne de tamamen vazgeçebi-
lirsiniz onlardan

C) siz de tıpkı onlar gibi düşünmeye başlarsınız, gitgide 
kendinize yabancılaşırsınız

D) aranızda kuşak farkı olduğunu unutursanız onları ko-
lay kolay anlayamazsınız

E) herkesin yardımına koşmaya çalışsalar da eleştiril-
mekten kurtulamazlar

7. Çevirmenlik genelde, yabancı dili çok iyi bilmekle öz-
deşleştirilir. Oysa çevirmenlik becerisinin tümünü on 
basamaklı bir merdiven olarak düşünürsek bunun ilk üç 
basamağı yabancı dil, kalan yedi basamağıysa çevirisi 
yapılmak istenen dildir. Yani, yabancı dil bilmeden bu 
merdivene çıkılamayacağı kesindir fakat ----. 
Düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) çevirisi yapılmak istenen dili bütün olanaklarıyla bil-
mek ve kullanmak da temel koşuldur.

B) yine de çevirmenin bilgisine, yeteneğine kalmış bir 
durumdur bu.

C) çevrilecek dilin gelişim aşamalarını bilmek başarılı 
çeviri yapmanın öncelikli koşullarındandır

D) bir dil ne kadar güçlü olursa çevirisi o kadar güzel 
olur 

E) çevrilecek yapıtın anlatım özellikleri de başarıda rol 
oynar

8. Edebiyatta olup bitenlere, edebiyatının canlılığını, ya-
zarın verimliliğini hatta yapıtlarının başarısını ya da 
başarısızlığını kuşaklarla, yaşla değerlendirmek çoğu 
zaman bizi yanlışlığa götürür. Dostoyevski en büyük iki 
yapıtından birini, ‘’Karamazof Kardeşler’’i ölmeden he-
men önce bitirdi. Thomas Mann ise gene en büyük iki 
yapıtından biri olan,’’ Buddenbrook Ailesi’’ni bitirdiğinde 
daha yirmi altı yaşındaydı. Bu iki yazar da ömürlerinin 
erken ve geç dönemlerinde başka birçok kitap yazdılar. 
Bu örnekler bize ----.
Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşa-
ğıdakilerden hangisini getirilebilir?

A) yazarlarının, yeni dünyalar kurma çabasıyla sürekli 
bir arayış içinde olduklarını gösteriyor

B) bir yazarın yapıtlarının hep birbirine benzemesinin 
yaratabileceği güçlükleri hatırlıyor.

C) yazarların, yazma ve yaratma gücünün yaşla açık-
lanmayacak bir olgu olduğunu gösteriyor.

D) yazarların kimi dönemlerde kalıcı ürünler verdiğini 
ancak bunu sürdürmenin güç olduğunu kanıtlıyor.

E) yazarların, yeni konular bulduklarında daha çok ça-
lışmaları gerektiğini yansıtıyor.
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9. Dil bir anlaşma aracıdır. Bir dilin sözcükleri, anlatılmak 
istenenin zihnimizde canlanmasını sağlar. Kullandığımız 
sözcüklere anlamlar yükler, bunların bizde uyandırdığı 
duygu, düşünce, imgelerle birbirimizle iletişim kurarız. 
Bir sözcüğün anlamı, çoğu zaman o sözcüğün zihni-
mizde canlandırdığı görüntüden başka bir şey değildir. 
Kısaca söylemek gerekirse ---- 
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) her sözcüğün bir anlamı ve düşündürme gücü vardır.
B) bireyin, dildeki bütün sözcüklerin anlamını bilmesi 

mümkün değildir. 
C) sözcüklere yüklenen anlamlar, yıllar içerisinde deği-

şikliğe uğrayabilir. 
D) sözcükler ve yüklendiği anlamlar benimsenirse o 

sözcükler dile yerleşir. 
E) duygu ve düşünceler yaygın sözcüklerle yansıtılırsa 

daha kolay anlaşılır.

10. Çocuk yetiştirenlerin yaşadığı en büyük ve yaygın so-
runlardan biri, çocukların sağlıksız abur cuburlara olan 
düşkünlüğü. Bu alışkanlık hem çocukların gerekli besin-
leri almasını engelliyor hem de çocuklarda yaygınlaşma-
ya başlayan obezite sorununu körüklüyor. Üstelik abur 
cubur yeme alışkanlığı çocuklarla sınırlı kalmayıp daha 
ileri yaş gruplarında da yaygınlaşıyor. Tabii ki bu konuda 
öncelikle dikkat edilmesi gereken grup küçük çocuklar, 
çünkü ----.
Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) yetişkinlere çağın en büyük sorunlarından birinin 
sağlıksız beslenme olduğu hatırlatılmalı

B) sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgilendirilmede kitle ileti-
şim araçları daha etkili

C) abur cuburun ne olduğunu ve neden sağlıksız oldu-
ğunu anlatmak ilk amaç olmalı

D) tüm çocukların anlayacağı bir dille ele alınması gere-
kiyor 

E) alışkanlıklar çok küçük yaşlarda oluşmaya başlıyor.

11. Okumayan bir insan, sadece tek bir yaşam sürmüştür. 
Oysa ben Napolyon’un, Sezar’ın, Dartanyan’ın yaşamla-
rıyla kendi yaşamımı zenginleştirdim. Bu nedenle, genç-
leri kitap okumaları konusunda her zaman yüreklendi-
riyor, yönlendiriyorum, çünkü bu, tek boyutlu kişilikten 
kurtulmanın en etkili yoldurur. Böylece, ---- bu müthiş bir 
ayrıcalıktır.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) tarihsel olaylara ilgi duyarsınız
B) ülkeleri tanımaya ilgi duyarsınız
C) değişik yaşantılar edinmiş olursunuz
D) insanları daha çok sevebilirsiniz
E) sorumluluk duygunuz gelişip güçlenir

12. O, okurlarını bilgilendirmekle birlikte onları kendi düşün-
celerine göre yönlendirmekten kaçınan bir eleştirmendir. 
Ele aldığı kitabın niteliklerini sıralar fakat onunla ilgili 
öznel yorumlardan kaçınır. Daha doğrusu, yapıtla ilgili 
kesin bir yargıya varmayı okuruna bırakır. Bu tutum ----.
Bu parçanın son cümlesi, düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A) bilinçli bir okur kitlesinin oluşmasını sağlar.
B) onun, bilgilerine güvenmediğini gösterir.
C) yazarın, geniş okur kitlelerince anlaşılmamasına ne-

den olur.
D) okurun, okuma zevkini köreltir.
E) onun, kişiliğine olan saygıyı azaltır.
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13. Okumaya nereden başlasam? Hangi türden kitaplar 
okusam? Böyle soruları yanıtlamada zorlanmışımdır 
hep. Bilirim ki söyleyeceklerim yönlendirici bir işlevi ol-
mayacaktır. Çünkü her kitabın etkisi, okurun okurluk ya-
şantısına birikimine göre değişiklik gösterir. Birinin yüre-
ğinde titreşimler yaratan bir kitap, bir başkasının ruhunu 
karartır, esnetir, ağırlığı altında ezer onu. Birine çarpıcı, 
renkli yaşantılar sunan bir kitap, ötekine bayağı, sıradan 
gelebilir. ----- .
Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Görüldüğü gibi okuma çok yönlü bir etkinliktir.
B) Sözün kısası bir kitabın herkes üzerinde aynı etkiyi 

bıraktığı söylenemez.
C) Ne var ki iyi bir okur, hangi amaçla okuduğunun bilin-

cindedir.
D) Bu nedenle okuma, okurun kimi bilgi ve becerilerle 

donanmış olmasını gerektir.
E) Aslında okurun okuduklarını bir zihinsel süzgeçten 

geçirmesi gerekir.

14. Hiç ummadığımız bir şiir, günü gelince bizim için söylen-
miş izlenimini verir. Çünkü şiir eskimez; durur bir yerde 
okurunu bekler. Bekler ve bir gün bulur onu. Dahası, en 
kötü, en sığ, en basit, bir şiirden bile bir gün başka bir 
anlam, başka bir güzellik fışkırabilir. Bu nedenle----.
Düşüncenin akışına göre bu parçanın son cümlesi 
aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? 

A) iyi şiir her okuyucuda aynı duyguları, aynı çağrışım-
ları uyandırabilmelidir.

B) pek çok şiir kitabı ancak şairlerinin ölümünden sonra 
değer kazanmıştır.

C) sanat değeri taşıyan şiirler eskimiş olanlardır.
D) eleştirmenler, okuyacakları şiir kitabını seçmede 

okurlara yol göstermelidirler.
E) şiir değerlendirmelerinde olumsuz ve kesin yargılar-

dan olabildiğince kaçınmak gerekir.

15. Bir eleştirmen, kendi görüşlerini kabul ettirmek için oku-
yucuyu zorluyorsa yanlış yoldadır. Çünkü eleştirinin 
amacı okuyucuyu etkilemek değil, onu birlikte düşünme-
ye yönlendirmek olmalıdır. Önemli olan, değerlendirme 
yapmaktan çok, yaşanılan düşünme sürecine okuyucu-
nun katılımını sağlamaktır. Eleştirmenden beklenen ----.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilemez?

A) okuyucuya yapıtla ilgili bilgiler, ipuçları sunmaktır.
B) eleştirdiği yapıtla okuyucu arasından köprü kurmak-

tır.
C) okura, okuduğunu bağımsızca değerlendirme olana-

ğı tanımaktır.
D) okuru koşullandırmadan yapıtı değişik açılardan tar-

tışmaktır.
E) okurun dünya görüşüne belli bir yön vermektir.

16. Duyguları, düşünceleri görünür kılan güç, dünya ile uzla-
şamama hâliymiş; bunu iyice kavradım. Frida Kahlo’nun 
bedensel acıları olmasa, Salieri, Mozart’ı kıskanmasa, 
Dali kendine sevdalanmasa, Nazım yabancı bir ülkede 
yaşamak zorunda kalmasaydı --------
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilemez? 

A) yazınsal ve kültürel tarihe bu ölçüde katkıda buluna-
bilirler miydi?

B) bugün yaptıklarıyla hâlâ adından söz ettirebilirler 
miydi?

C) onlar yaşamla uyum içinde olsaydı bugün sanatta 
gelinen noktaya ulaşabilir miydi?

D) acaba onların yapıtı olan o resimler, o şiirler, o senfo-
niler yaratılabilir miydi?

E) o yapıtların günümüz insanının daha iyi yaşama ko-
şullarına ulaştırdığı söylenebilir miydi?
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17. Bir kez daha koca bir yılı eskitip anılarımızın arasına 
gönderdik. Henüz eskitmediğimiz bir yeni yıl da tüm gi-
zemiyle çaldı kapımızı. Her geçen gün solmuş bir gül 
yaprağı gibi dökülüp gitti geçmişe. Anılarımızı kurutup 
özenle koyduk bir kitabın arasına. Yaşadığımız düş kı-
rıklıkları, mutluluklar belki hiçbir zaman unutulmayacak. 
Doğanın değişmez yasası bu. Bir gün öncesini değil, 
beş dakika öncesini aynı duygularla yaşamamız olası 
değil. Kısacası,---.
Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getiri-
lemez?

A) yaşamın tadına ve anlamına vardığımız her dakika 
bizler için bir armağandır

B) yaşamakta olduğumuz her an yeniden yaşanmaya-
cak kadar değerlidir

C) geçmişin acı ve tatlı yanlarını bir yana bırakıp günü-
müzü anlamlı kılmaya çalışmalıyız

D) kaybedilen zamanın bir daha geri gelmeyeceğini dü-
şünerek, yaşamı sevgiyle kucaklamalıyız

E) her dönemde yaşamın bize yüklediği sorumluluklar 
farklılık gösterir

18. Bizim yaşamımızı yansıtmayan yapıtlar, üzerimizde ye-
terince etkili olmuyor. Bir yapıttaki yaşantıları paylaşa-
bilmemiz anlatılan olayların da bize tanıdık gelmesini 
gerektiriyor. İşte bu nedenle, öykülerde ve romanlarda 
--------- isterim. 
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilemez? 

 
A) gelenek ve göreneklerimizden yola çıkılmasını
B) evlerimizden ve eşyalarımızdan silinmez izler bulun-

masını
C) bize, yeni ve değişik insan tiplerinin tanıtılmasını 
D) duygu ve düşüncelerimize ayna tutulmasını 
E) kolaylıkla benimseyebileceğimiz karakterlerin çizil-

mesini

19. Sanat, insanın duygu, düşünce ve hayallerini yoğunlaş-
tırma, gerçekliği yeniden yaratma çabasıdır. Bu çaba, 
edebiyatta da görülür. Bu nedenle, edebiyatta sunulan 
gerçeklik, doğal, toplumsal ve bireysel gerçeklikten kay-
naklanır ama ---- 
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz? 

 
A) bu, edebiyatın iç mantığına göre düzenlenmiş bir 

gerçekliktir. 
B) edebiyatın bunun yanı sıra değişik işlevleri vardır. 
C) bu onların tıpkısı değil, yeniden yaratılmış biçimidir. 
D) bunların estetik bir bakış açısının ürünü olduğu unu-

tulmamalıdır. 
E) bunu olduğu gibi değil, yazınsallığa dönüştürerek 

yansıtmak gerekir.
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1. Kuşkusuz, bir toplumun dili, o toplumun dünya görüşün-
den ayrılmaz. Toplumun dünya görüşü, dilinin gelişme-
sinde etkili olduğu gibi, dünya görüşünün belirlenmesin-
de de dil bir etkendir. Toplumlardaki kültürel değişiklikleri 
inceleyen insan bilimciler bu bağıntıyı uzun uzun araştır-
mışlardır. Nitekim Eskimo dilinin sözcükleri üzerinde ya-
pılan bir araştırmada savaşla ilgili tek bir sözcüğe rast-
lanmamış. Buradan şöyle bir yargıya varmışlar: “-----.”
Bu parçada düşüncenin akışına göre aşağıdakiler-
den hangisiyle sürdürülebilir?

A) Eskimolar savaşçı bir toplum değildir.
B) Eskimolar geleneklerine bağlı bir toplumdur.
C) Toplumsal ilişkileri düzenlemede dil, savaştan daha 

etkilidir.
D) İnsanlar artık, sorunların savaşla çözülemeyeceğini 

anlamıştır.
E) Eskimoların dili öteki dillerden daha az gelişmiştir.

2. Dilleri, zengin, yoksul, eksikli, yetkin gibi sözcüklerle 
nitelendirmek bilimsel gerçeklerle bağdaşmaz. Her dil, 
olayları, durumları, varlıları, evreni kendince adlandı-
rıp yansıtır. Bir başka deyişle o dili kullanan toplumun 
yaşama biçimiyle ilgilidir bu. Örneğin Türkçe de dört 
ayrı sözcükle anlatılan “baldız, elti, görümce, yenge” 
için İngilizcede yalnızca “sisler-in law” Almanca da ise 
“Schwagerin” karşılıkları vardır. İngilizce de “brother-in 
law” Almanca da ise “Schwager” sözcüğüyle belirtilir. ---
Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden 
hangisiyle sürdürülebilir?

A) Böyle olduğu için Türkçe işlenmiş, gelişmiş, kültür dili 
sayılan bu dillerden daha zengindir diyebiliriz.

B) Bu durumda Türkçenin insanoğlunun acılarını, tut-
kularını, düşlerini doğadaki varlıklardan yararlanarak 
anlatan, olanakları geniş bir dil olduğu görülür. 

C) Bu bize olsa olsa Türk toplumunda aile ve akrabalık 
ilişkilerinin ayrıntılı olarak yer aldığını, bunun da söz 
varlığımıza yansıdığını gösterir. 

D) Oysa Türkçe de bir nesne ya da varlığı anlatabilmek 
için doğadaki bir başka nesne ya da varlıktan yarar-
lanma söz konusudur.

E) Daha doğrusu, “İstenirse Türkçeyle anlatılmayacak 
hiçbir kavram yoktur.” düşüncesini yaygınlaştırmak 
gerekir.

3. Her toplumun üyelerinin üzerinde anlaştığı ve genelleş-
tirdiği “yanlış” ya da “doğru” olarak nitelendirilen davra-
nış kuralları vardır. İnsanların nasıl davranması gerekti-
ğini belirleyen bu kurallar, her kültürde değişik özellikler 
gösterir. Örneğin Türk kültüründe anne ve babanın, ço-
cuklarından beklediği davranışlarla Amerikan kültürün-
deki aynı değildir. ----.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilebilir? 

A) Antropoloji ve etnoloji disiplinleri geliştikçe kültür ol-
gusunun karmaşıklığı da belirginleşmiş, kültür tanım-
ları çeşitlenmiştir 

B) Kültür, zihindeki düşüncelerden oluşur ve düşünce-
ler toplumda, dilde, eylemde ve yaratılmış ürünlerde 
kendini gösterdiği sürece bir anlam kazanır 

C) Bu durum, kimi toplumlarda kabul gören bazı dav-
ranışların başka toplumlarda “kültürsüzlük” olarak 
değerlendirilmesine neden olur 

D) Oysa dil bir anlamda kültürün parçası olsa bile, geniş 
anlamıyla kültürün kendisidir 

E) “Kültür” ve “uygarlık” sözcükleri bir dönem birbirinin 
yerine kullanılmış olsa da sonradan bunların birbirin-
den farklı kavramlar olduğu anlaşılmıştır

4. “Edebiyat dergilerinde sevmediğin, sıkılarak okuduğun 
yazılar hangisidir?” diye sorsalar hiç düşünmeden, “Belli 
bir şiir kitabı üzerine yazılmış tanıtım yazılarıdır.” derim. 
Sorun belki de bendedir ama bu tür yazıların neye göre 
yazıldığını anlayamıyorum. Tanıtımı yapan iyi niyetli ya-
zar, genellikle ilgili şairin söz konusu kitabındaki dizeler-
den esinle bir şeyleri duyumsatmaya, şairin şiir dünya-
sına kendisi ile birlikte katılmaya çağırır bizi. Kendince 
eklemeler de yapar o şiirlerde oluşturulmaya çabalanan 
etkileyici havaya. Ama söz konusu kitap, okurca önce-
den okunmadığı, belki de tanıtıcı üzerine aldığı işi gerek-
tiği gibi yapmadığı için kitaba yönelik ilgi oluşturulamaz 
çoğu zaman. ---.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilebilir?

A) Bu yazılarda şairi, şiir yazmaya yönlendiren etkenler 
üzerinde de durulmalıdır 

B) Bu nedenle okuyucunun şiir bilgisini zenginleştirecek 
açıklamalara yer verilmelidir

C) Oysa tanıtma yazıları şiire dönük olmayan sorunlarla 
şişirildiği için ilginçliğini yitirir

D) Edebiyat dergilerinde tanıtım yazılarına az yer veril-
mesi kitaplara duyulan ilgiyi azaltmaktadır

E) Böylece okuyana eziyet eden, onu yoran, anlamsız 
ve sıkıcı bir metin ortaya çıkar



36

1984

TEST

4
SONUÇTA BOŞLUK DOLDURMA 

(KONU KAVRAMA TESTİ)

5. Bir sabah işinize giderken kırmızı ışıkta durdunuz ve 
aracınızı tekrar çalıştıramadınız. Her insanın başına ge-
lebilecek bu sıradan olay için iki ayrı olasılığı düşünelim. 
Birinci olasılıkta arkadaki araçların şoförleri kızgınlıkla 
kornaya basıyor, siz de bir kazaya yol açmamak için kan 
ter içinde bu durumdan kurtulmaya çalışıyorsunuz. İkinci 
olasılıkta, arkanızdaki araçtan inen bir taksi şoförü, bek-
leyen araçlara işaret ederek onların yan şeritten devam 
etmelerini sağlıyor. Araçlar sakince geçtikten sonra yanı-
nıza geliyor, birkaç yayayla birlikte aracınızın yol kenarı-
na çekilmesine yardımcı oluyor. Ne siz ne de bir başkası 
gergin ve telaşlı. İşte bu örnekte olduğu gibi bir toplumun 
gelişmişlik düzeyini belirleyen asıl şey, ----.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) sorunlara pratik çözümler bulmaktır 
B) başka insanları zor duruma düşürmemektir 
C) yaptığımız hatanın sonucunu üstlenebilmektir 
D) insanlar arasındaki iletişim biçimidir 
E) kurallara uyarak sorunları ortadan kaldırmaktır

6. Türküler, şiirler iç dünyamızın sesi olarak yazılmış olsa-
lar da bizden çıktıkları anda topluma mal olmuştur artık. 
Yalnız topluma mal olmakla kalsa iyi. Yerelden ulusala, 
ulusaldan evrensele bir değişme ve gelişme çizgisi izle-
yerek bütün insanlığın ortak değeri hâline gelir. Örneğin 
Yunus Emre’nin şiirlerinde yansıtılan duygular salt bize 
mi özgüdür? Neruda, yalnızca Şili’nin acılarını yansıt-
mıştır, deyip dışlayabilir miyiz onu? Acısı acımız olmuş-
tur, halkı da halkımız. Kısaca ----. 
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) şiir, şairin şiiri düşünmeye başladığı andan okuyucu-
suyla buluştuğu ana değin süren, uzun ve sancılı bir 
dönemin ürünüdür

B) sanatçı, ortaya koyduğu ürünlerin hangi özellikleri ta-
şıyacağını önceden saptamalıdır

C) sanatçı, yapıtını yaratırken bilinçli olarak ona ulusal 
niteliklerin dışına taşan yeni boyutlar kazandırır

D) her birimiz, yaşadığımız bölgenin rengini, dokusunu, 
çizgisini yansıtan türkülerden ve şiirlerden hoşlanırız

E) türküler, şiirler özünde kendi coğrafyalarının izlerini 
taşısalar da sanatsal dilin içerdiği insansal özle bütün 
insanlığın ortak yaratısıdır

7. Düşünceye saygı göstermek gerekir; her düşünceye 
doğru sayıp kendi düşüncemizden vazgeçme anlamına 
gelmemeli. Çünkü kişisel düşünceler, meyvelerin güneş 
altında olgunlaşması gibi, ------ .
Bu parça, düşüncenin akışını göre aşağıdakilerden 
hangisiyle tamamlanabilir?

A) zorla benimsetilmeye çalışılırsa etkisini yitirir
B) uzun süren zihinsel çabaların sonunda oluşur
C) en küçük bir kuşkuya yol açarsa bireylere olan güve-

ni azaltır
D) kişinin içinde bulunduğu ortama göre değişiklik gös-

terir
E) sağlam temellere dayandığı sürece zarar görmez, 

yıpranmaz

8. Karşılaştığımız kişilerde ve yaşadığımız olaylarda far-
kına vardığımız ortak özellikler, genelleme yapmamıza 
neden olmuştur çoğu zaman. Bu da bizde ‘’bir teknede 
yoğurmak’’ diye adlandırabileceğimiz bir alışkanlık ya-
ratmıştır. Artık kişilerin ya da olayların birbirine benzeyen 
yönlerine bakarak, yalnızca bunları göz önünde tutarak 
onları sanki aynı şeymiş gibi düşünür hâle gelmişizdir. 
Öyle ki yeni tanıdığımız insanların ya da ilk kez karşılaş-
tığımız olayların bazı belirgin özelliklerini görmemiz ---.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) söz konusu durumları daha ayrıntılı bir biçimde de-
ğerlendirmemizi sağlar

B) onları başkalarıyla özdeşleştirmemize yol açmıştır
C) gördüklerimizin başkalarından ayrılan yönlerini bul-

mamızı kolaylaştıracaktır
D) bizde, onları tanımaya karşı istek uyandıracaktır
E) bir anlamda, onların kimi özeliklerini kolayca alışa-

mayacağımız anlamına gelir
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9. Bebekken annemizin kollarından sonra başımızı ilk yas-
ladığımız arkadaşımız, kimi zaman da sırdaşımız oyun-
caklarımızdı. Onlar olmadan uyuyamazdık. Annemiz 
aslında hiç sevmediğimiz, Temel Reis yiyor diye yemek 
zorunda kaldığımız ıspanağı önce onlara sonra da bize 
yedirirdi. Ateşlenip yatağa düştüğümüzde onlar yine ya-
nımızda olurdu. Hem iğnesi de yoktu onların. Kısaca ----”
Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle en uygun bi-
çimde tamamlanabilir?

A) çocukluğumuzda oyuncaklar yaşamımızın bir parça-
sıydı.

B) çocukken hiç arkadaşım yoktu diyebilirim.
C) çocuklar sırlarını insanlarla paylaşmak istemez.
D) iğneden korkmam, çocukluktan kalma bir alışkanlık-

tır.
E) oyuncaklar da zamanla değişti.

10. “İnsanlar çoğunlukla başlarına gelen olaylardan yakınır-
lar. Yaşamın istedikleri gibi gitmediğini, her gün türlü tür-
lü olumsuzluklarla karşılaştıklarını sızlanarak anlatırlar. 
Doğrusu, bunları insanların önleme şansı da pek yoktur. 
Yalnız onların yapabilecekleri bir şey vardır. O da sakin 
bir liman aramak yerine, gemilerini fırtınaya karşı donat-
mak. Elbette insanın başına her türlü olay gelebilir ancak 
----”
Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle en uygun bi-
çimde sürdürülebilir?

A) insanın, olabilecek her türlü olaya karşı hazırlıklı ol-
ması gerekir.

B) kimi olaylar insanları gerçekten derinden sarsar.
C) insan başına gelecek her türlü olayı önceden kestire-

mez.
D) yaşanan her olayda insanların etkisinin olduğunu 

unutmamak gerekir.
E) her olayı da önemsememek gerekmektedir.

11. “Şiirin ve sanatın biz, daha çocukken tadına vardık ve 
onları sevdik. Gönlümüzde daima şiire açılan pencereler 
oldu. Ve o pencereler hiçbir zaman kapanmadı. Sanat-
çılarımız bu havada yetişti boy gösterdi. O toplumda ga-
zete ve dergi bile belki yoktu ama ----”
Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle en uygun bi-
çimde tamamlanır?

A) daima sanat aşkı ve sevgisi vardı.
B) sanatçıyı teşvik eden yardımlar vardı.
C) sanatçıya büyük bir ilgi vardı.
D) sanatçıyı bağlayan sanat kuralları vardı.
E) basıma hazır çok sayıda kitap vardı.

12. “Türetilen bir sözcüğe sonunda alışılır dememeli. Evet, 
geçim dünyasına alışılır ama dilde bu yargının anlamı 
yoktur. Bir sözcük halkın duygu ve düşüncesi ile dolma-
mışsa onun hayatından kopup gelmiyorsa boş bir kalıp-
tan başka bir şey değildir. Tatlarını geçtiği topraklardan 
alan sular gibi sözcükler de ----”
Bu parça aşağıdaki cümlelerden hangisi ile en uy-
gun biçimde tamamlanabilir?

A) şairler olmadan da gerçek bir değere ulaşır.
B) bilim adamlarının elinden geçmedikçe kullanılamaz.
C) halk arasında kullanıldıkça anlam ve zenginlik kaza-

nır.
D) değişik yörelerden derlenerek seçilir.
E) yeni sözcüklerle türetildikleri takdirde halk tarafından 

kullanılır.
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13. “Her geçen saat başlı başına bizim için eşsizdir. O, bir 
kez geçmeye görsün; artık tümüyle yok olur. Yüzlerce, 
binlerce yıl da geçse onu geri getiremez. Günler, aylar, 
yıllar bir daha dönmemek üzere zamanın sonsuzluğun-
da yitip gider. Bu nedenle, ----”
Yukarıdaki parça aşağıdakilerden hangisiyle bitirilir-
se, parçada vurgulanan düşünceyle bütünlük sağla-
nır?

A) yaşanan anın değeri iyi bilinmelidir.
B) insan kendisini zamanla yenilemesini bilmelidir.
C) geçmişten ders alınmalıdır.
D) geçmişe bağlı kalınmamalıdır.
E) insan, geleceği de düşünerek yaşamalıdır.

14. İnsan, dünyaya geldiğinde kendisine ne kadar zaman 
verildiğini ne yazık ki bilmiyor. Ama buna “ne yazık” mı 
demeli, “çok şükür” mü, o da ayrı bir sorun. Dünyadaki 
konukluk süremizin, yani bize ayrılan zamanın ne kadar 
olduğunu bilseydik “bitiyor, bitti” diye belki de aklımızı 
kaçırırdık----
Bu parça, aşağıdaki cümlelerin hangisiyle sürdürü-
lebilir?

A) oysa insan yaşamın bitmesini asla istemez.
B) başlangıcı olan her şey bitecektir elbette.
C) ölümü kabullenmek kolay değildir.
D) bu nedenle yaşam süremizi bilmiyor olmayı, şans 

saymalıyız.
E) insan, yaşadığı sürece mutlu olur; ölüm sonsuz bir 

karanlıktır.

15. “Öznel eleştiri, bir olumsuzluğun adı olarak kullanıldığı 
için “öznel” terimi sanki yapılan eleştirinin yanlış ya da 
bilimsellikten uzak olduğu şeklinde anlaşılıyor. Böyle bir 
anlayışla öznel faaliyeti, daha doğrusu eleştirinin öznel 
yanını yadsımış oluruz ki asıl bu, nesnellikten uzaktır 
çünkü ----”
Bu parçanın son cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle 
tamamlanabilir?

A) eleştiri her yönüyle nesnellik demek değildir.
B) sanatın her dalında yaratıcılık olduğu için eleştiride 

de nesnellik olamaz.
C) eleştiri, insanları geliştirdiği gibi edebiyatı da geliştirip 

yetkinleştirir.
D) eleştiri bazı eserlerde nesnel, bazılarında öznel ola-

caktır.
E) eleştiri, olanı anlatmak değil, onu hayal gücüyle yo-

ğurmaktır.

16. “Bir yandan, sanatçının aynı konudan farklı sonuçlar 
çıkarabildiğine öbür yandan dikkati bile çekmeyen bir 
şeyin büyük sanatçı elinde bir şaheser olabildiğine bakı-
lırsa, sanatta konunun ----”
Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabi-
lir?

A) sanatçıyı başarıya götüren tek etken olduğu anlaşılır.
B) tek başına yeterli olmadığı görülür.
C) çok önemli olduğu görülür.
D) dil ve anlatımın önemli olduğu görülür.
E) basit olması gerektiği anlaşılır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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1. “Deniz gibi, insanın vücudunun da gelgitleri vardır. Buna 
karşın düşüncenin onlar üzerinde yükselip alçaldığı gö-
rülür. Kızgınlığın ardından yorgunluğun verdiği dinginlik 
(geri çekilme) gelir. Öyleyse, hiç kimse insanın tutkula-
rını önleyemez. Ama bu demek değildir ki, insan yeterli 
küçük hareketlerle kendini yönetemez. ----”
Bu paragrafı sürdürebilecek en uygun cümle, aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Başarı, benliğimizdeki gelgitler bittikten sonra düşün-
celeri uygulamakla kazanılır.

B) Gemicide çeşitli duyguların bulunması kaçınılmazdır.
C) Kısacası, insanın kişiliğini yönlendirmesi rastlantılara 

bağlıdır.
D) Sanata, çeşitli duygular ortamında ulaşılır.
E) Denizci gemiciliği bilirse, yelkenlisi de rüzgârdan ve 

gelgitlerden yararlanarak dilediği yere varabilir.

2. “Divan edebiyatında da halk edebiyatında da şiirlerin ad-
ları yoktur; konu bütünlükleri bulunmadığı gibi. Bu yüz-
den, örneğin yağmur konusu arayacaksanız, ----”
Yukarıdaki parça, anlam bütünlüğünün sağlanabil-
mesi için, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanma-
lıdır?

A) doğa ile ilgili olan şiirlere bakmalısınız.
B) baştan sona, bütün şiirleri taramalısınız.
C) nazım biçimlerinden yola çıkmanız gerekir.
D) şairler konusunda bilgi sahibi olmalısınız.
E) bazı şiir kitaplarının içindekiler bölümünü taramanız 

gerekir.

3. “İlk Çağlardan günümüze kadar insanoğlunun sanatla 
uğraştığını, ekonomik ve kültürel açıdan en ilkel düzey-
deki insanların bile sanata ilgi duyduklarını, sanat eser-
leri olduğundan kuşku duyulamayacak çalışmalar ortaya 
koyduklarını biliyoruz. ----”
Bu sözleri izleyebilecek en uygun cümle, aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Bu bakımdan sanat konularının tartışılması her za-
man olumlu sonuçlar doğurur.

B) Belki de insanı hayvandan ayıran niteliklerin başında 
onun bu yanı gelmektedir.

C) Çünkü sanat eserinin yaratılması, sanatçının düş gü-
cüne sıkı sıkıya bağlıdır.

D) Burada söz konusu olan, kişiye, onun çevresine iliş-
kin toplumsal koşullardır.

E) Kısacası sanata, insanlığın her döneminde rastla-
mak mümkündür.

4. “Millî duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin 
millî ve zengin olması, millî duygunun gelişmesinde baş-
lıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir, yeter 
ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını 
korumasını bilen Türk milleti ----”
Yukarıdaki paragraf aşağıdakilerden hangisi ile de-
vam ettirilmelidir?

A) her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.
B) dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalı-

dır.
C) bütün devlet teşkilatı ile dile eğilmelidir.
D) ‘nin her kavramı ifade kabiliyeti vardır.
E) için dili kutsal bir hazinedir.
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5. “Duyular, coşkular olmaksızın hakikati arayışın da ola-
naksız olduğu bir gerçektir. Çalışırken bir mühendisin 
de, bir işçinin de, bir bilim adamının da içinde duygular 
uyanır. Arşimides’in o büyük keşfi yaptığı zaman ölçü-
lemez sevincini “Evreka, evreka!” diyerek dile getirişini 
anımsayalım. Ancak ----”
Yukarıdaki yazı içerik ve anlatım biçimine göre aşa-
ğıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A) bu sevinç hâli, formülleştirilen doğa yasasına yansı-
maz.

B) bilim adamı karakteri gereği acımasız olmalıdır, de-
mek yanlıştır.

C) bilimle uğraşanlar da coşkularını gizleyemezler.
D) bilim adamları da yaptığı iş karşısında duygulanabilir.
E) her türlü bilimsel çalışma saygıyla karşılanmalıdır.

6. “Bakın sizinkine uymayan türlü inanışlar var dünyada. 
Hepsi de yanlış ve aykırı buluyorlar inançlarınızı. Bu 
dogmaları bırakmanızı öğütlüyorlar size. Ne olur, şu 
inançlarınızı yeniden gözden geçirin. İnsan olmanız ----”
Paragrafı sürdürecek söz aşağıdakilerden hangisi 
olamaz?

A) bunu gerektirir.
B) buna yeter.
C) bunu sağlar.
D) bunu önler.
E) buna elverir.

7. “İzleyici, bir oyundaki olayın gerçek olup olmadığını, ya-
zarın yaşadığı gerçekleri yansıtıp yansıtmadığını merak 
eder. Kimi yazarlar yaşadıklarına sıkı sıkıya bağlı kalır, 
onu yansıtmaya çalışırlar ama ben bunlardan değilim. 
Oyunlarımda gerçeklerden bütünüyle kopmamakla bir-
likte, ----”
Düşüncenin akışına göre, bu parçanın sonuna aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilemez?

A) yaşadığım ve tanık olduğum olayları anlatırım.
B) yaşadıklarımdan uzaklaşmaya çalışırım.
C) gözlemlerimi, değiştirip zenginleştirerek sunarım.
D) izleyicilerin hayal dünyalarını zenginleştirmeye çalı-

şırım.
E) izleyenlerin oyunlarımdan masalsı bir tat almasını is-

terim.

8. “İlk olarak 1885 yılında yayımlanan bu kitap, yayımlandı-
ğı dönemin yasaklarından birine karşı çıkan, döneminin 
özellikleri açısından değerlendirildiğinde her bakımdan 
modern bir roman. Böylesine olgun ve şaşırtıcı bir ro-
manın yüzyıl önce yazılıp yayımlanmış olması, romanı-
mız açısından önemli bir gelişme. Ayrıca romanın daha 
önemli bir özelliği var: Çok rahat ve kolay okunabilirliği. 
Sanki bugün yazılmış gibi ----”
Düşüncenin akışına göre, parçanın son cümlesi aşa-
ğıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A) akıcı, anlaşılır bir dile sahip.
B) günümüzün birçok sorununa değiniyor.
C) gelecek kuşaklara örnek olabilecek nitelikte.
D) geçmiş yüzyılın değerlendirilmesini içeriyor.
E) yaratıcısının yaratma gücünü kanıtlıyor.
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9. “Hiç ummadığımız bir şiir, günü gelince bizim için söy-
lenmiş izlenimini verir. Çünkü şiir eskimez, durur bir yer-
de, okurunu bekler, bekler ve bir gün bulur onu. Dahası, 
en kötü, en sığ, en basit bir şiirden bile bir gün başka 
bir anlam, başka bir güzellik fışkırabilir. Bu nedenle, ----”
Düşüncenin akışına göre bu parçanın son cümlesi 
aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A) iyi şiir her okuyucuda aynı duyguları, aynı çağrışım-
ları uyandırabilmelidir.

B) pek çok şiir kitabı ancak şairlerinin ölümünden sonra 
değer kazanmıştır.

C) sanat değeri taşıyan şiirler eskimiş olanlardır.
D) eleştirmenler, okuyacakları şiir kitabını seçmede 

okurlara yol göstermelidirler.
E) şiir değerlendirmelerinde olumsuz ve kesin yargılar-

dan olabildiğince kaçınmak gerekir.

10. Dünyaya bir de başka gözle baksak diyorum, insanların 
iyi taraflarını görmeye çalışsak, bozulmamış ve yürek-
lerinin derinine yerleşmiş onur duygusunu ortaya çıkar-
sak, en küçük olumlu bir çabayı sevinçle karşılasak ve 
en önemlisi birbirimizi övsek ----
Düşüncenin akışına göre bu parçanın sonuna aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) bunların hiçbiri bir işe yaramaz.
B) hangi duyarlı sanat, yaşama şansı bulabilir?
C) içinde yaşadığımız cehennem ateşini biraz söndür-

müş olurduk.
D) de sevgisizlik ne yazık ki ülkemizi sardı.
E) hepsinin yüzü güler, ama kalbi mutsuz olur.

11. “Bireyi mesleğe yönlendirirken onun ilgileri, yetenekleri 
ve toplumun ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Ancak on, 
on beş yıl sonra hangi meslekte ne kadar insan gücü-
ne ihtiyaç duyulacağını kestirebilmek zor. Ayrıca bu bir 
ölçüde kestirilebilse bile, zamanla bazı mesleklerle ilgili 
modalar ortaya çıkıyor. Özellikle gençler arasında kimi 
meslekler daha çok tutulmaya başlıyor; ister istemez o 
mesleğe eğilim artıyor. Sonra, bazı mesleklerde daha 
çok para kazanıldığı için gençler özellikle o mesleklere 
yöneliyorlar. ----”
Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdaki cümle-
lerden hangisiyle sürdürülebilir?

A) Aslında çalışma alanlarının ve mesleklerin sınırlı olu-
şu buna yol açıyor.

B) Bence, bireylerin ilgilerinin çok yönlü ve çok boyutlu 
olmayışı, belirli mesleklerde yığılmaya neden oluyor.

C) Sözün kısası bu tutum, yeni yeni mesleklerin doğma-
sını sağlıyor.

D) Bu sorun, anne ve babaların çocukları yanlış yönlen-
dirmesinden kaynaklanıyor.

E) Sonuç olarak toplumun ihtiyaçlarıyla insanların eği-
limlerini bağdaştırmak zor oluyor.

12. “Bir müzik parçasını yazıyla, sözle anlatmaya kalkış-
mam. Bunun doğru dürüst yapılabileceğine de inan-
mam. Sanırım bu yargı az çok bütün sanat dalları için 
geçerlidir. Söz gelişi, bir ressamın tablosunu yazıyla na-
sıl anlatırsınız? Bir şiiri nasıl açıklar, bir heykeli nasıl de-
ğerlendirirsiniz? Bunu yapanlar da var ama onlar da ----”
Düşüncenin akışına göre, bu parçanın sonuna aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilemez?

A) eserin hakkını tam olarak veremiyorlar.
B) daha önce söylenenlere karşı bir tutum içine giriyor-

lar.
C) sanat eserinin niteliklerini ortaya çıkaramıyorlar.
D) eseri bütün yönleriyle tanıtamıyorlar.
E) gerçek bir değerlendirme yapamıyorlar.
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13. “Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış / Yeniden her 
gün açarmış kanayan rengiyle” dizelerini okuyunca ne 
gerçekten bir gülün Hafız’ın kabrinde her gün açıp aç-
madığını sorarız, ne de “Böyle şey olmaz, bir gül dur-
madan her gün açamaz.” gibi bir laf ederiz. Bu dizelerin 
gerçek bir olguyu farklı biçimde anlattığını biliriz, doğru-
luk sorununu hiç karıştırmayız işe. Çünkü, ----
Düşüncenin akışına göre bu parçanın son cümlesi 
aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) dilin şiirdeki duygusal kullanımında, gerçeğe uygun-
luk söz konusu değildir.

B) şiirin amacı, okuru doğrudan değil, dolaylı bir yoldan 
etkilemektedir.

C) şiiri oluşturan ögeler gerçek yaşamdan alınmış olma-
sa da gerçeğin tıpatıp aynısı olmalıdır.

D) şiirde dil, bir olayı anlatmak için değil, bir duyguyu 
aktarmak için kullanılır.

E) şiir, etki gücünü sözcüklerin gerçek anlamlarıyla de-
ğil, duygusal çağrışımlarıyla sağlar.

14. “İnsanın doğayla savaşımında korkunun rolü yadsına-
maz. Önemli olan, bu insanca duyguyu iyi değerlendi-
rebilmektir. Nasıl ki, kullanılması bilinmeyen bir silah 
bazen geri tepip büyük zararlara yol açabiliyorsa korku 
da denetim altında tutulmayıp kendi başına bırakılırsa 
sonuç hiç kimse için iyi olmaz. Korkalım ama neden 
korktuğumuzu bilelim. Korkuya yenilme kaygısının tut-
sağı olmayalım. ----”
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
daki cümlelerden hangisi getirilemez?

A) Korkuyla birlikte yaşamayı öğrenelim.
B) Korkudan, uygun biçimde yararlanmaya çalışalım.
C) Korkunun, toplumu değişik yönlerden etkilediğini 

unutmayalım.
D) Korkuyu bir engel değil, bir araç olarak görelim.
E) Korkumuzun nedenini öğrenip ona göre davranalım.

15. Ilımlı ve dengeli bilgeliğiyle Montaigne, dört yüz yıllık 
koca bir zaman dilimini aşmış ve günümüze ulaşmıştır; 
çağdaşımızdır o, bugünün ve geleceğin insanıdır. Çünkü 
bütün denemelerinde, bakışlarını iç dünyasına çevirerek 
aslında insan denen varlığın her şeye rağmen değişme-
yen ve değişmeyecek olan yapısına ışık tutmuştur. -----
-----.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Rönesans kültürünün zirvede olduğu ancak insan 
ilişkilerinin belli standartları aşamadığı bir dönemin 
penceresinden bakmıştır olaylara

B) Yani evrensel bir insan portresi çizmiş; onu her yö-
nüyle irdeleyerek, tutkuları, eğilimleri, zaafları, yanlış 
ve doğrularıyla yansıtmıştır

C) Yüzyıllara direnmesini sağlayan en önemli özelliği, 
içten ve kusursuz anlatımıdır hiç kuşkusuz

D) Aslında onun özgür düşünceli bir insan olması bütün 
ön yargılardan uzak durmasından kaynaklanır

E) Hümanizmi temel alan eğitimine ek olarak o, kendini 
yetiştirmiş, özgür iradesini oluşturup güçlendirmiştir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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1. Sevgili arkadaşlarım, öykülerinizde güzel bir cümle bu-
lup sonra onun sürüklediği yere gitmek gibi bir illet tespit 
ettim. Öncelikle şunu söylemek zorundayım: Cümleleri-
nize âşık olmamalısınız! Sözlerimi tuhaf bulmayın. Her 
yazar, bulduğu bir sözcüğe hatta kurduğu bir cümleye 
âşık olmaz mı? Olur. Bazen hoştur bu ama iyi yazar, 
silkinip kendine gelendir. Haydi diyelim ki kendinize ge-
lemediniz, o hâlde kaybolacağınızı bilin. Kaybolmayın! 
Ha, kaybolmak da bir tercih dediniz. O zaman da keşif-
lerle dönün. ----.
Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden 
hangisiyle sürdürülebilir?

A) Genç kalemlerin bu yaygın hastalığa tutulması ola-
ğan bir durumdur 

B) Zaten edebiyat, daha önce duyulmamış, özgün par-
çaların bileşimidir 

C) Ulaşmayı hedeflediğiniz eseri sevmek zorunda oldu-
ğunuzu da aklınızdan çıkarmayın 

D) Uyandırmak istediğiniz imgeye hizmet edecek şekil-
de sunun ayrıntıları 

E) Dilin size verdiği gücün büyüsüne kapılıp gitmemeye 
de gayret edin 

2. En basitinden en karmaşığına kadar birçok buluş, ha-
yata geçmeden önce uzak bir hayalden ibarettir. Bu 
noktada yapılamaz, gidilemez gibi sınırlamalar insanları 
bir anlamda tahrik eder. ----. Çünkü olanaksıza boyun 
eğmeme, meydan okuma içgüdüsel bir davranıştır. Kuş-
kusuz cesaret, bilimde olmazsa olmazlardan biri ve bilim 
insanlarında itici güç oluşturan bir unsur. Popper, ola-
naksızı deneyen bilim insanlarını “cesur tahminler yapan 
ve kendi tahminlerini çürütme yolunda ciddi çabalar gös-
teren kişiler” olarak tanımlar.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Olmaz deneni gerçekleştirme isteği, insan doğasın-
daki temel unsurlardandır 

B) En uzak ihtimaller bile yoğun bir çabayla günün birin-
de gerçeğe dönüşür 

C) Çok bilinen bir atasözü, talihin cesur insanlardan 
yana olduğunu söyler 

D) Bilimdeki her buluş ve yenilik, doğanın engellerine bir 
meydan okumadır 

E) Bilimsel başarının temelinde öğrenme isteği ve kişi-
sel gayret vardır

3. Türkiye’nin programlı modernleşme çabalarıyla Türk 
romanının ortaya çıkışı eş zamanlı olmuştur. Batı Avru-
pa’nın doğusundaki kimi ülkelere ait romancılar gibi Türk 
romancıları da çoğu zaman aşağılık duygusuna varan 
bu gecikmişlik duygusunu, yakın zamanlarda roman kü-
resel bir yönelime girinceye kadar üstlerinden atamadı-
lar. ----.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ne yazık ki aradan koca bir yüzyıl geçmesine rağ-
men Türk romanı beklenen atılımı henüz gerçekleşti-
rememiştir 

B) Çağdaş Türk romanının sorunlarını ve içinde bulun-
duğu durumu daha iyi anlayabilmek için Tanzimat yıl-
larına kadar gitmek gerekmektedir 

C) Gecikmişlik hissini uzun süredir üzerinden atamayan 
Türk romancısı, çağdaşlarına yetişmiş bir durumda 
ve Türk romanı, Batı romanından daha parlak bir va-
ziyettedir 

D) Türk romancıları çağdaş romanın anlatı stratejilerini 
yeniden işleyerek dünyaca benimsenen tema ve üs-
luplarla çağdaşlarına önceden olduğu gibi yol göster-
mektedir 

E) Böylelikle, Türkiye’de romanın ilk evresindeki bo-
calama, bir uygarlığın dönüşüm yaratma çabalarını 
gösteren bir sorun olarak değerlendirilebilir

4. Durmadan artıyor edebiyata ilişkin tutarsızlıklar. ----. Bir 
yandan da belgesiz savlar, yanlış anlamalar, aldatıcı ön 
yargılar kaplıyor ortalığı.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Şiir, hikâye ve roman okuyanların sayısı büyük bir 
hızla artıyor 

B) Yazarın kimlik arayışını doğal olarak bu arayışın bu-
nalımı izliyor 

C) Masum umutlarla yola çıkmış yeni kalemler yaşatıyor 
dergileri 

D) Yazarların magazin programlarına nesne olacağı 
günler geliyor 

E) Kitap satışları ve dergi abonelikleri gün geçtikçe dü-
şüyor
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5. Bir sanatçının doğal çevresi, elbette içinde yaşadığı ül-
kedir. Onun bu çevreyle içten bağlantılı olmaması düşü-
nülemez kuşkusuz. Ancak konu, tek başına estetik bir 
değer taşımadığından, nereden alınırsa alınsın sanatçı-
nın yaratıcı kişiliğiyle kaynaşarak sanat eserine dönüşür. 
----.
Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Dolayısıyla yabancı bir konuyla yerli bir eser vermek 
her zaman mümkündür 

B) Yani estetik yaratımı besleyen güç, sanatçının bağlı 
olduğu gelenektir 

C) Başka bir deyişle, eserin belirleyeni yazarın yaşadığı 
çevredir 

D) Kaliteyi elde etmek ancak bu yolla mümkündür 
E) Bu bakımdan sanatçının başarılı olması işlediği ko-

nuya bağlıdır

6. Şiirden söz ederken onu edebiyat ötesi veya edebiyat 
üstü bir konuma yerleştirenlere rastlanır öteden beri. 
Bir yanıyla doğrulanabilir bu yaklaşım. Şiiri “edebiyat”ın 
gövdesinden taşıran, musikinin veya matematiğin son-
suz arayış hizasına yaklaştıran kimi özelliklerden söz 
edilebilir. Gelgelelim, onu büsbütün “edebiyat”ın üstüne, 
ötesine yerleştirmeye çalışmak özünü ve varoluş şartla-
rını çarpıtmak anlamını da taşıyabilir. En iyisi, ----
Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) şiirin edebiyat alanından uzaklaşmasına neden olan 
etmenlerin peşinden gitmektir 

B) taşkın özelliklerini kabul etmekle birlikte şiirin bir ede-
biyat türü olduğu üzerinde uzlaşmaktır 

C) şiiri biçimsel yönden kusursuz bir yapıya kavuşturup 
okurun beğenisine sunmaktır 

D) edebiyattan öte bir düzeye yükseltirken şiirin asıl ga-
yesi okuyucunun beğenisini elde etmektir 

E) sonrasını ve öncesini belirlerken şiirin diğer disiplin 
alanlarından nasıl etkilendiğini araştırmaktır

7. Çok sayıda okuyucusu olmayan her edebî eseri büyük 
saymak aklımdan geçmez. Ama itiraf edeyim ki zamanı-
mızda yüzbinlerce satan kitaplardan çok, daha az alıcı-
sı olanlara güvenim vardır. Basılır basılmaz çok satılan 
kitaplar bende hep kuşku uyandırmıştır. Bunların büyük 
bir kısmı, uyandırdıkları ilgiyi bir esere ölümsüzlük ka-
zandıran biçim ve öz üstünlüklerine değil, o anda gün-
demde olan türlü sanat dışı oyunlara borçludur. Bunlar 
sıcaklıklarını kaybedince eser de unutulup gider. Edebi-
yat tarihi bunların kalıntılarıyla doludur. ----.
Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre, aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bu nedenle, bir eserin çok okunması bir değer ölçütü 
sayılamayacağı gibi okunmaması da değersizlik öl-
çütü sayılmaz 

B) İşte bu yüzden kimi eleştirmenlerin edebiyatı güncel-
den uzak tutma düşüncesine katılmıyorum 

C) Zaman içinde böyle eserlerin okuyucusu sayıca aza-
lır ama asla tükenmez 

D) Kuşkusuz her okuyucunun sanat eserinden bir bek-
lentisi vardır, sanatçı bu isteğe kayıtsız kalamaz 

E) Bu nedenle, iyi bir eserin, er veya geç gerçek okuyu-
cusunu bulacağına inanıyorum

8. Büyük İskender’in, yastığı altından hiç eksik etmediği iki 
silah varmış derler: kılıcı, bir de İlyada. Bilge Aristote-
les’in bu ünlü öğrencisi, o kılıçla çok kesmiş biçmiş ama 
o kitabı kılıca kırdırmamış hiçbir zaman. Günümüzdeyse 
“Neler okursunuz?” türünden bir soruyu, adı okumaza 
çıkmasın diye yanıtlayan birçok kimse arasında, Pekos 
Bill, Red Kit benzeri şeyler okumaya bayıldığını söyle-
yenler bile var. İlyada nere, Red Kit nere diyeceksiniz 
ama gene de aradaki yüzyıllar boşa geçmiş sayılmaz. 
Kitapları üstünkörü suçlayan, okuyana için için öfke du-
yanların bile, “Ben okumam.” demeyi kendilerine yedire-
memeleri ilginçtir. ----. 
Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre, aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Dolayısıyla günümüzün gerçek anlamda çağdaş ve 
düşünen insanı, az da olsa okuyan insandır 

B) Okumanın tükenmez kaynağından, herkes kendi is-
tediği kadar pay alır 

C) Çağlar boyunca insanoğlu hep kitaplarla düşünegel-
miş, kitaplar aracılığıyla ortaya koymuştur düşünce-
sini 

D) Okumaya dair bütün bu olumlu düşüncelere rağmen 
ülkemizde okuma oranının düşük olması da bir baş-
ka çelişkidir 

E) Arka kapıdan da olsa okumaya bir yerden bulaşmış 
olmanın onuru, böylelerine yeter de artar bile
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9. İkinci Dünya Savaşı bittiği gün, Üçüncü Dünya Savaşı 
hazırlıkları başladı. Yarına güven diye bir şey kalmadı. 
Yarının ne olacağı kestirilemeyince gününü gün etmek, 
günü gününe yaşamak bir ilke oluverdi. Sanat ve edebi-
yat da elbette bu havanın dışında kalamazdı. Günübir-
lik yaşayan insanlar gibi, sanatçılar da kalıcı olmayı bir 
yana bırakıp günü kurtarmaya uygun eserler vermeye 
koyuldular. ----. 
Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre, aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ancak bu tür eserler, geçmişin acılarını başarılı bi-
çimde yansıtıyordu 

B) Bir tek eser için yıllarını veren sanatçılar artık tarihe 
karışmıştı 

C) Böylece hızlı üreten, verimli bir sanatçı topluluğu 
oluştu 

D) Bu yeni yaklaşım, gençlikle sanat arasındaki kopuk-
luğu giderdi 

E) Böylece sanat ürünleri, toplumun gerçekleriyle 
uyumlu hâle geldi ve değer kazandı

10. Fransa’nın Normandiya bölgesinde St. Michel Manas-
tırı’nı taşıyan adacık, okyanus suları gelgit sonrası çe-
kilince karayla birleşiyor. Sabah vakitlerinde kumlar üs-
tünde zorlu bir yürüyüşten sonra adaya gelenler, ikindi 
vakti sular etrafı basmadan dönmek zorundalar. Yoksa 
St. Michel tepesi bir anda adaya dönüşüyor ve dünya ile 
bağlantısını koparıyor. Bu yüzden eski çağlarda, doğaya 
yabancı olan birçok insanı saniyede bir metre yayılma 
hızına sahip olan denizin yuttuğu anlatılır. Bu yolculukta 
ziyaretçileri bekleyen bir diğer tuzak da kımıldayan ve 
böylece insanı içine çeken kumlar. Kumların tehlikesi-
ni hissedebilmek için adaya yalın ayak gitmek gereki-
yor….. .
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre geti-
rilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Yine de özellikle Orta Çağ’da burası akın akın ziyaret 
edilen bir yerdi 

B) Bütün bu koşullar macera tutkunlarına adeta daveti-
ye çıkarıyor 

C) Ziyaretçiler, sular çekilince istiridye kabukları da top-
layabiliyor 

D) St. Michel Manastırı bu yolla yılda 3 milyon turiste ev 
sahipliği yapıyor 

E) Gelgit yüzünden aracınız sulara gömülmüş de olabi-
lir

11. Kadercilik, genel anlamda insanın kendi hayatını kontrol 
altında tutma ve yönetme çabasına girmeden kendisini 
olayların akışına bırakması demektir. Kaderciliği kader 
inancıyla karıştırmamak gerekir. Kadercilik anlayışına 
göre, insanın başına gelecekler önceden bellidir, ola-
cağa çare yoktur ve yazgı değiştirilemez. Kadere teslim 
olmak gerekir. O hâlde ----. 
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

 
A) herkesin kaderi yalnızca kendisine özgüdür 
B) kaderde kişisel iradenin etkisi yoktur 
C) hayatın akışı kişinin alacağı kararlara bağlıdır 
D) kişinin sorumluluk alması tehlikeli ve risklidir 
E) kaderi belirleyen sebepler değil sonuçlardır

12. Dostluk... Güzel bir sözcük. Neler söylenmemiş, neler 
yazılmamış bu konuda. Ne desem eski, ne yazsam boş. 
İnsanoğlu, kendini bildi bileli dostluğu diğer ilişkilerden 
üstün tutmuş. Kişi, dost bildiğine sarılmış dört elle. Dos-
tunu dünyanın en güvenilir, en inanılır insanı bellemiş. 
Fakat zaman zaman ----. 
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) dostlarını kaybetmemek için her türlü fedakârlığı 
yapmış 

B) düş kırıklığına uğramış ve dostluğa olan inancını yi-
tirmiş 

C) kurduğu dostlukları güçlendirmek için çaba sarf et-
miş 

D) dostluk sayesinde dünyanın yaşanabilir olduğuna 
inanmış 

E) dostunun sözüyle duygulanmış ve gayretlenmiş
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13. Bizim kuşak kahvede oturmaya çok genç yaşta kendili-
ğinden başladığı için kahvede oturmanın bir adabı oldu-
ğunu düşünmedi bile. Bizden öncekiler içinse durum bi-
raz farklı. Örneğin Salah Birsel’in Kahveler Kitabı ile Ah 
Beyoğlu Vah Beyoğlu’sunu okuyanlar bu düşüncelerime 
kolayca hak verirler. Sanatçıların özellikle de ünlü ede-
biyatçıların gittikleri kahveler anlatılır o kitaplarda. ----. 
Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Ancak bugün, kahve yaşamının eskilere uymadığı 
düşünüldüğünde önceki niteliklerin de yitirilmiş oldu-
ğu anlaşılır 

B) Edebiyatçı kahvelerinden sonra yazarların buluştuk-
ları yerlerin değişmesi, edebiyatın yönelimini de de-
ğiştirmiştir 

C) Bu kahveler, tanınmış edebiyatçıların büyük eserleri-
ni oluşturmalarına zemin hazırlayan yerlerdir 

D) Doğu’daki kahve kültürü Batı’dan daha eskidir ve 
Avrupa, geç tanıştığı hâlde bu kültürü hızla benimse-
miştir 

E) Oralarda bu sanatçılar yazdıkları eserler hakkında 
konuşuyor; birbirlerinin eserlerini eleştirme fırsatı bu-
luyorlardı

14. ----. Yaşamını sürdürebilmek için çevredeki göstergeleri 
anlamlandırır. Bu durum, ona doğadaki yerini ve işlevini 
keşfetme olanağı sağlar. Örneğin kuşlar göç aylarının 
geldiğini doğadaki birtakım değişimlerden anlayabilir, 
arılar ise bol çiçekli tarlaların yönünü bir esintiden çıka-
rabilirler. 
Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilebilir? 

A) Canlılar arasındaki ayırt edici özelliklerden biri de bil-
diklerini konuşarak aktarabilme becerisidir

B) Her canlı, dünyayı kendi gereksinimlerine göre yo-
rumlar 

C) Doğayı anlayabilmek için önce onu bütünüyle algıla-
mak gerekir 

D) Dilsel iletişimin olmadığı yerde sezgi ve içgüdülerle 
yoruma gider 

E) Varoluşun kendisi her dönemde bazı yorum türlerini 
de beraberinde getirmiştir

15. Genç romancı; romanı hakkında, ünlü eleştirmenlerden 
birinin yazdıklarını beğenmemiş. Hatta eleştiriyi okuduk-
tan sonra kızgınlıkla eleştirmeni arayıp “Neyi başara-
madınız da eleştirmen oldunuz?” demiş. Aslında, “----” 
demeye getirmiş. Eleştirmen ise “Ben sarrafım; altın ma-
deni işletmiyorum ama altının hasını bilirim.” diye cevap 
vermiş. 
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına 
göre, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Eleştirinin, eserin değerinin anlaşılmasındaki rolünü 
unutmamalısınız. 

B) Her eleştirmen, en az eleştirdiği yazar kadar yete-
neklidir. 

C) Siz benim gibi yazamadığınız için beni eleştiriyorsu-
nuz. 

D) Yazdıklarınıza bir okur bulduğunuz için sevinmelisi-
niz. 

E) Eleştirileriniz eserime katkı sağlamıyor.

16. Günümüzde, pek çok güzel geleneğin bir bir yok oldu-
ğuna şahit oluyoruz. Bu açıdan bakıldığında, Ramazan 
pidesinin hâlâ hayatımızda var olması pek çoğumuz için 
bir mutluluk sebebi. Ancak bu güzel lezzete sadece Ra-
mazan ayında kavuşabiliyoruz. Ramazan pidesi; işçiliği-
nin zorluğu, malzemelerinin özel olması, çabuk bayatla-
ması gibi nedenlerle seri üretime uygun değil. Aslında 
bana sorarsanız böylesi daha iyi çünkü…… .
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre geti-
rilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) ben geçmişin lezzetleriyle günümüzün lezzetleri ara-
sında bir fark olduğunu düşünüyorum

B) Ramazan pidesinin maliyeti çok yüksek olduğu için 
aile bütçelerini zorlayacaktır 

C) Ramazan ayının bizlere getirdiği pek çok ritüel bu ge-
lenekle birlikte yok olmaya yüz tutacaktır 

D) her gün Ramazan pidesi yiyebilsek bu güzel gelenek 
kendinden mutlaka bir şeyler kaybedecektir 

E) geleneklerin ancak toplumda bir karşılığı olursa ya-
şamaya devam edebileceğine inanıyorum
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17. Karşılaşan iki karıncanın durup birbirlerini incelediklerine 
tanık olmuşsunuzdur. Antenleriyle birbirlerinin kokusunu 
almaya çalışan bu karıncalar, aslında ----. Karıncaların 
kabuklarında birtakım kompleks hidrokarbon karışımları 
vardır. Bu kimyasalları koklayarak başka koloniden olan-
ları ayırt ettikleri gibi, kendi kolonilerinin işçi veya kraliçe 
gibi farklı üyelerini de tanırlar.
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına 
göre, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) kendi kokularını yok ediyor 
B) birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyor 
C) kolonilerini değiştirmek istiyor 
D) türünün devamı için kendine eş seçiyor 
E) bir tür kimlik tespiti yapıyor

18. Yahya Kemal’in şiirlerini ezbere bilenler arasında niceleri 
var ki şairin vefat tarihini bile bilmez. Bu bilgiden yoksun 
olanlar onun aşklarını, hüsranlarını, fazilet ve zaaflarını 
nereden bilsin ya da neden bilmek istesin ki. Bazen de 
böylesi durumların tersi görülür. Yani eser sahibi, eserini 
gölgede bırakır. Gerçekte eserleri yok gibidir, var olan 
yalnız odur. ---------- .
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre geti-
rilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Böyle yazarların kıymeti ancak öldükten sonra anla-
şılır 

B) Böyle yazarlar, kendi eserlerini kendileri tanıtır 
C) Böyle yazarlar öldükten sonra eserleri unutulur 
D) Böyle yazarların edebiyat tarihimizdeki rolü çok 

önemlidir 
E) Böyle yazarlar, şöhretin tadına doyasıya varmışlardır

19. Sözlükte başka bir kelimeyi ararken tesadüfen gördü-
ğüm bir kelime: Dokunmabana. Aklıma hemen bir çiçek 
adı olabileceği geldi, hani narin olanlardan; muhtemel 
görüntüsü de gözlerimin önünde: Dokununca küsen, taç 
yapraklarını kapatan egzotik bir çiçek. Bütün bu düşün-
celer aklımdan geçerken gerçekte ne olduğuna bakayım 
dedim. Meğerse halk ağzında kanser demekmiş. ----. 
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre geti-
rilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Halk ağzında birçok kelimenin bilinenden farklı anla-

mı olabiliyor 
B) Çiçekler ve diğer bitkiler sıklıkla görünüşlerine göre 

adlandırılıyor 
C) Hâlbuki sözlükte çiçeğin Latince adıyla yetiştiği yöre-

nin de belirtilmesi gerekirdi 
D) Bu kadar güzel bir sözcüğe hiç yakışmayan amansız 

bir hastalık için kullanılıyormuş 
E) Eminim diğer bölgelerimizde başka başka isimler 

kullanılıyordu

20. Dilin başsız ve sonsuz bir derinliği, devamlılığı vardır. 
Dil, insan soyunun bütün varlığıyla birlikte ilerler. İnsan, 
içinde yaşadığı zamanın duygusuna daha bağlı olduğu 
hâlde uzak geçmişi de açık ve canlı olarak dilde duyar 
ve sezer. Dil, bu iki duyguyu birleştiren bir şeydir. Çünkü 
----. 
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre geti-
rilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) dil kuşaklar arasındaki çatışmayı sona erdirip onları 
bir araya getirir 

B) dilin zaman içinde geçirdiği değişimler yeni kuşaklar 
tarafından hemen benimsenir 

C) dil öncelikle anne baba olmak üzere yakın çevreden 
öğrenilir 

D) dil zaman içinde birçok yabancı kelimeyi bünyesine 
katarak zenginleşir 

E) dil insanın yaşadığı çağı, geçmiş kuşakların duygula-
rıyla bir potada eritir
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21. Çerçeve, değişik yapıdaki öykülerin aynı yapı içinde 
birleştirilmesidir. Binbir Gece Masalları’nda vezirin akıllı 
kızı Şehrazat’ın; kendini, kız kardeşi Dünyazat’ı ve ül-
kenin diğer genç kızlarını kurtarmak için her gece ko-
cası hükümdar Şehriyar’a bir masal anlatması ve şafak 
sökerken masalı en heyecanlı yerinde keserek 1001 
gece boyunca anlattığı masallarla kocasının güvenini 
kazanması, anlattığı masalların çerçevesini oluşturur. 
Bu çerçeve oturduktan sonra, artık Şehrazat’ın anlattığı 
masallarda anlatılanların birbirini takip etmesi veya birbi-
rine benzemesi söz konusu değildir. ----. 
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre geti-
rilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Zaten Binbir Gece Masalları’nı öteki masallardan 
ayıran en önemli farklılığın bu olduğu konusu tartış-
malıdır 

B) Öyle ki Şehrazat bu tutumuyla olumsuz durumlar 
karşısında sabır, direnç ve kararlılık gösteren insanın 
gücünü de kanıtlamak ister 

C) Oysa bu masallarda en olumsuz durumlarda bile 
mutlaka bir çıkış yolunun bulunabileceği düşünce-
sinden yola çıkılmaktadır 

D) Ayrıca Binbir Gece Masalları aynı zamanda bize in-
san ilişkilerinde güven ve sevgi oluşturmanın yolları-
nı da öğretmektedir 

E) Çünkü Binbir Gece Masalları’nda her masal kendi 
içinde ayrı bir ders, bir öğüt verir

22. Ülkemizde İletişim Bilimleri, Gazetecilik ve Halkla İlişki-
ler, Basın-Yayın, Sinema-Televizyon gibi alanlarda eği-
tim veren fakülte, yüksekokul veya enstitü düzeyinde 
okulların açılmasıyla iletişim ve sanat alanında eğitim 
yaygınlaşmıştır. Bu türden eğitim kurumlarında sadece 
kuramsal bilgi vermekle yetinilmez. Çünkü ----. Ne var ki 
uygulama için teknik bir altyapı gereklidir. Önemli olan, 
altyapıyı oluşturan donanımın, eğitimin kuramsal disipli-
nini bozacak kadar sağlıksız bir araç gereç tutkusu hâli-
ne getirilmemesidir. 
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına 
göre, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) uygulamaya dayalı kimi etkinliklerde dikkat en önemli 
etkendir 

B) bu alan ülkemizde henüz oluşum sürecini tamamla-
mamıştır 

C) altyapıyı oluşturan donanımı sağlamak, sanıldığı ka-
dar kolay değildir 

D) uygulamalar da eğitimin önemli bir aşamasını oluştu-
rur 

E) kuramsal bilginin yaşantıya dönüşebilmesi için ge-
rekli ortamın hazırlanması gerekir

23. Avrupa’da 17. yüzyılın ortalarından itibaren bazı insan-
lar, yaptıkları bilimsel deneyleri, geliştirdikleri bilimsel 
düşünceleri tartışmak için Londra’da, Floransa’da, Ox-
ford’da ve Paris’te düzenli olarak toplanmaya başladı-
lar. Bunların çoğu, deneylerini kendi evlerinde yapan ve 
buluşlarını başkalarıyla paylaşmak isteyen kişiler. ----. 
İzleyen yüzyıllarda bilimsel kurumlar, yönetimlerin de 
desteğiyle giderek güçlendiler ve daha etkili bir duruma 
geldiler. Bu etkinin bir sonucu olarak bilim adım adım 
ilerledi, yer bilimi, gök bilimi gibi özel alanlara ayrıldı ve 
pek çok insan, profesyonel olarak bilim etkinliklerinin 
içinde yer almaya başladı. 
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bilimsel yöntem konusundaki görüşlerini birçok kitap 
ve denemede dile getiren Francis Bacon da 17. yüz-
yılın bilim insanlarından biriydi 

B) Londra’da kurulan Kraliyet Doğa Bilimlerini Geliştir-
me Derneğinin bilimle uğraşanlara, sürekli bir toplan-
ma yeri sağlaması çok önemli bir gelişme oldu 

C) Bu arkadaş toplantıları, zamanla ilk bilimsel yapılan-
maların oluşmasına ve kurumsallaşmasına önayak 
oldu 

D) Bazı bilimsel kurumlara, akademik bakımdan üstün 
olduklarını kanıtlamış ve kralın onayını almış kişiler 
dışında kimse üye olamıyordu 

E) Alman bilim insanı Liebeg ise Avrupa’nın en dona-
nımlı laboratuvarlarından birini kurarak takım çalış-
malarına destek veriyordu

24. Bir oyunu sahnede izlemekle kitaptan okumak aynı şey 
değildir. Kitaplaşmış hâli ile sahnede karşımıza çıkan 
metin, farklı iki eserdir bence. İlkinde karşımızda yazar 
vardır; ikincisinde ise yönetmenden oyuncuya, tasarım-
cıdan ışıkçıya kadar pek çok kişi girer işin içine. Ama 
izlerken alınan zevk gibi, metni kitaptan okurken de sah-
nede izleniyormuşçasına bir etki bırakmalı, sahnedeki 
oyun da edebî anlamda bir tat bırakmalıdır izleyicide. 
Öyleyse ----. 
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) bir eserin beğenilmesi içeriğine bağlıdır 
B) oyunlar kitap hâlindeyken okurun okuma zevkini can-

landıracak güçte olmalıdır 
C) bir eserin bıraktığı izler, kişinin okuma ve izleme sü-

recindeki etkinliğiyle ilişkilidir 
D) edebîlik ve görsellik bir tiyatro eserinin vazgeçilmez 

özelliğidir 
E) başta şiir olmak üzere öyküden efsaneye, masaldan 

romana uzanan tatlar taşır sanat
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25. Geçen hafta İznik’teydim. İznik’i; Güney Marmara’da, 
göl kıyısında, küçük ve sevimli bir kasaba diye anlatır-
sam ona haksızlık etmiş olurum. Bu haksızlık, kullandı-
ğım sözcüklerden kaynaklanmaz, onlarda bir yanlışlık 
yoktur. Göl kıyısındadır, sevimlidir, küçüktür. ---- İznik 
böyle anlatılamaz. Bu yazımda “geçmişiyle büyük” İznik’i 
anlatmaya başlayınca haklı olduğumu göreceksiniz. 
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına 
göre, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bunlar da önemlidir. 
B) Doğal güzelliklerini göz ardı etmemem gerekir. 
C) Peki çinileriyle ünlü değil midir? 
D) Hepsi doğrudur ama çok eksiktir. 
E) Ama bir gezgin için bunlar yeterli midir?

26. William Faulkner’a, o ünlü “Emily İçin Bir Gül” öyküsünü 
yazmasına neden olan etken sorulduğunda şu cevabı 
veriyor: “Bir hayalet hikâyesiydi bu. İnsanların girmesi-
ne izin verilmeyen bir evde, yastığın üzerinde gördüğüm 
saç telinin bende bıraktığı izlenim sadece.” ----. Gerisi, 
başarılı kurgudan ibaret edebî bir sonuç. Eğer o gün Fa-
ulkner, o saç telini yastığın üzerinde görmeseydi belki 
de bugün “Emily İçin Bir Gül” gibi güzel bir öykü olma-
yacaktı. 
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına 
göre, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yani yazara dokunan bir insanlık hâli, bir ürperti kısa-
ca 

B) Yazarın yazmaya düşkün olmasıyla ilişkilendirilebilir 
mi bu, bilemiyorum 

C) Değişmeyen tek şey, insanoğlunun olgular karşısın-
daki duruşu 

D) Sanatın baştan çıkarıcılığını tartışmaya gerek var mı 
yok mu, tartışılır 

E) Bir yazar, özlemlerini de yazma özgürlüğüne sahiptir 
sonuçta

27. Türk edebiyatında olduğu gibi dünya edebiyatında da 
denize içeriden bakan yazar azdır. Bu yüzden Conrad’ın 
yeri başkadır benim için. Onun “Karanlığın Yüreği” adlı 
eserini ürpererek okumuştum. Öylesine canlı sahneler 
çiziyordu ki yazar, ----. Genç yaşlarda karalardan sıkı-
larak yaşamın gizemini sularda arayan, buna otuz yılını 
adayan bir serüvenciyi tanımak, neler yaşayabileceğini 
öğrenmek çok heyecan vericiydi. Tayfalıktan kamarotlu-
ğa, kaptan yardımcılığından kaptanlığa uzanan bir gemi 
adamı deneyimi oluşmuştu bende. 
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına 
göre, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) okuduklarım bir filmin karelerine dönüşüyordu âdeta 
B) bu yeteneğini kolay kazanmadığını anlıyordum 
C) düş dünyama dalıp olayları kaçırıyordum
D) zaman ve mekândan kopuyor, sığınacak bir liman 

arıyordum 
E) bildiklerimin yanlış olduğu düşüncesine kapılıyordum

28. Sanat eğitimi, niteliği gereği bir bütünlük taşımak zo-
rundadır. Bu nedenle değişik sanat dallarındaki eğitim 
uygulamaları, yeteneklerin işlenmesinin yanı sıra bilinçli 
sanat insanları yetiştirerek toplumun sanatsal birikimine, 
ileriye dönük gelişime katkıda bulunmalıdır. ----. Bu ise 
duygu ve düşünüş eğitiminin gerçekleştirildiği; çağdaş 
bir duyarlık ve davranış ölçüsünün aşılandığı; araştırıcı, 
eleştirel bir kafanın kazandırıldığı eğitim-öğretim düze-
niyle sağlanabilir. 
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına 
göre, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sanat eğitiminin toplumsal bir işlev kazanabilmesi 
ancak bu yolla olasıdır 

B) Çünkü sanatın temel prensiplerinden biri de sosyal 
açıdan ölçülü bireyler yetiştirmektir 

C) Nitelikli bir sanat eğitiminin konuları uzlaşımla belir-
lenmelidir 

D) Sanatta eleştirel düşünce sanatçıları da nitelikli ol-
maya sevk edecektir 

E) Bu da konservatuvara başlama yaşının düşürülmesi 
ile gerçekleşebilir
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29. Çoğu ebeveynin aksine, bilgisayar oyunlarının çocukla-
rın gelişiminde önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. 
Bunlar çocukları eğlendirirken eğitir de bence. Örneğin 
çocuk bu oyunlar sayesinde yabancı dilini veya el-göz 
koordinasyonunu geliştirebilir, hayal dünyasını zengin-
leştirebilir. ----. 
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Böylece çocuklar, boş zamanlarında kendilerini ge-
liştirecek bir hobi edinmiş oluyor 

B) Oynanacak bilgisayar oyununun bir yetişkin tarafın-
dan seçilmesi bir önlem olabilir 

C) Bununla birlikte fazla bilgisayar oyunu oynamanın 
zararlı olduğunu da kabul ediyorum 

D) Yine de eğitimin ve eğlencenin birbirinden kesin sı-
nırlarla ayrılmasını doğru bulmuyorum 

E) Araştırmalar, eğitim ve oyun için ayrılan zamanın iyi 
dengelenmesi gerektiğini söylüyor

30. Devrik cümle geçici bir moda, bir özenti gibi geliyor çok-
larına. Öyle bir tarafı da yok değil hani. İnadına devrik 
olsun diye yazanlar, bundan olacak, giderek çoğalıyor. 
Benim bile devrik cümlelere böylesine özenirken bu tu-
tumu anlamsız bir ısrara dönüştürenlere kızdığım olmu-
yor değil. ----. Yol doğruysa üstünden yalın ayak da olsa, 
rugan pabuçla da olsa yürünmesinde bir sakınca gör-
memek gerekir. Peki nedir devrik cümlenin tuttuğu yol? 
Konuşur gibi yazmak değil mi kısacası? Bence bu, eski-
lerin donmuş cümle kalıplarını kullanmaktan çok daha iyi 
olacaktır. Edebiyatımız böylece halkımızın diliyle daha 
kolay bütünleşecektir. 
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına 
göre, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hatta bu tutum eski edebiyatın cümle kuruluş biçimi-
nin de önüne geçecekmiş gibi görünüyor 

B) Ama kurallı cümle kullanmayı yeğleyen birçok yazar 
da var 

C) Ama özentiye kızıp da özenilen şeyin ne olduğunu, 
nereye gittiğini göz ardı etmek yanlış olur 

D) Ancak bu tutumun, gelecekte dilimize nasıl yön vere-
ceği konusu üzerinde düşünmek istemiyorum 

E) Aslında bu tür yeniliklere karşı edebiyatçılarımız çok 
da hazırlıklı değillerdi

31. Resim ve heykel gibi plastik sanatlar gösterime dayanır. 
Gösterim söz konusu olduğuna göre yapılan iş, beceri-
nin de ürünüdür. Sanatçı, ----. Nesnede sanatsal düzeyi, 
sanatçı kendi duyumsama ve algılama yeteneğiyle ya-
kalar. Hayat verdiği eserini gösterim aşamasına getirir-
ken kim bilir hangi duygu burgaçlarından geçmiş, yüreği 
nice coşkularla dolup taşmıştır! 
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına 
göre, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) nesnelerde çok kişinin fark edemediği ayrıntıları gör-
müş, gördüklerini kendine özgü bir beceriyle işlemiş-
tir 

B) eserini biçimlendirirken yaşadığı zamanın ve toplu-
mun sanat zevkine bağlı kalır 

C) gerçeği olduğu gibi bütün ayrıntılarıyla yansıtmalıdır 
D) eserini duygularını başkalarıyla paylaşma kaygısıyla 

oluşturur 
E) bir yandan bugüne seslenirken geleceğin beğeni öl-

çütlerine de yaklaşmayı hedefler

32. Birçok yazardan farklı olarak ilk öykülerimi geç yayımla-
dım. Çünkü gerçek bir öykünün nasıl yazılması gerektiği 
konusunda yeterli bilgi ve birikimim olmadığını düşü-
nüyordum. Başından beri öykücü olmayı tasarlamıştım 
ama …… . Yazmaya başlamadan önce kendimi geliş-
tirmek için uzun süre çaba harcadım. Bir de edebiyat 
dünyasına çeviriyle girdiğim için dilimde çeviri kokusu 
olmasın istedim.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) çeviri konusunda çalışmalarımı henüz bitirmemiştim
B) üzerinde düşündüğüm birkaç öyküm vardı
C) o dönemde öykü yazmak bana ilginç gelmediği için 

kısa bir süre bekledim
D) dil konusunda da eksiklerim vardı, bu nedenle de 

öykü yazmaya hazır değildim
E) ünlü yazarların öykülerinin çok satıldığını biliyordum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B A C D A B A E B B B B D C C D E C D E

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

E D C D D A A A C C A D
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CÜMLE OLUŞTURMA

Soru
da yer 

alan "kültür" sö
z-

cüğü bu cümlenin özn
esi 

durumundadır ve
 cümlenin 

başlangıç i
fadesidir.

Bu ifade kendisinden 
önceki ifadeyle bir söz 
grubu (toplumsal hayat) 
oluşturmaktadır.

Bu ifade giri
ş parçasının de-

vamı niteliğ
indedir çünkü "o 

toplumun veya halkının ge-

lenekleri" 
ifadesi bir söz

 gru-

budur ve p
arçalanamaz.

Bu ifade bir 
önceki söz 
grubunun 
(halkının ge-
lenekleri , ah-
lak görüşü, 
inancı , sana-
tı…) devamı 
niteliğindedir.

Burada yer 
alan 

"alır" 
sözcü

ğü 

cümlenin yükle-

midir ve
 cümle-

nin son sözü
dür.

I.	 ülke	halkının	gelenekleri,	ahlâk	görüşü,

II.	 hayata	özgü	maddi	ve

III.	 inancı,	sanatı	gibi	toplumsal

IV.	 manevi	bütün	özelliklerini	içine	alır

V.	 kültür,	o	toplumun	veya	o

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçün-
cü olur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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				I.	denizde,	yukarıdan	gelen	ışığa
II.	 karışmasını	sağlayarak
III.	saçtığı	ışık,	hayvanı	akvaryumda
IV.	görünür	kılıyor	ancak	
V.	 mürekkep	balığının	bir	türünün
VI.	ona	bir	görünmezlik	perdesi	oluşturuyor

Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir bütün oluştura-

cak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I.	 kesiti;	yaşama,	insana	ilişkin	sorulara
II.	 oluşan	estetik	değer
III.	 verdiği	düşünsel	yanıtlara	koşut	olarak
IV.	 ölçütleri	çerçevesinde	biçimlendirir
V.	 sanatçı,	içinde	yaşadığı	tarihsel
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

CÜMLE OLUŞTURMA (SIRALAMA)

CÜMLE OLUŞTURMA
* Bu tip sorularda yapılacak ilk işlem cümlenin yük-

leminin tespit edilmesidir.
* Yüklem tespit edildikten sonra cümlenin öznesi be-

lirlenir ve sıralamada özellikle söz gruplarına dik-
kat edilerek cümle oluşturulur.
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CÜMLE OLUŞTURMA
(SINIF UYGULAMA TESTİ)

TEST

1

1. I.		 yenmesinin	ardından	yapay	zekâ	
II.		 müthiş	bir	işlem	gücüne	sahip	olan
III.		öğrenme	yeteneğinden	ziyade
IV.		teknolojileri	alanında	insanlık
V.		 Deep	Blue’nun	bir	dünya	satranç	şampiyonunu
VI.	ve	bilim	için	yeni	bir	dönem	açıldı
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

2. I.	 solundaki	devasa	mezar	taşlarını
II.	 köyden	kaza	merkezine	giden	bir
III.	 gözleriyle	izlerken	içimde	oluşan
IV.	minibüsün	camından	daracık	yolun
V.	 küçük	bir	köylü	çocuğunun	meraklı
VI.	burukluğu	hiçbir	zaman	unutmadım
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

3. I.	 öleceğini	bildirdiler
II.	 durduramayınca	tıbbın
III.	 doktorlar	iç	kanamayı
IV.	 hastanın,	yakın	zamanda
V.	 sınırlarına	vardığını	ve
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

4. I.	 müzik,	insanların	kendi
II.	 yoğun	olarak	yaşamasını
III.	başında	gelir
IV.	 sağlayan	sanat	dallarının
V.	 gerçeğini
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçün-
cü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

5. I.	 plana	çıkan	bir	ilçedir
II.	 doğusunda,	İstanbul’a
III.	 Vize,	Kırklareli’nin
IV.	 ve	doğal	güzellikleri	ile	ön
V.	 140	km	mesafede,	tarihî
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
ilk söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

6. I.	 havzaların	200	-	400	m
II.	 alanları	And	Dağlarının
III.	 kakao	ağacının	doğal	yetişme
IV.	 yakınlarındaki	yükseltilerdir
V.	 etekleri	ile	Amazon	ve	Orinoco	Irmaklarına	ait
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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CÜMLE OLUŞTURMA
(SINIF UYGULAMA TESTİ)

TEST

1

7. I.	 yetkin	dilleri	arasındadır
II.	 kurallarının	şaşmazlığı
III.	 yapısının	açıklığı
IV.	 Türk	dili
V.	 bakımından	yeryüzünün	en
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak şekilde sıralandığında hangisi baştan dördün-
cü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

8. I.	 azot,	potasyum	ve
II.	 kalsiyum	alır
III.	 topraktan	fazla	miktarda
IV.	 besin	madelerine	kıyasla
V.	 yer	fıstığı,	diğer
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

9. I.	 yerkürenin	merkezine	
II.		 basınç	değerleri	
III.		de	artar	
IV.	 doğru	gidildikçe,	yoğunluk	
V.		 değerleri	gibi,	sıcaklık	ve
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

10. I.	 urganını	koparır	ve	biraz	uzakta	
II.	 oturan	komşularının	tarlasının	
III.	 evde	otururken	keçiler	
IV.	 bir	bölümüne	zarar	verir
V.	 Fatma,	bir	gün
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

11. I.	 yeni	romanında	savaş
II.	 muhabirliği	yapan	ve	bir
III.	 dünyaca	ünlü	romancı	Paulo	Coelho
IV.	 arayan	bir	adamın	öyküsünü	anlatıyor
V.	 gün	ansızın	kaybolan	karısını
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçün-
cü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

12. I.	 kâğıtları
II.	 yeniden	kâğıt
III.	 çöpe	dönüşmeden	toplayıp
IV.	 elde	etmek	mümkün
V.	 kullanılıp	atılan
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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CÜMLE OLUŞTURMA
(SINIF UYGULAMA TESTİ)

TEST

1

13. I.		 gerekiyorsa	alınacak	tedbirler	ve	
II.		 bir	hekime	danışılmalıdır	
III.		bulaşıcı	hastalık	salgını	olan
IV.		yapılacak	aşılar	konusunda	
V.		 yerlere	mecburen	gitmek	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

14. I.	 ölümsüz	sanatçılar
II.	 kusursuz	dengesine	borçludur
III.	 başarılarını	eserlerindeki
IV.	mantık	ve	duygunun
V.	 bütün
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

15. I.		 zincirleme	masallarda	sıkı	
II.		 önemsiz	bir	dizi	
III.		bağlanan	küçük	ve	
IV.		olay	art	arda	sıralanır	
V.		mantık	bağıyla	birbirine
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

16. I.	 akımıdır,	daima	yüksek	basınç	
II.		 arasında	yer	değiştiren	hava	
III.		alanından	alçak	basınç	
IV.		rüzgâr,	alçak	basınçla	yüksek	basınç	bölgesi	
V.		 alanına	doğru	hareket	eder
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
son söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

B A D B C A E D E A B A A D B E
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1984

CÜMLE OLUŞTURMA (SIRALAMA)
(SINIF UYGULAMA TESTİ)

TEST

2

1. I.	 değerini	saptarken	belgelere
II.	 ve	sonuçlarıyla	anlamaya	çalışmalıdır
III.	 edebiyat	tarihçisi,	bir	eserin
IV.	 nasıl	tutulduğunu	nedenleri
V.	 dayanarak	onun	yüzyıllarca	halk	arasında
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi ilk söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

2. I.	 çamaşırları	nehirlerin	kenarında
II.	 tokaçlarla	vurarak
III.	 düz	taşlar	üzerinde
IV.	 yıkamaya	çalışmışlardır
V.	 eski	zamanlardan	beri	kadınlar
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi ilk söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

3. I.	 en	önemlisi	çocuk	bundan
II.	 kolay	kolay	kurtulamaz
III.	 çocukların	yemek	yeme	problemlerinin
IV.	 sorunlar	gittikçe	artarak	ciddi	bir	hâl	alır	ve
V.	 ancak	bunlar	denetim	altına	alınmazsa
VI.	çoğu	başlangıçta	önemsizdir
Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir bütün oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) III.            C) IV.            D) V.            E) VI.

4. I.	 ülke	halkının	gelenekleri,	ahlâk	görüşü
II.	 hayata	özgü	maddi	ve
III.	 inancı,	sanatı	gibi	toplumsal
IV.	manevi	bütün	özelliklerini	içine	alır
V.	 kültür,	o	toplumun	veya	o
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçün-
cü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

5. I.		 arınmasını	sağlayan,	sanatçının	dehasını,	kutsal	ira-
desini

II.		 tasavvurlardan,	 siyasal	 davalardan,	 ahlaki	 idealler-
den

III.	 Baudelaire’in	edebiyatında	kendi	efsanesinin
IV.	 bilimsel	 ilerlemelerden	 ve	 giderek	 sanatçının	 benli-

ğinden
V.	 ve	sanat	eserinin	biricikliğini	yücelten	bir	kavramdır.
VI.	bir	alegorisi	olan	modernizm,	sanatın	toplumsal
Bu sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak bi-
çimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

6. I.	 duymadan,	kendinden	geçmeden
II.	 aklı	başında	iken	gönlünün
III.	 şair,	hafif	kanatlı	kutsal
IV.	 cennet	bahçelerini	yaratamaz
V.	 bir	varlıktır	ve	ilham
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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1984

CÜMLE OLUŞTURMA (SIRALAMA)
(SINIF UYGULAMA TESTİ)

TEST

2

7. I.		 başlıca	çalışma	alanlarından	biridir
II.		 geçmişi	yeniden	yorumlamak
III.		geçmişte	olanı	biteni
IV.		bilim	insanının	da	sanatçının	da
V.		 incelemek	geçmişle	bağlantı	kurmak
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak şekilde sıralandığında hangisi son söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

8. I.		 başarı	için	en
II.		 maddiyat	için	maneviyat
III.		dünyada	her	şey	için
IV.		için	hayat	için
V.		 hakiki	mürşit	ilimdir	fendir
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak şekilde sıralandığında hangisi baştan ikinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

9. I.		 kalması	gerekir
II.		 çok	iyi	işler
III.		gerektiği	kadar
IV.		yapması	için	o	yerde
V.		 bir	adamın
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak şekilde sıralandığında hangisi baştan üçüncü 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

10. I.		 tabiat	denilince	benim	aklıma	nedense
II.		 önce	ağaç	ve	onun
III.		sonra	da	su	ve	onun
IV.		bolluğu	olan	deniz	gelir
V.		 topluluğu	olan	orman
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak şekilde sıralandığında hangisi baştan dördün-
cü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

11. I.	 kendisinden	söz	edecek	bir
II.	 insanlığın	kültür	ve
III.	 sayfaya	sahip	olmaktır
IV.	 her	sanatçının	amacı
V.	 edebiyat	tarihinde	yalnızca
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

12. I.	 süzülerek	aydınlattığı	bir	patikada
II.	 aniden	yüzümüzde	korku	ifadesinin	belirmesine
III.	 yürürken	göz	ucuyla	gördüğümüz	bir	şey
IV.	 ve	korkulu	anlar	yaşamamıza	neden	olabiliyor
V.	 gün	ışığının	ağaç	yaprakları	arasından
Bu sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak bi-
çimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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CÜMLE OLUŞTURMA (SIRALAMA)
(SINIF UYGULAMA TESTİ)

TEST

2

13. I.		 daha	eğilimli	oluyor
II.	 fazla	gazlı	içecek	
III.	 haftada	beş	kutudan	
IV.	 tüketen	lise	öğrencileri
V.	 saldırganlığa	yüzde	9-15	
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak şekilde sıralandığında hangisi baştan üçüncü 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

14. I.	 olarak	görme	eğilimi	Erhan	Bener’in
II. Ölü Bir Deniz romanında	çok	belirgindir	ancak
III.	 yasaları	doğrultusunda	ortaya	çıkardığı	ürünler
IV.	 davranışları,	düşünceyi	hatta	iradeyi
V.	 ve	çevreyi,	maddenin	nedensellik
VI.	yazarın	önceki	romanlarında	da	bunun	izlerine	rast-

larız.
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

15. I.		 anlatı	her	metin	edebiyat
II.	 olarak	tanımlanabilirse	de	her	
III.	 edebiyat,	düşünce	ve	duyguları	güzel	ve
IV.	 tanımı	içerisine	sokulmaz
V.	 etkili	bir	biçimde	anlatma	sanatı	
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

16. I.	 ameliyatları	lazerin	en
II.	 küçültülmesi	veya	
III.	 ciltteki	yaraların	tedavisi,	prostatın
IV.	 çıkartılması,	damar	ve	göz	
V.	 sık	kullanıldığı	alanlardır
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi-
si baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

C E C C D B A B D C B B D A E A
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CÜMLE OLUŞTURMA (SIRALAMA)
(KONU KAVRAMA TESTİ)

TEST

3

1. I.	 dışarı	çıkaramayacak	kadar	korkaktır
II.	 ya	etki	altında	kalmayacak	kadar
III.	 toplumsal	yaşamı	taklit	etmemekte
IV.	 katı	ya	da	içini	dolduran	etkileri
V.	 direnen	kişinin	ruhu
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

2. I.	 yerinde	kullanarak	çevresini	olumlu
II.	 iyi	insan	ve	iyi	yurttaş,	dilini	kullanmada
III.	 ögelerini	etkili	ve	doğru	bir	biçimde	kullanır
IV.	 topluma	iyi	örnek	olur,	atasözlerini	ve	deyimleri
V.	 yönde	etkiler;	ses	tonu,	vurgu	gibi	konuşma
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

3. I.	 edebiyatta	değersiz,	modaya
II.	 yıldızınki	kadar	kısa	sürer
III.	 uygun	eserler,	zamanlarında
IV.	 ama	parlayışları	düşen	bir
V.	 büyük	ilgi	ve	rağbet	görürler
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında hangisi son söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

4. I.	 tek	çaremiz	kitaplara	sarılmaktır
II.	 sıkıntımızı	unutmak,	donuk	hayatımıza
III.	 daracık	hayatımızda	bulamadığımız
IV.	 şeyleri	yaşamak	için
V.	 biraz	renk,	biraz	ışık	vermek
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

5. I.	 kesiti;	yaşama,	insana	ilişkin	sorulara
II.	 oluşan	estetik	değer
III.	 verdiği	düşünsel	yanıtlara	koşut	olarak
IV.	 ölçütleri	çerçevesinde	biçimlendirir
V.	 sanatçı,	içinde	yaşadığı	tarihsel
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

6. I.	 işlevlerinden	birinin	hâlihazırdaki	resmîleşmiş		söyle-
mi

II.	 postmodern	yazarların	aslında	daha	başlangıç	aşa-
masında

III.	 tahrip	etmek	için	onu	sarsma	girişiminde	bulunmak-
tan

IV.	 bir	metnin	olmazsa	olmazı	niteliğinde	gördükleri	hu-
susun

V.	 ironi	olmasının	birincil	gerekçesi	söz	konusu	metinle-
rin

VI.	kendilerini	uzak	tutamayışlarıdır
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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7. I.	 de	bilmeden	eserlerinden
II.	 üsluba	yer	vermeyen
III.	 öykü	ve	romanlarında
IV.	 imzalarını	kaldırıyorlar
V.	 yazarlar	belki
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi ilk söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

8. I.	 yetişmesini	bekleyen
II.	 sanatsal	ölümü
III.	 okurun	kendisine
IV.	 göze	almış	demektir
V.	 bir	sanatçı
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

9. I.	 sert,	yırtıcı	olmalı
II.	 bir	hava	dostluğa	rahat
III.	 çünkü	nazlı,	yapmacık
IV.	 dostlar	arasındaki	bağlar
V.	 bir	nefes	aldırmaz
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

10. I.	 hem	gerginliği	azaltır	hem	de	başarılı	olma	ihtimalini	
yükseltir

II.	 bir	sorunla	karşılaşan	insan
III.	 duygusal	ve	zihinsel	gücünü
IV.	 şartlardan	şikâyet	etmek	ve	yerinmek	yerine
V.	 sorunu	nasıl	çözeceğine	yöneltirse
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

11. I.	 karasal	iklimin
II.	 olarak	doksan	gün	karın	
III.	 görüldüğü	yerlerde	kış	
IV.	 yerde	kalma	süresi	vardır
V.	 erken	başlar	ve	ortalama	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi-
si baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

12. I.	 yakını	köy	kanununun	uygulandığı	
II.	 yaşadığı	yerleşme	birimlerinden	kırk	bine	
III.	 edilen	yerleşme	yerleridir	
IV.	 Türkiye’de	kırsal	nüfusun	
V.	 ve	köy	olarak	tarif	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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13. I.		 daha	sonra,	daha	ilerde
II.		 artık	çok	geç
III.		düşüncesiyle	geçer	fakat
IV.		gerçeğiyle	noktalanır
V.		 yaşam
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak şekilde sıralandığında hangisi baştan üçüncü 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

14. I.	 mümkün	olduğu	belirtildi
II.	 etkili	yöntemin,	önceden	
III.	 kış	mevsiminde	aşırı	
IV.	 korunma	tedbirlerini	almakla
V.	 soğukla	baş	etmekte	en	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, han-
gisi baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

15. I.		 getirir	ya	da	toplumu
II.		 yüce	bir	toplum	hâline
III.		ya	özgür,	bağımsız,	şanlı
IV.		tutsaklığa	ve	sefalete	sürükler
V.		 eğitim,	bir	ulusu
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak şekilde sıralandığında hangisi baştan dördün-
cü olur?

 
A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B D B E B A C B C E B B C E A
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1. I.	 bir	birey	düşünülemeyeceği
II.	 toplum	da	düşünülemez
III.	 olmayan	bir	
IV.	 toplumun	dışında
V.	 gibi	bireyle	alışverişi
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

2. I.		 en	belirgin	ve	egemen	mimari	
II.		 özelliğini	kazandıran,	iskelenin	
III.		ögesi	Ortaköy	Camii’dir	
IV.		Ortaköy’e	bugünkü	çehre	
V.		 arkasındaki	Ortaköy	Meydanı’nın	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

3. I.	 İstanbul’daki	hizmet	binasında
II.	 sektörün	acil	çözüm	bekleyen
III.	 toplanan	Türkiye	Bankacılık	ve	Finans	Meclisi
IV.	 Türkiye	Odalar	ve	Borsalar	Birliğinin
V.	 öncelikli	sorunlarını	görüştü
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

4. I.	 olan	Çağan	Irmak,	insan	ruhunun	bazen	ışıl	ışıl	ay-
dınlık

II.	 bazen	de	zifiri	karanlık	
III.	 Türk	 sinemasının	 son	 dönemdeki	 en	 değerli	 kaza-

nımlarından	biri	
IV.	 dehlizlerinde	yaptığı	cesur	yolculuğunu
V.	 “Prensesin	Uykusu”yla	sürdürüyor
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

5. I.	 “Harry	Potter”,	günümüzde
II.	 sinema	tarihinin	hem	en	popüler	bilim	kurgu	serisi
III.	 şu	gerçeği	artık	dürüstçe	kabul	etmek	gerekiyor	ki
IV.	 edebiyat	uyarlaması	konumunda
V.	 hem	de	en	başarılı
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi son söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

6. I.	 “Sınır	Tanımayan	Gazeteciler	Örgütü”
II.	 “YouTube”	adlı	internet	sitesinin
III.	 yeniden	yasaklanmaması	için	çağrı	yaptı
IV.	 Türk	yetkililere
V.	 Merkezi	Paris’te	bulunan
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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7. I.	 serisinin	bu	yılın	nisan	ayında
II.	 bundan	sonra	mini	kasetçalarların
III.	 “Sony”	şirketi,	son	Walkman
IV.	 üretilmeyeceğini	duyurdu
V.	 bayilere	dağıtıldığını	ve
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçün-
cü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

8. I.	 toplumlarda	zaman	ve	kaynakların	en
II.	 hızlı	değişimlerin	yaşandığı
III.	 iyi	şekilde	nasıl	kullanılacağının
IV.	 bir	programa	bağlanmaması
V.	 ciddi	sorunların	çıkmasına	neden	olmaktadır
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında, hangisi ilk söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

9. I.	 bazı	ülkeler,	yeni
II.	 çevre	kirlenmesinin	ortaya	koyduğu	zararlı
III.	 etkileri	göz	önüne	alan
IV.	 bir	yatırım	politikası	izlemeye	başladı
V.	 doğal	kaynakların	tahribi	ve	özellikle
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

10. I.	 bir	başka	boyutudur
II.	 İngilizceden	olduğu	gibi
III.	 yıllarda	yaşadığı	sorunun
IV.	 girmesi,	Türkçenin	son
V.	 bilişim	terimlerinin	dilimize
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

11. I.	 işlerle	sağlıyor	duruma
II.	 geçimini	tamamen	kentte
III.	 veya	kente	özgü
IV.	 gelmesiyle	gerçekleşir
V.	 ekonomik	açıdan	kentlileşme,	kişinin
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

12. I.	 gereken	noktaların	başında
II.	 oyunun	belli	bir	süre	sonra	kazanma
III.	 çocuklara	oyunla	öğretimin	uygulandığı
IV.	 yarışına	dönüşme	riski	olduğudur
V.	 ortamlarda	dikkat	edilmesi
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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13. I.		 üstünde,	kellik	
II.		 tanınmış	bir	halk	
III.		keleş	oğlan,	adı	
IV.		problemi	çekmektedir	
V.		 öyküsü	kahramanı	olan
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

14. I.		 uygun	bir	şekilde	çözümlemeyi	müftüler	yerine	geti-
rirken,	kişiler	

II.		 örfe	göre	halletmek	kadıların	vazifesi	idi	
III.		eğitim	ve	öğretim	işlerini	müderrisler,	
IV.	 arasında	meydana	gelen	anlaşmazlıkları	İslâm		şeri-

atına	ve	
V.		 sosyal	hayatın	meselelerini	şeriata	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
ilk söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A B B D D B E B B C B E E C
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1. I.		 kızı	olan	sevgilisini
II.		 ve	uğrunda	türlü	maceralara	girişir
III.		Don	Kişot,	Dulsina	adını
IV.		güzel	ve	asil	biri	olarak	kabul	eder
V.		 verdiği	kaba	bir	köylü
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

2. I.	 19’ncu	–	20’nci	yüzyılın	sonlarında	toprak	kaybetme-
ye

II.	 koskocaman	imparatorluk	küçüle
III.	 başlamış	ve	nihayet		20’nci	yy	ilk	çeyreğinde
IV.	 yüzyıllarca	 başarıdan	 başarıya	 koşan,	 zafere	 doy-

mayan	Türk	milleti
V.		 küçüle	elinde	sadece	anavatan	Anadolu	kalmıştır
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
ilk söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

3. I.		 vardır;	ayrıca	çeşitli	
II.		 yirmiden	fazla	çilek	türü	
III.		tohumlar	da	bulunur
IV.		dünyada,	adlandırılmış	
V.		melezler	ve	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

4. I.	 kişiler	hakkında	karar	verirken	
II.		 öğrenip	öyle	karar	vermeliyiz
III.	 neden	o	şekilde	davrandığını
IV.	 o	kişinin	dışardan	görünen	
V.	 davranışına	göre	değil
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

5. I.		 taşlarla	oynarken	Kırşehir
II.		 çocuk	bir		gün	yol	kenarındaki	
III.	 ot	almaya	gelen	beş-altı
IV.	 yakınlarından	kuru
V.	 kamyonluk	bir	konvoy	görmüştür
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

6. I.	 Salah	Birsel,	Adnan	Binyazar,	Mermi	Uygur,	Oktay	
Akbal

II.	 günümüzde	deneme	niteliği	taşıyan
III.	 arasında	şunları
IV.	 yazılarıyla	dikkati	çeken	yazarlarımız	
V.	 sayabiliriz:	Melih	Cevdet	Anday,	Vedat	Günyol,
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
son söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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7. I.	 kararsızlığı	yüzünden	ilişkilerinin	hiçbirinde	
II.	 kesin	bir	sonuç	elde	edemez
III.	 birçok	kadınla	tanışan	fakat	
IV.	 yazdığı	güzel	eserler	sayesinde
V.	 tereddüdünün	kurbanı	olan	yazar	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
ilk söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

8. I.	 şüpheleriyle	ilgili	anlaşılır	örnekler	verebilmek	için	
II.	 bilmeceler	olarak	çerçevelendirirler
III.	 buldukları	bir	konudaki	
IV.	 genellikle	sorularını	problemler	veya
V.	 filozoflar,	ilginç,	harika	veya	şaşırtıcı	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
son söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

9. I.	 makinelerle	üretim	yapmaktadır
II.	 tesisimiz,	5000	m2lik	alan
III.	 tanımanın	verdiği	birikimle	çağdaş	ve
IV.	 üzerinde	sektörü	yakından
V.	 gelişmiş	teknolojiye	sahip	otomatik	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

10. I.	 nesnenin	göz	yardımıyla	beyne	
II.		 iletilmesi	sayesinde	gerçekleşir
III.	 algılanması,	ışığın	cisimler	
IV.	 tarafından	yansıtılışına	ve	
V.	 insan	tarafından	renklerin	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

11. I.		 çapı	normalden	kısadır	bu	nedenle	
II.	 hipermetroplukta	göz	küresinin	ön-arka	
III.	 noktada	birleşirler
IV.	mercekte	kırılan	ışınlar	ağ	tabakanın
V.	 üstü	yerine	arkasındaki	bir	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
ilk söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

12. I.	 ilçenin	ilk	adı	olan	“Tabas”	incelendiğinde	
II.	 adı	aldığı	anlaşılmaktadır
III.	 bir	tepe	üzerinde	kurulduğundan	bu	
IV.	 Taba	sözcüğünün	kaya	
V.	 anlamına	geldiği	kayalık	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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13. I.	 davranış	ve	yaşayış	biçimlerinin,	dünya
II.	 kültür,	toplumdan	topluma
III.	 görüşlerinin	ortaya	koyduğu
IV.	milletten	millete	değişen
V.	 maddi	ve	manevi	ürünlerdir
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
son söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

14. I.	 daha	fazla	olduğu	ortaya	çıktı
II.	 dünyaya	gelen	bebeklerde
III.	 gebelikten	önce	kilolu	olan	bayanlardan
IV.	 doğuştan	getirilen	hastalık	riskinin
V.	 birkaç	ay	önce	yayımlanan	bir	araştırmaya	göre
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
ilk söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

15. I.	 özel	bir	yaşam	biçimidir
II.	 ya	da	yapılar	topluluğu	değil
III.	 harem,	saraydan	ayrı	tutulmuş	bir	yapı
IV.	 yapı	bütünlüğü	içine	yerleştirilmiş
V.	 aynı	çatı	altında	aynı
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

E D E C A A D B C C B E E E D
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1. I.		 ayinleri	halktan	uzak,	onlarla	bağlantısı	olmayan	bir	
II.		 kez	Hıristiyanlıkta,	imparator	ve	imparatoriçenin	
III.		katedrallerdeki	dinî	
IV.		yerden	izleme	ihtiyacından	çıkmıştır	
V.		 balkon	fikri,	ilk	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

2. I.		 uzak	ve	kişilik	haklarına	
II.		 herhangi	bir	menfaat	grubuna	
III.		bağlanmadan,	açık	fikirli,	dürüst,	ön	yargılardan	
IV.		saygılı	olmak,	gazeteciliğin	olmazsa	
V.		 olmaz	koşullarındandır
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

3. I.		 önce	bir	bıçakla	
II.		 tohumları	kabuğundan	ayrılmalıdır	
III.		narı	çiğ	olarak	tüketmek	için	
IV.		gerekir,	sonra	narın	
V.		 ikiye	ayırmak	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

4. I.  heykelleri	
II.		 da	nesnelerin	
III.		insan,	hayvan	ya
IV.		bugüne	yapılagelmiştir.
V.		 dünden	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

5. I.		 göstermesi,	o	taşın	mermer	
II.		 olarak	kabul	edilmesine	kâfi	gelmektedir
III.		edilebilme,	kesilme	ve	cilalanma	gibi	özellikler	
IV.		taşın	cinsi	ve	içeriği	ne	olursa
V.		 olsun	büyük	ebatta	blok	elde	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

6. I.		 açısı	ile	giysileri	ve	tipik	dans	
II.		 hareketleri	yüzünden	striptiz	dansçısı	gibi	erotik
III.		toplumların	namus	anlayışlarının	bakış	
IV.		oryantal	dansçılar,	oryantal	
V.		 dansçılar	olarak	algılanmıştır
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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7. I.		 yeni	 bilgisayarlı	 tomografi	 yöntemiyle	 otuz	 dokuz	
hasta

II.	 bir	şekilde	görüntülenmesiyle	doktorların
III.	 üzerinde	yapılan	ilk	denemelerde	kalbin	bütün	olarak	

ve	çok	hızlı
IV.	 hemen	görmesi	sağlanabiliyor.
V.	 tıkanan	damarları	ve	azalan	kan	akışını
Bu sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak bi-
çimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

8. I.		 ve	zorlanmamış	olma	
II.		 ve	bağımlı	olmama,	dış	etkilerden	
III.		en	genel	haliyle	özgürlük,	bağlı	
IV.		bağımsız	olma,	engellenmemiş	
V.		 durumunu	dile	getirmektedir
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
son söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

9. I.		 porselen,	tümü	killi	topraktan	
II.		 eden	ham	maddelerden	üretilmiş	
III.		seramik	grubunun	bir	elemanıdır	
IV.		ürünlerin	oluşturduğu	büyük	
V.		 yapılmış	veya	daha	açık	bir	deyimle	kil	ihtiva	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

10. I.		 has	geleneksel	
II.		 Türkiye’de	geçmişten
III.		başörtüsünün	kendine	
IV.		özellikleri	bulunmaktadır
V.		 günümüze	kullanılan	kadın	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

11. I.		 inanan	Petro,	orduyu	baştan	
II.		 devletleri	arasına	sokabilmek	için
III.		aşağı	yenileme	ve	bir	donanma	kurma	hamlesine	gi-

rişti
IV.		Rusya’yı	Avrupa’nın	güçlü	
V.		 güçlü	bir	ordu	ve	denizlerde	hâkimiyet	olduğuna	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

12. I.		 dayanması	kol	ağırlıklarının	kolçak,	yastık	gibi	bir
II.		 dolaşımını	 kolaylaştıracak	 bir	 yumuşaklıkta	 olması,	

omurgadaki	basıncı	
III.		azaltmak	için	sırtın	bir	yere	
IV.		aparata	aktarılması	gerekmektedir	
V.		 oturulan	düzlemin	kan
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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13. I.		 petrolün	sadece	%	4	lük	
II.		 göre	yeryüzündeki	
III.		için	kullanılmaktadır
IV.		yapılan	araştırmalara	
V.		 bir	kısmı	plastik	üretimi	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

14. I.		 bekletilerek	kaynatılır	
II.		 şekere	katılıp	bir	gün
III.		iki	türlü	reçel	yapılır	ya	meyveler	
IV.		şerbete	atılarak	yapılır	
V.		 ya	da	kaynatılan
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
son söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

15. I.		 aklına	gelen	en	iyi	çözüm,	en	
II.		 kapılarını	aralayabilmek	olur
III.		iyi	bildiği	iş	olan	müzik	
IV.		onlara	farklı	bir	dünyanın	
V.		 sayesinde	öğrencilere	ulaşarak	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B D E B C B C E E A E B A D D
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1. I.		 reformlara	gitmeye	zorlanmasıdır
II.	 Fransa’daki	mutlak	
III.	 monarşinin	devrilip	yerine	Cumhuriyetin	
IV.	 Fransız	Devrimi	veya	Fransız	İhtilali	
V.	 kurulması	ve	Roma	Katolik	Kilisesi’nin	ciddi	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

2. I.		 kararı	ile	12	Ağustos	1961	tarihinde
II.	 Batı	Almanya´ya	kaçmalarını	önlemek	için	
III.	 yapımına	başlanan	46	km	uzunluğundaki	duvardır
IV.	 Doğu	Alman	meclisinin	
V.	 Berlin	Duvarı,	Doğu	Almanya	vatandaşlarının	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

3. I.		 sahte	bir	papazın	kahkahalarla	dolu	komik	
II.	 başrolünü	oynadığı	“Kutsal	Damacana”,	
III.	 bir	mizah	üslubuyla	taşıdığı	filmdir	
IV.	 ve	sihirli	macerasını	muhteşem	
V.	 komedinin	usta	ismi	Şafak	Sezer’in
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
ilk söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

4. I.		 1970’li	yıllarda	televizyonun	ortaya	
II.	 erotik	komedi	filmler	çekilmeye	başlanmıştır
III.	 sektörü	seyirci	sorunu	yaşayınca	
IV.	 çıkmasından	sonra	sinema	
V.	 seks	filmi	olarak	isimlendirilen	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

5. I.	 damarı	tespit	ettikten	sonra	alt	ve	
II.	 kesme	sistemiyle	
III.	 üst	çene	yardımıyla	altı	bıçaktan	oluşan	
IV.	 sivrisinekler,	cilde	en	yakın	olan	
V.	 deriyi	derinlemesine	keserler
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

6. I.	 yoluyla	sonraki	kuşaklara	
II.	 üzerine	yaptığı	çalışmalarda	
III.	 bir	türün	özelliklerinin	kalıtım	
IV.	Gregor	Mendel	bitkiler	
V.	 aktarıldığını	bulmuştur
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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7. I.	 yıllık	fosiller	bulmuşlardır	
II.	 kazı	yapan	Türk	bilim	insanları	
III.	 2006	yılının	temmuz	ayında	Kırıkkale’de	jeolojik	
IV.	 olan	gergedana	ait	25	milyon	
V.	 tarihin	en	büyük	memeli	hayvanlarından	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

8. I.	 hayatın	yoğunluğuna	istinaden	
II.	 Osmanlı	Devleti’nin	toprak	rejimi	ve	askeri	sisteminin	

bel	
III.	 yöredeki	sipahi	beyine	ve	ticari,	ekonomik	
IV.	 Beğ	Bazarı	diye	adlandırılmıştır
V.	 kemiğini	oluşturan	tımarlı	sipahi	merkezlerinden	biri-

si	olan	Beypazarı
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
son söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

9. I.		 maddelere	ve	kimya	sanayisinde	çeşitli	
II.	 Birinci	Dünya	Savaşı’nda	askerlerin	gözlerini	
III.	 gazlara	karşı	da	kullanılmaktadır	
IV.	 akciğerlerini	zehirli	gazlardan	koruması	için	
V.	 kullanılan	gaz	maskeleri,	günümüzde	havadaki	çeşit-

li	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
ilk söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

10. I.		 edilen	lifler	doğal	lifler	
II.	 işlemler	sonucu	elde	edilen	lifler	ise	
III.	 cam	lifi	veya	cam	yünü	gibi	kimyasal	
IV.	 yapay	lifler	olarak	adlandırılır	
V.	 pamuk,	keten	gibi	bitkilerden	elde
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

11. I.	 ruhundan	kopmamış
II.	 bir	mizah	dergisiydi
III.	 çıkarttığı	ve	yönettiği	70’lerin	
IV.	 Pişmiş	Kelle,	Engin	Ergönültaş’ın	
V.	 Milliyet	gazetesinde
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

12. I.		 vermeden	Türkiye’de	yayımlanan	birçok	gazete	ve	
II.	 tam	43	yıl,	hemen	hemen	hiç	ara	
III.	 son	derece	verimli	bir	yazar	olmuştur
IV.	 	 dergide	 çeşitli	 zamanlarda	 fıkra,	makale,	 deneme	

ve	romanlarını	yayımlamış
V.	 yazı	hayatına	20.	asırdaki	hikâyeleriyle	başlayan	Pe-

yami	Safa
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan ikinci olur? 

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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13. I.	 zeytin	hasadında	toplama	şekilleri	binlerce	
II.	 yöntemi	kullanılmıştır	
III.	 değişmemiş,	asırlar	boyunca	
IV.	 yıldan	bu	yana	neredeyse	hiç	
V.	 elle	toplama	ya	da	silkme
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

14. I.		 yaratıcısı	veya	
II.	 Odysseia	Destanları’nın	
III.	 ilk	büyük	eserleri	sayılan	İlyada	ve	
IV.	 derleyicisi	olduğu	kabul	edilir	
V.	 Homeros’un	Batı	Edebiyatı’nın	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
ilk söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

15. I.	 sınırlı	birkaç	resimden	oluşması
II.	 çocukluğumuzun,	gençliğimizin	duvar	halılarının
III.	 hayal	dünyasının	dar	sınırlarla	çevrildiğini	gösteriyor
IV.	 duvar	halılarını	üretenlerin
V.	 ceylan,	kahve	falı	bakan	kadınlar,	saraydan	kız	kaçır-

ma	gibi
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B A E C C A B D B C A B E E D
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1. I.	 insana	ilişkin	bir
II.	 bir	anlam	ve	
III.	 kavram	olarak	kültür,	tarih	
IV.	 önem	sistemidir
V.	 içerisinde	yaratılan	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi-
si baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

2. I.	 çok	hayvan
II.	 bol	miktarda	nişasta	ile	
III.	 protein,	vitamin	ve	mineraller	
IV.	 yemi	olarak	kullanılır
V.	 de	içeren	yulaf	taneleri	en	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi-
si baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

3. I.	 hâlli	bir	maliye	memuru
II.	 İstanbullu	bir	ailenin	oğlu	
III.	 Fatma	Neyyire	Hanım’dır
IV.	 olan	Hüseyin	Cahit’in	babası,	orta	
V.	 olan	Ali	Rıza	Efendi,	annesi	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi-
si baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

4. I.	 bilginleri	Türk	dili	üzerinde
II.	 inceleyerek,	dönemindeki	
III.	 araştırmalar	yapmaya	yönlendirmiştir
IV.	 ve	yabancı	araştırmaları	
V.	 Atatürk’ün	kendisi	de	Türk	dili	üzerindeki	yerli	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi-
si ilk söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

5. I.	 hâlen	işleniyor
II.	 gelişmekte	olan	bazı	
III.	 namus	cinayetleri	
IV.	 ülkelerde	töre	ve	
V.	 ve	normal	kabul	ediliyor
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi-
si son söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

6. I.	 olarak,	selülöz
II.	 19.	yüzyıldan	itibaren,	Sanayi	
III.	 üretimi	yaygınlaştı
IV.	 esaslı	endüstriyel	kâğıt	
V.	 Devrimi’nin	doğal	sonucu	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi-
si baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

7. I.	 üzerinde	gösterimidir
II.	 işaretleştirilerek	bir	düzlem	
III.	 harita,	yeryüzünün	tümünün	ya	
IV.	 oranlarda	küçültülüp	
V.	 da	bir	parçasının	belirli	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi-
si baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

8. I.	 zengin	mermer	yatakları	ile	tarih	boyunca
II.	 ova,	ve	sırtını	dayadığı	dağlardaki
III.	 avantajlı	bir	konumda	olmuştur
IV.	Milas	şehri,	hükmettiği	geniş	ve	verimli	
V.	 günümüzde	de	işletilmeye	devam	eden	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi-
si baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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9. I.	 düğme	yerine	bitkilerin
II.	 ile	iliklemişlerdir
III.	 iğneleri,	hayvan	kemikleri	ve	
IV.	 eski	insanlar	giysilerini	
V.	 ince	ağaç	dalları	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi-
si baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

10. I.	 ve	batısında	Afganistan,	doğusunda
II.	 İran	yer	almaktadır
III.	 Pakistan’ın	kuzeydoğusunda	Çin	
IV.	 Hindistan	ve	güneybatısında	
V.	 Halk	Cumhuriyeti,	kuzeybatısında	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi-
si ilk söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

11. I.	 kesin	bir	cevap
II.	 hayatımız	neler	üzerine	
III.	 hiçbir	zaman	bulamayız
IV.	 kurulu	diye	soracak	
V.	 olursak	kendimize,	sanırım	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi-
si baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

12. I.	 bir	zihinden	başka	bir	zihne
II.	 dil	herhangi	bir	eğilimin
III.	 aktarılmasına	yarayan
IV.	 bir	yönelimin	açığa	vurulmasına
V.	 göstergeler	dizgesidir
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

13. I.		 çok	beslenilen	iki	evcil
II.	 dünyada	en	geniş	
III.	 hayvandan	biridir
IV.	 köpek,	kedilerle	birlikte	
V.	 coğrafyaya	yayılan	ve	en	
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

14. I.	 ağrıları	konusunda	hastalarının
II.	 insanları	ağrıyı	ölçmenin	
III.	 tariflerine	güvenmek	zorunda	kalan	
IV.	 ve	izlemenin	zorluğunu	yaşıyor
V.	 doktorlar	ve	ağrı	üzerine	çalışan	bilim	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi-
si baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

15. I.	 milyonlarca	insan	kulaklıkla
II.	 süre	müzik	dinledikleri	
III.	 yüksek	sesle	uzun	
IV.	 riskiyle	karşı	karşıya
V.	 için	işitme	kaybı	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi-
si ilk söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

16. I.		 şiir	“Kelimelerle	güzel
II.	 Yahya	Kemal	Beyatlı	şiiri	“Bildiğimiz
III.	 şekiller	kurma	sanatıdır.”
IV.	 tanımlarken,	Cahit	Sıtkı	Tarancı’ya	göre	
V.	 musikiden	farklı	bir	musiki.”	olarak	
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak şekilde sıralandığında hangisi baştan üçüncü 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

B C A E E D B E A C D A A C A D
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1. I.	 bireyleri	toplum	yapmada
II.	 en	kısa	tanımıyla	toplum	dil	bilimi	ya
III.	 dilde	bulunması	gereken
IV.	 en	önemli	araç	olan	“dil”i
V.	 da	diğer	adıyla	etnik	dil	bilimi
VI.	sosyolojik	açıdan	inceleyen	bilim	dalıdır
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında, hangisi bu cümlede 
yer almaz?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

2. I.	 iyi	bir	sanat	eseri	hem	bir	saat
II.	 hem	de	bir	pusula	gibi
III.	 gidilmesi	gereken
IV.	 gibi	içinde	bulunduğumuz	zamanı
V.	 bu	duruma	seyirci	kalıp
VI.	yönü	işaret	etmelidir
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında, hangisi bu cümlede 
yer almaz?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

3. I.	 simgesi	hâline	gelen	Yunanistan,	IMF
II.	 yardım	paketinin	geri	ödemelerini
III.	 erteletmek	için	var	gücüyle	çalışıyor
IV.	 AB	üyesi	ülkeler	arasında	borç	krizinin	,
V.	 bu	durumun	sonucunda	belirli	oranda
VI.	tarafından	hazırlanan	110	milyar	avroluk	
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında, hangisi bu cümlede 
yer almaz?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

4. I.	 sene	“Yeni	Ufuklar”	bölümünde
II.	 Suriyeli	sanatçıların
III.	 ağırlayan	Contemporary	İstanbul’da	bu
IV.	 göz	ardı	edilmeden
V.	 her	yıl	farklı	ülkelerden	sanatçıları
VI.	eserlerine	yer	verildi
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında, hangisi bu cümlede 
yer almaz?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

5. I.		 içerisinde	bulunan	endüstri	
II.	 klakson	çalmaları	ve	belediye	hudutları
III.	 gürültüyü	önlemek	adına	yapılan
IV.	 kent	gürültüsünü	artıran	sebeplerin	başında	
V.	 trafiğin	yoğun	olması,	sürücülerin	yerli	yersiz
VI.	bölgelerinden	çıkan	gürültüler	gelmektedir
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında, hangisi bu cümlede 
yer almaz?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

6. I.	 olan	Ağrı	Dağı,	Türkiye’nin	doğu	
II.	 olayın	bir	başka	yönü	de
III.	 zirvesi	4	mevsim	boyunca	erimeyen	kar	ve
IV.	 takke	buzulu	ile	kaplı	volkanik	bir	dağ	
V.	 içerisinde	yer	almaktadır
VI.	ucunda,	Ağrı	ilinin	sınırları	
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında, hangisi bu cümlede 
yer almaz?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

7. I.	 güzelliğin	ve	yüz	ifadesinin
II.	 biri	olan	gözler,	yaşın	
III.	 deforme	olabiliyor
IV.	 en	önemli	unsurlarından	
V.	 ilerlemesiyle	birlikte	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi-
si baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

8. I.	 ilginç	ve	yoruma	açık
II.	 rüyalar,	her	zaman	için	
III.	 tahminlere	de	neden	olan	
IV.	 bir	konu	oluşturmuştur
V.	 çeşitli	inanışlara	ve	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, han-
gisi baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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9. I.	 konuları	işlenmiştir
II.	 Şanlıurfa’dan	İstanbul’a	
III.	 hikâyesinin	anlatıldığı	
IV.	 göç	eden	bir	ailenin	
V.	 filmde,	göç	ve	başlık	parası	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, han-
gisi ilk söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

10. I.	 eski	metal	olarak	düşünüp
II.	 simyacılar	kurşunu,	en	
III.	 simgesiyle	göstermişlerdir
IV.	 Satürn	gezegeniyle	
V.	 özdeşleştirmişler	ve	onun	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi-
si baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

11. I.	 bize	aracılık	eder	ve	sosyal
II.	 dil,	diğer	insanlarla	bütün	ilişkilerimizde	
III.	 bağlarımızı	düzenleyen	bir	araç	
IV.	 bizlerin	yanında	bulunur
V.	 olarak	hayatımızın	her	safhasında	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangi-
si baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

12. I.	 yapıldığı	sanılan	bronz	ray
II.	 arkeologlar	Mısır’daki	bir	piramidin	
III.	 ışığına	çıkarmışlardır
IV.	 yakınında	MÖ	2600	yıllarında	
V.	 kalıntılarını	gün	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, han-
gisi baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

13. I.	 öbürlerinden	daha
II.	 çok	sever
III.	 birçok	kişi	hayatı	
IV.	 da	birkaç	şairi	
V.	 boyunca	bir	ya	
Yukarıdaki numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, han-
gisi ilk söz olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

14. I.		 ve	iyi	bir	üslûp	kazanılmak	isteniyorsa
II.		 çok	kitap	gerek	fakat	olgun	bir	zevk
III.		az	okumak	ve	her	çeşitten
IV.		belleği	zenginleştirmek	için
V.		 en	değerlisini	seçmek	gerekir
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak şekilde sıralandığında hangisi baştan ikinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

15. I.		bilinen	etli	ekmek,	pide	ve	çeşitlerinden	bazıları
II.	 gelişen	şehirlere	taşınarak
III.	 Anadolu’nun	birkaç	şehrinin	adıyla
IV.	 yöreselliğini	devam	ettirirken	bazıları	da
V.	 yeni	ihtiyaçlara	cevap	vermeye	başlamıştır
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

16. I.	 yeni	projesinde
II.	 kötü	adam	rolleriyle
III.	 adını	duyuran	aktör
IV.	 bugüne	kadar	oynadığı
V.	 farklı	bir	rolle	karşımıza	çıkıyor
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

C E E D C B B C B E C D C B D B
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1. I.	 modern	ve	çağdaş	sanat
II.	 bu	müze	ülkemizin
III.	 ortaya	koymayı,	korumayı
IV.	 alanındaki	birikimini
V.	 ve	değerlendirmeyi	amaçlıyor
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

2. I.	 bazı	kimyasal	maddelerin
II.	 yeni	yeni	öğrenmeye	başladık
III.	 işimizde	sıklıkla	kullandığımız
IV.	 sağlığımıza	zarar	verdiğini
V.	 günlük	yaşantımızda,	evimizde	ya	da
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

3. I.	 çektirmekten	kendini	alıkoyamıyor
II.	 eski	otomobil	koleksiyonunu
III.	 bu	sergide	yer	alan
IV.	 direksiyonuna	geçip	bir	fotoğraf
V.	 görünce	insan	birinin
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçün-
cü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

4. I.	 sonuçlarından	biri,	Amerikan	turnalarının
II.	 500’e	kadar	yükselmesidir
III.	 doğa	koruma	çalışmalarının	önemli
IV.	 yüzünden	41’e	düşen	sayısının
V.	 avlanma	ve	yaşam	alanı	tahribatı
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan İkinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

5. I.	 Sultan	Abdülmecit	tarafından	mimar
II.	 büyümekte	olan	kentin	siluetini	de	değiştirmiştir
III.	 yenilikçi	bir	padişah	olan
IV.	 inşa	ettirilen	Dolmabahçe	Sarayı	hızla
V.	 Garabet	Balyan	ve	oğlu	Nikoğos	Balyan’a
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında, cümledeki ilk söz 
hangisi olur? 

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

6. I.	 el	animasyonları	ve	gölge	oyunu
II.	 düzenlenen	kukla	festivalinde
III.	 ipli	kuklanın	yanı	sıra
IV.	mayıs	ayının	ilk	haftasında
V.	 gösterileri	de	sergilendi
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

7. I.	 dünya	şiirinin
II.	 uluslararası	şiir	festivali
III.	 ülkenin	usta	şairlerinin	yanı	sıra
IV.	 dinleyicilerle	buluşturuyor
V.	 önde	gelen	isimlerini	de
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

8. I.	 inşa	ettikleri	beton	havuzun	altında
II.	 yapmayı	planlayanlar
III.	 antik	bir	havuz	oluğunu	düşünmemişlerdi
IV.	 Eflatunpınar’da	alabalık	yetiştirme	sahası
V.	 Beyşehir	Gölü’nün	birkaç	kilometre	batısındaki
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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9. I.	 uzay	taşımacılığı	adına	tarihî	bir
II.	 Challenger	Uzay	Mekiği’nin
III.	 büyük	acı	veren	bir	felakete	dönüştürmüştü
IV.	 kalkıştan	hemen	sonra	düşmesi
V.	 adım	olabilecek	bu	olayı
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

10. I.	 tehdit	altında	olan	mercan
II.	 nedeniyle	dünya	genelinde
III.	 bilim	adamları	denizlerin	kirlenmesi
IV.	 sistemlerinin	kurulmasını	önerdiler
V.	 resifleri	için	erken	uyarı
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçün-
cü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

11. I.	 cebindeki	parayla	gidip	yağlı	boya	aldığı	ânı
II.	 ilk	adımı	olarak	hatırlıyor
III.	 sinemaya	gitme	teklifini	reddederek
IV.	 sanatçı	olma	yolundaki
V.	 öğrenciyken	kız	arkadaşının
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

12. I.	 bitki	ekosistemleri	arasındaki
II.	 korunmasına	önemli	katkılarda	bulunmuş
III.	 söz	konusu	bitki	ekosistemlerinin
IV.	 Akdeniz	 iklim	tipine	sahip	Fransa,	Yunanistan,	ABD	

gibi	ülkelerde	yangınlarla
V.	 ekolojik	ilişkiler	araştırılmış	ve	elde	edilen	bilgiler
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

13. I.	 üzerinde	beliriyor
II.	 birlikte	gökyüzünün	en	etkileyici
III.	 günlerde	havanın	kararmasıyla
IV.	 kışın	ortalarına	geldiğimiz	şu
V.	 takım	yıldızı	Orion	doğu	ufku
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi ilk sırada yer 
alır?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

14. I.	 çiçeklerinin	mis	gibi	kokusu
II.	 inerken	turunç,	portakal	ve	limon
III.	 Toroslardan	denize	doğru
IV.	 “gençlik	aşısı”	olmuş	gibi	canlanırsınız
V.	 içinize	dolar	ve
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dör-
düncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

15. I.	 kültür	değerlerinin	restorasyonundan
II.	 çağdaş	yapıtların	kente
III.	 hayata	geçirilmesi	için	çalışıyor
IV.	 İstanbul	2010	Avrupa	Kültür	Başkenti	Ajansı
V.	 kazandırılmasına	kadar	yüzlerce	projenin
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçün-
cü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

16. I.	 bunlardan	doğacak	can	kayıplarının	ve	ekonomik ka-
yıpların

II.	 ülkeler	bir	araya	gelerek	ortak	bir
III.	 önlenmesi	ya	da	azaltılması	amacıyla
IV.	 doğal	 afetlerin	 dünya	 genelinde	 giderek	 arttığı	 son	

yıllarda
V.	 çözüm	yolu	bulmaya	çalışıyor
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olma-

ya uygundur?

A)	Yazın	 sıcak	 günlerinde	 ise	 sobayı	 yerinden	 oynatmaz	 ve	

tozunu	 alıp	 onu	 gözden	 geçiren	 kış	 soğuğundaki	 günlerini	

anımsatır.

B)	Yıllar	önce	nereden	geldiğini	kimsenin	bilmediği	orta	yaşlı	bir	

adam	yerleşmişti	kasabaya.

C)	Böyle	durumlarda	olayı	zekice	kavrar,	gerekli	 tedbirleri	alır,	

kapısına	kadar	gelen	konukları	üzmeden	eli	boş	döndürürdü.

D)	Oysa	bu	saatlerde,	o	tür	insanlar	için	iyi	bir	korunak	ve	ısın-

mak	için	iyi	bir	olanaktı	burası.

E)	Herkesle	çok	samimi	olduğu	halde		bu	tür		konuşmalara	ge-

lince	kararlı	bir	sınır	çizer	ve	o	sınırdan	ötesini	sormaya	kim-

se	cesaret	edemezdi.

PARAGRAFTA İLK CÜMLE

Bu seçe
nekte yer alan 

"ise" 
sözcü

ğü bağlayıcı 

bir ifa
de old

uğu için
 bu 

paragrafın giri
ş cümlesi 

olamaz.

Bu seçe
nek gen

el bir if
ade niteli

-

ğindedir ve
 için

de bağlayıcı 
ifade 

yoktur bu nedenle paragrafın giri
ş 

cümlesid
ir.

"Oysa" sözcü
ğü kendisin-

den önce bir şeyler ifa
de 

edildiğini göste
rir. Dola-

yısıyla bir paragrafın giriş 

cümlesinde yer almaz.

Bu 
seçenekte 
yer alan 
"böyle" 
ifadesi 
bağlayıcı 
bir 
sözcüktür 
ve 
paragrafın 
giriş 
cümlesinde 
yer almaz.

"Bu" sözcüğü 
paragrafın giriş 
cümlesinde yer 
almaz.
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1. Aşağıdakilerden hangisi bir yazının ilk cümlesi ol-
maya uygundur?

A)	 Yeni	öykücüler	arasında	Türkçeyi	bütün	güzelliği	 ile	
kullananlar	var.

B)	 Başka	 öykülerini	 de	 dergilerde	 okumuştum	 ama	
bunu	hepsinden	güzel	buldum.

C)	 Bunda	 tiplerin	 çok	 canlı,	 öykülerin	 otobiyografik	 ol-
masının	da	etkisi	var.	

D)	 Bir	bakıma,	bu	son	iki	kitabı	birer	dil	olayı	olarak	de-
ğerlendirilmelidir.	

E)	 Birçok	yeni	öykücünün	buna	gereğinden	fazla	önem	
verdiğini	gördük.	

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş 
cümlesi olabilir?

A)	 Oysa	bu	sanatçının	çağında	daha	niceleri	 yaşamış	
ürün	vermiştir.	

B)	 Kimi	ise	sanatın	en	çetin	doruklarına	tırmanmayı	bil-
miştir.	

C)	 Bir	de	gerçek	insanlık	örneği	olmuş	kişiler	vardır.	
D)	 Bunun	bir	nedeni	olmalı	diye	düşünmez	misiniz?
E)	 Geçen	gün	şiir	kitaplarını	şöyle	bir	karıştırdım.	

3. Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulmak is-
tense, bunlardan hangisi o paragrafın giriş cümlesi 
olur?

A)	 Nice	eserler	biçimce	zayıf	ve	çirkin	olduklarından	ba-
şarı	kazanamamıştır.	

B)	 Sanat	 eseri,	 içerikle	 biçimden	 örülmüş	 bir	 birleşim,	
bölünmez	bir	bütündür.	

C)	 Öyleyse	 tek	 başına	 ne	 içerik	 ne	 de	 biçim	 bir	 eseri	
değerli	kılmaya	yetmez.	

D)	 Bundan	ötürü	bir	eserin	değerlendirmesini	 yalnızca	
biçim	ya	da	yalnızca	içeriğe	göre	yapmak	yanlıştır.	

E)	 Özce	anlamsız,	içeriği	hiçe	sayan	eserler	de	kısa	sü-
rede	unutulmuştur.	

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş 
cümlesi olabilir?

A)	 Öyle	ise	sevgi	billurlaşmalı,	insan	ruhunun	derinlikle-
rinde	iyice	belirgin	olmalıdır.

B)	 Bunlar	bizim	gücümüze	güç	katacak,	çalışmalarımızı	
daha	ileriye	taşıyacaktır.

C)	 Herkes	 sonunda	 bu	 duygunun	 insanlar	 üzerinde	
olumlu	etkiler	yarattığını	görecektir.

D)	 Ara	sıra	dost	şaşkını,	düş	yorgunu	olmamız	bile	so-
nucu	değiştirmeye	yetmemişti.

E)	 İnsanları	sevmenin	ve	korumanın	en	kolay	yolu	nedir	
acaba?

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın ilk 
cümlesi olmaya en uygundur?

A)	 Romanda	kişiler	bu	tanıma	uygundur	ve	okuyucu	ya-
dırgayacağı	bir	tipe	rastlamaz.

B)	 Eser	 de	 yazarının	 yaşamı	 gibi	 bir	 yandan	 bir	 yana	
savrulan	anlatıma	sahip.

C)	 Romanındaki	 özgün	 betimlemelerin	 okuyucuyu	 şa-
şırtacağına	inancım	tamdır.

D)	 Romancı	kişilerini	oluştururken	içinde	yaşadığı	çağı	
da	göz	önüne	alır.

E)	 Çünkü	yazar,	kendi	deneyimiyle	öncekilerin	deneyimi	
arasındaki	benzerliğe	işaret	etmektedir.

6. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi 
olmaya uygundur?

A)	 Yazın	 sıcak	 günlerinde	 ise	 sobayı	 yerinden	 oynat-
maz	ve	tozunu	alıp	onu	gözden	geçiren	kış	soğuğun-
daki	günlerini	anımsardı.

B)	 Yıllar	önce	nereden	geldiğini	kimsenin	bilmediği	orta	
yaşlı	bir	adam	yerleşmişti	kasabaya.

C)	 Böyle	durumlarda	olayı	zekice	kavrar,	gerekli	tedbir-
leri	alır,	kapısına	kadar	gelen	konukları	üzmeden	eli	
boş	döndürürdü.

D)	 Oysa	bu	saatlerde,	o	tür	insanlar	için	iyi	bir	korunak	
ve	ısınmak	için	iyi	bir	olanaktı”burası.

E)	 Herkesle	çok	samimi	olduğu	halde	bu	tür	konuşma-
lara	gelince	kararlı	bir	sınır	çizer	ve	o	sınırdan	ötesini	
sormaya	kimse	cesaret	edemezdi.
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7. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi 
olabilir?

A)	 Ona	göre	yurt	demek,	bir	anlamda	halk	demekti.
B)	 Böyle	 bir	 bakışla	 bu	 toprağın	 halklarını	 kucaklayan	

başka	bir	yazar	yoktur.
C)	 Her	 rengin	 başka	 bir	 tadı	 ve	 derinliği	 vardı;	 ancak	

mavi	farklıydı.
D)	 Bu	nedenle	son	yirmi	yılını	yurdunun	her	köşesini	ge-

zerek	geçirdi.
E)	 Yine	de,	koşullar	ne	olursa	olsun,	vazgeçmedi	inan-

dığı	değerlerden.

8. Aşağıdakilerden hangisi bir yazının ilk cümlesi ol-
maya en uygundur?

A)	 Bu	öykülerin	bazılarını,	sevdiğiniz	biriyle	ya	da	bir	ar-
kadaşınızla	paylaşmak	isteyeceksiniz.	

B)	 Bir	 öykü	 öyle	 anlatılmalı	 ki	 gereken	 dersi	 gerektiği	
yerde	verebilsin.	

C)	 Okuyucularımızdan	elinizdeki	 öykülerin,	 onların	 ya-
şamlarını	nasıl	etkilediğine	dair	başka	mektuplar	da	
var.	

D)	 İçimizdeki	kıvılcımın	parlamasını	sağlayan	bu	öykü-
ler	pek	çok	insan	tarafından	okunmuştur.	

E)	 Öykülerin	içindeki	espriler	de	size	moral	verecek	ve	
sizin	yükünüzü	hafifletecek.	

9. Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi ol-
maya uygun değildir?

A)	 Romanda	 anlatıma	 güç	 katmak	 için	 çeşitli	 yollara	
başvurulur.	

B)	 Bu	tür	resimlerde	doğanın	ana	öğe	olarak	kullanılma-
sı	tabloyu	güzelleştirir.	

C)	 Eleştirmenler,	düşünce	 ile	sanatın	kaynaştığı	yerde	
yetişir.	

D)	 Edebiyat,	toplumdaki	değişik	iletişim	yollarından	biri-
dir.	

E)	 Sinemaya	ilişkin	kitapların	sayısında	son	yıllarda	bir	
artış	göze	çarpıyor.	

10. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi 
olabilir?

A)	 Şairin	eleştiri	karşısında	takınacağı	tutum	bu	olmalıy-
dı.	

B)	 Eleştiri	ise	kendi	dışında	türlerde	sözü	olan	bir	türdür.	
C)	 Öyleyse	edebî	eleştirilerin	az	olması	doğaldır.	
D)	 Eleştirinin	her	 seviyesinde	bir	 üslup	da	belireceğini	

söyleyebilirim.	
E)	 Eleştiride	herkesin	uygulayacağı	bir	ölçü	bulabilmiş	

değiliz.	

11. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi 
olabilir?

A)	 Bu	kaza	haberleri	beni	çok	üzüyor.	
B)	 Günümüz	insanı	şiirden	çok	düzyazıya	ilgi	duyuyor.	
C)	 Bu	kadar	isyan	etmene	hiçbir	şey	neden	olmamalıy-

dı.	
D)	 Öyle	olmasa	herkes	yatar	gün	boyu	kimse	çalışmaz-

dı.	
E)	 Eskiden	de	söylediklerinizi	yaşıyordu	insanlar.	

12. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi 
olamaz?

A)	 Günümüzde	 sağlık	 hizmetleri	 ülke	 ekonomisinin	
önemli	bir	parçasıdır,	büyük	bir	hizmet	sektörü	olarak	
karşımıza	çıkmaktadır.	

B)	 Türk	sanatının	Batı	sanatını	örnek	almaya	başladığı	
yıllar,	iki	yüz	yıl	kadar	öncedir.	

C)	 Diğer	taraftan	romancının	içtenliğine	inanmak	okuyu-
cu	için	bir	ihtiyaçtır.	

D)	 Şiir	 duygu;	 hayal	 ve	 düşüncelerin	 bir	 düzene	 bağlı	
olarak	çekici	bir	dil	ve	ahenkli	mısralar	içinde	aktarıl-
masıdır.

E)	 Edebiyat	toplumdan	aldıklarını	hayal	ve	duyguyla	yo-
ğurup	yeniden	topluma	sunar.	
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13. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi 
olamaz?

A)	 Kuşku	duymayan	kişi	aydın	olamaz.	
B)	 Kendi	düşüncelerini,	yapıtlarını	sorgulamayan,	bun-

dan	korkan	kişi	aydın	olamaz.	
C)	 Kuşkuyla	aydınlanır	çünkü	kafa.	
D)	 Karanlığı,	bulanıklığı,	belirsizliği	dağıtan	bir	ışıldaktır	

kuşku.	
E)	 Aydın,	 kuşkudan	 kuşkuya	 atlayarak	 aydınlığıyla	

övünmelidir.	

14. Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi 
olabilir?

A)	 Şimdi	Roma,	Lola	ve	Plume;	düzeni	yeniden	sağla-
mak	ve	arkadaşlarını	kurtarmak	için	ressamı	bulmak	
üzere	yollara	düşecek.	

B)	 Ne	var	ki	daha	önceleri	yapılan	araba,	fırıldak,	topaç	
gibi	çocuk	oyuncakları	artık	eskisi	gibi	aranmamakta-
dır,	oyuncak	yapan	marangozlar	bu	yüzden	azalmış-
tır.	

C)	 Güzel	 nedir,	 çirkin	 nedir,	 iyice	 tanımlayamıyoruz,	
şimdiye	kadar	hiçbir	 sanat	adamı	da	 tanımlayama-
mış.	

D)	 Burada	ama,	güneşin	tüm	olumsuz	etkilerinden	arın-
mış,	süzülmüş	gün	ışığıyla	dolu	ortamlar	yaratmaktır.	

E)	 Sonra	 kalem	 hiç	 bastırılmadan	 çok	 hafif	 çizgilerle	
araştırıcı	çizgi	dediğimiz	çok	çizgili	çalışır.	

15. Aşağıdakilerden hangisi bir yazının ilk cümlesi ol-
maya en uygundur?

A)	 Sorunu	 böylece	 sınırladıktan	 sonra,	 konuya	 somut	
bir	sözcükle	bakabiliriz	sanıyorum.	

B)	 Düşünebilme	yeteneğimiz	 ise	felsefe	 ile	aramızdaki	
konuşmayı	sağlayacaktır.	

C)	 Nurullah	Ataç	 da	 senaryonun	 tıpkı	 oyun	 gibi	 yazın	
sanatının	bir	türü	olabileceğini	savunmaktadır.	

D)	 Dikkat	ediyor	musunuz	bu	sözün	altında	kökü	de	de-
rinlerde	olan	başka	anlam	var.

E)	 Dilin	 gelişerek	 yenilenmesi,	 yabancı	 etkilerden	 kur-
tulması	sanatı	için,	en	az	sanat	yapmak	oranında	bir	
amaç	olmalıdır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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YER DEĞİŞTİRME

Giriş cümlesi 
niteliğinde olduğu 
için yerinde kalır.

Bir önceki 
cümlede 
"yarar" 
sözcüğü 
olmadığı 
için bu 
cümle 2. 
cümlenin 
devamı 
değildir.  
Yer 
değiştirmesi 
gerekir.

Bu değişiklik 
yapıldığında paragraf 
anlamlı bütün olur.

4. cümle doğru yerde 
olduğu için bu seçenek 
elenir.

Tekrar sözcüğü 
ve gönderim ögesi 
(bu) yardımıyla da 
cümlenin devamı 
olduğu fark edilir.

I.	 Dünyadaki	farklı	mikroorganizmalar,	canlıların	besin	sistemi	için	bir	
gıda	 zinciri 	meydana	getirmiştir.

II. Bu	zincir, 	her	canlının	başka	bir	canlının	beslenmesi	 için	av	ol-
masıyla	gerçekleşmektedir.

III. Tek yararın, 	 kontrol	 etme	 olmadığı	 gerçekleştirilecek	 bilimsel	
araştırmalarla	kanıtlanacaktır.

IV.	 Oluşan	 bu	 av-avcı	ilişkisi, 	 canlı	 türlerinin	 kontrol	 edilmesinde	 
faydalıdır.

V.	 Ayrıca	her	canlı	kendi	besin	ihtiyacı	için	bir	başka	canlının	da	avcı-
sıdır.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir pa-

ragraf oluşturulmak istendiğinde hangilerinin yer değiş-

tirmesi gerekir?

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	V.	 C)	II.	ve	III.
	 	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.
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I.	 Halk	şiiri	ise	halkın	sorunlarını	katıksız	bir	Türk-
çeyle	ve	ulusal	olan	hece	ölçüsüyle	dile	getirmiş-
tir.

II.	 Divan	 şiiri,	 aydınlara	 özgü	 yapay	 bir	 dille	 -Os-
manlıca	ile-	oluşturulmuş;	kadın,	aşk,	şarap	gibi	
klişeleşmiş	 konuları	 koşuk	 biçimleriyle	 yazılmış	
şiirdir.

III.	 Bu	yönleriyle	Divan	şiiri	doğu	kültürünün	etkisin-
de	soyut,	halktan	kopuk	ve	 taklitçi	bir	şiir	niteli-
ğindedir.

IV.	 Divan	şiiri	ile	Halk	şiiri	arasında	dil,	düşünce,	bi-
çim	bakımından	büyük	ayrılıklar	vardır.

V.	 Koşma,	 mani,	 destan	 gibi	 koşuk	 biçimleriyle	
oluşturulan	ve	söz	eşliğinde	söylenen	halk	şiirine	
bu	özellikleri	kalıcılık	kazandırmıştır.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle anlamlı 
bir paragraf oluşturulmak istendiğinde hangileri-
nin yer değiştirmesi gerekir?

A)	I.	ve	III.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	II.	ve	V.
	 	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V PÜF NOKTASI

Bu	tür	sorularda	birinci	cümlenin	giriş	cümlesi	özel-
liği	taşıyıp	taşımadığı	kontrol	edilir.	Eğer	giriş	cüm-
lesi	niteliğinde	değilse	bu	cümle	yer	değiştirmelidir.	
Dolayısıyla	 bu	 cümleyle	 ilgili	 değişiklikleri	 içeren	
seçeneklere	bakılmalıdır.	Bu	seçeneklerdeki	diğer	
cümlelerden	hangisinin	giriş	cümlesi	olduğu	belirle-
nerek	sonuca	ulaşılır.

YER DEĞİŞTİRME

ÖRNEK SORU - 1
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1. – 12. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN 
ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLE-
RİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ 
BULUNUZ?

1. I.		 Yakın	 gelecekte	 deniz	 seviyesinde	 öngörülen	
yükselme	dünyanın	birçok	şehrini	ve	tarımsal	ala-
nını	sular	altında	bırakacak	belki	de.

II.	 Endüstriyel	üretim	sebebiyle	salınan	karbondioksit	
ve	benzeri	gazların	yarattığı	“sera	etkisi”nin	iklimi	
etkilediği	ve	dünyada	ısının	artmasına	neden	old-
uğu	bazı	verilerle	gösteriliyor.

III.	 Örneğin,	2013	yılında	atmosferdeki	karbondioksit	
miktarı	400	ppm	(milyondaki	partikül	miktarı)	sevi-
yesine	ulaştı	ve	hâlâ	450	ppm	seviyesini	geçme-
sini	önleyecek	politikalar	ortada	yok.

IV.	 2009’DA	Kopenghan’da	yapılan	sözleşme	gereği,	
ısı	 artışını	 20°C’de	 sınırlama	 hedefine	 ulaşmak	
bu	durumda	pek	mümkün	değil	ve	olası	sonuçlar	
kapıda.

V.	 İnsan	 faaliyetlerinin	 dünyayı	 küresel	 ölçekte	
değiştirdiği	alanların	başında	iklim	geliyor.

A)	I	ve	III	 	 B)	I	ve	V		 C)	II	ve	V	
	 D)	III	ve	IV	 E)	IV	ve	V

2. I.	 Bir	bölümü	de	şu	anda	okyanusa	kıyısı	olan	yerlerde	
devam	eden	çeşitli	otların	tütün	gibi	içilmesi	amacıy-
la	kullanılmış	gerçek	pipolardır.

II.	 Çünkü	tarih	öncesi	döneme	ait	birçok	kazıda	çeşitli	
madenlerden	veya	pişirilmiş	kilden	yapılmış	pipolar	
bulunmuştur.

III.	 Bu	pipoların	bir	bölümü	tütsü	kabı	ve	buhardan	yapıl-
mıştır.

IV.	 Piponun	tarihi,	insanlık	tarihi	kadar	eskidir	diyebiliriz.
V.	 Bu	iki	tür	pipo	da	bugün	hâlen	Avrupa’daki	çeşitli	mü-

zelerde	sergilenmektedir.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	III.	ve	V.
	 D)	I.	ve	V.	 E)	III.	ve	IV.

3. I.	 Bu	 pilotlar	 yaptıkları	 ilk	 uçuşlarda	 bugün	 insanlara	
oldukça	sıradan,	basit	gelen	birçok	şeyi	fark	ettiler.

II.	 İlk	balon	pilotları	sadece	şanslarına	 inanıp,	 tehlikeli	
uçuşlara	başladıkları	zaman	atmosferde	olup	biten-
lerin	farkında	değillerdi.

III.	 Mesela	bugün	herkesin	bildiği	bir	şeyi	yükseğe	çıkıl-
dıkça	havanın	soğuduğunu	anladılar.

IV.	 Bununla	birlikte	yüksekliğin	artmasıyla	hava	basıncı-
nın	düştüğünü	de	fark	ettiler.

V.	 Basınçla	ilgili	bu	bilgi	birçok	icadın	temelini	oluşturdu.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	V.	 C)	I.	ve	IV.
	 D)	IV.	ve	V.	 E)	III.	ve	IV.

4. I.	 Türkiye	de	coğrafi	konumu	itibariyle	bu	ikinci	deprem	
kuşağında	bulunmaktadır.

II.	 Bunların	birincisi	ve	büyük	olanı	genel	olarak	Pasifik	
Okyanusu	çevresinde	gelişmiştir.

III.	 Yer	kabuğundaki	depremlerin	çoğu,	Pasifik	Deprem	
Kuşağı	adıyla	bilinen	bu	kuşakta	meydana	gelmekte-
dir.

IV.	 Depremlerin	 yoğunlaştığı	 ikinci	 kuşak	 ise	 Meksika	
Körfezi’nden	başlayıp	doğuya	doğru	uzanmaktadır.

V.	 Yer	 kabuğunun	 hareketli	 yapısından	 kaynaklanan	
depremler	iki	büyük	kuşak	üzerinde	yoğunlaşmakta-
dır.

A)	I.	ve	IV.	 B)	II.	ve	III.	 C)	I.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	II.	ve	V.

5. I.	 Yunanca	dünyada,	çoğu	Yunanistan’da	olmakla	be-
raber,	Avustralya,	Almanya	ve	Amerika	Birleşik	Dev-
letleri’nde	 yaşayan	 yaklaşık	 15	 milyon	 kişinin	 ana	
dilidir.

II.	 Bunların	da	büyük	bir	kısmı	Batı	Anadolu	ve	Mersin	
yöresine	yerleşmişlerdir.

III.	 Bunların	hemen	hemen	hepsi	İstanbul,	Mersin,	Gök-
çeada	ve	Bozcaada’da	yaşar.

IV.	Günümüzde	Yunanistan	ve	Kıbrıs’tan	Türkiye’ye	göç	
eden	Yunanca	 (ya	 da	Rumca)	 konuşan	 (konuşabi-
len)	kayda	değer	sayıda	Türk	de	vardır.

V.	 Türkiye’de	ise	ana	dili	Yunanca	olan	yaklaşık	5.000	
Rum	olduğu	tahmin	edilmektedir.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	III.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.
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6. I.	 Geleneksel	Türk	evlerinde	odaların	planlanmasında,	
kullanımı	daha	elverişli	hâle	getirmek	temel	amaç	ol-
muştur.

II.	 Aile	mahremiyetinin	 korunması	 da	 bu	 amacın	 yanı	
sıra	 planlamada	dikkat	 edilen	 önemli	 hususlar	 ara-
sında	yer	almıştır.

III.	 Tavanlardaki	ahşap	oyma	işçilikler	ve	her	odada	fark-
lı	renklerle	işlenmiş	süslemeler	dikkat	çeker.

IV.	 Türk	evlerinin	mimarisinde	işlevselliğin	ve	mahremi-
yetin	korunmasının	yanında	estetik	de	ön	plandadır.

V.	 Erkeklerin	oturma	salonu	olan	selamlığın	alt	katta	ve	
kadınlara	mahsus	olan	haremin	ise	üst	katta	bulun-
ması	bu	durumun	örneklerinden	biridir.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

7. I.	 Konuşmamız,	 tavırlarımız,	 oturuşumuz	 karşımızda-
kine	bir	mesaj	gönderir.	

II.	 Ülke	bir	bütün	olarak	yönetim	biçimi,	kültürü	ve	daha	
birçok	özelliğiyle	dışarıya	mesajlar	göndermektedir.

III.	 Ülkelerin	imajları	da	benzer	şekillerde	oluşur.
IV.	 İletişim	kurduğumuz	insanların	bizimle	ilgili	yorumla-

rının	şekillenmesi	de	sosyal	ilişkilerimizde	gönderdi-
ğimiz	bu	mesajlar	sayesindedir.

V.	 Bir	ülke	dünyada	olup	biten	olaylara	ve	dünya	günde-
mimi	belirleyen	durumlara	verdiği	tepkilerle	tanınır.

A)	I.	ve	III.	 B)	I.	ve	V.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	II.	ve	III.	 E)	IV.	ve	V.

8. I.	 Kusursuz	 Fırtına	 balıkçılıkla	 hayatını	 kazanan	 bir	
grup	 insanın	 acımasız	 bir	 fırtınaya	 karşı	 verdikleri	
yaşam	mücadelesini	anlatıyor.

II.	 Böylelikle	görkemli	fırtına	sahneleriyle,	bunların	farklı	
cephelerden	çekimleriyle	nefesleri	 kesen	film,	öykü	
ve	karakter	analizlerinde	cılız	kalıyor.

III.	 Fakat	bu	uzun	süre	içinde	ana	karakterlerin	altı	ye-
terince	 çizilmiyor	 ve	 seyircinin	 zihninde	 karakterler	
eksikliklerini	tamamlayamıyor	bir	türlü.

IV.	 Hâl	böyle	olunca	karakterlerle	kendinizi	özdeşleştire-
miyorsunuz.

V.	 Gri	balıkçı	köyü	ve	masmavi	deniz	arasında	gidip	ge-
len	 kamerasıyla	 etkileyici	 bir	 atmosfer	 çizen	 yönet-
men,	filmin	 ilk	yarısında	küçük,	doğa	harikası	köyü	
ve	sakinlerini	tanıtmaya	çalışıyor.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	I.	ve	IV.
	 D)	II.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

9. I.	 Okuma	çok	yönlü	iletişimsel	bir	etkinlik	ve	alışkanlığa	
dayanan	bir	kabiliyettir.

II.	 Goethe’nin	yaşamının	son	yıllarında	1830’larda	söy-
lediği	bir	sözü	bunu	harika	ifade	eder.

III.	 Güç	olduğu	kadar	sürekli	 bir	 iştir	de;	 yani	 yaşamın	
belli	bir	bölümünde	başlayıp	belli	bir	döneminde	biten	
bir	iş	değildir.

IV.	 Bu	kabiliyetin	kazanılması,	geliştirilmesi,	alışkanlığa	
dayanan	 bir	 davranış	 biçimine	 dönüştürülmesi	 güç	
bir	iştir.

V.	 “Hayatımın	 seksen	 yılını	 bu	 işe,	 yani	 doğru	 dürüst	
okumayı	öğrenme	işine	verdim,	yine	de	kendimden	
memnun	olduğumu	söyleyemem.”

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	I.	ve	IV.
	 D)	II.	ve	III.	 E)	IV.	ve	V.
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10. I.	 Hollanda’nın	 başkenti	 Amsterdam,	 ağustos	 ayında	
iki	önemli	festivale	ev	sahipliği	yapıyor.

II.	 Hollanda’nın	 en	 büyük	 kültürel	 festivali	 olan	 Uit-
mark’ta	 klasik	 müzikten	 çocuk	 etkinliklerine	 kadar	
her	şey	var.

III.	 Genç	ve	yetenekli	sanatçılara	farklı	mekânlarda	sah-
ne	alma	 imkânı	 veren	Grachten	Festivali	 ise	klasik	
müzikseverlere	 sıra	 dışı	 bir	 deneyim	 vadediyor	 ve	
15-24	Ağustos	tarihleri	arasında	düzenleniyor.

IV.	 Üstelik	29-31	Ağustos	 tarihleri	arasında	düzenlene-
cek	bu	festivalde	yer	alan	etkinliklerin	tümü	ücretsiz.

V.	 450	bin	kişinin	katılması	beklenen	Uitmarkt,	otuzdan	
fazla	mekânda	düzenleniyor	ve	yaklaşık	2	bin	sanat-
çı	performans	sergiliyor.

A)	II.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

11. I.	 İnsan	daima	kendisini	ve	çevresini	anlatma	 ihtiyacı	
duymuştur.

II.	 Böylece	edebî	eserler	ve	edebiyat	ortaya	çıkmıştır.
III.	 Sözün	etkili	olabilmesi	için	de	dili	özel	bir	şekilde	kul-

lanma	yollarını	denemiştir.
IV.	 İnsanın	yaratılışında	bulunan	daha	güzeli,	daha	iyiyi	

arama	duygusu	 ifadenin	gelişmesini,	olgunlaşması-
nı,	zenginleşmesini	sağlamıştır.

V.	 Bu	 ihtiyacı	kimi	zaman	 resimle,	kimi	zaman	müzik-
le,	kimi	zaman	bir	mermere	değişik	şekiller	vermek	
suretiyle	karşılamış,	kimi	zaman	da	sözle	açığa	vur-
muştur.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	I.	ve	IV.
	 D)	II.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B B A C C D C D B D D
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1. – 14. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN 
ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLE-
RİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ 
BULUNUZ?

1. I.	 Sektörü	ne	olursa	olsun,	bütün	başarılı	yeni	ürünler	
ve	hizmetler,	müşteriye	sunulduktan	sonra	bir	 tüke-
tim	sırası	takip	eder.

II.	 Ürünler	 veya	 hizmetler	 öncelikle	 işe	 yarasın	 yara-
masın	bir	şeyin	ilk	sahibi	olmayı	seven	insanlar	diye	
tanımlanabilecek	“yenilikçiler”	tarafından	satın	alınır.

III.	 “Hemen	benimseyenler”,	yani	yeni	bir	ürün	ya	da	hiz-
metten	gerçekten	fayda	sağlamayı	ve	diğer	insanlar-
dan	ayrıcalıklı	olmayı	isteyenler	grubu	“yenilikçiler”in	
bir	adım	ardından	gelir.

IV.	 Bu	 grubu	 defilelerde	 en	 önde	 oturan	 ve	 ekonomi	
veya	teknoloji	dergileri	müdavimleri	oluşturur,	bu	ürü-
ne	ya	da	hizmete	ihtiyaçları	bile	yoktur;	sadece	sahip	
olmak	isterler.

V.	 Kendilerini	fayda	sağlayacak	yeni	bir	ürün	ya	da	hiz-
mete	ilk	etapta	sempati	duymayan	ama	ürünü	dene-
yip	kendilerine	üründen	bahseden	insanları	gördük-
lerinde	ürünün	alıcıları	arasına	giren	 “erken	ve	geç	
çoğunluk”	 da	 “hemen	 benimseyenler”in	 açtığı	 yolu	
takip	eder.

A)	I.	ve	III.	 B)	III.	ve	IV.	 C)	III.	ve	V.
	 D)	II.	ve	V.	 E)	II.	ve	IV.

2. I.	 İnsanın,	içini	dökmeden	edemediği	dakikalar	olur.
II.	 Bir	dost,	bu	dakikalarda	erişilmez	bir	değer	kazanır.
III.	 Kimsenin	 bilmesini	 istemediğimiz	 türden	 duyguları-

mızı	kâğıda	dökmek	bazen	en	güvenli	yoldur.
IV.	 Ne	var	ki	bir	dosta	anlatamayacağımız	şeyler	de	var.
V.	 İşte	günlük	dediğimiz,	o	günü	gününe	tutulmuş	hatı-

ralar	bu	iç	dökme	ihtiyacından	doğmuştur.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

3. I.	 Ulaşımda	yer	şekillerinin	rolü	çok	önemlidir.
II.	 Bu	da	demir	yolu	yapım	giderlerinin	artmasına,	ya-

pım	süresinin	uzamasına	ve	başka	sorunlara	neden	
olur.

III.	 Kara	 ulaşımında	 ise	 sarp	 ve	 eğimli	 arazilerde,	 yol	
güzergâhının	düz	bir	hâle	getirilmesi	için	yer	yer	köp-
rüler	ve	tüneller	yapılması	veya	bazı	yerlerin	doldu-
rularak	düzeltilmesi	zorunluluğu	vardır.

IV.	 Bu	arada	demir	yollarını	da	unutmamak	gerek;	demir	
yolu	yapılacak	yerlerde	rayların	mümkün	olduğu	ka-
dar	 düz	alanlara	döşenmesi,	maliyetin	 düşürülmesi	
bakımından	gereklidir.

V.	 Örneğin	hava	ulaşımında	ekonomik	uçuş	 yollarının	
ve	havaalanı	yapılacak	yerlerin	belirlenmesinde	yer	
şekilleri	göz	önünde	bulundurulur.

A)	II.	ve	III.	 B)	II.	ve	V.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

4. I.	 Bereketli	topraklardan	yoksun	bırakılmış	araziler	gün	
geliyor	insanoğlunu	evinden	barkından	ediveriyor.	

II.	 Bitki	örtüsü	kalkınca,	hızla	yağan	yağmur,	sel	ve	rüz-
gâr	toprağı	durmadan	aşındırıyor.

III.	 Bu	aşındırma	sonucunda	sel	ve	rüzgârlara	yenik	dü-
şen	toprak	denize	taşınıyor.

IV.	Geriye	çıplak,	ölgün,	çorak	araziler	kalıyor.	
V.	 İnsanoğlu	toprağı	örten,	koruyan	bitki	örtüsünü	acı-

masızca	yok	ediyor.

A)	I.	ve	III.	 B)	I.	ve	V.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.
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5. I.	 Barındırdığı	bu	ölümcül	minerallerden	ötürü	göl	su-
cul	organizmalar	açısından	son	derece	zayıf;	sadece	
akarsu	ağızlarında	dişli	sazanak	denen	bir	tür	balığa	
hayat	veriyor,	hepsi	bu.	

II.	 Yaklaşık	 kırk	 kilometre	 sonra	 Solda	 Gölü	 önünüze	
çıkacak.	

III.	 Çevresi	ormanlarla	çevrili,	hafif	tuzlu	tektonik	bir	göl	
bu.

IV.	 Bu	tektonik	gölün	suyu	yüksek	oranda	magnezyum	
sülfat	içeriyor.

V.	 Burdur’dan	Tefenni’ye	doğru	gideceksiniz	biraz	son-
ra	Yeşilova	yolu	sağınızda	belirecek,	girin	o	yola.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	V.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	II.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

6. I.	 İnsanoğlu	suya	gereksinim	duymuş.
II.	 Bu	gereksinimin	itmesiyle	bisikleti,	otomobili,	gemile-

ri,	uçakları	icat	etmiştir.
III.	 Barınmaya	ve	korunmaya	gereksinim	duymuş;	böy-

lece	 evler,	 kaleler,	 kentler	 ve	 askerî	 araç	 gereçler	
yapmıştır.

IV.	 Yiyeceğe	gereksinim	duymuş,	hayvanları	evcilleştir-
miş,	bitkileri	ıslah	etmiştir.

V.	 Hareket	etme	gereksinimi	duymuş.
VI.	Bunun	sonucunda	kuyular	 kazmış,	 barajlar	 kurmuş	

ve	hidrolik	teknolojisini	geliştirmiştir.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	V.	 C)	III.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	II.	ve	VI.

7. I.	 “Demir	Maskeli	Adam”	filmi,	göz	kamaştırıcı	bir	kad-
royla	yeniden	izleyicilerin	karşısında.

II.	 Eski	versiyonundaki	ünlü	sanatçıların	yerini,	bu	yeni	
çekimde	daha	genç	bir	oyuncu	kadrosu	almış.

III.	 Filmin	 başrol	 oyuncusu	 kendine	 özgü	 giyimi,	 ağır-
başlı	havasıyla	dikkati	çekiyor.

IV.	 Ancak	 dikkatli	 bakıldığında,	 kahverengi	 gözlerinde	
sezilen	mahmurluk	kahramanı	alelade	bir	insana	dö-
nüştürebiliyor.

V.	 Sert	 bakışlarıyla	 insanı	 bir	 anda	 büyüleyen	 çarpıcı	
görünümü	izleyenleri	çepeçevre	sarıyor.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

8. I.	 Kıvrıla	kıvrıla	yükselen	toprak	yolda	ilerleyen	bir	mi-
nibüsün	içindeyiz.

II.	 Hafiften	yağmur	çiselemeye	başlıyor.	
III.	 Karşımızdaki	kayalıklardan	birkaç	kartal	havalanıyor.
IV.	 Yoğun	bulut	denizi,	bereketini	yağmur	olarak	bırakı-

yor	suya	susamış	topraklara.	
V.	 Yuvalarına	kurdukları	 karaçam	ormanına	doğru	ke-

yifle	süzülüyorlar.

A)	II.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	II.	ve	V.	 E)	III.	ve	V.

9. I.	 Bir	basketbol	maçını	düşünelim;	kırk	dakika	boyunca	
sürekli	koşuşturma	ve	üretilen	sayılar...	

II.	 Bu	nedenle	spor	olaylarının	fotoğraflanması	işi	de	bir	
spor	gibidir.

III.	 Bu	koşuşturma	içinde	en	güzel	anın	ne	olacağı	önce-
den	kestirilemeyeceği	gibi,	ne	zaman	gerçekleşeceği	
de	bilinememektedir.	

IV.	Güzel	 bir	 anın	 gerçekleşme	 olasılığını	 sezdiğiniz	
zaman,	deklanşöre	basarak	birçok	poz	alma	yoluna	
gidersiniz.	

V.	 Daha	sonra	da	bunların	arasından	en	 iyi	 olanlarını	
seçersiniz.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

10. I.	 Bilenlere	söylemeye	gerek	yok	ama	 farkında	olma-
yanları	 uyaralım:	 20	 Kasım	 Dünya	 Çocuk	 Hakları	
Günü.	

II.	 Bu	 vesileyle	 yetişkinlere,	 çocuklarına	 izlettirmeleri	
için	küçük	bir	seçki	önerelim	istedik.

III.	 Listenin	 “en	 iyi”	 veya	 alfabetik,	 kronolojik	 bir	 sırası	
yok.

IV.	 Çocuklara,	çocukluğunu	ananlara	ve	çocukken	sey-
retme	 imkânı	olmayanlara	 fırsat	niyetine	birkaç	film	
derledik.

V.	 Hepsi	değerli,	hepsi	çocuklara,	hepsi	sinemaseverle-
re	ama	çocuk	haklarıyla	ilintili	olması	nedeniyle	eski	
tarihli	bir	filmle	başlayalım…

VI.	Charlie	Chaplin’in	1921	tarihli	sessiz	film	Yumurcak 
duygusal	yönü,	insan	üzerinde	bıraktığı	tesir	ve	ses-
siz	sinema	tekniği	açısından	alanın	kaliteli	bir	örneği.

A)	II.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.
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11. I.	 Cumhuriyetin	ilk	yıllarında	eğitimimiz	zaman	zaman	
Batılı	eğitimcilerin	dümen	suyuna	girmiştir.

II.	 Özellikle	de	dil	ve	edebiyat	alanlarındaki	eğitim	iste-
nilen	düzeye	ulaşmamış

III.	 Aslında	bugünkü	eğitim	programları	da	Cumhuriyet	
yıllarından	farklı	değil.

IV.	 Oysa,	henüz	lise	çağlarındaki	çocuklarda	dil	ve	ede-
biyat	bilinci	uyandırmak	gerekir.	

V.	 Çünkü	kültür,	dilin	üzerinde	yükselir,	her	şey	ondan	
sonra	gelir.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

12. I.	 Yazmacılık,	bizde	bir	halk	sanatı	olarak	doğup	geliş-
miştir.

II.	 Daha	 sonra	 özgün	 tasarım	 ve	 güzellikleri	 ile	 saray	
eşyaları	arasına	girmeyi	de	başarmıştır.	

III.	 Önceleri	Anadolu’da	gelişen	bu	sanatın	ürünleri,	top-
lumun	vazgeçilmez	eşyaları	arasında	yer	edinmiştir.

IV.	 En	 güzel	 örneklerini	 XVII.	 -	 XIX.	 yüzyıllar	 arasında	
İstanbul	yazmaları	ile	vermiştir.	

V.	 Bu	sayede	yazmacılık	sanatı	daha	da	gelişmiş,	ticari	
bir	sektör	hâlini	almıştır.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	III.	ve	V.

13. I.	 Şairin	oluştuğu	duyum	tarzı	dilin	 içindedir	ama	ona	
kaynaklık	eden	temel	fikir,	dilleri	aşan	bir	alana	sa-
hiptir.

II.	 Bir	dil	içinde	oluşmuş	şiir	geleneğini	bir	katman	ola-
rak	 düşünürsek	 dil	 içindeki	 bütün	 edebiyat	 değer-
lerinin	 anlamını	 bulduğu	 uygarlık	 alanı	 da	 ikinci	 bir	
anlam	katmanı	olur.

III.	 Farklı	 uygarlıklara	 mensup	 büyük	 şairlerin	 ortaya	
koydukları	 çalışmalarda	 benzer	 özellikler,	 ortak	 te-
malar	 bulunması	 ve	 bunların	 birbirini	 beslemesi	 de	
benzeri	bir	sebeptendir.

IV.	 Diller	ve	şiir	gelenekleri	arasında	görülen	bu	ilişkiler	
nihayetinde	şiir	yorumu	için	iki	farklı	anlam	katmala-
rının	göz	önünde	bulundurulmasını	gerektirir.

V.	 Aynı	 uygarlık	 değerlerinin	 değişik	 dillerdeki	 şiir	 ge-
leneklerine	kaynaklık	edebilmesi	 -İran	şiirinin	ya	da	
Fransız	şiirinin	Türk	şiirine	etkilerini	düşünelim-	 işte	
bu	alan	yüzündendir.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	I.	ve	IV.

14. I.	 Karamsar	 olunacak	 durumda	 korkmadan	 karamsar	
olunmalı.

II.	 Her	şeyin	olduğu	gibi,	iyimserliğin	de	sahtesi	çabuk	
yıkılır.	

III.	 Yapay	bir	iyimserlik	sürdürülebilir	bir	tavır	değildir.
IV.	 Çünkü	kötü	bir	durumda	takındığımız	zoraki	iyimser-

lik,	kendimizi	de	başkalarını	da	aldatmak	olur.	
V.	 Yıkılan	şeyin	yerini	de	bastırmaya	çalıştığımız	kop-

koyu	bir	karamsarlık	alır.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B C B B B E E C C C B B C C
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1. – 11. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN 
ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLE-
RİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ 
BULUNUZ?

1. I.	 Fizik,	kimya	gibi	esas	olarak	deneye	ve	ölçüme	da-
yalı	bilim	dallarına	“katı	bilimler”	denirken	psikoloji	ve	
sosyoloji	 gibi	 ağırlıklı	 olarak	 istatistiğe	 dayalı	 bilim	
dallarına	da	yumuşak	(soft)	bilimler	denir.

II.	 Doğa	 bilimleri,	 fizik	 ve	 yer	 bilimleri	 olmak	 üzere	 iki	
daldan	oluşur.

III.	 Sosyal	bilimler	ise	psikoloji,	sosyoloji,	ekonomi	dalla-
rını	içine	alır.

IV.	 Ayrıca	her	dal	birçok	alt	dala	ayrılmıştır.
V.	 Bilimler,	 doğadaki	 olguları	 araştıran	 “doğa	bilimleri”	

ve	 insan	davranışlarını,	 toplumları	araştıran	“sosyal	
bilimler”	olarak	iki	ana	bölüme	ayrılır.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	V.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

2. I.	 Getirilen	 çocuğun	 yaşaması	 8	 yaşındaki	 kardeşin-
den	acilen	yapılacak	kan	nakline	bağlıdır.

II.	 Bir	sabah	hastaneye	ağır	hasta	bir	erkek	çocuğu	ge-
tirirler.

III.	 Küçük	kız	kardeş,	aynı	hastalıktan	2	sene	önce	kur-
tulmuş	ve	kanında	o	hastalığı	yok	edecek	bağışıklık	
oluşmuştur.

IV.	 Doktor	durumu	küçük	kıza	açıklar	ve	ağabeyine	kan	
verip	veremeyeceğini	sorar.

V.	 Küçük	kız	bir	an	duraksar	ve	derin	bir	nefes	aldıktan	
sonra:	 “Eğer	 kurtulacaksa	 kanımı	 veririm	 ağabeyi-
me.”	der.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	III.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

3. I.	 Ahmet	ve	Ayşe	ise	belediye	başkanını	nehir	kıyısın-
daki	yıkık	bir	duvarın	arkasından	izliyordu.

II.	 Bando	görevlilerinin	bu	yeni	gösterişli	elbiselere	alış-
maları	için	biraz	zaman	gerekiyordu.

III.	 Biz	belediye	başkanını	spor	tesislerinin	açılışına	gi-
derken	görmüştük.

IV.	 Tesisin	önündeki	yeşil	alan,	yeni	giysileri	içinde	rahat	
edemeyen	bando	görevlileriyle	doluydu.

V.	 Bu	duvar	taşan	nehrin	köylülere	bıraktığı	kötü	bir	he-
diyeydi.

A)	I.	ve	III.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

4. I.	 Yazar,	gereksiz	ayrıntılardan	uzak	kaldığı	için	okuru	
sıkmayacak	bir	eser	ortaya	koymuş.

II.	 Bütün	 bunlara	 rağmen,	 konuyu	 ele	 alış	 biçimi,	 söz	
işçiliği	açısından	okunması	gereken	bir	eser.

III.	 Aktarılan	 olayların	 çoğunun	 toplumsal	 gerçeklerle	
uyumlu	olmaması	esere	gölge	düşürüyor.

IV.	 Tembelliğin	iyi	bir	şeymiş	gibi	sunulması	birçoğumu-
zu	şaşırtıyor.

V.	 Ancak	okurun	sıkılmaması	eserin	başarılı	olduğunu	
göstermez.

A)	I.	ve	IV.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

5. I.	 Yaptığı	besteler	saymakla	bimez	Çaykovski’nin.
II.	 Yerel	bir	şöhret	olmayı	aşamamış	şansız	bir	sanat-

kâr.
III.	 Hem	 onunla	 çağdaştır	 hem	 de	 sanat	 bakımından	

ona	yakın	bir	değerdir.
IV.	 Ama	 bizimkisi	 mücevher	 pazarına	 çıkamamış,	 kıy-

meti	bilinmeyen	meçhul	bir	pırlanta.
V.	 Bizdeki	denginin,	Hacı	Arif	Bey	olduğunu	söyleyebili-

riz.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.
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6. I.	 Romanımızın	yüzyıl	gelişmesinin	sadece	biçim	açı-
sından	ele	alınabileceğine,	bunun	verimli	olabilece-
ğine	inanmıyorum.

II.	 Ancak	toplumsal	eleştiride	beni	ilgilendiren	“toplum-
sal	 öge”nin	 kendisinden	 çok	 yazarımızın	 dile	 getir-
mek	istedikleri	toplumsal,	siyasi	ve	ahlaki	görüşlerin	
romancılıklarını	ne	ölçüde	belirlediğidir.

III.	 Bu	nedenle	roman	incelemelerinde	biçimci	eleştiriyle	
toplumsal	eleştiriyi	bağdaştırmaya	çalışırım.

IV.	 Türk	 romanının	gelişimine	bakmak	 için	biçim	dışın-
daki	sorunlara	eğilmek	gerekir.

V.	 Tüm	bunlar	romanımızın	gelişim	sürecini	daha	iyi	an-
lamamızı	sağlar.

A)	I.	ve	III.	 B)	I.	ve	V.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	II.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

7. I.	 Köydeki	 bir	 grup	 insan	 bu	 tilkiyi	 boynundan	 zincir-
le	bağlayıp	önce	köpeklerin	önüne	atıyor,	sonra	da	
odunlarla	vura	vura	öldürüyorlardı.

II.	 Geçen	hafta	yiyecek	aramak	için	Anadolu’da	bir	köye	
inen	bir	tilkinin	içler	acısı	hâli	geldi	ekranlara.

III.	 Bir	 röportaj	 için	 orada	 bulunan	 ekibin	 görüntülediği	
bu	 olayda	 köylülerin	 tilkinin	 hayatını	 sonlandırırken	
güldükleri	 ve	 tilkiye	 vurmaları	 için	 birbirlerini	 teşvik	
ettikleri	görülüyor.

IV.	 Nasıl	oluyor	da	can	almak	 insanlara	bu	kadar	keyif	
verebiliyor.

V.	 Bütün	bunlar,	öldürmeyi	bu	denli	doğal	bir	davranış	
olarak	görenlerin	insani	yönleri	üzerine	tereddüt	ya-
ratmıyor	mu,	soruyorum	size.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	I.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

8. I.	 Her	zaman	sevgi	yönüm	ön	planda	olmuştur	ve	bana	
yaşama	sevincimin	kaynağını	hep	sormuşlardır.

II.	 Sevgiyle	harmanlanmış	bir	evde	büyümek,	ifade	edi-
lemez	bir	güzellik.

III.	 Sevginin	en	üst	noktalarda	hissedildiği	bir	evde	bü-
yüdüm	ben.

IV.	 Sevincimin	 kaynağı	 belki	 çocukluğumdan,	 mahal-
lemden	fakat	asıl	evimizden.

V.	 Sevmeyi	bir	kere	öğrenince	unutamıyor	insan	ve	bu	
yaşama	sevinci	 insan	yaşlansa	da	her	zaman	canlı	
kalıyor.	

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	III.	ve	V.
	 D)	II.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

9. I.	 Kemal	 Tahir’in	 romanlarında	 kişiler	 en	 ilkel	 tasvir	
yöntemiyle	tanıtılmaktadır.

II.	 Romanın	iç	örgüsü	de	buna	elverişli	değildir	zaten.
III.	 Bu	 tasvirden	 sonra	 kişilerin	 geliştirilmesine	 yönelik	

bir	amaç	da	sezilmemektedir.
IV.	 Ayrıca	romanlarında	romana	özgü	“somut	insan”	ça-

lışmaları	yoktur	ki	bu	çalışmalar	içinde	kişiler	serpilip	
geliştirilebilsin.

V.	 Kemal	 Tahir	 kişilerinin	 ruhsal	 durumlarını	 çözümle-
mek	 istediği	 zaman	 da	 çözümleme	 “harcıâlem”	 bir	
ruhsal	çözümleme	olmaktan	öteye	gitmez.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	I.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.
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10. I.	 Eski	Türk	filmlerinde	kişiler,	sanatlı	ve	özentili	bir	üs-
lupla	konuşturulurdu.

II.	 Romanda	iğreti	durmayan	bu	üslup,	sinemada	filmin	
estetiğini	zedeleyen	bir	öge	olmaktaydı.

III.	 Roman,	öykü	ve	şiir	dilinin	sinemaya	doğru	aktarıl-
mamasından	kaynaklandığını	düşündüğüm	garip	bir	
durumdu	bu.

IV.	 Hâlbuki	bu	filmleri	 izleyen	insanlar	böyle	bir	üslupla	
konuşmuyorlardı.

V.	 Bugün	genç	sinema	izleyicilerinin	eski	Türk	filmlerine	
karşı	takındığı	alaycı	yaklaşım	da	filmlerin	estetikten	
yoksun	kalışıyla	açıklanabilir.

 
A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	V.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

11. I.	 Beyazıt	 Yangın	 Kulesi,	 Osmanlı	 döneminde	 İstan-
bul’da	çıkan	yangınları	haber	vermek	amacıyla	1749	
yılında	85	metre	yüksekliğinde	ve	ahşap	olarak	inşa	
edilmiştir.

II.	 Kulede	 ilk	 yangın	 1756	 yılındaki	 Cibali	 yangınıdır	
ve	 bu	 yangınla	 kule	 kullanılamaz	 hâle	 geldiği	 için	
1826’da	 onarılmış	 ancak;	 yeniçeri	 ayaklanmasında	
tekrar	yanmıştır.

III.	 Bu	kule	sonraki	dönemlerde	çıkan	yangınlardan	ken-
disini	de	koruyamamış	pek	çok	kez	kullanılamaz	hâle	
gelmiştir.

IV.	 Kule,	üçüncü	kez	1828	yılında	Sultan	II.	Mahmut	za-
manında	bir	proje	çerçevesinde	restore	edilmiştir.

V.	 19.	 yüzyıldaki	 onarım	 çalışmaları	 sayesinde	 günü-
müze	kadar	ayakta	 kalabilen	 kule	 son	olarak	1997	
yılında	başlanan	ve	iki	yıl	süren	restorasyon	çalışma-
ları	sonucunda	eskiden	olduğu	gibi	yangın	gözetle-
me,	meteoroloji	ve	yol	durumunu	bildirmek	amacıyla	
kullanıma	açılmıştır.

A)	I.	ve	IV.	 B)	II.	ve	III.	 C)	I.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	II.	ve	V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B A B C C C A D C C B
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1. – 14. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN 
ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLE-
RİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ 
BULUNUZ?

1. I.	 Roman	bu	bağlamda,	Meksika’nın	çok	renkli	bir	 fo-
toğrafı	aslında.	

II.	 Yazar	Meksika	özelinde	tüm	dünyanın	kanayan	yara-
sına,	düşündüren	problemlerine	odaklanıyor.

III.	 Aile	gerilimlerinden	evlilik	 kurumunun	ne	kadar	ge-
rekli	 olduğuna,	 ataerkil	 toplumun	 aşması	 gereken	
noktalardan	 ahlak	 anlayışına	 kadar	 sürekli	 güncel	
kalan	konular	üzerinden	yürütüyor	tartışmasını.

IV.	 Yazarın	 romanında	kahramanları	 üzerinden	 tartıştı-
ğı,	sorguladığı,	eleştirdiği	konular	günlük,	genelgeçer	
olgular	üzerine	değil.

V.	 Yazar	bizi	 bir	Meksika	ailesinin	 içine	 taşıyor	 ve	yıl-
ların	 sivrilttiği	 ironiyi	 de	 yanına	alarak	bu	garip	aile	
hikâyesi	içinden	bir	Meksika	parodisi	yaratıyor.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	II.	ve	V.	 E)	III.	ve	V.

2. I.	 Ama	ben	bununla	da	yetinmedim,	bilim	ve	fikir	kitap-
larını,	dergilerini	yutarcasına	okudum.

II.	 Bu	dergiler	“Hayat”	ve	“Güneş”	dergileridir.
III.	 Ne	öğrendim	bu	dergilerden?
IV.	 Şimdi,	 ancak	 şunu	 söyleyebilirim:	Şiirin,	 edebiyatın	

ciddi	bir	iş	olduğunu.	
V.	 Şiir	yazmaya	heveslendiğim	ortaokul	öğrenciliği	yılla-

rımdan	iki	edebiyat	dergisinin	silinmez	izleri	kalmıştı	
belleğimde.	

A)	I.	ve	V.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

3. I.	 “Yeni”	ise	kendisinin	yeni	olduğunu	belki	bilmez,	her-
kese	uymak	ister;	ancak	kişiliğinde	bir	yenilik,	ilerilik	
bulunduğu	için,	yaşadığı	dönemin	dil	beğenisine	hi-
tap	ederek	onu	geliştirebilir.	

II.	 Böyle	 bir	 ayrımı	 gerekli	 görüyorum;	 çünkü	 yenilikle	
yenicilik	bir	değildir.

III.	 Bunlar	bazen	birbirinin	büsbütün	karşıtı	bile	olurlar.
IV.	 “Yenici”,	 konularını	 ille	 de	 yaşadığı	 günden	almaya	

kalkan	ama	o	konuları	eski	bir	kafa	ile	inceleyip	söy-
leyen	adamdır.	

V.	 O	 adamlara	 “yeni	 şairlerimiz”	 diyemiyorum,	 onlar	
olsa	olsa	“yenici	şairler”dir.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	V.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

4. I.	 Kaygı	 ve	 korku	 kavramları	 arasındaki	 benzerlik	 ve	
farklılıkların	anlaşılması	önemlidir.

II.	 Kaygı,	çoğunlukla	ileride	olabilecekler	veya	başa	ge-
lebilecekler	 hakkında	 duyulan	 tedirginlik,	 sıkıntı	 ve	
rahatsızlık	olarak	tanımlanabilir.

III.	 Psikolojide	 korkunun,	 işte	 bu	 “şu	 andaki”	 yanı	 ile;	
kaygının,	 “beklenene	 ait”	 olma	 özelliği	 üzerinde	
önemle	durulur.

IV.	 Korku	 ise,	hâlihazırda	var	olan	gerçek	bir	 tehlikeye	
karşı	gösterilen	bir	tepki	olarak	açıklanabilir.

V.	 O	hâlde,	ormanda	bir	kurt	ile	karşılaşıldığında	duyu-
lan	korku	ile	bir	öğrencinin	üniversite	mezuniyetinden	
sonra	gelecekte	 işsiz	kalma	olasılığına	ait	duyduğu	
kaygı	arasında	fark	vardır.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	III.	ve	V.



109

1984

YER DEĞİŞTİRME
(KONU KAVRAMA TESTİ)

TEST

4

5. I.	 Anadolu’nun	İonya	sahillerindeki	kentlerde	para	MÖ	
VII.	yüzyılın	başlarında	kullanılmaya	başlandı.

II.	 O	zamana	dek	gündelik	ticarette	ince	bakır	çubuklar-
la	ödeme	yapılıyordu	ve	biçimlerinden	dolayı	bunlara	
şişler	anlamına	gelen	oboloi	denmektedir.

III.	 Zamanla	devlet	mührüyle	garanti	altına	alınan	değer-
li	paralar	basılmaya	başlandı	ve	bunlar	her	işe	sanatı	
da	katanların	elinde	kısa	sürede	çeşitli	biçimlere	bü-
ründü.

IV.	 Bu	adlandırmalar,	sonradan	düşük	değerli	olan	Yu-
nan	paralarını	karşılamak	için	kullanıldı.

V.	 Daha	sonra	bu	şişlerin	altısına,	“bir	avuç	dolusu”	an-
lamına	gelen	drakhme	adı	verildi.

A)	I.	ve	III.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

6. I.	 “Yer	Demir	Gök	Bakır”	bir	köy	toplumunun	ekonomik	
ve	toplumsal	yaşam	sorunlarını	dile	getirir.

II.	 Bu	 sorunlarla	 mücadelede	 çaresiz	 kalan	 köylülerin	
bir	mit	yaratmasının	hikâyesini	sergiler.

III.	 Köyün	hemen	arkasından	başlayan	meşe	ve	çam	or-
manları	Toros	Dağlarının	 yüksek	 kesimlerine	 kadar	
uzanmaktadır.

IV.	 Romana	konu	olan	olaylar	Çukurova’nın	kuzeyindeki	
Toros	Dağlarının,	İç	Anadolu	Bölgesi’yle	kesiştiği	bir	
noktada	bulunan	bir	dağ	köyünde	geçmektedir.

V.	 Bu	ormanlara	romanın	kurgusu	içinde	zaman	zaman	
değinilmektedir.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

7. I.	 Çeviri	işi,	hele	yazınsal	çeviri	işi,	en	zor	zanaatlardan	
biridir.

II.	 Bu	koşmanın	ne	demek	olduğunu	en	iyi	çevirmenler	
bilir.

III.	 Nasıl	mı?	Bir	metni	kaynak	dilde	okuyup	anlamlan-
dırdıktan	 sonra	 aynı	metni	 bir	 başka	 dilde	 yeniden	
oluşturarak.

IV.	 Bu	yeniden	yaratma	sürecinde	öyle	anlar	olur	ki	gün-
lerce	bir	sözcüğün	peşinde	koşarlar.

V.	 Çevirmenler	büyük	bir	ormanda	bir	kelebek	avcısının	
yaptığı	işi	dil	dünyasında	yaparlar.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.	

8. I.	 Tuğrul	Keskin	beş	şiir	kitabı	yayımladı	bugüne	kadar.
II.	 Bunun	nedeni	sadece	şairin	yavaşlamasıyla	açıkla-

namaz.	
III.	 Kitapların	basım	tarihlerine	bakıldığında	ciddi	anlam-

da	bir	seyrekleşme	var.
IV.	 İlgisizlik	karşısında	şairin	yavaş	yavaş	şiirden	uzak-

laşması;	 onu	 yaşamının	 bir	 ayrıntısı	 gibi	 görmeye	
başlamasıyla	açıklanabilir	gibime	geliyor.	

V.	 Oysa	eleştirel	disiplin	bir	şairi,	ya	şiirin	militanı	kılar	
ya	da	bütün	bütün	şiirin	dışına	iter

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	III.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

9. I.	 Avustralya’daki	 ilk	 insan	 yerleşimlerinin	 42.000	 ile	
48.000	yıl	öncesinde	Aborijinler	tarafından	kurulduğu	
tahmin	edilmektedir.

II.	 Aborjijinler	buraya	kara	bağlantıları	veya	kısa	mesa-
feli	suları	geçerek	Güneydoğu	Asya’dan	gelmişlerdir.

III.	 Bunların	görünüşleri	Aborijinlere	çok	benzer.
IV.	 Adada	yaşayan	diğer	bir	yerli	halk	olan	Torres	Strait	

yerlileri,	etnik	olarak	Malezya	kökenlidir.
V.	 Fakat	 Torres	 Strait	 yerlilerinin	 kültürel	 alışkanlıkları	

Aborijinlerden	belirgin	olarak	farklıdır.
 

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	V.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

10. I.	 Hayat	 ile	 hakikat	 birbirlerini	 tamamen	 dışlayan	 iki	
ayrı	kutup	değildir.

II.	 Ancak	biri	olduğunda	öteki	de	olabilir.
III.	 Dışlamak	şöyle	dursun	onlar	sürekli	olarak	birbirleri-

nin	içine	sızar,	birbirlerini	var	ederler.
IV.	 Bu	yüzden	hayat	ile	hakikati	birbirinden	ayrı	tutmak	

olanaksızdır.
V.	 Tıpkı	bazı	akşamlar	ay	ile	güneşin	gökyüzünde	aynı	

anda	yan	yana	görünmeleri	gibi,	hayal	ile	hakikat	de	
bir	arada	var	olabilir.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.
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11. I.	 Köye	giden	aydınları	köylü,	çoğu	zaman	yadırgamış-
tır.	

II.	 Bu	bakış,	aydın	açısından	da	farksızdır.
III.	 Hatta	çatışmalardan	da	öte	kendisinden	farklı	davra-

nış	ve	düşünceleri	olan	aydınlara	kuşkuyla	bakmıştır.
IV.	 Yakup	Kadri,	Yaban’da	aydın	-	köylü	uçurumunu	ve	

çatışmasını	verir.
V.	 Her	iki	taraf	bakımından	ortaya	çıkan	bu	durumu	dü-

zeltmek,	değişik	anlayışların	çatışmasını	gidermekle	
mümkün	olabilir.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

12. I.	 Şiirimiz	Paris’i	merkeze	alan	bir	çekimin	etkisine	gir-
diği	 sırada	 Fransa,	 aydınlanma	 döneminin	 hemen	
ertesini	yaşamaktaydı	ama	Fransız	Devrimi’yle	doğ-
muş	olan	 siyasi	 düşünceler	 tüm	canlılığıyla	etkisini	
sürdürmekteydi.

II.	 İngiliz	 romantikleri	Avrupa’da	şiirin	başını	çekiyordu	
oysa	Baudelaire’i,	Rimbaud’yu	ortaya	çıkaran	sancı-
ların	çekildiği	bir	ortam	söz	konusu	olsa	da	Fransa’da	
öncelik	felsefeye	veriliyordu.

III.	 Avrupa’da	beliren	 ilk	modern	 şairlerin	 yaygınlık	 ka-
zanmamış	olması	ve	sınırlı	çevrelerde	tanınması	ya	
da	 bizde	 olduğu	 gibi	 eserlerden	 çok	 şairlerden	 -ki	
çoğu	düşünce	 ve	 siyaset	 adamıdır-	 söz	ediliyor	 ol-
ması	bunun	sonucudur.

IV.	 Bu	da	bir	 taraftan	yeni	 rastlanan	şiirin	kavranması-
nı	güçleştiriyor,	öte	 taraftan	kavramsal	ve	düşünsel	
ağırlığına	rağmen	zamana	karşı	direnci	düşük	şiirler	
yaratılmasına	neden	oluyordu.

V.	 Bu	dönemde,	bizim	şairlerin	yönelişini	belirleyen	et-
menlerin	şiirden	başka	konular	olması,	felsefenin	de	
esasen	sahip	olduğu	öncelikle	yan	yana	gelince,	şiir-
de	düşünce	ve	kavramlar	öne	geçiyordu.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

13. I.	 Bu	isimler	de	dedemden	miras	kalanlar	arasındadır.
II.	 Annemin	kuşlara	sevgisi	tâ	dedesinden	kalmış.
III.	 O,	kuşların	Anadolu’da	yaşayanlarının	mahalli	adları-

nı	da	bilirdi.
IV.	 “Çırtı	Baba,	Çekirdekçi,	Hasan	Keleş”	gibi	hoş	isim-

lerdi	bunlar.
V.	 Kuş	sevgisi	bana	annemden	geçmiştir.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	V.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.	

14. I.	 İnsanoğlunun	 her	 eylemi,	 düşüncesi	 ve	 coşkusu,	
yaşamla	ve	toplumsal	mücadelelerle	yani	politikayla	
yakından	ilişkilidir.

II.	 Bunun	 bilincinde	 olmasalar	 hatta	 bundan	 kaçmaya	
çalışsalar	 da	 insanların	 eylemleri,	 düşünceleri	 ve	
coşkuları	 nesnel	 olarak	 politikadan	 çıkar,	 politikaya	
doğru	gider.

III.	 Gerçekçi	yazarlar	bu	güçlü	bağı	anlatmakla	kalmaz,	
insanla	 ilgili	 vazgeçilmez	 bir	 gereklilik	 mertebesine	
de	yükselirler.

IV.	 Bu	nedenle	yalnızca	gerçekliğin	betimleyicileri	olarak	
değil,	 hümanistler	 olarak	 da	 kapitalist	 toplumun	 bu	
uydurmasına	karşı	çıkmışlardır.

V.	 Onlar	bireyin	kişiliğinin	özel	 ve	genel	olarak	parça-
lanmasının	insanın	özünün	zarar	görmesi	demek	ol-
duğunu	bilirler.

VI.	Bu	 yazarlar,	 gerçek	 insan	 tiplerini	 keşfetmek	üzere	
derinlere	 indikçe	 tüm	 insanlığın	 trajedisini	 modern	
toplumun	gözleri	önüne	sermiş	olurlar.

A)	II.	ve	III.	 B)	III.	ve	V.	 C)	III.	ve	VI.
	 D)	IV.	ve	V.	 E)	V.	ve	VI.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

B A B D D D C C D B C D B D



111

1984

YER DEĞİŞTİRME
(KONU KAVRAMA TESTİ)

TEST

5

1. – 14. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN 
ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLE-
RİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ 
BULUNUZ?

1. I.	 Kimi	yazarların	anlattıkları,	hele	anlatacakları	gerçe-
ğin	 kesinliği	 konusundaki	 sarsılmaz	 inançlarını	 kıs-
kanmamak	elde	değil.

II.	 Böyleleri	kuramsal	olarak	da	pratikte	de	gerçeklik	so-
rununu	çözmüşlerdir.

III.	 Kanıtlanacak	görüşün	özelliğine	göre	etkileyici	bir	bi-
çimde	sunmaktır	artık	bütün	sorun.

IV.	 Bu	noktaya	geldikten	sonra,	yazmak	alabildiğine	ko-
laylaşır.

V.	 Artık	 bütün	 açıklığıyla	 karşılarında	 duran	 gerçeği;	
izdüşümü	olan	olaylarla,	onların	çözümleriyle	ortaya	
koyabilir.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	I.	ve	V.
	 D)	II.	ve	III.	 E)	III.	ve	V.

2. I.	 1970’li	 yıllardan	 itibaren	 bilgisayarlarla	 ilgili	 olarak	
geliştirilen	 teknolojilerin,	 1990’lı	 yıllarda	 insanlığın	
hizmetine	sunulan	 İnternet’le	buluşmasından	sonra	
insanlık,	matbaanın	icadından	bu	yana	hiç	görülme-
diği	 kadar	 yoğun	 ekonomik	 ve	 sosyal	 değişiklikler	
yaşamaya	başladı.

II.	 Bu	değişikliklerle	birlikte	bir	de	bilgi	patlamasıyla	kar-
şı	karşıya	kaldı.

III.	 Ardından	da	yerini,	gitikçe	artan	bir	hayal	kırıklığına	
bıraktı.

IV.	 İlk	önceleri	hayli	sevindiren,	bilginin	artması	ve	pay-
laşılmasıyla	 ilgili	 bu	 gelişme,	 zamanla	 bilgi	 yöneti-
minde	ciddi	sorunlara	yol	açtı.

V.	 Sonuç	bugün	ortada:	Günümüzde	üretilen	bilgilerin	
çoğu,	İnternet	deryasında	unutulmaya	terk	edildi.

A)	II.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	III.	ve	V.

3. I.	 Bilim	insanı	olgusal	dünyayı	betimleme	ve	açıklama	
girişiminde	 doğrudan	 gözleme	 elvermeyen,	 dahası	
belki	de	gözleme	tümüyle	kapalı	birtakım	soyut	nes-
ne,	süreç	veya	ilişkilerden	söz	eder.

II.	 Onun	yaklaşımı	pragmatiktir;	varsaydığı	nesne	veya	
süreçler,	araştırma	konusu	problemin	çözümüne	ola-
nak	verdiği	ölçüde	geçerlidir.

III.	 Bilim	 insanı,	 tanımlarını	 verse	 bile	 bu	 kavramların	
nesnel	gerçeklikle	ilişkiler	üzerinde	durmaz,	gözlem-
sel	verilere	indirgeme	olasılıklarını	sorğulamaz.

IV.	Örneğin,	bazıları	günlük	dilimize	bile	geçen	elektron,	
proton,	 nötron,	 gravitasyon,	 elektromaniyetik	 alan,	
gen,	id,	bilinç,	bilinçaltı	vb.	bu	tür	kavramlardır.

V.	 Oysa	 bilim	 felsefecisinin	 yaklaşımı	 analitiktir	 ve	
araştırma	 konusu	 problemin	 çözümüne	 etkisinden	
bağımsız	 olarak	 bu	 nesne	 veya	 süreçler	 hakkında	
sorular	sorar.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

4. I.	 Söylenenlerin	pek	azını	duyabiliyorum.
II.	 Diğer	sıraların	önünden	geçerek	kapıya	doğru	yürü-

düm.
III.	 Herkes	başka	bir	şey	konuşuyor.
IV.	Önünden	geçtiğim	sıralarda	konuşulanlara	kulak	mi-

safiri	oluyorum.
V.	 Oturduğum	sıradan	kalktım.

A)	I.	ve	IV.	 B)	II.	ve	III.	 C)	I.	ve	V.
	 D)	II.	ve	IV.	 E)	III.	ve	V.

5. I.	 Köyde	ona	“Kör	Mustafa”	derlerdi.
II.	 Bir	gözü	sola	doğru	biraz	kaymıştı.
III.	 Sağ	tarafının	beyazı	ile	göz	kapağı	arasına	ciğer	kır-

mızısı	bir	et	parçası	oturmuştu.
IV.	 Yoksa	çocukken	bir	şey	mi	batmıştır?
V.	 Böyle	mi	doğmuştur?
VI.	Bu	arızalı	göz	ötekinden	daha	parlaktı.

A)	I.	ve	III.	 B)	III.	ve	IV.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	IV.	ve	V.	 E)	IV.	ve	VI.
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6. I.	 Şekerin	beyni	olumsuz	etkilediği	uzun	zamandır	bi-
linmekte.

II.	 Münih	Teknik	Üniversitesi	araştırmacılarının	keşfetti-
ği	bu	yeni	bilgi,	beyin	ve	şeker	ilişkisine	bakışı	değiş-
tirdi.

III.	 Üstelik	bu	durumdan	nöronlar	sorumlu	değil.
IV.	 Asıl	şeker	avcısının	beyin	hücrelerinin	%90’ını	oluş-

turan	gliyal	hücreler	olduğu	keşfedildi.
V.	 Ama	 beynimizin	 kan	 dolaşımındaki	 şekerin	 peşine	

düşüp	ne	kadar	varsa	o	kadarını	kullanmaya	çalıştığı	
yeni	anlaşıldı.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	III.	ve	V.

7. I.	 Kimi	zaman	en	zor	durumda	olan	biziz	sanırız,	öyle	
midir?	Değildir...

II.	 Biz	hep,	karşılaştığımız	içinden	çıkılmaz	durumların	
başkasının	başına	gelmediğini	düşünürüz.

III.	 Hatta	 bizden	 yardım	 dilemekte	 olan	 insanların	 çok	
daha	zor	durumda	olduğunu	dahi	düşünmeyiz.

IV.	 Bunları	düşünmeden	etme.
V.	 Hâlbuki	senden	çok	daha	zor	durumda	olanlar	mutla-

ka	var.

A)	I.	ve	IV.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

8. I.	 Matematik	bir	bilim	midir	yoksa	bir	sanat	dalımı?
II.	 Onlara	göre	sezgi,	gözlem	gücü	ve	yaratıcılık	isteyen	

matematik	teoremlerinin	estetik	bir	yönü	vardır.
III.	 Birçok	matematikçi	kendini	sanatçı	olarak	görür.
IV.	Matematiğin	 diğer	 sanat	 dallarından	en	önemli	 far-

kıysa	içerdiği	kesinlik	ve	evrenselliktir.
V.	 İşte	bu	da	matematiğin	bilim	yüzüdür.

A)	I.	ve	III.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	.	II.	ve	III.
	 D)	II.	ve	IV.	 E)	III.	ve	V.

9. I.	 Unutulmamalıdır	ki	sanatçının	en	önemli	görevi	top-
lumun	düşünce	düzeyini	yükseltmektir.

II.	 Aksi	takdirde	yaşama	tanıklık	etmesi	mümkün	değil-
dir.

III.	 Bu	tanıklığını	da	eserlerine	yansıtmalıdır.
IV.	 Sanatçı	 kendini	 toplumdan	soyutlamaktan	mümkün	

olduğunca	kaçınmalıdır.
V.	 Bu	görevi	eksiksiz	yapabilmesinin	 ilk	koşulu	 ise	ya-

şadığı	zamana,	topluma	tanıklık	etmesidir.

A)	I.	ve	V.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

10. I.	 Ölüleri	mumyalayarak	saklama	geleneği	çok	eski	ta-
rihlere	dayanır.

II.	 Bu	geleneği	yüzyıllardır	sürdüren	Mısırlılar,	ölülerini	
mumyalayarak	canlıymış	gibi	saklıyorlardı.

III.	 Böylece	 toplumdan	kopmadıkları,	 toplumun	bir	par-
çası	olarak	kaldıkları	düşünülüyordu.

IV.	 Eski	Mısır’da	ayrıca	ölüler	giydirilip	kimi	önemli	etkin-
liklere	de	götürülüyordu.

V.	 Böylece	ruhun	bedenden	ayrılmayacağına,	sonsuza	
dek	barındığı	bir	yuvada	olacağına	inanıyorlardı.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

11. I.	 Yazarla	dil	arasındaki	ilişki	ana	ile	çocuk	arasındaki	
ilişki	gibidir.

II.	 Bu	nedenle,	bir	yazara	dil	konusunda	soru	yöneltil-
mesini	yadırgamam.

III.	 Bana	yöneltilen	sorulara	şu	benzetmeyle	cevap	veri-
rim:

IV.	 Dil,	bence	yazarlığın	zanaatkârlığıdır.
V.	 Yazar	 kendi	 dilini	 doğum	 sancıları	 çekerek	 ve	 onu	

her	an	besleyerek	geliştirebilir.

A)	I.	ve	III.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.
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12. I.	 “Yaratıcı	Araçlar	Fuarı”nda	görücüye	çıkan	bir	araç	
bütün	izleyicilerin	ilgisini	çekiyor.

II.	 Bu	 ilgi	 çeken	 yeni	 araç	 ne	bir	motosiklet	 ne	de	bir	
otomobil.

III.	 Elbette	en	basitinden	değil;	lazerle	yönlendirilebilen,	
kullanıcısının	 arabasına	 ustalıkla	 yanaşan	 ve	 içeri	
girmeyi	de	beceren	bir	“robot	tekerlekli	sandalye”.

IV.	Manevra	ve	park	becerisi	onları	aratmasa	da,	söz	ko-
nusu	olan	yalnızca	bir	tekerlekli	sandalye!

V.	 Engelliler	 için	 tasarlanmış	 sandalye,	 basitçe	 şöyle	
çalışıyor:	Kullanıcı,	arabasının	(şimdilik	bir	minibüs)	
kapısını	 açıp	 ön	 koltuğun	 inmesini	 sağlayacak	 bir	
düğmeye	 basıyor	 ve	 arabaya	 biniyor,	 sonra	 kendi-
si	 şoför	 koltuğunda	 otururken	 uzaktan	 kumandayla	
sandalyesini	minibüsün	arkasına	yanaştırıyor.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

13. I.	 Jeotermal	 enerjinin,	 dünyanın	 birçok	 bölgesinde	
enerji	teminine	olan	katkısı	giderek	artıyor.

II.	 Bu	konuda	dünya	lideri	olan	İzlanda’nın	bu	yöntemle	
son	yıllarda	sadece	yıllık	elektrik	enerjisi	üretimi	ikiye	
katlanarak	500	MW’ın	üzerine	çıktı.

III.	 Aynı	şekilde	Almanya’da	da	jeotermal	enerji	sayesin-
de	100	MW’ın	üzerinde	enerji	elde	ediliyor.

IV.	 Bu	 konuyla	 bağlantılı	 olarak	 yedi	Avrupa	devletinin	
dahil	 olduğu	 bir	 Avrupa	 Birliği	 projesi	 kapsamında	
gerçekleştirilen	çalışma	sonucunda	en	son	teknolo-
jiye	 sahip	 yeni	 jeofizik	 yöntemleriyle	 jeotermal	 kay-
nakların	güvenli	bir	şekilde	tespit	edilerek	doğrudan	
kullanımının	sağlanması	amaçlanıyor.

V.	 Bu	 sayede	 oldukça	 pahalıya	mal	 olan	 ve	 herhangi	
bir	sonuç	elde	edilemeyen	sondajların	sayısının	da	
azalacağını	ekliyor.

VI.	Bu	amaçla	hareket	eden	Almanya	Yer	Bilimleri	Araş-
tırma	Merkezi’nden	Dr.	Ernst	Huenges,	bu	yeni	yön-
temlerin,	 geleceğin	 jeotermal	 projeleri	 için	 uygun	
alanların	seçimi	konusundaki	kararlara	önemli	ölçü-
de	katkı	sağlayacağını	belirtiyor.

A)	I.	ve	VI.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	IV.	ve	V.	 E)	V.	ve	VI.

14. I.	 Bu	belirtiler	yanında	kilo	almak	da	bu	hastalığın	gös-
tergelerinden	biri.

II.	 Bu	hastalığın	en	önemli	belirtisi,	bilgisayar	başında	
saatlerce	zaman	geçirmek	ve	sosyal	hayattan	uzak-
laşmak.

III.	 Bu	 bağımlılığa	 yakalananlarda	 endişe,	 titreme,	 ter-
leme,	 huzursuzluk	 ve	 paranoid	 yoksunluk	 belirtileri	
görülebiliyor.

IV.	 Dünya	son	10-15	yılda	İnternet	bağımlılığı	adlı	yeni	
bir	hastalıkla	tanıştı.

V.	 Eğer	siz	de,	bilgisayar	ve	İnternet’i	düşünmeden	du-
ramıyorsanız,	 sırtınız	 sürekli	 ağrımaya	 başladıysa,	
İnternet’e	 girmediğinizde	 kendinizi	 huzursuz	 hisse-
diyorsanız,	 İnternet	 bağımlısı	 olup	 olmadığınız	 ko-
nusunda	 şüphelenmeniz	 için	 yeterli	 gerekçeniz	 var	
demektir.

A)	I.	ve	IV.	 B)	I.	ve	V.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	II.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

15. I.		 Kendisine	 entellektüel	 dediğimiz	 insanların	 mo-
dern	 zamanlarda	 ortaya	 çıktığı	 çok	 duyulan	 bir	
klişedir.

II.	 Söyledikleri	 ve	 yaptıkları	 referans	 olarak	 alınır,	
kamusal	vicdanın	sesi	oldukları	düşünülür.

III.	 Çünkü	 şimdi	 karşımızda	 birbirini	 fiziksel	 olarak	
tanımaya	 dayalı	 dar	 grupları	 aşan	 ulusal	 bir	
kamusal	alan	mevcuttur.

IV.	 Tıpkı	futbolcular	veya	pop	yıldızları	gibi	entellek-
tüelde	bu	alanın	aktörüdür.

V.	 Modernlik,	medyanın	varlığına	koşut	olarak,	entel-
lektüeli	de	yaratmış	görünerek	bu	klişeyi	destekle-
mektedir.

VI.	 Dolayısıyla	 ulusal	 bir	 kamu	 alanının	 oluşmadığı	
dönemlerde	 entellektüelin	 de	 var	 olamayacağı,	
mantıklı	bir	önerme	olarak	sıkça	öne	sürülür.

A)	I	ve	II	 	 B)	I	ve	V		 C)	II	ve	III	
	 D)	III	ve	VI	 E)	II	ve	V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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1. – 12. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN 
ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLE-
RİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ 
BULUNUZ?

1. I.	 Günümüz	 edebiyatının	 en	 beğenilen	 yazarlarından	
biri	olan	Ayşe	Kulin,	biyografik	roman	geleneğini	sür-
dürüyor.

II.	 “Veda,	 Umut,	 Füreyya”	 romanları	 ile	 biyografik	 ro-
manda	çığır	açan	Ayşe	Kulin	bu	defa	“Hayat”	ve	“Hü-
zün”	isimli	kitaplarıyla	okurun	karşısına	çıktı.

III.	 “Hüzün”	 isimli	 kitapta	 ise	 19	 yılı	 saklı;	 1964’ten	
1983’e	kadar	dönemde,	özelinde	yaşadıklarını	ülke-
nin	serüvenine	ışık	tutacak	şekilde	anlatıyor.

IV.	 “Hayat”	başlıklı	kitap	1941	ile	1964	yılları	arasını	kap-
sıyor	 ve	 anılara	 yaptığı	 yolculukta	 dürbüne	 çarpan	
yaşamları	anlatıyor.

V.	 “Hayat	Dürbününde	Kırk	Sene”	üst	başlığını	taşıyan	
bu	iki	kitapta	Ayşe	Kulin,	kendi	hayatına	bir	yolculuk	
yapıyor.	

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

2. I.	 Rastlantı	 sonucu	 dört	 öğrencinin	 bulduğu	 Lascaux	
Mağarası,	17	bin	yıl	öncesine	ait	olduğu	sanılan	re-
simlerle	süslü.

II.	 Hayvan	figürlü	2000	 resim	mağaranın	o	dönem	 in-
sanlarınca	av	öncesi	törenler	için	kullanıldığını	işaret	
ediyor.

III.	 Lascaux	Mağarası	II.	Dünya	Savaşı’ndan	sonra	ziya-
rete	açıldı	ve	geniş	ilgi	gördü.

IV.	 Ancak	 bunca	 ziyaretçinin	 mağarada	 neden	 olduğu	
aşırı	karbondioksit	duvar	resimlerine	büyük	zarar	ve-
receğe	benziyor.

V.	 Günlük	ziyaretçi	sayısının	 iki	bini	bulması	bu	 ilginin	
en	büyük	göstergesidir.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.	

3. I.	 Sıcaklıkların	 aşırı	 derecede	 artması,	 insanların	 yer	
altı	sularından	ölçüsüz	yararlanması	yer	altı	sularının	
çekilmesine	yol	açmıştır.

II.	 Türkiye	de	coğrafi	özelliklerinden	dolayı	bu	çevresel	
sorunu	en	çok	Konya	ve	Niğde’de	yaşamıştır.

III.	 Çekilen	yer	altı	suları	obrukların	oluşmasına,	çevre-
sel	sorunların	yaşanmasına	neden	olmuştur.

IV.	 Ancak	 turizmciler	yaşanan	bu	çevresel	sorunlardan	
turizm	açısından	yararlanmayı	bilmişlerdir.

V.	 Yer	altı	sularının	çekilmesiyle	oluşan	ve	turizme	açı-
lan	obruklar	bugün	yılda	on	binlerce	turist	tarafından	
ziyaret	edilmektedir.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	III.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	II.	ve	V.	 E)	III.	ve	IV.	

4. I.	 Torosların	 güney	 eteklerinden	 karstik	 kaynaklarla	
doğan	Manavgat	 Irmağı,	Akdeniz’e	 yolculuğunu	bu	
eteklerden	başlatır.

II.	 Manavgat’ın,	 Duman	 kaynağı,	 dünyanın	 tek	 nokta-
dan	boşalan	en	büyük	karstik	kaynaklarından	biridir.

III.	 Bu	ırmağın	üzerinde	Oymapınar	ve	Manavgat	baraj-
ları	da	yer	alır.

IV.	 Bütün	bu	sayılanlar	Manavgat	 Irmağı’nı	Türkiye’nin	
en	önemli	doğal	su	kaynaklarından	biri	yapar.

V.	 İki	dev	baraj,	sırtında	taşısa	da	Manavgat	Irmağı,	kü-
çümsenemeyecek	bir	debiyle	Akdeniz’e	dökülür.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.		 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.	
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5. I.	 Mimar	Sinan’ın	İstanbul’un	tarihî	ve	mimari	dokusu-
nun	ana	renklerinden	biri	olan	Süleymaniye,	Ayasof-
ya’yla	karşılaştırılır	ve	Süleymaniye,	estetik	ve	teknik	
başarısıyla	övülür.

II.	 Ayasofya’ya	 karşılık	 Süleymaniye’nin	 yapılması,	
planlarındaki	 benzerlik	bu	 iki	 eserin	birbiriyle	 karşı-
laştırılmasına	yol	açmıştır.

III.	 Bu	 da	 gösteriyor	 ki	 Sinan,	Ayasofya’nın	 planını	 ve	
yapısal	analizini	çok	 iyi	 incelemiş	ve	olası	sorunları	
önceden	görmüş.

IV.	 Bu	 istekten	 sonra	 işe	 koyulan	Mimar	Sinan	her	 ne	
kadar	Ayasofya’ya	 benzer	 bir	 plan	 kullanmışsa	 da	
Ayasofya’nın	yaşadığı	sorunları	Süleymaniye’nin	ya-
şamaması,	 kubbelerin	 dayanıklı	 olması	Süleymani-
ye’yi	Ayasofya’dan	üstün	kılıyor.

V.	 Kanuni	 Sultan	 Süleyman,	 başmimarı	 Mimar	 Si-
nan’dan	kendi	adına	bir	cami	yaptırmasını	ve	bu	ca-
minin	Ayasofya’dan	daha	görkemli	ve	daha	dayanıklı	
olmasını	istiyor.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	V.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	III.	ve	V.	

6. I.	 Petrol,	 okyanus	 tabanlarında	 ve	 ekvatora	 yakın	 ılı-
man	bölgelerde	toprağa	gömülü	organik	maddelerin	
bozulmasıyla	oluşur.

II.	 Bu	 çarpışmanın	 etkisi	mi	 bilinmez	 ama	Basra	Kör-
fezi’ni	meydana	getiren	plakalar	birbirine	yaklaşıyor,	
körfezi	giderek	daraltıyor.

III.	 Bu	taşımanın	yol	haritasını	yine	coğrafi	özellikler	be-
lirler	ve	petrol	çöllerde	ve	kutuplarda	birikir.

IV.	Orta	Doğu’nun	Basra	Körfezi	 ve	Arabistan	Yarıma-
dası’nın	yer	hareketlerinin	çarpışmasıyla	oluşan	bir	
bölge	olduğu	için	petrol	buralarda	daha	çok	birikir.

V.	 Okyanus	tabanında	biriken	bu	petrol,	kıta	hareketle-
riyle	farklı	coğrafyalara	taşınır.

A)	I.	ve	III.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	II.	ve	V.	 E)	III.	ve	V.	

7. I.	 Atlar,	dağları	 tırmanırken	bir	 insanın	ya	da	bir	hay-
vanın	zor	geçebileceği	duvar	gibi	oyulmuş	bir	yoldan	
geçiyor.

II.	 Bu	yolculuğu,	yola	çıkmadan	iyice	doyurdukları	güçlü	
atlarla	yapıyorlar.

III.	 Tibet	köylüleri,	dağları,	kervanlarla	dar	yollardan	ge-
çerek	aşıyorlar.

IV.	 Atların	karşılaştığı	zorluk	yalnızca	yol	değil,	yağmur	
ve	 yağmurun	 oluşturduğu	 çamur	 da	 yolculuğu	 zor-
laştırıyor.

V.	 Ancak	zorlukları	aşınca	yeşil	 çayırlarla,	 taze	otlarla	
buluşacağını	içgüdüsel	olarak	sezen	hayvanlar,	yol-
culuğun	bütün	sıkıntılarına	dayanıyor.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	III.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	II.	ve	V.	 E)	III.	ve	V.	

8. I.	 Sel	felaketleri,	taşkınlara	yol	açan	aşırı	yağmurlar	su	
kaynaklarını	zararlı	bakterilerle	kirletiyor	ve	kullanıl-
maz	hâle	getiriyor.

II.	 Doğal	afetlerin	su	kaynaklarında	oluşturduğu	kirlen-
meyi	saptamak	yakın	bir	zamana	kadar,	üç	gün	sürü-
yordu.

III.	 Sonra	 su	 örneğindeki	 bakteriler	 parçalanıyor	 ve	
RNA’larının	 dışarı	 çıkması	 sağlanarak	 kirlenme	ko-
nusundaki	bilgilere	ulaşılıyor.

IV.	 Bu	 yöntemde	 sudaki	 kirlenme,	 küçük	 mıknatıslara	
tutturulan	antikorlar,	kirlenmiş	suya	konuyor	ve	suda-
ki	bakteriler	antikorlara	bağlandıklarından	mıknatıs-
larla	toplanabiliyor.

V.	 Yeni	geliştirilen	bir	yöntemle	ise	kirlenmeyi	saptamak	
çok	 daha	 ucuza	 gerçekleşirken	 yalnızca	 bir	 buçuk	
saat	kadar	sürüyor.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	III.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.	



116

1984

YER DEĞİŞTİRME
(KONU KAVRAMA TESTİ)

TEST

6

9. I.	 Hastalık	yapan	virüsler	hücreye	girer	ve	hücrenin	iş-
leyişini	kontrol	altına	alır.

II.	 Virüsler,	 hücrenin	 kontrolünü	 ele	 geçirdikten	 sonra	
taşıdıkları	sınırlı	sayıdaki	genle	hücrede	yeni	bir	vi-
rüsü	oluşturacak	proteinleri	üretir.

III.	 Ayrılan	virüsler	avcı	durumundadır	artık	ve	yeni	hüc-
relere	girerek	çoğalır	ve	gücü	ele	geçirir.

IV.	 Hücrede	oluşan	bu	virüsler	arttıkça	hücreyi	parçala-
yarak	ayrılır	ve	diğer	sağlıklı	hücrelere	bulaşır.

V.	 Tıpkı	 yapboz	 gibi	 parçaların	 bir	 araya	 gelerek	 ana	
şekli	oluşturması	gibi	proteinler	bir	arada	toplanarak	
yeni	bir	virüse	dönüşür.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	III.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.	

10. I.	 Hubble	Uzay	Teleskobu	1990	yılında	fırlatıldı	ve	gök	
bilim	araştırmalarında	kullanıldı.

II.	 Kozmik	 kökenler	 Tayfçekeni	 olarak	 da	 adlandırılan	
aygıt,	 gökada	 evrimi,	 gezegen	 oluşumu,	 yaşamı	
oluşturan	elementlerin	ortaya	çıkışı	yönündeki	araş-
tırmalarda	kullanılacak.

III.	 Hubble’ye	eklenen	aygıtlardan	biri	 olan	Geniş	Alan	
Kamerası	3,	hem	kızılötesi,	hem	de	morötesi	ışınımı	
görüntüleme	özelliğine	sahip.

IV.	 Bu	kamera	karanlık	enerji	ve	karanlık	madde	araş-
tırmalarında,	yıldız	oluşumlarının	anlaşılmasında	ve	
çok	uzaktaki	gökadaların	keşfinde	kullanılacak.

V.	 Fırlatıldıktan	sonra	dört	kez	bakımdan	geçen	Hubb-
le	Uzay	Teleskobu’na,	11	Mayıs’ta	 fırlatılan	Atlantis	
Uzay	Mekiği’yle	 giden	 ekip	 teleskoba	 iki	 yeni	 aygıt	
ekledi	ve	bozulan	iki	aygıtı	da	tamir	etti.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	III.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	III.	ve	V.	

11. I.	 Gözüne	kestirdiği	ahtapotu	öğle	yemeğinde	midesi-
ne	 indirmek	 isteyen	müren	balığı	harekete	geçmek	
için	pusuda	bekliyordu.

II.	 Mürekkebini	saldıktan	sonra	çok	çabuk	uzaklaşma-
saydı	ahtapot	kendi	sonunu	hazırlamış	olacaktı.

III.	 Müren	balığı,	mürekkebin	içinde	çırpınırken,	ahtapot	
bulunduğu	yeri	hızla	terk	etti.

IV.	 Tehdidi	 fark	 eden	 ahtapot,	 müren	 balığını	 rahatsız	
etmek	için	mürekkebini	püskürttü.

V.	 Çünkü	 ahtapotun	 mürekkebi,	 kendisi	 için	 öldürücü	
etkiye	sahip	maddeleri	içeriyordu.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.		 C)	I.	ve	IV.
	 D)	IV.	ve	V.	 E)	III.	ve	IV.

12. I.	 Bitkilerin	yaprakları	birbirini	izleyen	iki	aşamada	geli-
şir.	

II.	 Yapraktaki	bu	büyüme	ve	gelişme	belirgin	şekilde	sü-
rer	ve	yaprak	gerçek	büyüklüğüne	ulaşır.

III.	 Önce	tomurcuk	şeklindeki	yaprak	belli	belirsiz	büyü-
meye	başlar.

IV.	 Bundan	 sonra	 çok	 yavaş	 gerçekleşen	 ilk	 aşamada	
ana	damarlar	oluşur	ve	hızlı	seyreden	ikinci	aşama	
başlamadan	son	hâlini	alır.

V.	 Ara	damarlar	ise	asıl	olarak	ikinci	aşamada,	ana	da-
marların	arasında	oluşmaya	başlar.

A)	II.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D E C E E D B D D C B A
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1. – 10. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN 
ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLE-
RİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ 
BULUNUZ?

1. I.	 Pek	çok	Afrika	ülkesinde	insanların	fizyon	teknolojisi-
ni	bekleyecek	ne	zamanları	ne	de	paraları	var.

II.	 Bu	ülkelerde	elektrik	enerjisinin	bile	bulunmadığı	kır-
sal	kesimlerde	halk,	enerji	gereksinimini	ucuz	yoldan	
karşılamak	zorunda.

III.	 Nijeryalı	bir	öğretmen	de,	meyveleri	ve	kolayca	bozu-
labilecek	yiyecekleri	uzun	süre	koruyabilen	son	de-
rece	basit	ve	ucuz	bir	soğutucu	icat	ederek	elektrik	
sorununa	ilginç	bir	çözüm	geliştirdi.

IV.	 İcat,	daha	şimdiden	Kuzey	Nijerya’da	yaygın	bir	kul-
lanıma	sahip	duruma	gelmiş.

V.	 Muhammed	Bah	Abba	adındaki	bu	öğretmenin	geliş-
tirdiği	küp	içinde	küp	biçimindeki	soğutucu	için	dışa-
rıdan	bir	enerji	kaynağı	gerekmiyor.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

2. I.	 Kitapçılarda	psikoloji	 bilimi	 için	ayrılmış	bölmelerde	
göz	gezdirecek	olursak	 yüzlerce	 kitabın	 “NLP”	 tek-
nikleriyle	hayat	kalitemizi	yükseltme	vaadinde	bulun-
duğuna	tanık	oluruz.

II.	 Oysa	ortada	bir	mucize	olmadığı	gibi	NLP’nin	bilim-
selliği	de	hâlen	tartışmalı.

III.	 Hâl	böyle	olunca	merak	etmeden	duramıyoruz	tabii;	
bu	büyük	sektörün	tek	derdi	bizim	beş	adımda	başa-
rılı	bir	iş	adamı	olmamız	ya	da	10	altın	kuralla	dep-
resyonu	yenmemiz	mi	acaba?

IV.	 NLP’nin	 açılımı	 olan	 “Sinir	 Dili	 Programlaması”	
(Neuro-Linguistic	Programming)	terimi	ilk	duyuşta	in-
sanın	aklına	son	teknoloji	harikası	makinelerle	beyne	
gerekli	komutları	yükleyip,	onu	“mükemmel”	olmaya	
programlayan	bir	tür	mucize	tekniği	çağrıştırıyor.

V.	 Sayılarının	 bu	 denli	 çok	 oluşu	 şaşırtıcı	 değil	 aslın-
da,	çünkü	21.	yüzyılın	 “stres	ve	rekabet”	dünyasın-
da	okuyuculara	bir	nevi	el	rehberi	hizmeti	sunan	bu	
kitapların	 satış	 grafiği	 tahmin	 edebileceğimiz	 üzere	
yayınevlerini	oldukça	tatmin	edecek	seviyelerde.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	II.	ve	V.	 E)	III.	ve	V.

3. I.	 Nelerden	korkarsınız?
II.	 Tüm	bu	durumlar,	pek	çok	insan	için	adrenalinin	ne-

den	olduğu	stres	tepkisini	tetikler.
III.	 Ya	da	topluluk	önünde	bir	konuşma	yapmanız	gerek-

se,	avuç	içleriniz	nemlenmeye	başlar	mı?
IV.	 Yılan	ya	da	örümcekler	kalbinizin	daha	hızlı	çarpma-

sına	neden	olur	mu?
V.	 İlginç	olan	şu	ki,	korkuya	bağlı	bu	durumlar	özellikle	

panik	 ataklarda	 görülse	 de	 herhangi	 bir	 neden	 ol-
maksızın	da	ortaya	çıkabiliyor.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

4. I.	 Plasebolar	salt	biyolojik	hastalıklara	çare	ararken	ya-
pılan	araştırmalarda	değil,	depresyon	gibi	psikolojik	
etmenlerin	 rol	oynadığı	hastalıkların	 tedavisinde	de	
etkili	bir	yöntem	olarak	ortaya	çıkıyor.

II.	 Bu	süreçte	gerek	doktor	ve	hemşirelerden	gördüğü	
ilgi,	gerekse	tedavi	gördüğü	düşüncesi,	hastaya	aldı-
ğı	ilaçların	biyolojik	etkilerinden	bağımsız	olarak	güç	
kazandırabiliyor.

III.	 Bu	nedenle	de	bilim	insanları	herhangi	bir	ilacın	kim-
yasal	 etkilerini	 sınarken	 ilaç	 görünümündeki	 şeker-
lemelerle	 ilaçların	ayrı	ayrı	etkilerini	gözlemleyip	 iki	
etkinin	 farkından	 ilacın	 iyileştirici	 gücüne	 dair	 çıka-
rımlarda	bulunuyorlar.

IV.	 İşte,	ilaç	görünümündeki	bu	şekerlemelere	“plasebo”	
adı	veriliyor.

V.	 Herhangi	 bir	 hastalığın	 tedavisi	 sırasında	moral	 ya	
da	 olumlu	 beklentilerin	 bağışıklık	 sistemini	 kuvvet-
lendirerek	tedavi	sürecini	hızlandırabildiği	biliniyor.

A)	I.	ve	IV.	 B)	I.	ve	V.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.
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5. I.	 Yakın	bir	gelecekte	deniz	tabanındaki	çeşitli	katman-
larda	yaşayan	mikroorganizmalar	belki	de	sınırsız	bir	
elektrik	enerjisi	kaynağı	olarak	kullanılabilecek.

II.	 Deniz	suyunda	ya	da	 tabanında	yaşayan	bu	küçük	
canlılar	 organik	 maddeleri	 parçalamak	 için	 oksijen	
kullanıyorlar,	bu	işlem	sırasında	da	enerji	açığa	çıkı-
yor.

III.	 Buralarda	yaşayan	küçük	deniz	canlıları	da	aynı	iş-
lem	için	oksijen	yerine	nitratları	ya	da	sülfatları	kulla-
nıyorlar.

IV.	 Tabanın	hemen	altındaki	tortu	tabakasında	ise	oksi-
jen	bulunmuyor.

V.	 Deniz	dibindeki	bu	iki	farklı	tabakada	canlıların	yiye-
ceklerini	farklı	tepkimelerle	parçalaması,	bu	iki	bölge	
arasında	elektriksel	bir	potansiyel	 farkı	yaratıyor	ki,	
bu	durum	bir	pilin	iki	elektrotu	arasında	gerilim	oluş-
masına	benzetilebilir.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	III.	ve	V.

6. I.	 İnsanlar	bitkilerden	yararlanmakla	kalmamışlar,	hay-
vanlardan	da	yararlanmışlar.

II.	 İpekböceklerinin	ipeği,	arıların	balı,	bazı	kubuklu	bö-
ceklerin	boyası	gibi.

III.	 Bazı	böcekler	 ise	 içerdiği	protein	ve	yağ	depoların-
dan	dolayı	besin	kaynağı	olarak	görülmüştür.

IV.	 Kimi	böcekler	de	bahçe	ve	tarlalarda	bazı	zararlılarla	
mücadele	amacıyla	kullanılır.

V.	 Öyle	ki	bazı	bilim	adamları	açlık	sorununa	karşı	bu	
böcekleri	çözüm	olarak	önermektedir.

A)	I.	ve	II.	 B)	III.	ve	V.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	II.	ve	III.	 E)	IV.	ve	V.

7. I.	 -	Anacığım	ne	ağlıyorsun?
II.	 -	Ben	ağlamayım	da	kimler	ağlasın?
III.	 -	Bir	tarafın	mı	incindi,	ne	oldu?
IV.	 -	Ah,	bundan	sonra	beni	kurtarmak	kaç	para	eder?
V.	 -	Ne	oldu	çabuk	söyle,	gelip	seni	kurtarayım	mı?
VI.	-	Ne	olacak?	Kediler	bütün	yemekleri	devirmiş.

A)	II.	ve	VI.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	III.	ve	V.
	 D)	V.	ve	VI.	 E)	III.	ve	IV.

8. I.	 “Ocak,	buzdolabı	ve	elektrik	üreteci...	Hepsi	bir	ara-
da!”

II.	 Bu	bir	reklam	sloganı	değil,	İngiltere’deki	birkaç	üni-
versitenin	4	milyon	dolarlık	destekle	başlamak	üzere	
olduğu	bir	proje.

III.	 Proje	kapsamındaki	tekrarlanacak	düzeneğin	en	bü-
yük	özelliğiyse,	gücünü	odun	gibi	yerel	olarak	temin	
edilebilecek	 biyokütle	 yakıtlarından	 sağlayabilecek	
olması.

IV.	 Bu	projedeki	amaç,	özellikle	gelişmekte	olan	projenin	
amacı	ülkelerdeki	kırsal	bölge	halklarının	yararlana-
bileceği	ve	maliyeti	görece	düşük	bir	‘ev	gereci’	orta-
ya	çıkarmak.

V.	 Cihazın	 çalışma	biçimi	 kısaca	 şöyle:	Yakılan	odun,	
çok	sayıda	hücreden	oluşan	gaz	dolu	borunun	ısın-
masını	sağlıyor;	gaz,	genleşmiş	olduğu	sıcak	bölüm-
den	soğuk	bölüme	geçerek	burada	çakışıyor.	bu	sü-
reçlerden	sonra	ortaya	elektrik	akımı	çıkıyor.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.
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9. I.	 Bilim	 insanlarına	 göre	 gelecekte	 okyanus	 dibinden	
ve	 kutuplardaki	 sürekli	 donmuş	 topraklardan	 topla-
nan	buzlardan	elde	edilen	doğal	gaz	ile	evlerimizi	ısı-
tabilir,	otomobillerimizi	çalıştırabilir	ve	fabrikalarımızı	
işletebiliriz.

II.	 Donmuş	doğal	gazın	daha	yaygın	bir	enerji	kaynağı	
olarak	kullanılması	yönünde	yapılan	çalışmaları	yü-
rüten	 ekibin	 liderlerinden	 jeolog	Dr.	Tim	Collett,	 bu	
konuda	önemli	bilgiler	veriyor.

III.	 Araştırmacıların	gaz	hidratları	olarak	adlandırdıkları	
kolayca	tutuşan	bu	donmuş	doğal	gaz,	temiz	ve	sür-
dürülebilir	enerji	kaynağı	olarak	umut	taşıyor.

IV.	 “Ona	göre,	gaz	hidratlar,	güneş	enerjisi	ya	da	hidro-
jen	tabanlı	enerjiler	gibi	temiz	enerji	kaynakları	etkin	
olarak	 kullanıma	 girinceye	 kadar	 geçireceğimiz	 sü-
reçte	bir	köprü	görevi	görebilir.”

V.	 Dr.	Tim	Collett	“yanan	buz”	olarak	da	adlandırılan	bu	
gaz	hidratların,	diğer	fosil	yakıtlara	oranla	çok	daha	
küçük	miktarda	karbon	ayak	 izine	 sahip	olduklarını	
ve	küresel	ısınmaya	karşı	mücadelede	çok	önemli	bir	
yer	tutabileceklerini	de	ekliyor.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

10. I.	Neyin	sanat	olduğunu,	neyin	olmadığını	kestirebilmek	
çok	güçtür.

II.	 Bunu	açıklayamasalar	da,	yaratıcılığın	gerekliliğinde	
birleşmişlerdir.

III.	 Bazı	 çevreler	 sanatı	 tanımlamaya,	 onu	 açıklamaya	
çalışmışlardır.

IV.	 Sanatın	ne	olduğunu	kestirebilmek,	sanatın	sınırını	
çizebilmek	zordur.

V.	 Örneğin	 düş	 gücü	 olmadığından,	 biyografiyi	 sanat	
yapıtı	saymamışlardır.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	IV.	ve	V.	 E)	II.	ve	IV.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E D B B D E C C C E
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1. – 11. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN 
ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLE-
RİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ 
BULUNUZ?

1. I.	 Önceleri	 yalnızca	 radyo	 yayınlarında	 kullanılan	
elektromanyetik	 dalgalar,	 teknolojideki	 gelişmelerin	
bir	sonucu	olarak	hayatımızın	her	alanına	girmiş	du-
rumdadır.

II.	 Elektromanyetik	dalgalar,	birçok	doğal	ve	 insan	ya-
pımı	olan	kaynaklar	tarafından	yayılmakta	ve	hayatı-
mızda	önemli	bir	rol	oynamaktadır.

III.	 Bundan	dolayı	günlük	yaşantıda	doğada	bulunanın	
çok	üstündeki	seviyelerde	elektromanyetik	dalgalara	
maruz	kalınmaktadır.

IV.	 Bu	bağlamda,	son	yıllarda	yaygın	olarak	kullanılma-
ya	başlanan	cep	telefonları	ve	baz	istasyonlarına	iliş-
kin	soru	işaretleri	kamuoyu	gündeminin	ön	sıralarına	
yerleşmiştir.

V.	 Bütün	 bu	 gelişmelerin	 sonucunda	 elektromanyetik	
dalgaların	insan	sağlığı	üzerindeki	olası	olumsuz	et-
kileri	konusunda	kamuoyunun	duyarlılığı	artmıştır.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

2. I.	 Havacılık	 tarihinde	 başarıyla	 uçan	 ilk	 uçağı	Wright	
kardeşler	yaptı.

II.	 Bu	saptamadan	sonra	ürettikleri	Flyer	adlı	ilk	uçak	17	
Aralık	1903	tarihinde	ABD’nin	North	Carolina	eyale-
tinde	havalandı.

III.	 Wright	kardeşler,	planörlerle	yaptıkları	ön	çalışmalar	
sırasında	ortaya	çıkan	sorunları	 incelediler;	başarılı	
bir	uçuşun	temel	koşulunun	denge	olduğunu	belirle-
diler.

IV.	 Flyer	 ile	 aynı	 gün	 dört	 uçuş	 yapan	 kardeşlerin	 en	
uzun	 uçuşları	 59	 saniye	 sürdü	 ve	 26	 metrelik	 bir	
uzaklığı	aştı.

V.	 1905	yılına	gelindiğinde	 ise	artık	38	dakika	uçabili-
yorlardı.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

3. I.	 Sismolojinin	en	önemli	uğraş	alanlarından	biri	kuşku-
suz	deprem	dalgaları.

II.	 Deprem	adını	verdiğimiz	yer	sarsıntıları	da,	bu	sis-
mik	dalgaların	etkisi.

III.	 Yer	kabuğu	içinde	âni	kaya	kırılmalarıyla	oluşan	bu	
deprem	dalgaları	“sismik	dalgalar”	olarak	adlandırılı-
yor.

IV.	 Bu	yer	sarsıntılarını	sismolojinin	bakış	açısıyla	bilim-
sel	 olarak	 anlamak	 için	 birtakım	 tanımlamalara	 ge-
reksinim	var.

V.	 Aslında	hiç	de	zor	olmayan	bu	tanımlamalar,	işin	uz-
manı	 olmayan	 kişiler	 tarafından	 yanlış	 ya	 da	 eksik	
olarak	aktarıldığı	için	genellikle	kafa	karıştırıcı	oluyor.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	III.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

4. I.	 “Fizyon”,	keşfinden	sonra	altı	yıl	 içerisinde,	nükleer	
bombaya	dönüştürüldü.

II.	 Aynı	yıl	iki	sivil	hedefe	karşı	kullanıldı.
III.	 Ancak	yazık	ki	şu	sıralar,	bilindiği	üzere,	nükleer	si-

lahların	yayılmasıyla	ilgili	kaygıların	tekrar	yoğun	bir	
şekilde	tartışıldığı	bir	dönemden	geçiyoruz.

IV.	Geliştirilen	stratejiler	ve	zaman	içinde	varılan	anlaş-
malar	dizisi,	bu	silahları	 tarihin	belki	de	 ilk	“kullanıl-
mamak	üzere	yapılmış”	silahları	hâline	getirdi.

V.	 Fakat	bu	iki	kötü	tecrübenin	üzerinden	60	yıl	geçmiş	
olmasına	 rağmen,	 bundan	 sonra	 bir	 daha	 deneme	
amacı	dışında	kullanılmadı.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.



121

1984

YER DEĞİŞTİRME
(KONU KAVRAMA TESTİ)

TEST

8

5. I.	 Geleneksel	 akkor	 flamanlı	 lamba	duylarına	uyumlu	
klasik	ampullerin	kullanım	özellikleri	biliniyor.

II.	 Uzun	tüp	şeklindeki	floresanların	yavaş	ve	titreşerek	
yanması	yüzünden	kimi	mekânlarda	hep	açık	bırakıl-
dığını	görüyoruz.

III.	 Fakat	 floresan	 ampullerin	 kullanımıyla	 ilgili	 olarak	
hâlâ	yanlış	bilinen	ya	da	hiç	bilinmeyen	şeyler	var.

IV,	 İlk	yanma	anında	normalden	çok	daha	fazla	güç	har-
cadıkları	inancı,	geri	dönüldüğünde	tekrar	yanmasını	
bekleme	sıkıntısıyla	birleşince,	“açık	kalsın	daha	iyi.”	
dedirtebilir.

V.	 Fakat	gerçekte	 sarf	 edilen	güç	o	kadar	da	çok	de-
ğil;	ABD	Enerji	Bakanlığına	göre,	ihtiyaç	duyulan	ilk	
enerji,	 ancak	birkaç	 saniyelik	normal	 çalışma	süre-
sindeki	kadar.

II. Bu	yüzden,	odadan	kısa	süreliğine	de	çıkılsa,	ışığı	
kapatmak	daha	tasarruflu.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	II.	ve	V.	 E)	IV.	ve	VI.

6. I.	 Zamanla	 çömlek	 yapımında	 kullanılmaya	 başlanan	
çömlekçi	çarkı,	MÖ	4000’lerin	sonlarında	tüm	Mezo-
potamya’ya	yayıldı.

II.	 MÖ	7000’lerse	kilin	kap	kacak	yapımında	kullanılma-
sının	yani	çömlekçiliğin	başlangıç	tarihi	oldu.

III.	 İnsanoğlu	 kil	 denen,	 yoğrularak	 biçim	 verilebilen	
ve	 formunu	koruyan,	özel	bir	cins	 toprağı	Paleolitik	
Çağ’dan	beri	biliyordu.

IV.	MÖ	3000’li	yılların	başlarında	Mısır,	Suriye	ve	Kilik-
ya’da	kullanılan	çark,	buralardan	Orta	ve	Batı	Anado-
lu’ya	yayıldı.

V.	 Çömlekçi	çarkı,	Avrupa’ya	ise	Minos	Uygarlığı	aracı-
lığıyla	MÖ	2400’de	girdi.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	III.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

7. I.	 Türk	Obezite	Vakfı,	yapılan	araştırmalarla	Türk	top-
lumunun	yaklaşık	%	23’ünün	obez	olduğunu	ortaya	
koydu.

II.	 Obeziteye	aşırı	yeme	ve	hareketsiz	yaşam	biçimi	ne-
den	oluyor.

III.	 Rakamlar,	yaşam	biçimimizi	değiştirmezsek	2025	yı-
lında	bütünüyle	obez	bir	toplum	olacağımızı	gösteri-
yor.

IV.	 Bir	de	şişman	sınıfına	girenleri	düşünürsek	bu	oran	
%	30’u	aşmakta.

V.	 Bu	nedenle	de	spor	salonlarına,	spor	aletlerine,	diyet	
kitaplarına,	diyet	ürünlerine	ve	diyetisyenlere	ilgi	her	
geçen	gün	artıyor.

A)	I.	ve	V.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

8. I.	 Yayıncılığın	en	büyük	sorunu	korsan	kitaplar.
II.	 Bu	sorun	şuradan	kaynaklanıyor:	Yayıncılık	zaten	az	

ve	zor	para	kazanılan	bir	alan.
III.	 Oysa	 çabucak	 hazırlanan	 kalitesiz	 korsan	 kitaplar,	

bu	çabaların	boşa	gitmesine	neden	oluyor.
IV.	 Bu	zorluk,	yayıncılığın	nitelikli	üretim	ve	çok	yoğun	

çaba	gerektirmesinden	doğuyor.
V.	 Son	zamanlarda	yaygınlaşması	da	korsanın,	sektö-

rümüz	üzerindeki	yıkıcı	etkilerinin	artmasına	yol	açı-
yor.

A)	I.	ve	III.	 B)	I.	ve	IV.	 C)II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

9. I.	 Dil	konusunda	duyarlı	olan	herkes,	son	yıllarda	ya-
bancı	dillerden	dilimize	geçen	sözcüklerin,	Türkçenin	
en	önemli	problemlerinden	biri	olduğunun	 farkında-
dır.

II.	 Çünkü	belli	ve	dar	bir	çevrede,	belki	entelektüel	bir	
çevrede	sıkışıp	kalır,	yaygınlaşmaz.

III.	 Neyse	ki	bunların	kimileri,	kullanım	alanı	sınırlı	kaldı-
ğından	büyük	bir	sorun	yaratmaz.

IV.	 Ama	kimileri	o	kadar	çok	yinelenir	ki	hiç	gerekmediği	
hâlde	günlük	dile	yerleşir.

V.	 Günümüzde	 kullanılan	 şu	 iki	 sözcük,	 bu	 yerleşmiş	
sözcüklere	 örnek	 olarak	 gösterilebilir:	 konsept	 ve	
trend.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.
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10. I.	 2010	yılının	Mart	ayında	Floransa’dayken	sokak	res-
samlarının	bulunduğu	meydanda	dolaşıyordum.

II.	 Bir	ressamın	masasının	üzerindeki	resimler	dikkatimi	
çekmişti.

III.	 Milot’un	kariyeriyle	 ilgili	olarak	anlattıkları	beni	hem	
şaşırtmış	hem	de	çok	etkilemiştir.

IV.	 Sonra	sohbetimiz	giderek	koyulaştı.
V.	 Bu	resimlerden	beğendiklerimi	seçerken	ressamı	Al-

fred	Milot’la	tanıştım.

A)	II.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	III.	ve	IV.	
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

11. I.	 Bir	yönetmen	olan	Haneke	de	Avrupa	orta	sınıf	ruhu-
nun	baca	temizleyicisi.

II.	 Freud,	 psikanaliz	 için	 “baca	 temizliği”,	 psikanalist	
içinse	“baca	temizleyicisi”	benzetmesini	kullanır.

III.	 Her	filminde	önce	bu	ruhun	görünür	yaldızlarını	kazı-
yor,	ardından	da	içindeki	isi,	kurumu	bize	doğru	bo-
şaltıyor.

IV.	 Her	filmi,	aslında	insanın	kötülükle	ne	kadar	kötürüm	
edilmiş	hâlde	olduğunu	gösteriyor.

V.	 Bu	yanıyla	eleştirisi,	ahlak	gibi	görünenin	ahlaksızlı-
ğını	ortaya	döken	bir	ahlakçılıkta	takılıp	kalıyor.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	II.	ve	V.	
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	III.	ve	V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A C C D C B C D B D A
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1. – 12. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN 
ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLE-
RİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ 
BULUNUZ?

1. I.	 Yakıt	 hücreleri,	 bilindiği	 gibi	 kimyasal	 enerjiyi,	 bir	
yakma	işlemi	olşturmada	doğrudan	elektrik	enerjisi-
ne	çeviren	aygıtlar.

II.	 Temel	olarak	bir	yakıt	pilindeki	gaz	yakıtlar	devamlı	
anottan	beslenirken	oksitleyici	gazlar,	yani	hava	veya	
oksijen,	katottan	devamlı	olarak	gönderiliyor.

III.	 Fakat	 pildeki	 kimyasal	 enerji	 önceden	 depolanmış	
olup	bitene	kadar	kullanılırken	yakıt	hücresinde	sü-
rekli	olarak	yenilenebiliyor.

IV.	 Tıpkı	günlük	hayatımızın	vazgeçilmez	ürünü	olan	pil	
gibi.

V.	 Elektrotlarda,	elektrik	akımını	oluşturan	elektro-kim-
yasal	reaksiyonlar	meydana	geliyor.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

2. I.	 İstanbul’da	 şimdi	 Atmeydanı	 adıyla	 anılan	 mekân,	
Romalılardan	Osmanlıya	kadar	önemini	korumuştu.

II.	 Şehrin	 yönetimi	 Osmanlılara	 geçince	 hipodrom	 da	
yerini	Atmeydanı’na	bıraktı.

III.	 Roma	zamanında	hipodrom	olarak	yarışlara	ev	sa-
hipliği	yapan	bu	mekân,	zaman	zaman	bir	yargı	ve	
infaz	alanı	olarak	da	kullanıldı.

IV.	Osmanlılar,	meydana	saraylar	ve	hamamlar	inşa	etti.
V.	 Burası	 sünnet	 düğünlerine,	 evlenme	 törenlerine	 ev	

sahipliği	yaptı.

A)	I.	ve	III.	 B)	I.	ve	V.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

3. I.	 Haftada	dört	kez	terapistinin	kanepesine	uzanıp	ço-
cukluk	anılarını	anlatanlar,	sayıları	az	olsa	da	bugün	
hâlâ	var.

II.	 Bu	 tekniğin	geliştirilmesiyle,	 o	güne	dek	uygulanan	
ve	dualara,	adak	adamaya,	şeytan	çıkarmaya	dayalı	
“tedavi”	şekilleri	büyük	ölçüde	terk	edildi.

III.	 Bunların	yerine,	bir	psikanalizcinin	yönlendirdiği	se-
anslarda	anılarınızı	hatırlamanız	ve	bunları	dile	getir-
meniz	isteniyor.

IV.	 Bu	 uygulama	 günümüzde	 geçerli	 olan	 kimi	 tedavi	
yöntemleriyle	 çelişmekle	 birlikte,	 tümüyle	 ortadan	
kalkmadı.

V.	 Psikanaliz,	 tanısı	konulabilen	bazı	psikolojik	bozuk-
lukların	konuşma	yoluyla	tedavi	edilebileceği	görüşü-
ne	dayanan	bir	tekniktir.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	V.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

4. I.	 Buruşuk	pardösüsüyle	ve	karşısındakine	sürekli	soru	
sormasıyla	meşhur	Komiser	Colombo’yu	hatırlayın.

II.	 Parçaları	titiz	bir	şekilde	tek	tek	birleştirerek	olayı	çö-
zen	roman	ya	da	film	kahramanına	hayranlık	duyma-
mak	elde	değildir.

III.	 Dedektif	romanları	ya	da	filmlerinde	esas	olan	insan	
zekâsıdır.

IV.	Olayın	 sonuna	 kadar,	 sanki	 gayet	 safmış	 da	 kimin	
suçlu	olduğunu	anlayamamış	gibi	davranır.

V.	 Ama	keskin	zekâsıyla	bir	anda	her	şeyi	yerli	yerine	
oturtuverir.

A)	I.	ve	III.	 B)	I.	ve	V.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.
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5. I.	 Birçok	orkide	türünün	çiçeğinde	bal	özü,	bitkisel	yağ	
ya	da	böceklerin	yiyebileceği	besin	maddeleri	yoktur.

II.	 Bu	 benzerlik	 sonucu	 çiçeğe	 gelen	 erkek	 böcekler,	
ayaklarına	 ve	 vücutlarına	 yapışan	 çiçek	 tozlarıyla	
başka	bir	 çiçeğe	 konarak	 türün	devamını	 sağlamış	
olur.

III.	 Neyse	ki	doğa	gerçekten	şaşırtıcı	yollarla	bu	sorunu	
çözmüştür.

IV.	Örneğin,	böcek	sehpası	adı	verilen	orkidenin	çiçeği	
bazı	 böceklerin	 dişisine	 benzeyecek	 şekilde	 geliş-
miştir.

V.	 Oysa	bu	bitkilerin	nesillerini	devam	ettirebilmesi	için	
böceklerin	onları	ziyaret	etmesi	gerekir.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

6. I. Yavuz	Sultan	Selim’in	eşi	Hafsa	Sultan	Manisa’day-
ken	bir	ara	hastalanır	ve	uzun	süre	iyileşemez.

II.	 Sultan	Camisi	Medresesi’nin	başındaki	Merkez	Efen-
di,	bitki	ve	baharatların	karışımından	oluşan	bir	ma-
cun	hazırlar.

III.	 Kırk	bir	çeşit	bitki	ve	baharatın	karıştırılmasıyla	ha-
zırlanan	bu	macunu	yiyerek	sağlığına	kavuşan	Haf-
sa	Sultan,	diğer	hastalara	da	macundan	verilmesini	
ister.

IV.	Macunun	bu	şekilde	halka	dağıtılması	her	yıl	tekrar-
lanan	bir	gelenek	hâline	gelmiş	ve	Manisa	Mesir	Ma-
cunu	Şenlikleri	adıyla	günümüze	ulaşmıştır.

V.	 Hastalardan	 gelen	 isteğin	 artması	 üzerine,	 Hafsa	
Sultan	kâğıtlara	sarılan	macunun	Sultan	Camisi’nin	
kubbe	ve	minarelerinden	halka	saçılmasını	buyurur.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

7. I.	 Haliç’teki	 kirliliğin	 önlenmesine	 yönelik	 ilk	 girişimler	
1990’ların	sonuna	rastlar.

II.	 1997’de	başlanan	projede	temel	hedef	Haliç’in	suyu-
nu	temizlemekti.

III.	 Tüm	bu	 çalışmalar	 sonunda,	 proje	 2000’lere	 gelin-
diğinde	sonuç	verdi	ve	çevreye	yayılan	dayanılmaz	
koku	hissedilir	biçimde	azaldı.

IV.	 Neredeyse	bir	fosseptik	çukuruna	dönmüş	olan	Ha-
liç’ten	4,5	milyon	metreküp	çamur	çıkarılarak	Alibey-
köy’deki	eski	taş	ocaklarına	boşaltıldı.

V.	 İlk	 olarak,	 atıkların	 doğrudan	 ya	 da	 dereler	 vasıta-
sıyla	Haliç’e	dökülmesini	önlemek	için	yeni	kanallar,	
tüneller	açıldı;	su	arıtma	sistemleri	kuruldu.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

8. I.	 Anadolu’nun	 tarih	 öncesindeki	 biyolojik	 çeşitliliğine	
yapacağımız	yolculuğa	başlıyoruz.

II.	 Burada	yapılan	kazılarda	ayı,	tilki,	panter,	yarasa,	at	
gibi	farklı	türlere	ait	çok	sayıda	fosil	ortaya	çıkarılmış.

III.	 Yarımburgaz	 Mağarası,	 tarih	 boyunca	 değişik	 za-
manlarda	 hem	 insanlara	 hem	 de	 vahşi	 hayvanlara	
ev	sahipliği	yapmış.

IV.	 İlk	olarak	İstanbul’un	Avrupa	Yakası	sınırları	içindeki	
Yarımburgaz	Mağarası’ndayız.

V.	 En	çok	da	Avrupa’daki	geniş	bir	bölgede	yaşamış	ve	
soyu	tükenmiş	bir	tür	olan	mağara	ayısı	fosiline	rast-
lanmış.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	III.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.



125

1984

YER DEĞİŞTİRME
(KONU KAVRAMA TESTİ)

TEST

9

9. I.	 Araştırmacılar,	eski	doğu-batı	 ticaret	 yolu	boyunca,	
ilk	 çağlardan	 modern	 zamanlara	 kadar	 yolcuların	
kumtaşı	üzerine	kazıdıkları	çok	sayıda	resim	buldu-
lar.

II.	 Araştırmacılar	bu	anlama	dayanarak,	 insanların	zü-
rafaların	 su	 bulma	 becerisi	 olduğunu	 düşündükleri	
yorumunu	yapıyorlar.

III.	 Bu	zürafa	resimleri,	büyük	olasılıkla	MÖ	6000	civa-
rında	bölge	sakinleri	tarafından	kazınmıştı.

IV.	 Bu	bölgede	bulunan	hiyerogliflerde,	zürafa	sözcüğü	
önceden	haber	vermek	anlamına	da	gelmektedir.

V.	 Şaşırtıcı	olan,	bunlar	arasında	yularlı	zürafa	resimle-
rinin	de	bulunmasıydı.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

10. I.	 Günlükçüler,	 her	 gün,	 her	 hafta	 ve	 her	 yıla	 ait	 yo-
rumlarıyla,	 yollarını	 çizmeleri	 için	 insanlara	 yardım	
ederdi.

II.	 Kitaplardaki	bu	simgeleri	çözüp	yorumlayabilen	oku-
yuculara,	takvim	rahibi	ya	da	günlükçü	denirdi.

III.	 Azteklerde,	 simgelerin	 yer	 aldığı	 kitaplar	 yaşamın	
her	alanına	hâkim	olan	doğaüstü	güçlerin	bir	katalo-
gu	niteliğindeydi.

IV.	Özellikle	 ebeveynler,	 doğumun	 ardından,	 bebeğin	
kaderini	okuması	için	bir	günlükçüyü	ziyaret	ederdi.

V.	 Gidilen	bu	günlükçü,	bebeğin	büyüyünce	alacağı	tüm	
önemli	kararlarda	rehberliğini	sunardı.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	III.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

11. I. Dört	gün	boyunca	dağda	kalacak	ekibimiz	 için	 son	
alışveriş	 noktasından	 ekmek	 alıp	 eksiklerimizi	 ta-
mamladık.

II.	 Kara	dayanıklı	giysilerimizi	giyip	Uçansu	Deresi’nin	
yanından	yürümeye	başladık.

III.	 Ancak,	karın	tadına	vardıkça,	şehrin	kaosunda	bem-
beyaz	 kar	 görmenin	 mümkün	 olmadığını	 düşünüp	
keyiflendim.

IV.	 Rahatına	düşkün	tarafım,	bu	karda	kışta	donmak	için	
buralara	kadar	gelmem	gerekmediğini	söyledi	durdu.

V.	 Yürüyüşün	 ilk	yarım	saatini,	her	zaman	olduğu	gibi	
kendime	kızmakla	harcadım.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	V.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

12. I.	 Uluslararası	Doğal	Hayatı	Koruma	Birliği,	dünya-
da	nesli	en	 fazla	 tehdit	altında	olan	memeli	gru-
bun	lemurlar	olduğunu	açıkladı.

II.	 Geçtiğimiz	 ay	 yapılan	 toplantıda	 103	 lemur	
türünden	 23’ü,	 soyu	 tükenmekte	 olan	 hayvanlar	
ketagorisine	alındı.

III.	 Madagaskar’daki	 ormanların	 tahrip	 edilmesi	 ve	
Afrika’nın	Hint	Okyanusu	kıyılarındaki	politik	kar-
gaşa,	bu	hayvanların	korunmasıyla	 ilgili	etkili	bir	
önlem	alınmasını	engelliyor.

IV.	 Hâlbuki	 iki	 yıl	 önce	 yapılan	 Küresel	 Memeliler	
Konferansı’nda	lemur	türlerinden	sadece	8’i	soyu	
tükenmekte	olan	hayvanlar	kategorisindeydi.

V.	 Özellikle	 yiyecek	 olarak	 avlanmaları	 da	 nesiller-
inin	 hızla	 tükenmesindeki	 en	 büyük	 tehditlerden	
biri	olarak	karşımıza	çıkıyor.	

A)	I	ve	III	 	 B)	I	ve	V		 C)	III	ve	IV	
		 D)	II	ve	IV	 E)	III	ve	V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1. – 12. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELERİN 
ANLAMLI BİR BÜTÜN OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLE-
RİNİN BİRBİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ 
BULUNUZ?

1. I. Geçen	birkaç	yılda	Avrupa’daki	hayvanat	bahçelerin-
den	700’e	yakın	hayvan	çalındı.

II.	 Hayatta	 kalanların	 ise	dünya	geneline	 yayılan	hay-
van	ticareti	ağıyla	satışa	sunulduğu	sanılıyor.

III.	 Polis,	bunlardan	kimilerini	bulup	çalındıkları	 yerlere	
geri	götürdü	ama	çoğunun	izi	bulunamadı.

IV.	 Kayıp	 hayvanlardan	 kimilerinin	 karşılaştıkları	 olum-
suz	koşullar	nedeniyle	ölmüş	olabileceği	söyleniyor.

V.	 Hayvanların,	egzotik	hayvanlara	olan	talebin	artması	
ve	ender	bulunmaları	nedeniyle	çalındığı	düşünülü-
yor.

A)	I.	ve	IV.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

2. I. Soyu	 tükenmekte	olan	Amerikan	 turnalarının	sayısı	
yapılan	çalışmalarla	500’e	yaklaştı.

II.	 Bu	kuşları	doğal	hayata	alıştırmak	için	Göç	Operas-
yonu	adı	verilen	bir	çalışma	başlatıldı.

III.	 Eğitim	 sonunda	 kuşlar,	 Necedah’taki	 sığınaktan	
havalanan	uçakları	 izleyerek	2000	km	ötede,	Flori-
da’nın	Meksika	Körfezi	kıyısındaki	kışlama	alanları-
na	göç	ettirilecek.

IV.	Göç	Operasyonu’nda,	turnalar	bir	lideri	izleme	içgü-
dülerini	 kullanarak	 aynen	 atalarını	 izler	 gibi	 “ultrali-
ght”	uçakları	izlemek	üzere	eğitiliyor.

V.	 Doğa	korumacılar,	turnalar	yabanıl	yaşamı	kendi	ba-
şına	sürdürebilecek	duruma	geldiğinde	bu	çalışmaya	
son	verecekler.

A)	I.	ve	III.	 B)	I.	ve	IV.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

3. I. Beş	 yaşında	 devlet	 desteğiyle	 konservatuvarın	 en	
genç	 öğrencisi	 olarak	 “Harika	 Çocuklar	 Yasası”nın	
kendisine	sağladığı	olanaklardan	yararlandı.

II.	 Üstat,	 piyanoda	 bir	 şeyler	 çaldı	 ve	 aynı	 parçaları	
onun	da	çalmasını	istedi.

III.	 Onun,	parçaları	başarıyla	çalması	daha	o	günlerde	
müziğin	harika	çocuğu	olacağının	bir	göstergesiydi.

IV.	Müzik	konusundaki	yeteneği	fark	edilince	annesi	onu	
elinden	tuttuğu	gibi	Cemal	Reşit	Rey’e	götürdü.

V.	 Günümüzde	yılda	doksan	konser	veren	sanatçı,	kla-
sik	Türk	müziğine	önemli	yapıtlar	kazandırdı.

A)	I.	ve	IV.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	III.	ve	V.

4. I.	 Uzun	bayram	tatiline	bir	hafta	daha	ekleyip	uzak	di-
yarlara	on	on	beş	günlük	bir	seyahat	yapmayı	kafa-
mıza	koymuştuk.

II.	 Sonunda	Kuzey	Hindistan’a	gitmeye	karar	verdik.
III.	 Gezi	öncesi	o	ülkeyi	tanımak	için	ne	hazırlıklar	yap-

madık	ki…
IV.	 İşin	ruhsal	hazırlık	devresini	de	unutmadan,	kendimi-

zi	 fakirliğe	 iyice	hazırladık	ve	farklı	kültürleri	 tanıma	
adına	altı	kişilik	ekibimizle	yola	koyulduk.

V.	 Hindistan,	Budizm,	Jainizm	üzerine	internetten	indiri-
len	sayfalarca	yazı,	Hindistan	ve	Nepal	tarihiyle	ilgili	
kitaplar,	gezi	yazıları,	anılar	derken	gideceğimiz	yer	
hakkında	epey	bilgi	sahibi	olduk.

A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.
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5. I.	 Hastane	enfeksiyonlarıyla	mücadele	etmek	 için	bir-
çok	hastanede	enfeksiyon	kontrol	komiteleri	ve	nas-
tane	enfeksiyonları	izleme	sistemleri	kuruluyor.

II.	 Enfeksiyon	oranları,	dağılımları,	enfeksiyona	neden	
olan	mikroorganizmalar	 ve	 bunların	 hangi	 antibiyo-
tiklere	 dirençli	 olduğu	 bu	 sistemlerle	 izlenip	 analiz	
edilebiliyor.

III.	 Bu	izleme	sisteminden	elde	edilen	sonuçlar	doğrultu-
sunda	her	hastanenin	enfeksiyon	oranları	ve	yüksek	
risk	altındaki	birimleri	belirlenir.

IV.	 Tüm	bunlar	hastane	enfeksiyonu	riskini	en	düşük	dü-
zeyde	 tutmak,	 salgınları	 önlemek	 ve	 kontrol	 etmek	
için	 hastane	enfeksiyonları	 izleme	sistemlerinin	 zo-
runluluğunu	açıklıyor.

V.	 Böylece	 alınacak	 önlemler	 ve	 sağlık	 personelinin	
eğitim	programları,	hastanenin	özellikleri	ve	gereksi-
nimlerine	göre	düzenlenebiliyor.

A)	II.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

6. I.	 İşte	 buradan,	 kayalığın	 tepesinden	 aşağıya	 bakar-
ken,	çağlayandan	uçuşan	serin	su	damlacıkları,	Ak-
deniz	sıcağını,	üstünüzdeki	başınızdaki	tozu	unuttu-
ruverir.

II.	 Çağlayanların	sesleri	de	sarp	kayalıklarda	yankılanır.
III.	 Bu	çağlayanlara	giden	yollar,	kurumuş	dere	yatakla-

rından,	dar	patikalardan,	çam	ormanlarından	geçer.
IV.	 Ardından,	bir	kayalığın	önünde	birdenbire	son	bulur.
V.	 Toros	Dağlarında	duyulan	yalnızca	kartalların	kanat	

sesleri	ve	dağ	keçilerinin	ayak	sesleri	değildir.

A)	I.	ve	III.	 B)	I.	ve	V.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	II.	ve	IV.	 E)	III.	ve	V.

7. I.	 Harşena	(Amasya)	Dağı’nın	güneye	bakan	eteklerin-
deki	kalker	kayalar	oyularak	yapılan	Kral	Kaya	Me-
zarları	oldukça	ilgi	çekiyor.

II.	 İçindeki	 mezarlar	 bakımından	 en	 önemli	 ve	 ilginç	
olanı,	 güneş	 vurduğunda	 cephesinin	 parlamasıyla	
dikkat	çeken	Aynalı	Mağara.

III.	 Örneğin	 Mithridotes’in	 barış	 görüşmelerini	 yokuşa	
süren	Roma	elçilerini	buraya	hapsettiği,	tarihî	belge-
lerle	belirlenmiştir.

IV.	 Bazı	Kral	Kaya	Mezarları	da	savaş	yıllarında	hapis-
hane	ve	cezalandırma	mekânı	olarak	kullanılmış.

V.	 Ötekilerden	farklı	olarak	yerleşim	ve	ibadet	amacıyla	
oyulduğu	tahmin	edilen	bu	mağaranın	önemi	“Büyük	
Rahip	Tes”	yazısından	anlaşılıyor.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

8. I.	 Yayınevlerinin	bir	diğer	çözümü	de	baskı	adedini	dü-
şürmek.

II.	 Söz	gelimi	 kitap	 çeşidini	 artırıyor,	 böylelikle	 okurun	
seçeneklerini	çoğaltıp	satın	alma	olasılığını	yükselt-
meye	çabalıyorlar.

III.	 Yayıncılar	 kitap	 satışlarındaki	 düşüşün	 getirdiği	
olumsuzlukları	 gidermek	 ve	 sektörü	 koruyabilmek	
için	geçici	de	olsa	kimi	çözümler	üretmeye	çalışıyor.

IV.	 10	yıl	öncesine	kadar	yaklaşık	5	bin	adet	basılan	ki-
taplar	artık	ortalama	bin	adet	basılıyor.

V.	 Hatta	bazı	büyük	yayınevleri	bile	kimi	yeni	kitapların	
baskısını	500	adet	yapıyor.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.
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9. I.	 Arkeolojinin	 bugün	 bilinen	 anlamı	 ile	 ortaya	 çıkışı,	
15.	yüzyılda	filizlenen	Rönesans’ın	Avrupa’da	yayıl-
dığı	yıllara	rastlar.

II.	 Rönesans’ın	 etkisiyle	 Hristiyanlığın	 kökenini,	 eski	
azizleri	araştıranlar,	tapınaklar,	mezarlar,	antik	kent-
ler	buldu	ve	arkeoloji	bir	disiplin	olarak	bilim	dünya-
sındaki	yerini	aldı.

III.	 İlk	sistemli	kazılar	ise	İtalya’da	Vezüv	Yanardağı’nın	
püskürttüğü	lavlar	altında	kalan	Pompeii	ve	Hercula-
neum	antik	kentlerinde	18.	yüzyılda	başlatıldı.

IV.	 Buradan	 çıkarılan	 yapıtlar,	 1883’te	 Osman	 Hamdi	
Bey	tarafından	kurulan	İstanbul	Arkeoloji	Müzesinde	
toplanmaya	başladı.

V.	 Anadolu’daki	 ilk	 kazılar	 da	 19.	 yüzyıl	 sonlarında	 
Troia’da	gerçekleştirildi.

A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	V.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

10. I.	 Uzmanlar	arasında	okul	öncesi	eğitime	başlama	yaşı	
konusunda	görüş	ayrılıkları	bulunuyor.

II.	 Çünkü	ancak	bu	becerileri	kazanmış	çocuk	okul	orta-
mına	uyum	sağlayıp	bundan	keyif	alabilir,	paylaşım-
da	bulunabilir.

III.	 Anaokuluna	başlayacak	çocuğun,	kendini	ifade	ede-
bilmesi,	basit	komutları	anlayabilmesi,	tepki	verebil-
mesi,	 tuvalet	eğitimini	kazanmış	olması,	yürüme	ve	
koşma	gibi	motor	becerilerinin	gelişmiş	olması	bek-
lenir.

IV.	 Kimi	uzmanlara	göre	anaokuluna	başlama	yaşı	2-3	
iken	kimilerine	göre	ise	3-4’tür.

V.	 Ne	var	ki	bu	becerileri	kazanma	yaşının	her	çocukta	
aynı	olmadığını	da	unutmamak	gerekir.

A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

11. I.	 Birecik	Barajı’nın	yapımı	sırasında	Şanlıurfa’nın	Hal-
feti	ilçesinin	bir	bölümü	sular	altında	kaldı.

II.	 Çoğunluğu	çiftçilik	yapan	bölge	halkı	önceleri	bu	du-
rumdan	büyük	üzüntü	duydu.

III.	 Ancak	bu	durum	Halfeti’yi	bir	 turizm	merkezi	hâline	
getirdi.

IV.	 Yerli	ve	yabancı	turistler	bu	turlarda	en	çok	su	altında	
kalan	 camileri,	 evleri,	 Savaşan	 köyünü	 ve	 Rumka-
le’yi	görmek	istiyor.

V.	 Geçmişte	evinden	ve	tarlasından	olduğu	için	üzülen	
insanlar	şimdi,	özellikle	hafta	sonlarında	gelen	turist-
lere	tekne	turları	yaptırıyor.

A)	I.	ve	V.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	V.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

12. I.	 Işık	hızını	ölçmek	için	ışıktan	hızlı	gitmeye	gerek	yok.
II.	 Bunun	için	arabanın	belli	bir	mesafeyi	ne	kadar	za-

manda	katettiğini	ölçmemiz	yeterli.
III.	 Örneğin,	bir	arabanın	saatte	kaç	kilometre	hızla	gitti-

ğini	ölçmek	istiyorsunuz.
IV.	 Aynı	şekilde	ışığın	da	belli	bir	mesafeyi	ne	kadar	za-

manda	katettiğini	ölçerseniz	hızını	hesaplarsınız.
V.	 Nitekim	bu	yolla	1676’da	Ole	Roemer,	Jüpiter’in	uy-

dusu	Io’yu	gözlemleyerek	ışığın	hızını	ölçmüştür.

A)	II.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	III.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C D A E E B D A E C E A



NOT ALINIZ
.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Tarih: ....... /......... / ........

129



NOT ALINIZ
.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Tarih: ....... /......... / ........

130



NOT ALINIZ
.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Tarih: ....... /......... / ........

131



132

PARAGRAF OLUŞTURMA

Önceki cümlede derginin 
okunduğuna ve bu cümlede de 
etkilenildiğine göre bu cümle 
de 5. sırada yer almalı .

Cümlede, "Bin Bir Roman" cildi ifadesi ile anlatılmak 
istenen önceki cümlede belirtilen dergidir. Ayrıca daha 
önceki cümlede alınmadığı ifade edilen bir dergiyi bu 
cümlede eline geçirdiği için bu cümle 3. sırada olmalı .

Giriş cümlesinde 
geçen "dergi" 
sözcüğü "bu 
dergi" biçiminde 
tekrar ettiği ve 
bağlantılandırıldığı 
için giriş 
cümlesinden 
sonraki cümledir.

"Onu" sözcüğü "binbir roman" 
cildi ve aynı şekilde "dergi"yi 
işaret ettiği için ve ayrıca önceki 
cümlede eline geçen dergiyi bu 
cümlede okuduğu için bu cümle 
4. sırada olmalı .

Bu cümle, başka bir cümlenin devamı niteliğinde 
olmadığı ve genel bir cümle olduğu için giriş cümlesidir.

I.	 Özellikle	ilk	sayfada	yayımlanan	"Brik	Bradford	Başka	Dünyalarda"	

dizisi	iyice		etkilemişti	beni.

II.	 Sonra	bir	gün	Emirgan'da	oturan	halamın	kızının	evinde	elime	ko-

caman	bir		"Bin	Bir	Roman"	cildi		geçti.

III.	 Bu	dergiyi		çok	severdim	ama	alamazdım.

IV.	 Onu		doya	doya	okuduğumu	anımsıyorum.

V.	 Küçüklüğümde	"Bin	Bir	Roman"	adıyla,	içinde	çizgi	serüvenler	bu-

lunan		bir	dergi		yayımlanırdı.

Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf oluşturacak şe-
kilde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur?

A) I.                 B) II.                 C) III.                 D) IV.                 E) V.
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Bu tür soruları çözerken şu adımlar izlenmeli:
1) Paragrafın giriş cümlesi belirlenmeli ve başa alınmalı . 

(Giriş cümlesi kendisinden önce başka bir cümle varmış 
izlenimini uyandırmaz.)

2) Cümleler arasındaki bağlantıya dikkat edilmeli .
 Bağlantı iki yolla sağlanır:

a) Sözcüklerin tekrar edilmesiyle
b) Gönderim ögeleriyle (bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, 

oysa, ise, ama, fakat, ancak, ayrıca, çünkü…)
3) Duygu düşünce veya olayların belli bir mantıksal ve za-

mansal düzene göre sıralandığı bilinmeli . Özellikle de za-
man bildiren kavramlara dikkat edilmeli .

 önce - sonra geçmiş - gelecek
 dün - bugün - yarın tarihler vs.
 olayların belli bir gerçekleşme sırası vardır. Bu sıraya 

uyulmalıdır.
4) Paragrafın özetini verecek nitelikte olan sonuç cümlesi be-

lirlenmeli ve son cümleye alınmalıdır.

1

5

2

4

3

I.	 Orta	Afrika'da	yaşayan	ve	birbiriyle	ilişkisi	olmayan	yedi	şempanze	
topluluğu	uzun	zamandır		gözlemleniyor.

II.	 Davranışların	kuşaktan	kuşağa	aktarılmasındaki	yolsa,	genç	şem-
panzelerin	yetişkinleri	taklit	ederek	davranışları	öğrenmesi.

III.	 Bu	gözlemlerden		elde	edilen	bulgular	derlenerek,	şempanzelerin	
39	farklı	davraşını	içeren	bir		katalog		hazırlanmış.

IV.	 Gözlemler,	ayrıca,	empanzelerin	listelenen	bu	davranışları		kuşak-
tan	kuşağa	aktardıklarını		ortaya	koymuş.

V.	 Katalogta		taşla	kabukları	kırmaktan	tutun,	parazitlerini	temizleme,	
yağmur	dansı	yapmaya	kadar	çeşitli	davranışlar	listeleniyor.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıra-
landığında, hangisi baştan ikinci cümle olur?

A) I.                 B) II.                 C) III.                 D) IV.                 E) V.
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1. I.		 Ancak	o,	bu	niteliklerle	değil	diğer	insanlarda	bulun-
mayan	yönüyle	büyük	adamdır.

II.	 Bu	dünyada	büyük	adam	da	her	insanda	bulunan	ni-
telikleri	taşır.

III.	 Bu	 eserler	 olmasa	 onun	 da	 basbayağı	 isteklerden,	
tutkulardan	örülmüş	özel	bir	dünyası	vardır.

IV.	 Çünkü	onu	büyük	adam	yapan,	tarih	içinde	gerçek-
leştirmiş	olduğu	eseridir.

V.	 Büyük	adamı	sıradan	adamın	ölçüleriyle	ölçmemek	
gerekir.

Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan 
dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

2. I.	 Gecenin	nemi	henüz	çekilmemişti,	saat	sabahın	ye-
disiydi.

II.	 Köylüler	pazara	gitmek	üzere	aldıkları	boş	torba	ve	
sepetleriyle	dolmuşa	yöneldiler.

III.	 Köylüler	kahvenin	köy	alanına	taşan	sandalyelerine	
birer	ikişer	gelerek	sigara	ve	çay	içmeye	başladılar.

IV.	 Kasabalılar	konuk	ve	bayan	olduğumdan	ön	koltuğu	
bana	bırakarak	sessiz	ve	ağır	hareketlerle	yerleştiler.

V.	 Köyün	 kırık	 dökük	 dolmuşu	 kahvenin	 biraz	 ötesine	
hırıldayarak	yanaştı.

Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi son cüm-
le olur?
 

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

3. I.	 Bu	 tutumuyla,	özellikle	Avrupa’yı	 yücelten	anlatıları	
tarihsel	kurguları	bütünüyle	reddediyor.	

II.	 Bunlara	 ek	 olarak	 böyle	 geniş	 kapsamlı	 çalışmada	
objektiflikten	 ödün	 vermemiş	 olması	 da	 yazar	 için	
başlı	başına	bir	övgü	konusu	oluyor.	

III.	 İnsanlık	tarihiyle	ilgili	bu	serüveni,	bugüne	kadar	sa-
dece	bilinenleri	kronolojik	olarak	sıralayan	tüm	diğer	
dünya	tarihi	anlatıcılarından	çok	farklı	bir	yaklaşımla	
sergiliyor.	

IV.	 Tarihçi	Clive	Ponting,	ilk	insandan	başlayarak	yirmin-
ci	yüzyıla	kadar,	insanlık	tarihinin	çarpıcı	serüvenine	
farklı	bir	açıdan	bakıyor.

V.	 Bu	 anlatıcıların	 aksine	 hiçbir	 coğrafyaya	 ya	 da	 dö-
neme	iltimas	geçmeden,	tarih	boyunca	dünyanın	her	
yerinde	 bulunan	 insan	 topluluklarının	 hikâyesini	 eş	
zamanlı	olarak	anlatıyor.	

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi, baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

4. I.	 Sanatçı	 bu	 yüzden	 hayatı	 yorumlamayı	 bir	 kenara	
bırakmalı,	aktarmaya	çalışmalıdır.

II.	 Sanat	öyle	bir	ayna	ki	hayatın	bütün	yönleri	onda	ol-
duğu	gibi	yansır.

III.	 Aktarmayan,	kendi	düşüncelerini,	yorumlarını	sunan	
sanatçıların	yapıtlarında	hep	bir	eksiklik	vardır.

IV.	 Yoksa	 gevezelikleriyle	 hatırlanacak	 ya	 da	 kısa	 za-
manda	unutulacaklardır.

V.		 Bu	eksikliği	susarak,	yaşamın	kendisine	saygı	göste-
rerek	giderebilirler.

Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan 
dördüncü olur?
 

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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5. I.		 Sanki	Tanrı	bize	ilk	defasında	yaptığımız	hataları	te-
lafi	fırsatı	verir.

II.		 Bu	 tekrarlanma	olayı	 halk	 diliyle	 “Postacı	 kapıyı	 iki	
kere	çalar.”	diye	özetlenmiştir.

III.		Ünlü	filozof	Hegel:	“Tarihte	olaylar	iki	kez	tekrarlanır.”	
der.	

IV.	 Kendi	 hayatımızda	 da	 birçok	 olayın	 tekrarlandığını	
görürüz.

V.		 Eğer	bu	telafi	fırsatını	anlamaz	ya	da	değerlendire-
mezsek	“çekip	gitmekten”	başka	çare	yok	gibidir.

Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan 
üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

6. I.	 Bir	an	için	gözlerini	kapattı.
II.	 Henüz	iskelet	hâlindeki	eseri	bıraktığı	gibi	duruyordu.
III.	 Bu	hayalle	zevkin	içine	yayıldığını	hissetti.
IV.	 	 Onu	hayalinde	tamamlamış	olarak	canlandırdı.
V.		 Heykel	üzerindeki	çalışmalarına	dokunulmamıştı.
Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan 
üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

7. I.		 Artık	 iyice	soğumuş	olan	çayından	bir	yudum	daha	
aldı.

II.		 Çayını	yudumladıktan	sonra	gözlüğünü	yeniden	 ta-
kıp	dosyayı	incelemeye	devam	etti.

III.		Kendisini	oldukça	yorgun	hissediyordu.
IV.		Gözlüğünü	çıkardı	parmağının	arkası	ile	burun	kemi-

ğini	iyice	ovdu.
V.				Kollarını	iki	yana	açarak	yorgun	yorgun	gerildi.
Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan 
dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

8. I. Ayrıca,	 sinema	 salonunda	 bulunan	 kişilerin	 reklam	
başlayınca	 televizyonda	 olduğu	 gibi	 kanal	 değiştir-
me,	 başka	 işlerle	meşgul	 olma	gibi	 şansları	 bulun-
mamaktadır.

II.	 Sinema,	 bir	 reklam	ortamı	 olarak	 televizyonla	 ben-
zeşmektedir.

III.	 Bu	 durum,	 izleyicilerin	 beyaz	 perdedeki	 reklamları	
başından	sonuna	değin	 izlemesini	zorunlu	kılmakta	
ve	reklamın	etkisini	daha	da	yükseltmektedir.

IV.	 Çünkü	 sinema	 salonlarının	 sahip	 oldukları	 dev	 ek-
ranlar,	gelişmiş	ses	donanımları,	izleyiciler	üzerinde	
reklamları	oldukça	etkili	kılmaktadır.

V.	 Ancak,	sinemada	yayımlanan	reklamlar,	 izleyicilerin	
ilgisini	çekmede	televizyondan	daha	başarılıdır.

Hangisi sonuncu cümle olur?   

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

9. I.	 Bu	korkunç	olaylar	yetmezmiş	gibi	bir	de	bütün	Türk	
izlerinin	 silinmesi	 için	 şehirler	 adeta	 yeniden	 inşa	
edildi.	

II.	 Yalın	 ayak	 yola	 çıkan,	 çoğu	 kadın	 ve	 çocuklardan	
oluşan	bu	insanlar,	Bulgar	asker	ve	çetelerinin	saldı-
rılarından	kaçıyordu.	

III.	 Balkan	Savaşlarının	 en	belirgin	 özelliği,	 sivil	 halkın	
hedef	alınmasıydı.	

IV.	Öyle	korkunç	kıyımlar	yaşandı	ki	Balkan	Türkleri	kit-
leler	hâlinde	yollara	düştüler.	

V.	 Yine	de	saldırılara	uğramaktan	kurtulamayarak	yol-
larda	can	verdiler.	

Hangisi baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

10. I.		 Üzerine	dikilen	gözleri	görünce	büsbütün	şaşırdı.
II.	 Sonra	“Çalamayacağım.”	deyip	özür	diledi.
III.	 Ve	terlemeye	başladı.
IV.	 Sazını	kucağına	aldı	fakat	sazı	bir	türlü	yerleştireme-

di	ve	şaşırıp	etrafına	bakındı.
V.	 Genç	Âşık,	iki	dizini	sımsıkı	birbirine	yapıştırmış,	bekliyor-

du.
Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi son cüm-
le olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B D C E B A A C B B
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1. I.	 Globalleşme,	 yereli	 dünya	 sahnesine	 taşımak	 de-
mekse,	bu	restoranlar	bunu	başarmışlar	çoktan.

II.	 Şimdi	 İstanbul’da	ot	kültürüne	özen	gösteren,	yerel	
mutfaklarımızı	metropole	taşıyan	restoranlar	var.

III.	 Bulamadığım	 içinde	 valiz	 dolusu	 ot	 taşırdım	 İz-
mir’den.

IV.	 İstanbul’da	eskiden	İzmir	kültürünün	bir	parçası	olan	
bu	otları	bulamazdım.

V.	 İzmir	kültüründe	otların	ayrı	bir	yeri	vardır.
Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan 
üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

2. I.	 Davetiyeye	ekli	program	ilgimi	çektiği	için	bu	şenliğe	
katıldım.

II.	 Bu	söz	bende	heyecan	uyandırdı.
III.	 Geçtiğimiz	 cuma	 günü	 “Gezginler	 Kulübü”,	 Eminö-

nü’nde,	kulübün	bulunduğu	çevrede	bir	sokak	şenliği	
düzenledi.

IV.	 Burada	bir	konuşma	yapan	bir	yetkili,	tarihî	atmosferi	
itibarıyla	Eminönü’nde	yaşamanın	bir	ayrıcalık	oldu-
ğunu	söyledi.

V.	 Ama	gördüğüm	kadarıyla,	kapılardaki,	pencerelerde-
ki	sokak	sakinlerini	ve	esnafı	pek	etkilemedi.

Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi son cüm-
le olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

3. I.	 Ege’nin	gizli	koyları	Sokakağzı	ve	Sütlüce’den	yola	
çıkıyoruz.

II.	 İyisi	mi	ver	elini	Çetmi,	diyoruz.
III.	 Üç	kilometre	sonra,	lacivert	sulardan	uzak	ama	kör-

feze	en	hâkim	yerde	kurulan	Çetmi’ye	ulaşıyoruz.
IV.	 Buradaki	mahşerî	 kalabalığı	 görünce	doğrusu	 tadı-

mız	kaçıyor.
V.	 Balabanlı	köyü	üzerinden	ünlü	filozof	Aristo’nun	fel-

sefe	okulunu	kurup,	ders	verdiği	Assos’a	geliyoruz.
Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan 
üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

4. I.	 Teknolojik	yenilikler	yaşamı	büyük	ölçüde	kolaylaştı-
rıyor,	doğru.

II.	 Bilim	kurgu	filmleri	gerçek	mi	oluyor	ne?
III.	 Ancak	teknoloji,	silah	sanayisini	de	geliştiriyor.
IV.	 Bahsi	geçen	uçak	“Predatör”	denen,	oldukça	alçak-

tan	uçabilen	ve	hedefe	çok	yakından	füze	atabilen	bir	
uçakmış.

V.	 Geçenlerde	gazetelerde	bu	gelişimden	etkilenen	bir	
uçaktan	bahsediliyordu.

Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan 
dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

5. I.	 Geçenlerde	arkadaşlarla	bir	araya	geldik.
II.	 Bir	 saatlik	 çay	 içme	 faslından	 sonra	 şiir	 okumaya	

geçtik.
III.	 Elbette	herkes	kendi	yazdığını	en	güzel	bulacaktı.
IV.	 Amacımız	 yeni	 yazdığımız	 şiirleri	 birbirimize	 oku-

maktı.
V.	 Düşündüğüm	doğru	çıkmış,	herkes	kendi	şiiriyle	ilgili	

övgülere	başlamıştı.
Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi ilk cümle 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

6. I.	 Ödülü	almam,	bundan	dolayı	beni	çok	mutlu	etmişti.
II.	 “Kirlenmiş	Kâğıtlar”	adlı	şiir	kitabımın	ödül	kazanma-

sının	özel	bir	anlamı	var	benim	için.	
III.	 Bir	ödülden	çok,	bir	şiir	anlayışının	haklılık	kazanma-

sıydı	bu	anlam.
IV.	 Toplumu	konu	edinen	şiiri	edebiyattan	saymayanlar-

la	bir	dönem	tartışmıştım.
V.	 Bu	ödül,	o	tartışmada	kimin	doğruları	söylediğini	gös-

teriyordu.	
Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan 
ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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7. I.	 Kimi	zaman	günlük	tutan	kısa	değinilerle	yetinir.	
II.	 Özel	toplantılarla	ilgili	izlenimler	sıcağı	sıcağına	yazı-

ya	geçilirse	anılar	yitip	gitmez.	
III.	 Kimi	 zaman	 ise	 aldığı	 notları	 günün	 ayrıntılarıyla	

zenginleştirir.	
IV.	 O	anı	kırıntısına	bu	zenginlikle	bir	öykü	boyutu	ka-

zandırır.
V.	 Günlüklerde	daha	iyi	korunur	o	izlenimler.	
Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi son cüm-
le olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

8. I.	 İrice	bir	şeydi,	kocaman	düğmeleri	vardı.	
II.	 Hep	orada,	yüksekçe	bir	yerde	dururdu	dedemin	rad-

yosu.
III.	 Yasak	bir	meyveye	yaklaşır	gibi	dokunmaya	çalışır-

dık	bazen	de.
IV.	 Düğmelerden	 birini	 çevirince	 rakamların,	 şehir	 ad-

larının	 yazılı	 olduğu	 şeridin	 lambası	 yanar,	 diğerini	
çevirince	kırmızı	bir	ibre	sağa	sola	gezinirdi.

V.	 Yüksekteki	bu	radyoyu	kudurtan	bir	merakla	izlerdik	
bazen.

Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan 
üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

9. I.	 Bu	ağaçlardan	biri	de	çınar	ağacıdır.	
II.	 Biz	gençler	de	özgürlüğü,	bağımsızlığı,	devrimi	se-

verek;	yurdumuzu	örten,	aydınlığa,	esenliğe	ulaşan	
dallarımızla	Cumhuriyet	ağacında	yaşayacağız.

III.	 Yurdumuzda	çınar	ağacı	en	çok	da	Bursa’da,	toprağı	
severek,	güneşi	severek	yaşar.

IV.	 Biz	yaşadıkça,	halkımız	yaşadıkça	Cumhuriyet	ağacı	
da	yaşayacaktır.	

V.	 Ağaçlar	içinde	çok	yaşayanları	vardır.	
Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan 
dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

10. I.	 Bozcaada’nın	dar	gibi	görünüp	aralarına	girdikçe	ge-
nişleyen	sokakları	da	bu	kuralı	doğrular	biçimde	ada	
bilmecesinin	elemanlarını	oluşturur.	

II.	 Sanki	kentin	bilmecesi	orada	çözülecekmiş	gibi	gelir	
bana.

III.	 Çoğu	kez	de	bu	doğru	çıkar	ve	bilmece	çözülüverir	
sokak	 içlerinde,	 evlerin	 duvarlarında,	 kaldırımlarda	
yürüyenlerin	bakışlarında.

IV.	Gittiğim	her	kentte	sokak	araları	hep	ilgimi	çekmiştir.
V.	 Elbette,	 bu	 bilmecenin	 önemli	 ögeleri	 olan	 iki	 katlı	

Bozcaada	evleriyle	 bunları	 taçlandıran	 begonvilleri,	
boru	çiçeklerini	de	unutmamak	gerek.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir 
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi 
sonuncu cümle olur? 

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1. I.	 Bu	oluşumlardan	biri	de	kumullardır	ve	bu	kumullar	
çok	sayıda	endemik	bitkinin	yaşam	alanıdır.

II.	 Ancak	 tüm	 dünyada	 olduğu	 gibi	 ülkemizde	 de	 kıyı	
bölgelerde	 çok	 sayıda	 insan	 yaşaması	 kumulların	
zarar	görmesine	neden	olmaktadır.

III.	 Ülkemizin	coğrafi	konumu,	yaşanan	farklı	iklim	tipleri,	
görülen	farklı	jeolojik	yapılar	ve	oluşumlar;	bitki,	hay-
van	ve	mantar	türleri	için	çok	çeşitli	yaşam	ortamları	
oluşturur.

IV.	Örneğin	soyları	tehlikede	olan	deniz	kaplumbağala-
rının	ve	çok	sayıda	su	kuşunun	yanında,	çeşitli	bitki	
türleri	de	yaşamaktadır	bu	kumullarda.

V.	 Ayrıca	kumullardaki	kumun	inşaatlarda	kullanılması,	
aşırı	 otlatma	ve	 yangınlar	 gibi	 diğer	 insan	 kaynaklı	
etkenler	de	kumul	ekosistemlerini	olumsuz	yönde	et-
kilemektedir.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

2. I.  Koşuşturanlar	içinde	en	telaşlı	olansa	birlik	komuta-
nıydı.	

II.	 Bu	nedenle	karakoldaki	bütün	personel,	sabahın	çok	
erken	saatlerinden	başlayarak	bir	 koşuşturma	 içine	
girmişti.	

III.	 Kolordu	 komutanının	 o	 sabah	 sınır	 karakolunu	 de-
netlemeye	geleceği	haberi	alınmıştı.	

IV.	 Birlik	kısa	sürede	denetime	hazır	duruma	getirildi.	
V.	 Birlik	komutanı	bir	yandan	koğuştaki	yataklara	çeki-

düzen	verdirirken	bir	 yandan	da	erlerin	kıyafetlerini	
kontrol	ediyordu.	

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü 
cümle olur? 

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

3. I.	 Birincisi	metabolizma	artıkları	şeklinde	ortaya	çıkan	
maddelerden	oluşan	pigment	renkleridir.

II.	 Kelebeklerde	renk	iki	yolla	oluşur.
III.	 İkincisi	 ışığın	 kırılma	 ve	 yansımasıyla	 ortaya	 çıkan	

yapısal	renklerdir.
IV.	 Pigmentlerden	kaynaklanan	renkler	ise	kelebek	ete-

re	yatırılarak	kolayca	belirlenebilir.
V.	 Yapısal	renkler	az	ya	da	çok	belirgin	bir	parıltı	eşliğin-

de	ortaya	çıkar.
Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında, hangisi son cümle olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

4. I.	 Amerikalı	 bilim	 insanları,	 uzaylıların	 yaşayabileceği	
en	uygun	gezegen	ve	uyduları	belirlemek	için	farklı	
ölçütlere	dayanan	iki	endeks	geliştirdi.

II.	 “Dünya’ya	Benzerlik	Endeksi”nde	gezegenler	ve	uy-
dular	 büyüklük,	 yoğunluk	 ve	 ana	 yıldızdan	 uzaklık	
gibi	özellikler	bakımından	birbirleriyle	karşılaştırıldı.

III.	 Ayrıca	karşılaştırılan	bu	gök	cisimlerinde	ana	yıldız-
dan	gelen	ışık	ya	da	gelgit	çekimi	gibi,	organizmalara	
enerji	verebilecek	kaynaklar	olup	olmadığı	sorularına	
da	yanıt	arandı.

IV.	 “Gezegen	 Yaşanabilirlik	 Endeksi”nde	 ise	 bunların	
yüzeyinin	buzla	mı	yoksa	 taşla	mı	kaplı	olduğu,	at-
mosferi	 ya	da	manyetik	alanının	olup	olmadığı	gibi	
özellikler	üzerinde	duruldu.

V.	 Birincisi	 “Dünya’ya	Benzerlik	Endeksi”,	 ikincisi	 “Ge-
zegen	Yaşanabilirlik	Endeksi”.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün 
oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan 
üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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5. I.		 Bu	da,	anlatılanlar	arasındaki	güçlü	bağlantılar	aracı-
lığıyla	sonuca	ulaşmış	olmak	anlamına	gelir.

II.	 Bu	yürüyüşteki	en	yüksek	dağ,	kuşkusuz,	kitabın	so-
nudur.

III.	 Çünkü	her	şeyin	bir	araya	geldiği	en	güzel	manzara	
buradan	görünmelidir.

IV.	 Kitap	 yazmak,	 vadilerden	geçip	 dağları	 aştığın	 çok	
uzun	bir	yürüyüşe	çıkmak	gibidir.

V.	 Ama	o	noktaya	gelene	kadar	çok	uzun	ve	yorucu	bir	
süreçten	geçersin.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün 
oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan 
ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

6. I.		 Bunun	ilginç	bir	örneği,	Nobel	Fizik	Ödülü’nü	kazan-
mış	olan	fizikçi	Rabi’dir.

II.	 Bilimin,	buluşun,	keşfin	kaynağı	soru	sormaktır,	sor-
gulamaktır.

III.	 “Anneme.	 Çünkü	 okuldan	 eve	 geldiğimde,	 annem	
hiçbir	zaman	‘Öğretmenin	sana	aferin	dedi	mi?’	tar-
zında	 sorular	 sormazdı;	 ‘Bugün	öğretmenine	 iyi	 bir	
soru	sordun	mu	oğlum?’	derdi.”

IV.	 Bu	soruyu	Rabi	şöyle	cevaplamıştı:
V.	 Rabi	 Nobel’i	 kazandığında,	 gazeteciler	 kendisine	

dünya	çapındaki	bu	başarıyı	en	çok	kime	borçlu	ol-
duğunu	sormuşlardı.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

7. I.		 Yapacağınız	birkaç	ufak	uygulama	ile	teneke	kutuyu	
tanıyamayacaksınız.

II.	 Tenekeyi	 dip	 kısmından	 matkapla	 delerek	 duvara	
sabitleyebileceğiniz	gibi,	saksı	veya	oyuncak	kutusu	
olarak	da	kullanabilirsiniz.

III.	 Tenekeyi	üst	kenarından	teneke	makası	ile	kesin	ve	
koli	bandı	kullanarak	keskin	kenarları	koruma	altına	
alın.

IV.	 Bu	 esnada	 yüzey	 ile	 folyo	 arasında	 hava	 boşluğu	
kalmamasına	özen	gösterin.

V.	 Elinizde	büyükçe	bir	teneke	varsa	sakın	atmayın.
VI.	Daha	sonra	kutunun	tüm	yüzeylerini	yapışkanlı	folyo	

kullanarak	kaplayın.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün 
oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan 
beşinci olur?

A) II.            B) III.            C) IV.            D) V.            E) VI.

8. I.		 Sergilenen	 fotoğraflar,	 su	 altı	 yaşamının	 24	 saatini	
gösterecek	biçimde	2260	fotoğraf	arasından	seçildi.

II.	 Su	altı	ortamının	daha	iyi	algılanabilmesi	için	gündüz	
ve	gece	 fotoğraflarının	sergilendiği	bölümlerde	özel	
ışıklandırmalar	yapıldı.

III.	 Dünya	Su	Altı	 Fotoğraf	 Şampiyonası’nda	 altın	ma-
dalya	kazanan	su	altı	fotoğraf	millî	takımı,	su	altı	ya-
şamına	dikkat	çekmek	amacıyla	 “Denizde	24	Saat”	
projesini	gerçekleştirdi.

IV.	 Seçilen	bu	fotoğraflar	sayesinde,	su	altındaki	yaşa-
mın	gündüz	ve	gece	nasıl	değiştiği	belgelenmiş	oldu.

V.	 Proje	 kapsamında	 Bodrum	Küçük	 Resifi’nde	 yaşa-
nan	bir	güne	ait	fotoğraflar	sergilendi.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü cüm-
le olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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9. I.		 Bu	çakıllar	ilk	bakışta	size	fazla	bir	şey	ifade	etmeye-
bilir.

II.	 Suyla	taşınırken	yeterince	yuvarlanmadığı	için	köşeli	
yapısını	hâlâ	korumaktadır.

III.	 Oysa	biraz	jeoloji	bilgisine	sahipseniz,	onlar	size	ba-
şından	neler	geçtiğini	çok	rahat	anlatabilir.

IV.	 Bir	dere	kenarında	yürürken	gözünüzü	bir	an	olsun	
çiçeklerden,	ağaçlardan	ayırıp	deredeki	çakıllara	ba-
kın.

V.	 Örneğin,	 çakıl	 köşeliyse	 bu	 onun	 koptuğu	 kaya	 ile	
bulunduğunuz	 yer	 arasında	 fazla	 mesafe	 olmadığı	
anlamına	gelir.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü 
cümle olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

10. I.	 En	zeki	hayvan	ise	bir	tek	şey	yapar.
II.		 Arı	ise	dolaşık	imbiklere	gereksinme	duymadan,	ba-

lını	süzer.
III.		Bütün	canlı	yaratıklara	göre	insanı	üstün	yapan,	ye-

teneklerinin	çeşitliliğidir.
IV.		Örümcek,	en	usta	dokumacı	gibi,	 tuzağının	 tellerini	

örer.
V.			Fakat	hayvanlar	yaptığını,	kusursuz	yapar.
Yukarıdaki cümleler anlamlı ve kurallı bir paragraf 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan 
ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1. I.		 Eriyen	camın	kum	zerreciklerini	birbirine	yapıştırma-
sıyla	 yüzyıllarca	 sağlam	 kalabilen,	 dayanıklı	 çiniler	
ortaya	çıkardı.

II.	 Ünlü	İznik	çinileri	topraktan	değil	kumdan	yapılır,	ku-
mun	dağılmasını	önlemek	için	de	cam	kullanılırdı.

III.	 Çok	sağlam	yapılmış	bir	bina	bile	zamanla	yıprana-
bilir,	ama	varsa,	binanın	çini	bezemeleri	sapasağlam	
kalır.

IV.	 Bu	sağlamlık	çininin	yapımında	kullanılan	malzeme-
den	ve	yapılış	yönteminden	kaynaklanır.

V.	 Külçe	olarak	üretilen	cam,	pudra	hâline	getirilip	kum-
la	 karıştırıldıktan	 sonra	 kalıplara	 basılır	 ve	 pişmek	
üzere	fırına	verilirdi.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci cümle 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

2. I.	 Yaylalarda	 yüksekliğin	 etkisiyle	 oksijen	 azaldığından	
vücudun	oksijen	gereksinimi	artar.

II.	 Yeterli	oksijen	alabilmek	için	daha	derin	ve	sık	nefes	
alınır;	kalp	atışları	hızlanır.

III.	 Böylece	kaslar	toplanır,	beden	çevikleşir;	kişinin	vü-
cut	direnci	artar.

IV.	 Eskiden	 beri	 hasta	 ve	 zayıf	 kişiler	 güçlensin	 diye	
özellikle	yaylaya	çıkarılır.

V.	 Birkaç	gün	içinde	sağlıklı	nefes	alıp	vermenin	etkisiy-
le	alyuvar	ve	kılcal	damar	sayısı	artar.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında, hangisi son cümle olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

3. I.		 Ama	bu	yazı,	onu	“yazar”	yapmaya	yetmeyebilir.	
II.	 Çünkü	yazarlığının	ardında,	onu	yazar	yapan	nitelik-

leri	kale	gibi	durmaktadır.	
III.	 Buna	karşılık,	yazar	olmayan	biri,	gün	gelir	çok	hoş,	

etkileyici	bir	yazı	döktürebilir.	
IV.	 İyi	bir	yazar,	gün	gelir	kötü	bir	yazı	yazabilir.	
V.	 Kötü	yazısı	onun	yazarlık	niteliğinin	sorgulanmasını	

gerektirmez.	
Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü cüm-
le olur? 

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

4. I.		 Bu	yarışma	sonunda	isabetli	ve	hedefe	yakın	atışlar-
la	en	yüksek	puanı	alan	düzeneğin	sahibinin	yarış-
mayı	kazandığı	açıklandı.

II.	 Şenlikte	ortak	ilgi	alanları	bilim	ve	buluş	olan	katılım-
cılardan,	verilen	bir	problemi	kendi	buluşlarıyla	çöz-
meleri	isteniyor.

III.	 Son	şenlikte	ise	katılımcılardan,	bir	Amerikan	futbolu	
topunu	 beş	metre	 uzaklıktaki	 çöp	 bidonunun	 içine,	
bir	dakikalık	süre	içinde	üç	kez	atabilecek	bir	düze-
nek	hazırlamaları	istendi.

IV.	 ABD’de	her	yıl	eğlenme	amacıyla	yapılan	buluş	ya-
rışmasıyla	aynı	biçim	ve	içerikte	olan	“Buluş	Şenliği”	
ABD	dışında	sadece	Türkiye’de	düzenleniyor.

V.	 Önceki	 yarışmaların	 birinde,	 katılımcıların,	 belli	 sa-
yıda	 tenis	 topunu	bir	paravanın	arkasındaki	hedefe	
isabet	ettirecek	bir	mekanizma	oluşturmaları	gereki-
yordu	örneğin.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün 
oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan 
üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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5. I.		 Resimden	anlamak,	Leonardo’nun	deyişiyle,	zihinsel	
bir	etkinliktir.

II.	 Böylesi	bir	doyum	söz	konusu	değilse	dokusal	özel-
likler,	renk	uyumu…	tüm	bunlar	anlamsız	kalır.

III.	 Ben	bu	farkın	bilincine	Avrupa’daki	pek	çok	müze	ve	
sergiyi	gezerek	vardım.

IV.	 Yani	bir	resme	“bakmak”la	onu	“görmek”,	“görmek”le	
o	resmi	“anlamak”	arasında	bir	fark	vardır.

V.	 Aslında	bu	bilince	varmak,	bunu	duyumsamak	ola-
ğanüstü	bir	mutluluktur,	daha	doğrusu	doyuma	ulaş-
maktır.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün 
oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan 
ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

6. I.	 Telif	hakkı	sahipleriyle	adil	sözleşmeler	yaparak	on-
ların	telif	haklarını	güvenceye	alıyoruz.

II.	 Telif	haklarının	güvenceye	alınmasıyla	da	yayıncılı-
ğın	doğru	bir	biçimde	gelişmesine	öncülük	ettiğimizi	
düşünüyoruz.

III.	 Yayımladığımız	 yapıtların	 seçimine	 de	 içerik,	 tasa-
rım	ve	baskısına	da	bütün	çalışmalarımızda	ayrı	ayrı	
önem	veriyoruz.

IV.	 Ayrıca	 biz;	 yayın	 piyasasına	 örnek	 olan,	 telif	 hakkı	
sahipleriyle	örnek	ilişkiler	kuran	bir	kuruluşuz.

V.	 Yayınevi	 olarak	 baskıdan,	 kitapların	 okura	 ulaştırıl-
masına	kadarki	bütün	aşamalarda,	özenli	bir	tutumla	
çalışmalarımızı	yürütüyoruz.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün 
oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan 
dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

7. I.		 Ne	var	ki	özellikle	büyük	şehirlerde,	doğal	yaşamdan	
kopuk	olarak	büyüyen	çocuklar,	hayvanlara	ve	dola-
yısıyla	doğal	yaşama	karşı	yabancılık	ve	hatta	korku	
hissedebiliyor.

II.	 Çünkü	hayvanlar	onlar	için	diğer	canlılara	göre	daha	
algılanabilir	varlıklar.

III.	 İşte	bu	kitap;	saldırgan	davranışlar	gösteren	ve	pasif	
tehlike	arz	eden	hayvanların	ne	zaman	ve	hangi	du-
rumlarda	 tehlikeli	olabileceği,	bu	 tehlikelerden	nasıl	
korunulabileceği	 gibi	 konularla	 ilgili	 bilgileri,	 rengâ-
renk,	zengin	görsel	malzemeler	eşliğinde	çocuklara	
sunuyor.

IV.	 Hayvanlar	âlemi,	küçük	çocukların	çevreleriyle	 ilişki	
kurmasını	sağlayan	önemli	bir	alan.

V.	 Bunu	yenmelerine	yardımcı	olmanın	yollarından	biri	
de	onlara,	doğal	yaşamı	tanımalarını	sağlayacak	fır-
satlar	oluşturmak.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında, hangisi sonuncu olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

8. I.		 Görüntüsü	ve	tadıyla	ilgili	şimdilik	bir	bilgi	bulunma-
yan	yapay	et	acaba	kalabalık	dünyamızı	doyurmak	
için	bir	çözüm	olabilecek	mi?

II.	 Bilim	insanları	bu	konuda	çoktan	çalışmaya	başladı-
lar	ve	hayvanların	kök	hücrelerini	kullanarak	labora-
tuvar	ortamında	yapay	et	ürettiler.

III.	 Kimileri	öncelikli	sorunun	temiz	su	kaynaklarına	eri-
şim	 olduğunu	 kimileriyse	 küresel	 ısınma	 olduğunu	
savunuyor.

IV.	Gittikçe	artan	dünya	nüfusunun	birçok	sorunu	da	be-
raberinde	getirdiği	ortada.

V.	 Bence,	üzerinde	durulması	gereken	asıl	sorun,	dün-
yanın	bu	kadar	nüfusu	hangi	noktaya	kadar	besleye-
bileceği.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi, baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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9. I.	 Dünyanın	herhangi	 bir	 yerinde	Umberto	Eco’yu	 ro-
mancı	kimliğiyle	tanımayan	çok	az	insan	vardır.

II.	 Hatta	kişisel	tarihinin	büyük	bölümüne	romancı	kimli-
ği	değil	bilim	insanı	kimliği	damgasını	vurmuştur.

III.	 Bırakmış	gibi	yapıp	diyorum,	çünkü	kitabın	sayfaları	
arasında	 dolaşmaya	 başladığımızda	 Eco’nun	 bilim	
insanı	kimliğini	asla	elden	bırakmadığını,	romancılı-
ğının	da	bu	kimliğinden	doğduğunu	açıkça	görüyo-
ruz.

IV.	 Eco,	 romancı	 kimliğinin	 yanında	 felsefeci,	 edebiyat	
eleştirmeni	ve	Orta	Çağ	uzmanı	olarak	da	yetkin	bir	
isimdir.

V.	 Eco,	yeni	kitabıyla	ilgili	bir	konferansta	“gerçek	mes-
leğim”	diye	tanımladığı	bilim	insanlığını	bir	yana	bı-
rakmış	gibi	yapıp	kendi	roman	anlayışını	ele	alıyor.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi, baştan dördüncü 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

10. I.	 Kayaların	 arasına	 bin	 bir	 zahmetle	 açılmış	 on	 dört	
kilometrelik	dolambaçlı	bir	yoldan	bölgeye	ulaşılır.	

II.	 Yol,	görkemli	bir	yeraltı	geçidinin	çift	kanatlı	bronz	ka-
pısında	biter.

III.	 Geçidin	diğer	ucunda	bakır	levhalarla	kaplı	geniş	bir	
asansör	ziyaretçileri	bekler.

IV.	 Burada	asansörün	kapısı,	sütunlarla	kaplı,	her	tarafı	
camlı,	yarım	daire	biçimindeki	geniş	bir	salona	açılır.	

V.	 Asansör,	 kayalara	oyulmuş	yüz	metrelik	bir	 yüksel-
meden	sonra	ziyaretçileri	ana	girişin	olduğu	bölüme	
çıkarır.	

Hangisi baştan dördüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1. I.	 Onları	kendi	istediğim	yere	koyarsam	isyan	ederler.
II.	 Yerini	 beğenmeyen	 sözcükler,	 bazen	 cümlelerimin	

anlamını	değiştirir,	okuyucumla	aramı	açarlar.
III.	 Bazen	de	cümlemin	anlamını	bozarak	beni	cezalan-

dırırlar.
IV.	 Ben	ise	onları	cümlede,	nereye	isterlerse	oraya	ko-

yarım.
V.	 Bazı	yazarlar,	sözcükleri	cümlede	kendi	uygun	gör-

dükleri	yerlere	koyarlar.
Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

2. I.	 Birçok	şeyi	içimden	geldiğince	deneyerek	öğreniyor-
dum.

II.	 Yaşlandıkça	tabiatı	bir	menzile	ulaşmak	gibi	görme-
ye	başladım.

III.	 Tabiat,	çocukluğumda	benim	için	yapboz	tahtası	gi-
biydi.

IV.	 Aynı	zamanda	eğlencenin	doruğunda	yaşıyordum.
V.	 Ama	bir	yanım	hep	çocuk	kaldı	ve	bu,	tabiat	sayesin-

de	oldu.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir 
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi 
sonuncu olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

3. I.	 Bu	 indirgeme	ve	ayrıştırma	beşerî	 ilişkileri	 tanımla-
mada	da	yol	gösterici	olmuştur.

II.	 Adam	Smith’in	Ulusların Zenginliği adlı	 eserinde	 iş	
yönetimi	ile	ilgili	önerilerinin	insan	yönetimine	aktarıl-
ması	da	bunun	bir	örneğidir.

III.	 Daha	 çok	 el	 yordamıyla	 yürütülen,	 ağırlıklı	 olarak	
insanın	 fiziksel	 gücüne	 dayalı	 işler,	 170’li	 yıllarda	
önemli	bir	değişime	uğramıştır.

IV.	 Smith,	üretim	sürecindeki	işleri	basite	indirgemiş	ve	
temel	görevlere	ayırmıştır.

V.	 Genelde	yönetim,	özelde	ise	insan	yönetimi	zamanla	
değişen	bu	içerikten	önemli	ölçüde	etkilenmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün 
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan 
üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

4. I.	 Kötü	 adamların	 sinemadaki	 yeri,	 yıllarca	 göz	 ardı	
edildi.

II.	 Ancak	bu	konuda	çok	ileri	gidilmesi,	tanımlarda	bazı	
belirsizliklere	sebep	oluyor.

III.	 Fragmanlarda	kötü	adamların	fazlaca	öne	çıkarılma-
sı,	filmin	başrolünün	kime	ait	olduğu	sorusuyla	kafa-
ları	karıştırıyor	mesela.

IV.	 Bunun	için	olsa	gerek,	film	tanıtımlarının	neredeyse	
tamamını	kötü	adamlar	üzerinden	yapıyorlar	artık.

V.	 Neyse	ki	yıllar	sonra	yapımcılar,	onların	değerini	geç	
de	olsa	anladılar.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler bir paragraf 
oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi sonuncu 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

5. I.	 Sözcüğün	bu	dillerdeki	 etimolojisinden	 yola	 çıkara-
rak	 bir	 tanımlamaya	 varmaya	 çalışırsak	 eleştirmen	
de	sanat	ve	kültür	alanı	 içinde	bir	konuyu	belirli	bir	
bağlamda	ayırt	ederek	anlayan	ve	yargıda	bulunan	
kimse	olmaktadır.

II.	 Eleştiri	 için	pek	çok	dilde	kullanılan	Arapça	“tenkid”	
kelimesi	 de	 daha	 özel	 bir	 kullanımla	 sahte	 parayı	
gerçeğinden	ayırt	 etmek	anlamına	gelen	 “nakd”	 ve	
“intikad”	sözcükleriyle	aynı	köke	dayanır.

III.	 Eleştiri	sözcüğünün	bütün	dillerde	ortak	olan	yanı,	bir	
konunun	ya	da	sanat	eserinin	ayırt	edilmesini	ve	bu	
ayırt	 etme	 işlemi	 içinde	 değerlendirme	 yapılmasını	
sağlayacak	bir	yargı	sürecini	içermesidir.

IV.	 Kavramın	 Yunancadaki	 karşılığı	 sözlük	 anlamıyla	
ayırt	etmek,	 idrak	etmek	ve	yargılamak	anlamlarını	
taşıyan	“kritikos”	köküne	dayanır.

V.	 Bu	iki	dile	benzer	biçimde,	Türkçede	tenkit	ile	birlikte	
kullanılan	eleştiri	sözcüğü	ise	elemek	fiilinden	türetil-
miştir	ve	bir	insanın,	bir	eserin,	bir	konunun	doğru	ve	
yanlış	yanlarını	bulup	göstermek	amacıyla	inceleme	
işi	anlamına	gelmektedir.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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6. I.	 Tersine	Balzac	bütün	toplumsal	 ilişkileri;	kişiler	ara-
sındaki	çıkar	çatışmaları,	bireyler	arasındaki	nesnel	
çalışmalar	ve	entrikalar	ağı	içinde	çözer.

II.	 Örneğin,	adaleti	 ve	mahkemeleri	 hiçbir	 zaman	 top-
lumdan	bağımsız,	onun	üstünde	duran	kurumlar	ola-
rak	betimlemez.

III.	 Balzac’ın	 yazdıklarında	 toplumsal	 güçler;	 hiçbir	 za-
man	romantik	ve	fantastik	canavarlar,	insanüstü	sim-
geler	olarak	görülmez.

IV.	 Davalara	katılan	kişiler	de	söz	konusu	davanın	çev-
resinde	gerçek	çıkar	çatışmaları	içinde	gösterilir,	yar-
gıçlar	kurulundan	herhangi	bir	üyenin	takındığı	tutum	
da	çatışan	çıkarlar	ağında	şekillenir.

V.	 Balzac	bir	mahkemeyi;	toplumsal	kökenlerini,	tutku-
larını	ve	umutlarını	büyük	bir	titizlikle	tanımladığı	yar-
gıçlardan	oluşan	bir	kurul	olarak	çizer.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi sonuncu olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

7. I.	 Yapımına	1173	yılında	başlanan	Pisa	Kulesi,	1274’te	
daha	üçüncü	katının	inşası	tamamlanmadan	eğilme-
ye	başladı.

II.	 Zeminin	 sağlam	 olmamasına	 ve	 kulenin	 eğilmesi-
ne	 rağmen	 yapım	 çalışmaları	 sürdürüldü	 ve	 kule	
1350’de	tamamlandı.

III.	 Uzun	 yıllar	 yeni	 deneyler	 yapabilecek	 ziyaretçilere	
kapalı	kalan	kule	2001	yılında	eğimi	38	cm	azaltıla-
rak	güvenli	bir	şekilde	halka	açıldı.

IV.	 Düşen	 objelerin	 hızıyla	 ilgili	 ünlü	 deneyini	 yapmak	
için	 kuleye	 çıkan	 bilim	 insanı	Galileo	 da	 bunlardan	
biriydi.

V.	 Kulenin	yer	çekimi	yasasına	meydan	okuyan	bu	eğik	
duruşu	birçok	kişiyi	cezbetti.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

8. I.	 Evet,	İzmit	ve	Bursa	gibi	büyük	sanayi	şehirlerini	ve	
körfezdeki	dev	fabrikaları	hatırlatan	bir	görüntü	bu.

II.	 Sabaha	karşı	şehre	girerken	yolun	solunda	sis,	du-
man	ve	alevler	 içindeki	Karabük	Demir	Çelik	Fabri-
kası’nın	 silo	 şeklindeki	 dev	 bacaları	 hafızalarımızı	
yokluyor.

III.	 Gece	yollara	düşüyoruz,	sabahın	erken	saatlerinde	
Safranbolu’dayız.

IV.	 Yolda	birkaç	dakika	seyrettiğimiz	bu	devasa	fabrikayı	
geçtikten	sonra	Karabük	şehir	merkezine	giriyoruz.

V.	 Yalnız	Safranbolu’dan	önce	Karabük’ten	kısaca	bah-
setmek	istiyorum.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün 
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan 
üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

9. I.	 Buzulların	büyüyüp	küçülmesinde	küresel	ısınmanın	
ne	kadar	etkili	olduğu	hâlâ	tam	olarak	anlaşılabilmiş	
değil.

II.	 Bilim	insanları	küresel	ısınmanın	yanı	sıra	başka	ne-
denlerin	de	araştırılması	gerektiğini	söylüyor.

III.	 Sıcak	dönemlerde	ise	geri	çekilir	ve	küçülür.
IV.	 Dünyanın	birçok	yerinde	binlerce	yıldır	varlığını	sür-

düren	buzullar	var.
V.	 Soğuk	dönemlerde	bunlar	büyür.
Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi ilk cümle olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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146

1984

PARAGRAF OLUŞTURMA
(KONU KAVRAMA TESTİ)

TEST

6

1. I.	 Astronomlar,	 Dünya’dan	 iki	 bin	 ışık	 yılı	 uzaklıkta-
ki	Kepler	11	yıldızının	yörüngesinde	en	az	üçü	gaz	
devi,	bazıları	Jüpiter	kadar	büyük	 toplam	altı	geze-
gen	fark	eti.

II.	 Bugüne	 kadar	 kayda	geçen	700’ün	üzerindeki	 öte-
gezeni	inceleyen	bilim	insanları,	bunlarla	ilgili	bilgileri	
gözden	geçirme	ihtiyacı	duyuyor.

III.	 Bu	 yöndeki	 en	 şaşırtıcı	 gelişmelerden	 biri	 de	 NA-
SA’nın	Kepler	Gözlemevi’ne	ait	verileri	tekrar	incele-
yen	astronomların	çalışmasından	doğdu.

IV.	Gezegenlerden	 beşi,	 yıldıza,	 Merkür’ün	 Güneş’e	
olan	mesafesinden	bile	yakın	yörüngelerde,	altıncı-
sı	ise	Venüs’ün	Güneş’e	uzaklığından	biraz	fazla	bir	
mesafeydi.

V.	 Güneş	sistemi	dışındaki	gezegenler	olan	ötegezen-
lerle	ilgili	keşifler	bilim	insanları	 için	bile	şaşırtıcı	ol-
maya	devam	ediyor.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

2. I.	 1980’lerde	 ise	 gerçekleştirilen	 izleyici	 araştırmaları	
ve	alımlama	çalışmalarıyla	odak,	“metin	içindeki	an-
lam”	çalışmalarından	“izleme	bağlamı”	çalışmalarına	
kaydı.

II.	 Söz	 konusu	 “izleyiciyi	 tarihselleştirme”	 çabası,	
1970’lerin	film	kuramının	metinsel	belirleyiciliğine	ve	
izleyicinin	film	metninin	bir	inşası	olduğu	varsayımsal	
modeline	bir	meydan	okumadır.

III.	 1970’lerin	sinema	kuramı,	filmlerin	 temsil	stratejileri	
üzerine	önemli	bir	vurgu	yapmaktaydı.

IV.	 “İzleme	 bağlamı”	 üzerine	 yapılan	 bu	 araştırmalar,	
daha	kapsamlı	bir	eğilim	olan	ve	özellikle	bu	alanda	
1980’lerden	beri	devam	eden	“izleyiciyi	tarihselleştir-
me”	başlığı	altında	konumlandırılabilir.

V.	 Bu	vurgu	da	Barbara	Klinger’in	“sinema-ideoloji	iliş-
kisinin	metin	merkezli	değerlendirmesi”	olarak	adlan-
dırdığı	bir	tür	metinsel	idealizmle	sonuçlanıyordu.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi sonuncu olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

3. I.	 Bir	başka	deyişle	ergin	olmayış	hâli,	aklımı	başkası-
nın	klavuzluğu	ve	yardımı	olmaksızın	kullanma	ka-
rarlılığını	ve	yürekliliğini	gösterememektir.

II.	 Nitekim	 Kant’a	 göre	 insanın	 kendi	 aklını	 kullanma	
yetkisini	başkasına	devretmesi,	bireyin	kendisine	ve	
dolayısıyla	topluma	karşı	işlediği	en	büyük	suçlardan	
biridir.

III.	 Bu	ergin	olmayış	durumu	ise	insanın	kendi	aklını	bir	
başkasının	kılavuzluğuna	başvurmaksızın	kullanma-
yışıdır.

IV.	 Bu	 suçtan	 arınmak	 için	 “Aklını	 kullanma	 cesaretini	
göster!”	sözü	aydınlanmanın	parolası	olmaktadır.

V.	 Aydınlanma,	insanın	kendi	hatasıyla	düşmüş	olduğu	
ergin	olmama	durumundan	kurtulmasıdır.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

4. I.	 Orhan	Veli’nin	öncülüğünü	yaptığı	bu	hareket	şiiri	ku-
rallarından	soyutlamayı	ve	yeni	bir	şiir	dili	kullanmayı	
benimsedi.

II.	 1940’lı	yılların	en	önemli	edebî	oluşumu,	şiir	alanın-
da	Garip	Hareketi	adıyla	ortaya	çıktı.

III.	 Çünkü	onlar	Garip	Hareketi’nin	aksine	şiiri,	konuşma	
dilinden	uzaklaştırıp	imgelere	dayalı	bir	dil	yaratma-
ya	çabaladılar.

IV.	 Kendisine	 epeyce	 taraftar	 bulan	 bu	 çabalar,	 günü-
müz	genç	şairlerinin	de	esin	kaynağı	oldu.

V.	 Ancak	Garip	Hareketi’nin	bu	dil	anlayışı,	onlara	tepki	
olarak	ortaya	çıkan	İkinci	Yeniciler	tarafından	şiddet-
le	eleştirildi.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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5. I	 Bu	görüş,	pratikte	etkisi	olmasa	da,	fiziksel	ilkelerden	
teorik	sonuçlar	çıkarmayı	mümkün	kılıyordu.

II.	 Seyahati	 sırasında	o	 zamanın	önde	gelen	bilim	 in-
sanı	ve	matematikçileriyle	bir	araya	geldi	ve	onlarla	
fikirlerini	paylaşma	imkânı	buldu.

III.	 Hobbes,	 bu	 konu	 üzerinde	 yoğunlaştığı	 dönemden	
birkaç	yıl	sonra	1634’ten	1637’ye	kadar	süren	bir	Av-
rupa	gezisine	çıktı.

IV.	 Hobbes,	temelde	her	doğa	olayının	bir	çeşit	hareket-
le	meydana	geldiğini	düşünüyordu.

V.	 Hatta	zihinsel	faaliyetlerin	bile	-düşünmek	ve	istemek	
de	dâhil-	zihnin	mecazi	değil,	gerçek	hareketleri	ol-
duğu	görüşündeydi.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

6. I.	 Güzel	bir	bina	nasıl	olmalı?
II.	 Zaten	modern	dünyada	güzelliğin	kendisi	de	her	za-

man	sonuçsuz	kalacak	çocukça	tartışmaları	tetikledi-
ği	varsayılan	bir	kavram	hâline	geldi.

III.	 Bir	zamanlar	mimarın	görevi	olarak	kabul	edilen	gü-
zellik	yaratma	işi	günümüzde	ancak	kişisel	tercihler	
bağlamında	ele	alınabiliyor.

IV.	Modern	bakış	açısına	göre	bu	soru	saçma,	hatta	ya-
nıtlanması	olanaksız	bir	soru.

V.	 Bireyin	tercihlerinin	öne	çıkarılması	ise	bu	tercihlerin	
meşruiyeti	sorununu	doğuruyor.

Bu cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde 
sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

7. I.	 İçi	 boşaltılmış	 yumurta	 hücresine	 vücut	 hücresinin	
çekirdeği	nakledilir.

II.	 Ardından	yine	aynı	canlıdan	veya	aynı	türdeki	başka	
bir	canlıdan	herhangi	bir	vücut	hücresi	alınır	ve	onun	
da	çekirdeği	çıkarılır.

III.	 Bölünerek	embriyo	özelliğini	kazanan	hücre,	taşıyıcı	
annenin	rahmine	yerleştirildikten	sonra	gerçekleşen	
doğumla	da	kopyalanmış	canlı	dünyaya	gelir.

IV.	 Naklin	başarılı	olması	durumunda	yeni	oluşan	hüc-
reye	hafif	bir	elektrik	şoku	verilir	ve	hücre	bölünmeye	
zorlanır.

V.	 Kopyalama	veya	klonlama	olarak	bilinen	süreç	ger-
çekleştirilirken	önce	bir	canlının	yumurta	hücresi	alı-
nır	ve	çekirdeği	çıkarılır.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü 
olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

8. I.	 Çalışmaya	 Toronto’da	 yaşayan	 31.000	 yetişkinin	
sağlık	bilgilerine	ve	yaşadıkları	sokaktaki	ağaç	sayı-
sına	ilişkin	veri	toplayarak	başladılar.

II.	 Böylece	bir	sokakta	on	veya	daha	fazla	ağaç	bulun-
masının	o	bölgede	yaşayan	kişilerin	sağlığını	olumlu	
yönde	etkilediği	belirlenmiş	oldu.

III.	 Kişilerin	kalp	veya	metabolik	hastalıklarının	olup	ol-
madığını,	gelir	ve	eğitim	düzeyi	verilerini	de	kayıt	al-
tına	aldılar.

IV.	 Araştırmacılar,	sağlıklı	bir	yaşam	için	bir	sokakta	or-
talama	kaç	ağaç	olması	gerektiğiyle	ilgili	bir	çalışma	
yapmaya	karar	verdiler.

V.	 Araştırmacılar,	 kayıtların	 da	 yardımıyla,	 yaşanılan	
sokaktaki	 ağaç	 sayısı	 arttıkça	 kalp	 hastalıklarının	
veya	bazı	metabolik	 hastalıkların	 daha	az	görüldü-
ğünü	saptadılar.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.
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9. I.	 Aynı	 payeyle	 ödüllendirilen	 oğlu	 Mehmed	 Muhidin	
Efendi	ve	torunu	Ali	Muhiddin	derken	239	yıllık	Hacı	
Bekir	efsanesi	doğmuş.

II.	 Türk	şekerinin	önce	memlekete,	sonra	da	dünyaya	
yayılmasında	 akla	 ilk	 gelen	 kişiledendir	 Hacı	 Bekir	
Efendi.

III.	 Sonra	tarçınlı,	güllü,	portakallı,	limonlu,	sakızlı	akide-
leri	ve	lokumları	ve	dükkânda	tanıtmış	çevresine.

IV.	 Kastamonu’nun	 Araç	 ilçesinden	 İstanbu’a	 gelerek	
1777	yılında	Bahçekapı’da	önce	küçücük	bir	dükkân	
açmakla	başlamış	işe.

V.	 Çeşit	 çeşit	 tatların	 şöhreti	 saraya	ulaşınca	da	Hacı	
Bekir’e	sarayın	“şekercibaşılık”	unvanı	verilmiş.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

10. I.	 Fabl	şeklindeki	bu	eserin	dışında,	“Binbir	Gece	Ma-
salları”	da	bu	türün	güzel	örneklerindendir.

II.	 Ayrıca	dünya	edebiyatındaki	başlıca	masal	yazarları	
arasında	Alman	edebiyatında	“Grimm	Kardeşler”	ve	
Danimarka	edebiyatında	“Andersen”	öne	çıkmıştır.

III.	 Dünya	 edebiyatında	 masal	 türündeki	 ilk	 eser,	 Hint	
edebiyatının	ürünü	olan	ve	Beydeba’nın	yazdığı	“Ke-
lile	ve	Dimme”	sayılabilir.

IV.	 Bu	öncü	Fransız	sanatçı	La	Fontaine’dir.
V.	 Avrupa’da	ise	bu	türün	öncüsü	bir	Fransızdır.
Yukarıdaki sözlerden anlamlı bir metin oluşturuldu-
ğunda baştan ikinci cümle hangisi olur?

A) I.            B) II.            C) III.            D) IV.            E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A B B E C C D C D A
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PARÇAYA CÜMLE YERLEŞTİRME

(I) Bilimsel çalışmaların temelinde öncelikle gerçe-
ği anlama, öğrenme ve araştırma isteği vardır. (II) 
Bilim insanının temel karakteriyse dürüstlüktür. (III) 
Söz konusu dürüstlüğün dayanağı, gerçeğe duyulan 
saygıdır. (IV) Bütün bu saydıklarımıza, kendimizle ve 
gerçeklerle yüzleşebilmeyi yani özeleştiriyi de ekle-
meliyiz. (V) Bu arada farklı görüşlere açık olmayı ve 
görüşlerimizi içtenlikle dile getirmeyi unutmamalıyız.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
den sonra “Bu saygı, bilim insanının kendine, yaptığı 
işe, bilime ve insana olan saygısıdır.” cümlesi getiri-
lebilir?

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

Demre’den 25 km uzaklıktaki portakal cenneti Fini-
ke’ye vardığımızda ikindi vaktiydi. (I) Bu güzel ilçenin 
betonlaşmamasının nedeni bu narenciye bahçelerinin 
herkesçe çok sevilmesi. (II) Şehir merkezinden yak-
laşık 3,5 km sonra başlayan tarım arazileri özenle 
korunmuş. (III) Bu da yöneticilerle bu arazileri işleyen 
halkın ortak çabalarıyla sağlanmış. (IV) Birlikten kuv-
vet doğar, sözü gerçek olmuştu. (V) 
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine 
düşüncenin akışına göre, “Denize paralel inen Acı-
su ve Tatlısu derelerinin suladığı topraklarda göz ala-
bildiğine narenciye bahçeleri uzanıyordu.” cümlesi 
getirilebilir? 

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

Bu tip soruların soru köküne çok dikkat etmek gerekir. Genelde şu şekilde sorulur.

• Verilen cümle numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden sonra getirilmelidir?

• Verilen cümle numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden önce getirilmelidir?

• Verilen cünle numaralı yerlerin hangisine getiril-
melidir?

ÇÖZÜM

ÇÖZÜM

ÇÖZÜM
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1. (I) Arkeolojide eski yerleşim yeri denince akla ilk gelenler 
Akdeniz ve Ege kıyılarındaki antik kentler ve höyüklerdir. 
(II) Sütunlu caddeler, tiyatrolar, stadyumlar ve tapınak-
larıyla göz kamaştırır bu antik kentler. (III) Höyük adı-
nı verdiğimiz yerleşimlerin tarihi ise çok eskilere, 10-15 
bin yıl öncesine uzanır. (IV) Su kaynaklarının yakınına, 
ziraat ve avcılığa uygun yerlere kurulmuştur. (V) Yapı-
mında kerpiç kullanıldığı için, üst üste yığılmış yerleşim 
katmanlarıyla birer tepeye dönüşmüştür höyükler. (VI) 
Dışarıdan bakıldığında yıkık bir duvar, kabaca şekillen-
dirilmiş taş yığını gibi görünür. 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden 
sonra “İç Anadolu ve Doğu Anadolu’daki yerleşimlerle 
yaşları bakımından karşılaştırıldıklarında her biri daha 
dünkü çocuktur bu kentlerin.” cümlesi getirilebilir?

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

2. (I) Oyuncaklar düş dünyalarını geliştirmek, oyalamak, 
mutlu etmek amacıyla alınır çocuklara. (II) Bazen de 
suçluluktan… (III) Yoğun iş temposunun ardından eve 
yorgun dönen anne baba, çocuğuyla zaman geçirip onu 
dinlemek, onun duygularını paylaşmak yerine onu oyun-
cağa boğuyor. (IV) Aslında çocuklar için, satın alınan 
oyuncaklar dışında başka şeyler de bir oyuncak ve oyun 
malzemesi hâline gelebilir. (V) Ayrıca, doğru seçilmiş bir 
oyuncak da çocuğun yaratıcı düşünme becerisini des-
teklemeye yardımcı olduğu gibi, motor ve sosyal gelişi-
mine de katkıda bulunur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden 
sonra, düşüncenin akışına göre “Oysa, uzmanlar çok 
oyuncak almak yerine yeterli miktarda oyuncak alıp on-
larla birlikte zaman geçirilmesini öneriyor.” cümlesi ge-
tirilebilir?

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

3. (I) Biyolojik sistemlerin ve süreçlerin karmaşıklığı kimi 
zaman bilim insanlarını şaşırtan sonuçlar doğuruyor. (II) 
Kimi virüsler insanlarda ve hayvanlarda bazı kanserleri 
tetikliyor, kimi virüslerin de kanser hücrelerini öldürdüğü 
ortaya çıkıyor. (III) Bu durum doğal olarak bilim insanla-
rına kanser için alternatif bir tedavi geliştirme konusunda 
esin kaynağı olmuş. (IV) Artık günümüzde virüsleri kulla-
narak kanser tedavileri geliştirmek amacıyla çok sayıda 
bilimsel çalışma yapılıyor. (V) Hatta bunlardan bir kısmı 
insanlar üzerinde deneme aşamasına bile geldi. 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden 
sonra “Bunlardan biri de kanserle virüslerin birbirine kar-
şıtmış gibi görünen farklı ilişkilerinde görülüyor.” cümle-
si getirilmelidir?

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

4. (I) Araştırmacılar, nanotüpleri kullanarak “kalıcı” bilgi-
sayar belleği üretebilecekleri görüşünde. (II) Bilginin 
manyetik bir disk üzerinde saklandığı “uçucu” bellek 
türlerinde, bilgi yalnızca bilgisayar açık olduğu sürece 
korunuyor. (III) Bilgisayar her açılıp kapandığında sak-
ladığı bilgiyi, sabit diskten alıp yeniden elektronik bellek 
üzerine yazıyor. (IV) Kalıcı bellekteyse sistem bilgisi, bil-
gisayar kapatıldığında da silinmiyor. (V) Böylece bilgisa-
yar açılırken beklenmesi gereken süre ortadan kalkıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden 
sonra, düşüncenin akışına göre “Bilgisayar açılırken 
bir süre beklemenin gerekmesi de bu işlemin yapılma-
sından kaynaklanıyor.” cümlesi getirilebilir?

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.
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5. (I) Yol üzerinde gördüğümüz flamingolar, biz yaklaştıkça 
kanatlarını iki yana açıyor, boyunlarını öne doğru uza-
tıyor, suyun üzerinde birkaç adım atıp uzun bacakları-
nı geriye doğru çekerek boşlukta yükseliyorlar. (II) Bir 
sonraki durağımıza geldiğimizde teleskobumuzu tekrar 
kuruyoruz. (III) Heyecanla teleskobun başına geçiyoruz; 
Anadolu’da çok nadir görülen bir kartal türü olan tavşan-
cılın, karşımızdaki tepeye doğru süzüldüğünü görüyo-
ruz. (IV) Onu öbür kartal türlerinden ayıran, sırtındaki 
beyaz lekeyi hepimiz rahatlıkla seçebiliyoruz. (V) Biraz 
sonra, bütün heybetiyle tepenin arkasına doğru süzüle-
rek gözden kayboluyor. (VI) Bu sırada arkadaşım yakla-
şık 15 m ileride duran küçük kuşu gösteriyor, “Kızıl ger-
dan, yavaşça yaklaşırsan fotoğrafını çekebilirsin.” diyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden 
sonra düşüncenin akışına göre “Tam beklemeye baş-
ladığımız anda günün en güzel sürprizlerinden biriyle 
karşılaşıyoruz.” cümlesi getirilmelidir?

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

6. (I) Zamana Karşı Orhan Kemal kitabında yer alan sert 
eleştirileri göz ardı etmedim. (II) Sadece üstadı yücelten 
bir çalışma olsun istemedim. (III) Tercihimi kullanabilir, 
bunlardan bazılarını kitaba almayabilirdim. (IV) Böyle 
yapsaydım kitabın ruhu da yansıtılmamış olurdu. (V) 
Zaten bu yazıların hepsi arşivde var, iyi bir araştırmacı 
bunların hepsine kolayca ulaşabilir. (VI) Aslında böyle bir 
yol seçmesi yazarın değeriyle ilgili.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden 
sonra düşüncenin akışına göre “Bu, bana yakışmaz-
dı.” cümlesi getirilemez?

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

7. (I) Şairler, yazarlar, müzisyenler, ressamlar… (II) Kısa-
cası tüm sanatçılar… (III) Sıradan insanlar; korkuların-
dan, endişelerinden kaçarken sanatçılar, bunların içine 
balıklama dalarlar. (IV) İşte bu korkusuzca dalış sayesin-
de yapıtlarını oluştururlar. (V) Ne var ki bu cesurca tavır 
onların yaşamını oldukça zorlaştırır. 
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine dü-
şüncenin akışına göre, “Yaşamı değişik yönleriyle kav-
rayan bu kişiler, dış dünyayı daha derin, duyguları daha 
yoğun yaşarlar.” cümlesi getirilebilir? 

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

8. Dünya tiyatro tarihinde önemli bir yere sahip olan oyun-
cu, 19. yüzyılın başlarında tiyatro sanatına ilişkin dü-
şüncelerini, görüşlerini belirtir. (I) Oyunculuğun önemi 
üzerinde durur ve oyuncunun oynadığı rolün hakkını 
verebilmesi için canlandırdığı karakteri, gerçekmişçe-
sine kabullenmesi gerektiğini söyler. (II) Bunu yapabil-
mesi için anılarından yararlanması gerekir. (III) Örneğin 
bir melodi ya da zihnine kazılmış acıklı bir yüz, “daha 
dün gibi” dediği mutlu bir an… (IV) Tüm bu kişisel anıları 
anımsarken mimiklerinde ve genel ruh hâlinde oluşacak 
değişim, oynadığı karakterin duygularını daha gerçekçi 
bir şekilde yansıtmasına olanak verecektir. (V)
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine 
“Oyundaki karakter ağlıyorsa oyuncu da gerçekten hü-
zünlenmeli, kahkahalar atıyorsa gerçekten mutlu oldu-
ğunu hissettirmelidir, der.” cümlesi getirilebilir? 

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

1 2 3 4 5 6 7 8
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1. (I) İnsanlar arasındaki iletişimin öneminin yeterince anla-
şılmamış olması çocuk gelişimi ile ilgili bazı problemleri 
ortaya çıkardı. (II) Örneğin, tek başına oyun oynadığı 
için pasif, çevresinden bağımsız yeni bir nesil yetişiyor. 
(III) Bu yeni neslin hayal dünyası bilgisayar oyunları, te-
levizyon ile kısıtlanıyor. (IV) Televizyonda yer alan rek-
lamlar yeni nesli ticari bir amaçla kullanıyor. (V) TV’de 
şiddetin kaba kuvvetin olması gereken doğal bir şey gibi 
gösterilmesi yeni yetişen nesilde birtakım psikolojik so-
runları ortaya çıkarıyor. (VI)
Bu parçadaki numaralandırılmış yerlerden hangisine 
düşüncenin akışına göre “Bu anlatılanlardan daha da 
önemli olan bu tip olumsuzlukların yeniden yaşanacak 
olmasıdır.” cümlesi getirilebilir?

A)  III. B)  VI. C)  IV. D)  V. E)  II.

2. (I) Soyadı kanunu ile birlikte herkes güzel anlamı olan 
isimleri almaya başladı; babam da benden ailemiz için 
bir soyadı seçmemi istedi (II) O dönemde herkes ken-
dine “Kral, Demir Çelik, Arslan” gibi güzel soyadlarını 
seçiyordu. (III) Ben de Çalışkan soyadını ailemize uy-
gun buldum. (IV) O dönemde herkes soyadını gazeteye 
ilan olarak veriyordu, bir de ne göreyim Çalışkan soyadı 
her gün gazetede en az otuz kere yer alıyordu. (V) Ben 
de Çalışkan soyadı madem bu kadar fazlaysa yeni bir 
soyad almayı düşündüm. (VI) Sonunda felsefeye me-
rakım da olduğundan “Düşün” soyadını ailemize uygun 
buldum.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisin-
den sonra “Kimsede olmasın, düşündürücü, sorgulayıcı 
olsun istedim.” cümlesi getirilebilir?

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

3. (I) Günümüzde dergiler şiirlerle dolup taşıyor, hatta Var-
lık’ta birkaç aya kadar hiç günümüz şairlerine yer veril-
miyordu. (II) Kaynak’ta her ay minimum on şiir getiriyor. 
(III) Biliyorum içinizde bu şairleri beğenmeyenler var, 
hatta onlara şair denmeyeceğini söylüyorlar. (IV) Tanzi-
mat Dönemi’nde Mithat Efendi, Erbabı lâf u güzâf çoğa-
lıp şair azaldı, şairin sadece namı kaldı diyerek şikayet 
eder. (V) Kuşkusuz 15. yy okuryazarları değerli şairimiz 
Şeyhi’yi bilmez, görmez ondan sonraki şairleri ararlardı.
Bu parçada numaralandırılmış yerlerin hangisine 
“Yıllardır hangi insan kendi döneminde yaşamış olan şa-
irlerinin kıymetini bilmiş?” cümlesi getirilebilir?

A)  I. B)  V. C)  III. D)  IV. E)  II.

4. (I) Eserlerinde bireye ve hayata ait konular yer alıyor. (II) 
Şair Baudlaire göre yüzyıllardır varlığını sürdüren insan 
her daim kendini arar, gerçi insan kendini bulamamıştır 
ve sanatçı da eserlerinde bunu kullanır. (III) Gözlemle-
diğim ve tecrübe ettiğim her şey eserlerim için bir ilham 
kaynağıdır. (IV) Kültürel ve sosyolojik bütün veriler hayal 
dünyamdan geçerek eserlerime yansır. (V) Ara ara geç-
mişe dönerek bugüne ait imgeleri yaşam ile hayal ara-
sında kendime özgü bir bakış açısıyla kaleme alıyorum.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden 
sonra “Benim eserlerim için de insanın kendini araması 
vazgeçilmez bir konudur.” cümlesi getirilebilir?

A)  III. B)  II. C)  V. D)  IV. E)  I.
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5. (I) Şimdilerde 50’li yaşlarında olan bireyler siyah, beyaz 
televizyonlardan renkli televizyona geçişe tanıklık ettiler. 
(II) Ankesörlü telefonlardan akıllı telefonlara geçiş döne-
mine tanıklık eden yine bu nesildir. (III) 2000’li yıllarda 
tuşlu telefonlarla sosyalleşmeye çalışan bu nesil tekno-
lojik değişime ayak uydurmak için akıllı telefonlara me-
rak saldı. (IV) Yaşanan teknolojik değişimler gençlerin 
günlük yaşamının sıradan, bayağı bir parçası halindedir. 
(V) Durum böyle olunca bazı ebeveyn gençlerin sosyal 
medya kullanımlarını desteklerken bazı ebeveynler ise 
gençlerin sosyal medya kullanımlarını yasaklayıcı bir 
tavır takınıyor. (VI) Bütün bunlara rağmen gençler ne 
olursa olsun sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.
Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangi-
sinden sonra düşüncenin akışına göre “Son dönem-
de sosyal medya ve teknolojide yaşanan değişimler bi-
reyleri farklı şekilde etkiledi” cümlesi getirilmelidir?

A)  I. B)  III. C)  V. D)  IV. E)  II.

6. (I) Zamanı geldiğinde sofradan sessiz sedasız bir tabak 
kalkacak. (II) Buna alışamadığından her gün sofraya 
fazladan tabak götüreceksin. (III) Sanki oradaymış gibi 
sevdiğinin televizyon kumandasını istediğini duyacak-
sın. (IV) Her zaman olduğu gibi gün doğacak ama sen 
ne yataktan kalkabileceksin ne de aynaya bakabilecek-
sin. (V) Eserlerin seni boşuna bekleyecek, bütün gerçe-
ğin susup sadece bir gerçeğin sesi duyulana kadar.
Yukarıda numaralandırılmış yerlerin hangisine “Oysa 
gece lambasını kapatmak için elini kaldıramayacaksın.” 
cümlesi getirmek uygundur?

A)  IV. B)  V. C)  II. D)  I. E)  III.

7. (I) Türk ve Batı edebiyatında kelimelerin duyguları an-
latmakla yetersiz kaldığını anlatan birçok esere rastla-
rız. (II) Edebiyatımızda özellikle makalelerde kelimelerin 
ve şiirin kifayetsizliği konusu çokça yer almaktadır. (III) 
Burada yalnızca konunun Tanzimat Dönemi sonrasına 
ait örnekleri ele alınacak. (IV) Bu örneklere yazımızda 
yer vermeden önce konuya ait birkaç düzyazı türüne yer 
vereceğiz. (V) Şemsettin Sami’ye göre şair hayal kapa-
sitesi ne kadar güçlü olursa olsun güneşin batışını tüm 
yönleriyle şiirde gösteremez.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinden 
sonra “Edebiyatımızda Tanzimat sonrasında yazılmış 
birtakım şiirlerde kelimelerin duyguları anlatmakta ye-
tersiz kaldığını anlatan birçok yazıya rastlanmaktadır.” 
cümlesinin getirilmesi uygun olur?

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

8. (I) Geçmişte Karagöz, ortaoyunu, meddah gibi söz 
oyunlarının ve şarkıların ye aldığı tiyatrolar vardır.  
(II) Yazılı bir metne dayanmayan ve Türk toplumunun 
mizah duygusunu temele alan bu seyirlik oyunlar Tan-
zimat’tan itibaren Batı etkisiyle gelişerek bugüne kadar 
sahnelerde sahnelenmiştir. (III) Ülkemizde önemli bir 
yeri olan Tanzimat ve Meşrutiyet yıllarında durum ay-
nıdır. (IV) Şair Evlenmesi’nden sonra Ermenice oyunlar 
da sergilendi. (V) Zamanla Türk tiyatrosunun yabancı 
olmayan kadınlara da oyuncu olma hakkı tanıyınca Türk 
tiyatrosu birçok çeviri oyunla gelişerek ilerledi.
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış yerlerin hangi-
sine “Türk tiyatrosunda Tanzimat ile beraber meydana 
gelen değişimler daha sonraki yıllarda da devam etmiş-
tir.” cümlesi getirilirse anlamca bütünlük sağlanır?

A)  IV. B)  V. C)  I. D)  III. E)  II
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9. (I) Çağdaş Türk öykücülüğünün önemli kilometre taşla-
rından biri olan Sait Faik, hem kendi kuşağını hem de 
sonraki kuşakları derinden etkilemiştir. (II) Onun adına 
düzenlenen ödüllerin dağıtımı yazara yakışır bir saygın-
lıkla sürüyor. (III) Ama ben ilk öykülerimi yazdığım sek-
senli yılların başlarında bir gün bu ödülü alabileceğimin 
hayalini bile kuramazdım. (IV) Hatta on beş yıl sonra 
kitabım bu ödüle değer bulununca sevindiğim ölçüde şa-
şırmış ve korkmuştum. (V) Çünkü öyküye daha sıkı sarıl-
mam gerektiğini, sorumluluklarımın arttığını biliyordum. 
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine dü-
şüncenin akışına göre “Böyle bir ödülle onurlandırılma-
yı aslında her öykü yazarı ister.” cümlesi getirilmelidir?

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

10. (I) Mevsimler çok önemlidir Ankara’da. (II) Sanılanın ak-
sine ilkbahar ve yaz değildir beklenen; sonbahar özlenir, 
kış sevilir. (III) Çünkü ekim ayının gelmesiyle tiyatro se-
zonu açılır. (IV) Ankara’da doğmuş, büyümüş, okumuş, 
yaşamış ya da çalışmışsanız izlediğiniz oyunlardan rep-
likler karışır cümlelerinize. (V) Hele bir de konu edebiyat-
sa tiyatroya uyarlanan eserler üzerine sürer konuşma.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine dü-
şüncenin akışına göre “Artık, aklınızın bir köşesinde 
hep tiyatroya gitmek vardır.” cümlesi getirilebilir? 

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B E D B E A C D C D
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1. Sabahları başlarım yazmaya, kaç saat çalışacağım hiç 
belli olmaz çünkü zaman durur benim için. (I) Çalışmaya 
başlamadan önce, şiire yatkın bir duyarlılıkla yüklü olup 
olmadığımı hissetmem gerekir. (II) Ama bu yetmez, ay-
rıca o gün belli bir yerde, belli bir saatte, hiçbir işim de 
olmamalı. (III) Yani günlerce masa başından kalkmaya-
cakmışım gibi işe koyulmalıyım. (IV) Onu nasıl mı çağı-
rırım? (V) Dergiler karıştırarak, kimi kitapların sayfalarını 
çevirerek; sonra bir de bakarım ki o, nerede ve nasıl gel-
diği bilinmeyen ses, sözcüklere, dizelere dönüşüvermiş.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine dü-
şüncenin akışına göre “Öyle esin filan da beklemem, 
esini kendim çağırırım masama.” cümlesi getirilmeli-
dir?

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

2. (I) “Critical Mass” sözünü hiç duydunuz mu? (II) Türkçe-
de “kayda değer çoğunluk” anlamına geliyor ama aslın-
da, katılımcıları bisikletliler olan küresel bir etkinliğin adı. 
(III) İstanbul da gerçekleştirildiği kentlerden biri ancak 
bizde katılımcılar her ayın son cumartesi günü bir araya 
geliyorlar. (IV) Mevsime göre onlarca bisikletli öğleden 
sonra Göztepe Parkı’nda buluşuyor, sonra Bağdat Cad-
desi’nde trafiğe çıkıyor. (V) Motorlu taşıtlar için sadece 
bir şerit bırakılıyor, geri kalanını ise bisikletliler işgal edi-
yor. (VI) Grup, zillerini çalarak şenlikli bir hava içinde Ka-
dıköy’e ilerliyor ve güzel bir cumartesi geçiriyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden 
sonra düşüncenin akışına göre, “Dünyanın üç yüzden 
fazla kentinde, genellikle her ayın son cuması düzenle-
niyor.” cümlesi getirilebilir?

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

3. (I) Gerçekte hiçbir şair, belli bir kitlece okunmayı amaç-
layarak yazmaz. (II) Çünkü sanatsal yaratı, özellikle de 
şiir, özneldir. (III) Bu ses, yüzlerce sesin içinden aynı tı-
nıyı algılayan duyularla yakalanır ve ortak bir sese ya da 
koroya dönüşür. (IV) Artık başka insanları da aynı koro-
ya katılmaya çağıran bir türkü olur. (V)
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine, 
“Şiir, şairin kendi sesini yansıtır ve söylediklerini kendi 
sesiyle özgünleştirir.” cümlesinin getirilmesi uygun 
olur?

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

4. (I) Şişmanlık, yaşadığımız çağda insanların belki en bü-
yük ortak sorunu. (II) Şişmanlığın temel nedenini ise yo-
ğun olarak tüketilen unlu ve şekerli besinler oluşturuyor. 
(III) Bu sorunu önemseyen yazar, kitabında Türk ve dün-
ya mutfağından “düşük glisemik indeksli” yüz elli yemek 
tarifini derlemiş. (IV) Aile bireylerinin sağlıklı yaşaması, 
kilo almaması ya da kilolarından kurtulması için bir “akıllı 
mutfak” oluşturmuş. (V) Bu mutfakta uyulması gereken 
altın kuralları da belirlemiş.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden 
sonra, düşüncenin akışına göre, “Bir de market rafla-
rını süsleyen paketli yiyecekler…” cümlesi getirilmeli-
dir?

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.
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5. (I) Bütün evlerde olduğu gibi annem evimizin direğiydi. 
(II) Şöyle ki: tarlada, bahçede, harmanda o vardı; ocak 
başında tencereyi kaynatan da oydu. (III) Sabahları, 
daha gün doğmadan sacda pişirilen ekmeğin kokusuyla 
uyanırdım çocukluğumda. (IV) Annem, çoktan öteki işle-
rini bitirmiş, günlük ekmeğini yapmaya başlamış olurdu. 
(V) Ağabeyim, “gelin abam” ise annemin yardımcısıydı. 
(VI) Bizler de onların peşinde dolaşırdık. (VII) İşte bu ya-
şadıklarım beni iyimser, mutlu ve özgür kıldı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden 
sonra, düşüncenin akışına göre, “Daha doğrusu ev 
denilen değirmeni o döndürürdü.” cümlesi getirilmeli-
dir?

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

6. Bir öykünün yer aldığı kitaba adını verebilmesi için kitap-
taki öteki öyküler arasında seçkinlik kazanması gerekir. 
(I) Okuduğum son öyküde bu türden. (II) Olay yine par-
çalı, kişilerin ağzından tek tek anlatılıyor. (III) Her anlatı-
cı konunun bir yönünü tamamlıyor. (IV) Kişiler öylesine 
doğal içten konuşturuluyor ki hemen her kişi benliğinize 
girerek sizi zenginleştiriyor. (V)
Düşüncenin akışına göre “Böylece siz de öykünün bir 
parçası oluyorsunuz” cümlesinin yukarıdaki parçada 
numaralandırılmış yerlerden hangisine getirilmesi 
uygun olur?

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

7. (I) İnsan ilişkilerinin öneminin yeterince kavranmamış 
olması, çocuk gelişimiyle ilgili birtakım sorunları da be-
raberinde getirdi. (II) Söz gelimi günümüzde, kendi ken-
dine oyun kuramadığı için üretken olamayan, edilgen, 
çevreye karşı ilgisiz, evlere hapsolmuş çocuklar yetişi-
yor. (III) Bunların hayal güçleri, erken yaşta tanıştıkları 
ve hayatlarının doğal bir parçası olan televizyonla ve 
bilgisayar oyunlarıyla sınırlanmış durumda. (IV) Televiz-
yondaki reklamlar çocukları ticari birer araç olarak gö-
rüyor. (V) Kaba kuvveti ve silah kullanmayı özendiren, 
sanat değeri düşük filmler ve kimi yayınlar yüzünden 
özellikle çocuklar, çeşitli psikolojik sorunlarla yüz yüze 
geliyorlar. (VI) 
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine 
düşüncenin akışına göre “Bütün bunlardan daha da 
önemlisi, bu türden olumsuzluklar tekrar tekrar yaşanı-
yor.” cümlesi getirilebilir? 

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

8. (I) İznik’in Osmanlı tarihinde önemli bir yeri var; Osman 
Bey’in oğlu Orhan Bey, 1331’de Bizanslılardan aldığı İz-
nik’i Osmanlı Beyliği’nin merkezi yaptı. (II) Yani bu ilçe 
Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş planlarının yapıldı-
ğı bir başkent oldu. (III) Burada 16. yüzyılın ortalarında 
başlayan çinicilik ise kentin ününe ün kattı. (IV) Çünkü 
Üğücek, Höyük, Karacakaya, Abdülvehap Tepesi ve 
Müşküle Köyü kazılarındaki buluntular, burada ilk sera-
miklerin MÖ 7000’lerde yapıldığını gösteriyor. (V) Roma 
Dönemi’nde yapılanlar yeşil sırlı seramiklerdi, daha son-
ra mavi beyaz çiniler yapılmaya başlandı ve İznik kırmı-
zısı ile ününün doruğuna ulaştı. (VI) Öyle bir zaman gel-
di ki İznik atölyeleri Osmanlı sarayından gelen istekleri 
karşılayamaz oldu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden 
sonra düşüncenin akışına göre “Eğer İznik çiniciliğinin 
Osmanlı’da başladığını sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.” 
cümlesi getirilmelidir?

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. E)  V.

1 2 3 4 5 6 7 8
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(I) Türkiye'de gazete ve televizyon haberciliği son dönemlerde önemli bir 

dönüşüm yaşadı. (II) Bundan  15-20 yıl öncesine kadar televizyon ve 

gazete haberlerinde trafik kazası, kavga, cinayet, hırsızlık gibi haberler 

dışında sıradan insanlara pek yer verilmiyordu. (III) Ekonomik sorunlarla 

boğuşan basın çalışanları, yaptıkları haberlerde kaliteden taviz vermek 

zorunda kalmıştı. (IV) Eğitim sistemi, vergi uygulamaları, sağlık ve ulaşım 

hizmetleri gibi vatandaşı doğrudan ilgilendiren konularda bile  "yetkili 

kimseler" konuşur; konunun doğrudan muhatabı olan insanların düşün-

celerine başvurulmazdı. (V) Bu tutumun  gerekçesi olarak da ilgi çekici 

olan kişiyi bulup konuşturmak gösterilirdi. (VI) Ancak  zamanla, sıra-

dan insanların söylediklerinin, yetkili kişilerin resmî dilin sınırları içinde 

söylediklerinden daha ilgi çekici olabileceği fark edildi.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin 

akışını bozmaktadır?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

AKIŞI BOZAN CÜMLE

"sözcükleri cümleyi bir 
önceki cümleye bağladı-
ğından akışa uygundur."

Bu
 tu

tu
m

an
ca

k

bi
le

Bu
nd

an

I, II, IV, V, VI. cümle Türkiye'de son yıllarda televizyon ve 
gazete haberciliğinde sıradan insanlara ait habere çok az 
yer verildiği , iletilen haberlerde de sıradan insanların dü-
şüncelerine başvurulmadığı ifade ediliyor. III. cümlede ise 
pragrafın genelinde anlatılandan farklı olarak ekonomik 
sorunlar yaşayan basın mensuplarının bir tutumundan 
bahsedilmektedir. Bu sebeple akışı bozan cümle III. cümledir.
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1. – 16. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELE-
RİN HANGİSİNİN PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
BOZDUĞUNU BULUNUZ.

1. (I) “Yerçekimli Karanfil” de insanı sarıp sarmalayan, 
başka diyarlara sürükleyen şiirler var. (II) Özellikle “Acı 
Bahriyeli” adlı şiir bu niteliğe sahip şiirlerden sadece biri. 
(III) Şair, yaşamıyla, duygusallığıyla, kırılganlığıyla bakış 
açısını eserin tümünde zorluyor. (IV) Bence eserin ya-
pısını, dilini, müziğini bu şiir oluşturuyor. (V) Çünkü bu 
şiirin üslup özellikleri diğer şiirlerde de görülmektedir. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

2. (I) Güzel konuşmanın pek çok koşulu vardır. (II) Bunlar-
dan en önemlisi kelime dağarcığını genişletmektir. (III) 
Güzel konuşan insanlar her zaman ilgiyle dinlenirler. 
(IV) Kelime dağarcığını zenginleştirmek de çok kelime 
bilmekle olur. (V) Çok kelime bilmek, seçkin yazarların 
yazılarını okumak; sözcükleri incelemek, güzel konu-
şanları dinlemekle gerçekleşir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

3. (I) Sıcak, korunaklı bir yerden bakınca kış, insana her 
zaman şiirsel gelir. (II) Kuzey yarım kürenin kış ayları 
son dönemlerde farklı özellikler göstermektedir. (III) Kış 
mutluluğunu tamamlayan dekor ise çatısı karlarla kap-
lı küçük bir dağ kulübesidir. (IV) Uzak bir tepenin ıssız 
bir yerinde hayal edilen bu karlı küçük kulübe insanın 
geçmişe dönüş arzusunun bir simgesidir. (V) Ayrıca hu-
zura, özgürlüğe, ruhsal ve bedensel bir sakinliğe kaçışın 
simgesidir. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

4. (I) Bence edebiyat, yaşama arzusunu kaybetmiş insa-
nın yaşamla bağlarını sağlayacak yegâne araçtır. (II) 
Sağlam, gerçek edebiyat eserleriyle tanışan insanların 
bu yüzyılın ezen, yıkan, sömüren etkilerine karşı direnç 
kazanacağını düşünüyorum. (III) Edebiyatın dışında 
yüzyılımızın en önemli meslek dalları bilgisayarla ilgili 
olanlardır. (IV) Çünkü edebiyat, insanın yaşama daha 
anlamlı bakmasını sağlar. (V) Kısacası edebiyat, kendi-
mize, çevremize, yaşama daha renkli ve farklı bakabil-
me yeteneğini kazandırır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

5. (I) New York, gerçekten bir gökdelenler ormanı gibi. (II) 
Yerden göğe binlerce gökdelen fışkırıyor. (III) Dünya 
ticaretinin nabzı bu kentte atıyor. (IV) Sokaklarda ge-
zerken, gökyüzünü görmek zorlaşıyor. (V) Manhattan 
Adası’nda yapılan Central Park, bu kentin akciğerleri 
durumunda. (VI) Beş kilometre karelik bir alana yayılmış 
olan bu yeşillik cenneti, New York’a hayat veriyor.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

6. (I) Harfler seslerin yazıdaki işaretleri, göstergeleridir. (II) 
Yazıdaki bu göstergeler ülkeden ülkeye değişiklik gös-
terir. (III) Bunun temel nedeni, seslerin ortak veya birbi-
rine çok yakın olmasına karşın, aynı ses için gösterilen 
işaretin ülkeden ülkeye farklı şekiller veya çizgilerle be-
lirtilmesidir. (IV) Alfabedeki harflerin sayıca farklı oluşu 
da önemli bir ayrıntıdır. (V) Şekillerdeki bu farklılık ülke 
sayısıyla değil, uygarlık sayısıyla ilgilidir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.



170

1984

AKIŞI BOZAN CÜMLE
(SINIF UYGULAMA TESTİ)

TEST

1

7. (I) Bugüne kadar çeşitli kategorilerde yedi tane kitabım 
yayımlandı. (II) Yayımlanan şiir kitaplarımın yeri başka-
dır. (III) Bu yedi kitaptan ilki anneannemin sesini kase-
te çekip onun hayat hikâyesini anlattığım bir biyografi 
kitabı. (IV) Bu kitap daha sonra bir yayınevi tarafından 
İngilizceye çevrilerek yayımlandı. (V) Bir arkadaşın yaz-
dığı, benim resimlediğim bir çocuk kitabımız yayımlandı 
ayrıca.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

8. (I) Köşeyi döner dönmez ciğerimize bir ıhlamur kokusu 
dolar. (II) Ihlamur, yörede sık sık karşınıza çıkacak bir 
ağaçtır. (III) Derken, ıhlamur kokusunun etkisi azalır. (IV) 
Hanımeli ardından diğer kokuları duyar, zaman zaman 
bunları birbirine karıştırarak içinize çekebilirsiniz. (V) Bu 
kokular bir süre sonra sizi gerçek yaşamdan koparır, 
başka bir dünyaya götürür.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

9. (I) Havasından mı, suyundan mı, bilmem ama başkadır 
bu yörenin insanları. (II) Sıcacık yürekler, gülümseyen 
yüzler, içten yaklaşımlar… (III) Yardımsever, konuksever 
tavırlar ve yoğun bir insan sevgisi… (IV) Çoğu kişiye za-
man kaybı gibi gelir insanlarla ilgilenmek. (V) Bu insan-
larda sonradan öğrenilen değil, içten gelen bir yaşama 
sevinci vardır. (VI) Güldüler mi içten gülerler, gözlerinin 
derinliklerinde yakalarsınız tebessümlerini.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

10. (I) Kuşlar ve diğer hayvanlar tarafından düşürülen incir 
tohumlarının bir kısmı, ağaçların dallarında biriken çürü-
müş yaprakların ve yosunların üzerinde kalıyor. (II) Mi-
nik incir tohumları bu mükemmel ortamda çimlendikten 
sonra, üzerinde büyüdüğü ağaca sarılan kökler ortaya 
çıkarıyor. (III) Boğucu incir ağaçları, yağmur ormanında 
yaşayan ilginç türlere bir örnek. (IV) Daha fazla su ve 
besine ulaşabilmek için ağacın gövdesi üzerine sarılan 
kökler orman zeminine doğru ilerlemeye başlıyor ve ev 
sahibini ölüme mahkûm ediyor. (V) Sonunda bu kökler, 
üzerine sarıldığı ağaç ölse bile incir ağacını ayakta tuta-
bilecek kadar sağlam bir forma ulaşıyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

11. (I) Çağdaş anlamda çocuk edebiyatının asıl işlevi çocuk-
ları eğitmek değildir. (II) Doğrudan eğitme, ders kitapla-
rına özgü bir iştir. (III) İyi bir çocuk kitabının yaşlara göre 
belirlenmiş değişik nitelikleri vardır. (IV) Yazınsal çocuk 
kitaplarında yazar, çocuğa iletmek istediklerini doğrudan 
değil, dolaylı olarak verir. (V) Bu tür kitaplar sezdirme, 
duyumsatma yoluyla çocuğun doğruya, iyiye, güzele 
karşı duyarlılık kazanmasını sağlar.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

12. (I) Günümüzde okuryazarlık her bireyin kazanması ge-
reken temel bir beceridir. (II) Okumayı, yazmayı öğrenen 
bireylerin oranı ülkeden ülkeye değişir. (III) Bu beceri 
bireylere eleştirici, araştırıcı düşünceye ulaşmaları için 
kazandırılır. (IV) Bu tür düşünceye ulaşmanın değişik 
yolları vardır. (V) Bu yolların başında da okuma gelir. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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13. (I) Çocuk resimleri sergisini gezerken bir yandan da 
sergiyi görmeye gelenleri inceliyordum. (II) Gelenler-
den kimileri, çocukların sevimli dünyalarının ürünlerine 
bakmaktan büyük bir haz duyuyorlardı. (III) Çocukların 
resim anlayışları, büyüklerin beklentilerine uymayabilir. 
(IV) Bir kısım izleyicilerse çocukların resimlerini sanat 
yapıtıymışçasına inceliyorlardı. (V) Onlarda kompozis-
yon, renk, uyum ilişkisi bulmaya çalışıyorlardı.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

14. (I) İstanbul’da bir yerden bir yere gitmek çok güç doğ-
rusu. (II) Ahşap mahallelerin biri dışında, hepsi kaldırılı-
yor. (III) Dar sokaklarda saatte bir kilometreden fazla yol 
alınamıyor. (IV) Taksiler, otobüsler, birbirlerine giriyor; 
yayalar kaldırımlardan taşıyor. (V) Bu taşıt seli yokuş-
lara geldi mi, bu yığılmış taşıt paketinin aşağılara kadar 
yuvarlanıp yuvarlanmayacağını merak ediyor insan. (VI) 
Ama İstanbul hem bu beladan kurtulacak hem de on yıla 
kadar Avrupa’nın en modern şehirlerinden biri olacak. 
(VII) Para durumu elverirse elbet.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

15. (I) Ömürleri kısadır menekşelerin. (II) Moru, hercaisi, 
uzun saplısı ve boduru vardır menekşelerin. (III) İlkyazın 
birkaç haftasında sönüp giderler. (IV) Koyu yeşil yaprak-
larının arasından uzanıp ürkek bakışlarla gülümseyen o 
mor başlar görünmez olur artık. (V) Sadece gür ve dal-
galı bir yaprak ölüsü kalır yerlerinde.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

16. (I) Bir heykeltıraş bitirdiği heykeline bir daha keski ya da 
çekiç vuramaz. (II) Bir ressam tamamladığı tablosunu 
fazla rötuş yapamaz. (III) Oysa yazarların durumu fark-
lıdır; onların malzemesi dildir. (IV) Yaratma yöntemi sa-
natçıdan sanatçıya değişir. (V) Onlar, yapıtlarını her an 
gözden geçirme ve değiştirme gibi bir ayrıcalığa sahiptir. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

C C B C B D B B C C C B C A B D
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1. – 16. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELE-
RİN HANGİSİNİN PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
BOZDUĞUNU BULUNUZ.

1. (I) İspanyol yazar Juan Goytisolo, Kapadokya’nın olağa-
nüstü görünümünün kendisine ilk bakışta Barselona’yı 
çağrıştırdığını yazar. (II) Nevşehir’den Ürgüp’e giden 
yoldan saparak Göreme ve Zelve’nin kaya kiliselerine 
yönelenler kendilerini başka bir zamana geçmiş gibi his-
seder. (III) Kapadokya yöresiyle ilgili izlenimlerini, yakın-
dan tanıdığı Barselona’nın mimari dokusuna gönderme-
ler yaparak aktarır. (IV) Girintili çıkıntılı yapısı nedeniyle, 
peri bacalarıyla insan bedeni arasında kurduğu paralel-
liklerle, yalnız benzetilenin değil benzetmeye konu olan 
kentin de ne denli çarpıcı olduğunu ortaya koyar. (V) 
Barselona’nın varlığını insan emeğine ve zekâsına borç-
lu olduğunu ama Kapadokya’nın doğal güzelliğiyle çok 
farklı bir yeri olduğunu belirtir. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

2. (I) Aile bireyleri iş stresi, iş yorgunluğu, sorunların çoklu-
ğu gibi nedenlerle yalnız kalmak isterler. (II) Bir yandan 
yorgunlukları atmak, bir yandan da yaşadıklarının mu-
hasebesini yapmak isterler. (III) Bu bir yere kadar nor-
mal sayılır ancak yalnız kalma işi çok sık yapılırsa aile 
bireyleri birbirinden uzaklaşır. (IV) Parçalanmış ailelerde 
en büyük sorunu çocuklar yaşıyor. (V) Bu uzaklaşma bi-
reyleri evin dışına iter ki asıl tehlike o zaman başlar. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

3. (I) Okuma çeşitleri arasında, en öğretici nitelik taşıyan 
sesli okumadır. (II) Sesli okumanın ilk koşulu, kelimeleri 
kusursuz söylemek, doğal ve standart dile uygun, konu-
şur gibi okumaktır. (III) Kitapları, süs diye kitaplıkta tut-
manın hiçbir değeri yoktu çünkü o zaman kitapla diğer 
eşyalar arasında bir fark bulamayız. (IV) Konuşur gibi 
okumak, anlayarak okumanın doğal bir sonucu sayılır, 
sesli okuma okumayı öğretir, zihin gelişmelerinin uyan-
masına yardım eder. (V) Güzel bir sesli okuma dinleyici-
lerde konuya ilgi ve okuma zevkini uyandırır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

4. (I) Herkesten kahramanca yaşaması beklenemez. (II) 
Ama herkesin yapması gereken şey, dürüst ve tutarlı 
yaşamaktır. (III) Mehmet Akif bunu gerçekleştirdi. (IV) 
Dürüst ve gerçekçi olmak, bir yazarı kalıcı kılan temel 
özelliklerdir. (V) O, eğitim ve bilim aşkıyla örülü haya-
tı hep erdemli bir çizgide sürdürdü. (VI) Onun soylu ve 
onurlu yaşamı, herkese örnek olacak niteliktedir.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

5. (I) Bilimin de sanatın da dilin de kaynağı halktır. (II) Hal-
kın tutmadığı, benimsemediği hiçbir şey yaşamaz. (III) 
Halka dirsek çevirmiş aydının, halkın konuşmadığı dilin 
ileri bir toplumda yeri yoktur. (IV) Osmanlıca, Osmanlı 
aydınının, sanatçısının kullandığı dildir. (V) Biz yeni anlı-
yoruz bu gerçeği. (VI) Halka yönelişimizin nedeni budur.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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6. (I) Tanpınar’ın kendine özgü bir anlatımı var. (II) Bu ken-
dine özgülük belki gereğinden de fazla belirgindir. (III) 
Çünkü giderek roman diliyle çelişir duruma düşüyor. (IV) 
Romanda dil, okurla roman arasına girmemeli. (V) Bu 
çelişki romanın bütününe zarar verebiliyor; kişileri, olay-
ları izlemeyi güçleştiriyor. (VI) “Şairane” söz söylemek 
merakı, roman üslubuyla bağdaşmıyor.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

7. (I) Agahta Chiristie, polisiye roman türünün özgün ör-
neklerini vermiş bir yazar. (II) Doğu Ekspresi, İstanbul’un 
da mekân olarak seçildiği romanlarından biri. (III) Bizde 
polisiye roman yazma alışkanlığı yok denecek kadar az. 
(IV) Bu romanda cinayeti kimin işlediği, romanın sonuna 
kadar gizemini koruyor. (V) Agahta Chiristie, okuru bu 
gizemin peşinde sürüklerken okur fark etmeden romanı 
bir çırpıda bitiriyor. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

8. (I) Birey, ana dilini annesinden ve yakın çevresinden öğ-
renmekte ve konuştuğu dilin tüm özelliklerini tanımakta-
dır. (II) Bu şekilde birey, annesinden ve aile çevresinden 
öğrendiği ana dilini tüm yaşamı boyunca kullanmaktadır. 
(III) Dil öğretiminin temelinde dört beceri kabul edilen 
dinleme, konuşma, okuma ve yazmanın geliştirilmesi 
görüşü vardır. (IV) Aile ve yakın çevrede başlayan ana 
dili öğrenme süreci gelişigüzel kültürleme yoluyla olmak-
ta; bunu okullarda yer alan kasıtlı kültürleme yolu izle-
mektedir. (V) Okullarda yer alan ana dili öğretimi, dilin 
kurallarını ve doğru kullanımını bireylere kazandırmayı 
amaçlamaktadır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

9. (I) Yazarlıkta az buçuk ünlenmiş, adınız artık sağda 
solda duyulmaya başlamışsa, edebiyat öğretmenleriyle 
öğrencilerin de giderek odak noktası olursunuz. (II) Ya-
rıyıl dinlenceleri sırasında kimi öğrenciler kapınızı çalar, 
sizinle konuşmaya gelirler. (III) Her sanatçının gençlerin 
sorunlarına eğilmesi gerekir. (IV) Kıvanç verici bir olgu-
dur bu kuşkusuz, ama bir o kadar da sıkıcı. (V) Öğren-
ciler hep birbirinin benzeri sorularla karşınıza dikilir. (VI) 
Gözünüzün içine bakıp ne diyeceğinizi sabırla beklerler.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

10. (I) Avcılardan da avcılıktan da nefret ederim, kimse alın-
masın bu sözlerimden. (II) Birbirinin ağzını, burnunu ka-
natan boksörlerin adını bile duymak istemem. (III) Güya 
spormuş yaptıkları. (IV) Hayvan katletmenin neresi spor 
söyler misiniz? (V) Spor yapmak isteyen, tüfeksiz çıksın 
ormana, vadilere… (VI) Dağ mı tırmanacak, ovaya mı 
inecek, ne yapacaksa yapsın!

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

11. (I) Kültür, insan olmak hüneri; uygarlıksa işlemek, üret-
mek, yönetmek, nesneleri daha mükemmel yapmak us-
talığıdır. (II) Kültür, durmadan kendi kendini yaratmak, 
uygarlıksa dünyayı durmadan değiştirmek, demektir. (III) 
Düşünme düşünürlerin, şairlerin, sanatkârların tutumu-
dur. (IV) Kültürün amacı eğitim yoluyla kendi kendine hâ-
kim olmaktır. (V) Uygarlığın gayesiyse bilimin katkılarıyla 
doğaya egemen olmaktır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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12. (I) Doğan her insan, boynunda ölüm fermanıyla dünyaya 
gelir. (II) Bu fermandan kurtuluş yoktur. (III) Ölmek gibi 
doğmak da başımıza gelen ilk ve son olaydır. (IV) İste-
sek de istemesek de o bir gün yakamıza yapışacaktır. 
(V) Sokrates’e “Zalimler seni ölüme mahkûm ettiler.” de-
nince, Sokrates; “Tabiat da onları ölüme mahkum etti.” 
demiş.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

13. (I) Ona göre edebiyat dergilerinin olmadığı bir dünya 
can sıkıcıdır. (II) Çünkü edebiyat dergileri yazarın yaza-
ra, şairin şaire konukluğa gitmesi gibi bir şeydir. (III) Ar-
tık eskisi gibi edebiyat dergilerinin sayısı çok değil. (IV) 
Edebiyat dergileri açık zarftaki mektup, özel bir ulaktır. 
(V) Onlar, edebiyat sevgisini okurlara, sanat çevrelerine 
ulaştırır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

14. (I) 0–6 yaş grubundaki çocukların eğitimine verilen önem 
her geçen gün artıyor. (II) Kız çocukları temizlik, giyim ve 
makyaj gibi konularda genellikle annelerini örnek alıyor-
lar. (III) Ancak günümüzde sadece anne ve yakın çevre 
değil, görsel medya da çocukları bu konuda etkiliyor. (IV) 
Gözlerinin önünde manken gibi zayıf ve bol makyajlı ka-
dınlar var sürekli. (V) Bu yüzden, kız çocukları onlar gibi 
olma hayaliyle büyüyorlar.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

15. (I) Bu dönem şairleri, dili bir mermer kütlesi gibi görüp 
işleyerek istedikleri biçime sokmaya çalışmıştır.(II) Bunu 
yaparken de dilin olanaklarını, sınırlarını zorlamıştır. 
(III) Sözcüklerin anlam ve çağrışım gücünü geliştirmeye 
önem vermiştir. (IV) Her şair kendine özgü bir dil oluş-
turma çabası içinde olmuştur. (V) Türkçenin gücünün 
bu çağrışımlarda gizli olduğunu anlamış ve anlatmaya 
çalışmıştır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

16. (I) Romanlar vardır, daha ilk sayfasında olay örgüsü-
nün çekim alanı içine alır okurunu. (II) Kan basıncını 
yükselten heyecanlar yaratır okurda. (III) Kimi romanlar 
da vardır, dilsel örüntüsüyle okurun aklına olduğu kadar 
yüreğine de seslenme yolunu seçer. (IV) Romanda öz-
günlük, derinlik, çok yönlülük aranır. (V) Daha doğrusu, 
okurun, okuma eylemine tüm varlığıyla katılımını sağlar. 
(VI) En yüksek coşkuları, estetik tutkulara dönüştürür.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

B D C C D C C C B A C C C A D C
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1. – 14. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELE-
RİN HANGİSİNİN PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
BOZDUĞUNU BULUNUZ.

1. (I) İnsanların zaman içinde düşüncelerinde değişmeler 
olması doğaldır. (II) Çünkü insanoğlu öğrenen, değişen, 
gelişen bir varlıktır. (III) Bilgi dağarcığımız geliştikçe, 
bireysel deneyimlerimiz arttıkça hem duygu hem de 
düşünce dünyamızda birtakım değişmeler olur. (IV) İn-
san, tek doğrunun, kendi doğrusu olduğunu düşünmeye 
başlar. (V) Bu değişme ve gelişmeler sağlıklıdır; insa-
nı daha başarılı, daha uyumlu, daha verimli kılar. (VI) 
Değişmenin sağlıksız olanı, kişinin, bağnazlık ya da kör 
inanç diye niteleyebileceğimiz türden düşüncelerin peşi-
ne takılmasıdır.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

2. (I) İster özdeyiş denilsin ister aforizma, tüm hikmetli 
sözlerde değişmeyen bir yan var. (II) Bir düşüncenin en 
kısa, kestirme ve kuşkusuz en çarpıcı biçimde dile geti-
rilmesi… (III) Bu açıdan bakıldığında kısalık ve çarpıcılık 
bu tür sözlerin ayırt edici özelliği. (IV) Bazı özlü sözlerin 
söyleyeni bellidir ancak kimi zaman anonim sözlerle de 
karşılaşıyoruz. (V) Bu nitelikleriyle tek başlarına kullanıl-
dıkları gibi, bir metin içinde de. Kullanılabilirler.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

3. (I) O zamanlar gazeteler, yeni romanların, öykülerin 
sergilendiği, yarıştığı bir sınav alanıydı. (II) Bir roman 
beğenildi mi o romanı kitaba dönüştürmek için dört beş 
yayınevi birden devreye giriyordu. (III) Halk, edebiyatı 
gazetelerde tanıyor, gazetelerde izliyordu. (IV) Gazete-
ler de edebiyatı kitlelere ulaştırma ve benimsetme göre-
vini üstlenmiş gibiydi. (V) Gazetelerin edebiyata yer ver-
mesi oldukça önemlidir. (VI) O dönem, edebiyatın altın 
dönemiydi ve her yerde her zaman o konuşuluyordu.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

4. (I) Bu kitap bir roman değil, bir öykü çünkü romanın tek-
nik özellikleri daha farklıdır. (II) Günümüzde türler ara-
sındaki sınırlar belirsizleşti. (III) Romanda karakterlerin 
derinlemesine incelenmesi gerekir. (IV) Oysa bu kitapta, 
kişilerin iç dünyaları, yalnızca olaylardan ve diyaloglar-
dan yola çıkılarak ortaya konmuş. (V) Ayrıca dili de uzun 
soluklu metinlerde kullanılmayacak bir dil. 

 
A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

5. (I) Her roman biraz da otobiyografidir. (II) Yazdığınız bir 
roman, Orta Çağ’daki gezgin ozanlar üzerine bile olsa 
oradaki karakterlerin hepsi siz olursunuz. (III) Bir otobi-
yografiyi okurken yapıtta satırlar arasına gizlenmiş yaza-
rı, yazara ilişkin ipuçlarını bulursunuz. (IV) Pek çok ka-
rakteri içinizde yaşar, yaşatırsınız. (V) Onları ete kemiğe 
büründürebilmek için onlarla bütünleşirsiniz. (VI) Bütün 
bunları başarabilmek içinse yazar olarak titiz bir çalış-
mayı göze almanız gerekir.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

6. (I) Büyük İskender’in komutanlarından biri tarafından 
MÖ 4. yüzyılda kurulan kent, Fırat’ın kolay geçit veren 
birkaç yerinden biridir. (II) Bu yüzden de kente “köprüba-
şı, geçit yeri” anlamlarına gelen Zeugma adı verilmiştir. 
(III) Fırat’ın batı yakasında, verimli topraklar üzerinde 
kurulan kent, stratejik önemi nedeniyle hızla büyür, geli-
şir. (IV) Kentin villalarından çıkan mozaiklerden bazıları 
mitolojik öyküleri anlatan sahneleriyle dikkat çeker. (V) 
Kısa sürede Pompei’nin üç katı büyüklüğe ulaşan kent, 
o dönemin Atina’sıyla boy ölçüşür duruma gelir.

 
A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

7. (I) Anadolu’da çok eski zamanlardan beri bir hamam ge-
leneği olduğu bilinir. (II) Bu geleneği yaşatan “Türk ha-
mamları” olmuştur. (III) Çünkü Türkler, Asya’dan getirdik-
leri ile Anadolu’da buldukları hamam kültürünü birleştirip 
yeni bir “Türk hamamı” anlayışı oluşturdular. (IV) Bugün 
bu gelenek toplumumuzda hâlâ sürdürülmektedir. (V) 
Bundan sonra hamamlar, Türklerin gelenekleri arasına 
yerleşti ve Avrupa’ya kadar yayıldı. (VI) Öyle ki birçok 
Avrupalı ressam, Türk hamamını ve hamamdaki kadın 
topluluklarını konu alan resimler yaptı.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

8. (I) Genç kuşaklar hayvanları ancak belgesellerde ya da 
hayvanat bahçelerinde görüp tanıyabiliyor. (II) Metropol-
lerde önce ormanlar, sonra korular, ardından da ağaçlar 
yitirildi. (III) Yiten yalnızca ağaçlar değildi, yaşam zinciri-
nin parçaları olan hayvanlar da bu trajediden payını aldı. 
(IV) Ağaçlara yuva yapan kuşlarla, gizlenmek için kovuk 
arayan sincaplar artık yuvasız kaldı. (V) Göçüp gittiler bu 
sebeple, insanların henüz ulaşamadığı diyarlara.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.



176

1984

AKIŞI BOZAN CÜMLE
(KONU KAVRAMA TESTİ)

TEST

3

9. (I) Yörede dikkat çeken tarihsel kalıntılardan biri de su 
kemerleri. (II) İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için 
Istrancalardaki derelerden, ilk olarak Bizans İmparatoru 
Konstantin zamanında yararlanılmaya başlanır. (III) Te-
peden tepeye su aktaran bu kemerler birer sanat eseri 
niteliğinde. (IV) Yemyeşil vadilerin ortasında manzarayı 
tamamlayan bir gerdanlık gibi duruyor. (V) Bunlardan, 
Karamandere ile Gümüşpınar arasındaki vadide bulu-
nan iki katlı, yedi gözlü Kurşun Germe günümüze kadar 
ulaşmış en büyük ve sağlam su kemeri olarak biliniyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

10. (I) Hikâye, hayattan bir anın kendine özgü bir gerçeklik 
içinde dile getirilmesi olayıdır. (II) Romandaki bölümlere 
ayrılmış biçimsel yapıdan çok daha farklı olarak hayatın 
ta kendisidir. (III) Bu yüzyıl, roman tekniğinin geliştiği, 
teknik ilerlemenin hızla gerçekleştiği bir yüzyıldır. (IV) 
Hikâyeler, dâhil olunan çevrenin, hayatın gerçek birer 
izdüşümüdür. (V) Bundan dolayı da hikâyeler, şu anda 
en çok okunan tür olmuştur.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

11. (I) Kırk yıl önce ilk albümleri yayımlanan ve bu albüm-
den sonra müzik dünyasıyla olan bağlarını koparan bir 
grup... (II) Kaldı ki onlar birçok dinleyicinin dünyasında 
özel bir yer tutarlar. (III) Buna karşılık onların bunca yıl-
dır dinleyici toplayabilmesini nasıl açıklamalı? (IV) Ya 
da daha önce hiç yayımlanmamış şarkılarından birinin 
ortaya çıkmasının bu kadar heyecan yaratmasını… (V) 
Denebilir ki kimselerinkine benzemeyen bir tarz geliştir-
diklerini yadsımak olanaksız. (VI) Bunun sonucu olarak, 
gerek albümlerinde gerekse konserlerinde yarattıkları 
hava, kesinlikle benzersiz.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

12. (I) Anlamak, bilmek; insana güven duygusu aşılar, onda 
ilgi, merak uyandırır. (II) Anlatıcının insanın öğrenmesi-
ne, bilgiyi algılamasına etkisi de unutulmamalıdır. (III) Bu 
güzel ve motive edici duygular, öğrenciyi daha fazla oku-
maya, araştırmaya yöneltir. (IV) Öğrencinin istek ve ka-
rarlılığını artırır, tadına vardığı iş için bir çalışma progra-
mı hazırlamasını sağlar. (V) Bu seviyeye gelen öğrenci 
basamak basamak daha ileri; ancak hep biraz gayretle 
anlayabileceği, bilgiyi edinebileceği kitapları seçmelidir. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

13. (I) Dünya nüfusunun artış hızı ve yaşanan ekonomik ge-
lişmeler dikkate alındığında toplumların sağlıklı, yeterli 
ve dengeli beslenme ihtiyaçları her geçen gün daha bü-
yük anlam kazanıyor. (II) Ülkeler ileriye dönük stratejile-
rini, güçlü ve sağlıklı bir toplum üzerine kuruyor. (III) Bu 
durumda, ülke olarak bizim de gıda üretim potansiyelimi-
zi bilim ve teknoloji yardımıyla iyi kullanmamız gerekiyor. 
(IV) Bu kapsamda, üstün beslenme özelliklerine sahip 
süt ve süt ürünleri, ülkemiz gibi genç ve hareketli nüfu-
sun fazla olduğu toplumlarda hayli önemli bir yer tutuyor. 
(V) Doğada yalnızca sütte bulunan laktoz, beslenme fiz-
yolojisi açısından da hayli önemlidir ve mutlaka düzenli 
olarak alınması gerekir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

14. (I) Yıllardır ilaç yapımında yararlanılan bitkilerden biri 
olan meyan kökü, soğuk algınlığı, astım ve açık yara-
ların tedavisinde kullanılıyor. (II) Ayrıca bu bitki boğaz 
ağrısını gidermek için hazırlanan bir karışıma katılıyor 
ve bu karışım reçetesiz satılabilecek ilaçlar arasında yer 
alıyor. (III) Günümüzde tüm dünyada uzmanlar alternatif 
tıbbı enine boyuna tartışıyorlar. (IV) Bir araştırma ekibi, 
bitkinin içinde bulunan bileşiğin, bir kanser türüne neden 
olan virüsün harap ettiği hücreleri öldürdüğünü keşfetti. 
(V) Ayrıca SARS virüsünün ilerlemesini engellediği ve 
kronik hepatit ile AIDS tedavisi denemelerinde başarılı 
sonuç verdiği görüldü.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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1. – 15. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELE-
RİN HANGİSİNİN PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
BOZDUĞUNU BULUNUZ.

1. (I) Karadeniz Bölgesi’ndeki sıradağlar, Anadolu’nun kı-
raç düzlükleriyle, alabildiğine nemli Karadeniz iklimi ara-
sında, aşılmaz bir duvar gibi yükselir. (II) Bu bölge, müzi-
ğiyle, el sanatlarıyla, mutfağıyla ilginç bir kültüre sahiptir. 
(III) Dağların kuzeye bakan yamaçları çok gür bir bitki 
örtüsüyle kaplıdır. (IV) Bunların doruklarını saran sis bu-
lutlarının oluşturduğu yoğun nem, bölgenin doğal bitki 
örtüsünü ve tarım ürünlerini sürekli besler. (V) Bu dağlar, 
aynı zamanda, kıyı halkını iç kesimlerde yaşayanlardan 
ayıran bir sınır çizer sanki.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

2. (I) Her çocuk küçükken mahalle arasında top oynamış-
tır. (II) Topunun, yanlışlıkla komşunun camını kırmasını 
korkuyla ve fal taşı gibi açılmış gözlerle izlemiştir. (III) 
Bu durumda, genellikle komşu amca ya da teyze, dökü-
len gözyaşlarına aldırmadan topu patlatır. (IV) Böylece 
oyun, komşunun azarlayan sözleriyle biterdi: “Okuyup 
adam olacağınıza, sabahtan akşama kadar top peşinde 
koşuyorsunuz!” (V) Hâlbuki çocukluk çağı oyun çağıdır. 
(VI) Tabii derslerine hiç çalışmayan çocuklar da vardır. 
(VII) Komşunun bunu bilmemesi değil, toplu patlama 
zevkini (!) tatmak istemesi buna neden olmaktadır.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

3. (I) Umarım siz benden çok daha fazla yaşarsınız ama bu 
yaşlara gelince insanda yaşlılığın farklı bir etkisi oluyor. 
(II) Yeni bir işe başlarken endişeleniyorsunuz, bitirebilir 
miyim diye. (III) İtiraf edeyim ki, “Köleler ve Tutkular”a 
başlarken bu endişeyi yaşadım. (IV) Romanda her konu, 
yazılış sürecini kendi belirliyor. (V) Hiçbir kitabımın üze-
rinde bu kadar yoğun çalıştığımı söyleyemem. (VI) Tam 
bir ağır işçi gibi sabah 8.30’dan akşam 20.00’ye kadar... 
(VII) Böylesine yoğun çalışmama karşın, kitabı tamam-
lamam iki yılımı aldı.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

4. (I) Okuduğunuz bir eserin nitelikli olup olmadığını mı an-
lamak istiyorsunuz? (II) Bu, seçici bir okurun yanıtlaması 
gereken bir sorudur. (III) Onu birkaç ay sonra tekrar ele 
alın. (IV) Kötüyse okumaya değmez; iyi ise değişik bir 
tatla karşınıza çıkar. (V) Size yepyeni ufuklar açar.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

5. (I) Karikatüristler, karikatürlerinin yalnız gazete ve dergi 
sayfalarında yer almasından yakınıyorlar. (II) Bu yüzden 
en iyi karikatürlerinin bile zamanla unutulup gittiğini söy-
lüyorlar. (III) Gazete ve dergilerde yer alan karikatürle-
rinin güncel konuları içermesi gerektiğini düşünüyorlar. 
(IV) Karikatürlerinin, gazete ve dergi sayfalarından evle-
rin, galerilerin duvarlarına çıkmasını, kitaplarda toplan-
masını istiyorlar. (V) Ancak bu yolla adlarının unutulma-
yacağına, yaşayacaklarına inanıyorlar.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

6. (I) Karabiber, Hindistan ve çevresinde yetişen bir ağacın 
tohumlarından elde edilir. (II) Karabiber, yemeklerde faz-
la miktarda kullanılırsa mide rahatsızlıklarına neden olur. 
(III) Sert yapılı ve buruşuk bir şekilde olan bu tohumlar 
kuruduktan sonra toplanır ağaçlardan. (IV) Keskin bir ko-
kusu, acı bir tadı olan karabiberin iştah açıcı bir özelliği 
vardır. (V) Bu özelliğinin yanı sıra lezzet verici ve uyarıcı 
özellikleriyle de tercih edilen baharatların başında gelir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

7. (I) Sıcak mı sıcak bir İstanbul tatili. (II) Aylardır okumak 
için beklediğim kitap yığını ufaktan erimeye başladı bile. 
(III) Söz verilmiş yazılarım olmasa, tembelliğin tadını 
daha iyi çıkartacaktım. (IV) Okumayı da yazmayı da ağır 
işçilik olarak görenler vardır, çoktur hatta. (V) Ama sıca-
ğın insanın enerjisini adeta emdiği, kolunu kanadını kır-
dığı şu günlerde, tembellik her zamanki gibi hoşa giden 
bir ayrıcalık olmuyor da biraz suçluluk yüklüyor insana.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

8. (I) Yazar, eserlerinin neredeyse tümünde içerik ola-
rak yabancılaşma sorununu ele alır. (II) Onun sanatsal 
gücü, içerik ve biçim dengesinde yatar. (III) Her eseri bu 
dengenin mükemmel bir örneğidir. (IV) Biçimin içeriğe 
yenik düştüğü tek bir eseri bile yoktur. (V) Çünkü onun 
için sanatsal güç, söyleyiş güzelliğinde yer alır. (VI) An-
cak her içeriğin kendine uygun bir biçimi yarattığını da 
reddetmez.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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9. (I) Nurullah Ataç’ın ilk yazıları, Dergâh’ta yayımlandı. (II) 
Yahya Kemal, Yakup Kadri, Ahmet Haşim de bu dergide 
yazıyordu. (III) Bu yazıların ardından Ataç aynı dergide 
şiirleriyle göründü. (IV) Ayrılık, özlem, ölüm duygusuy-
la dolu ürünlerdi bunlar. (V) “Yalnızlık”, “Akşam Şarkısı” 
adlı şiirleri, bu şiirlerdendi.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

10. (I) Stefan Zweig’in bir romanı vardır: Merhamet. (II) Bu 
roman daha sonradan “Acımak” adıyla tercüme edil-
di. (III) Zweig orada Doktor Kondor’un ağzından iki tür 
merhameti tarif ediyor. (IV) Birisi, sizi kavrayan o acı he-
yecandan olabildiğince çabuk kurtulmak için kalbinizin 
gösterdiği sabırsızlıktır. (V) Romanın diğer erkek kahra-
manı da Teğmen Hofmiller’dır. (VI) Öteki merhamet ise 
insan gücünün son sınırına kadar dayanmayı başaran 
acıma duygusudur.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

11. (I) Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde açılan kitap 
fuarlarının sayısı gittikçe artıyor. (II) Okuyucular, bir mer-
kezde her türlü kitaba ve yayınevine ulaşabiliyor. (III) 
Ayrıca buralardaki indirimli satışlar, dar gelirli kitleleri 
okumaya yönlendiriyor. (IV) Yayınevleri de fuar mekân-
larının darlığından ve iyi tanıtım yapılmadığından şikâ-
yet ediyor. (V) Bir de bu fuarlarda, imza günleri düzenle-
nerek yazar ile okuyucunun kaynaşması sağlanıyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

12. Her insan, bir bildiriyle çıkmaktadır toplumun karşısına. 
(I) Bu bildirisini biçimlemiş kişiye, yazar denir. (II) Bunun 
için de kendi olanaklarıyla bir anlatım yolu bulması ge-
rekir yazarın. (III) Bir bakıma anlatım, yazarın söyleme 
gücüdür. (IV) Ne var ki her anlatım, yazarı istediği yere 
ulaştırmayabilir. (V) İşte bu söyleme gücünü biçimleme-
dir önemli olan.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

13. (I) Zamanı iyi kullanmak herkesin, öğrencilerin, araştır-
ma görevlilerinin, iş adamlarının öncelikle öğrenmesi 
gereken özelliklerden biridir. (II) Sunucular, doktorlar za-
manı en iyi şekilde kullanırlar. (III) Bu özelliği kazanmak 
bir iç disiplin işi, kendi kendini kontrol etme, yapılacak 
işle ilgili bir planlama yapma işidir. (IV) Kendini kontrol 
eden insanlar, ara sokaklara sapmaz, belirlediği yolda 
doğrusal ilerler. (V) Duygularını, arzularını kontrol altın-
da tutan insan yapacağı işe odaklanarak zaman kaybını 
da önler. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

14. (I) Gelişmiş şirketler, şirketin geleceğini düzenlemek, 
eksiklerini görmek, çalışma hayatındaki sorunları tespit 
etmek için anket metodunu kullanır. (II) Çalışanlarına, 
müşterilerine ve yöneticilerine yönelik olarak yaptıkları 
anketin sonuçları kendilerine bir yol haritası çizer. (III) 
Ne yapacağım, nasıl yapacağım, sorunlar ne, o sorun-
ları nasıl çözeceğim gibi sorulara çözüm üretme imkânı 
verir. (IV) Ayrıca ticari yaşamda yeni politikalar geliştir-
me imkânı da kazandırır. (V) İmkânları kısıtlı, ekonomik 
yönden zayıf, küçük işletmeciler politikacılarla iş birliği 
içine girerler. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

15. (I) Çoban çalgısı olarak bilinen kaval, daha çok şimşir 
ağacından -nadiren livori, incir ve erik ağacından-altta 1 
ve üstte 7 delikli olarak imal edilir. (II) Dilli kaval ve dilsiz 
kaval olarak adlandırılan iki türü vardır. (III) Dilli kaval, 
ucunda ses üretimini sağlayan bir düdük sayesinde ses 
çıkarır. (IV) Dilsiz kaval ise içi boş bir boru olup çalan 
kişinin nefes tekniklerini kullanmasıyla ses çıkarmakta-
dır. (V) İnsanoğlunun en eski çalgı aletlerinden olduğu 
bilinen kavala, üflenme teknikleri açısından benzeyen 
çalgı aleti ise neydir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B E C B C B D A B D D D B E E
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1. – 16. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELE-
RİN HANGİSİNİN PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
BOZDUĞUNU BULUNUZ.

1. (I) İlk Türk romanı olarak kabul ettiğimiz İntibah’ta Namık 
Kemal, betimlemeleri çoğu zaman süs için yapmıştır. (II) 
Olayın geçtiği yerleri gerçekçi biçimde anlatmak istemiş-
se de bunları olay örgüsü içinde eritmeyi başaramamış-
tır. (III) Zaman zaman konu dışına çıkarak kendinden 
söz etmiş, bir konu hakkında yorumlarda bulunmuştur. 
(IV) Bu yüzden olsa gerek doğa, ev ve insan betimle-
meleri romanda birer eklenti gibi durmaktadır. (V) Yine 
bu yüzden romandaki betimlemeler eylem dışı, cansız 
hareketsiz betimlemelerdir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

2. (I) Toplumsal yaşamdaki değişim, aynı hızla müzik ala-
nında da kendini gösterdi. (II) Genç kuşağın ilgisi türkü 
dışındaki türlere kaydı. (III) Bu değişim kimilerimizde, 
türkülerimiz ölüyor mu, kuşkusunu uyandırdı. (IV) Tür-
külerimiz bu coğrafyada binlerce yıllık bir birikimden sü-
zülerek bize ulaşmıştır. (V) Bu yüzden türküleri var eden 
nedenler oldukça türkülerde var olacak ve yaşayacaktır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

3. (I) Öğretmenlik mesleğinin yorucu, zor yanları, rahat, ko-
lay yanlarından daha fazladır. (II) Eğer bir köyde doğup, 
eğitiminizi o köyde almamışsanız köy için okulun ne an-
lama geldiğini anlayamazsınız. (III) Tüm yaşamını dışa 
kapalı sürdüren bir köy insanı, okula ayrı bir önem verir, 
farklı bir anlam yükler. (IV) Çünkü onların gelecekleri 
olan çocukları bu okullar sayesinde eğitimlerini tamam-
layıp kurtulacaklardır. (V) Bununla birlikte okul, köyün 
dar ve sıradan hayatı içinde ona hareket kazandıran bir 
kaynaktır. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

4. (I) Bir şair başka bir şairden etkilenebilir. (II) Bunda hiçbir 
sakınca yoktur. (III) Özümlemek koşuluyla başkaların-
dan beslenmek kadar özgün bir şey olamaz. (IV) Unu-
tulmamalı ki aslanı aslan yapan özümsediği koyun eti-
dir. (V) Şiir başka şiirlerden değil, doğadan ve hayattan 
öğrenilir. (VI) Bu bakımdan şairlerimiz kendine özgü bir 
üslup edinememe kaygısıyla büyük ustaları okumaktan 
kaçınmamalı.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

5. (I) “Denemeli Denemesiz” adlı yapıt, yazarlık eylemine 
kapsamlı bir bakış denemesidir. (II) Hem bir yazarın özel 
dünyası, hem de yazarların nasıl bir evrenleri olduğu üs-
tüne merakların, düşüncelerin harmanıdır. (III) Yazarlığa 
ve yazıya, bu işe altmış yıldır emek harcayan bir yazı us-
tasının yaklaşımlarını içerir. (IV) Yaygın bir görüşe göre, 
ülkemizde okurdan çok yazar vardır. (V) Bu yüzden, 
bütün yazarlar ya da yazar olduğunu düşünenler, Nermi 
Uygur’un “Denemeli Denemesiz” yapıtını okusunlar. (VI) 
Nermi Uygur’un yazarlık uğraşına tuttuğu aynadan onlar 
da baksınlar kendilerine…

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

6. (I) Popüler kültür eleştirisi hayli tehlikeli ve zor bir iş. (II) 
Bugün popüler kültür analizlerinin çoğunda geçen yüzyı-
lın başındaki kitle kültürü eleştirilerinin izlerini görüyoruz. 
(III) İşin zorluğu analiz konusunun kendine has özellikleri 
kadar eleştirinin konuyla olan ilişkisinin epey problemli 
olmasından da kaynaklanıyor. (IV) Çünkü popüler kültür 
bugün soluduğumuz hava kadar içinde olduğumuz bir 
alan. (V) Böylesine içli dışlı olduğumuz popüler kültürü, 
onunla ilişkimizi yok sayıp analiz konusu hâ 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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7. (I) Düşünce ve söz arasında kurulan denge, bir sanatçı-
nın, bir şair ya da yazarın yetkinliğini, dili kullanmadaki 
ustalığını belirler. (II) Dil, duyguların ve düşüncelerin et-
kili anlatımının aracıdır. (III) Bir yazının söz örgüsünde-
ki fazlalıklar, yazarın yazı işinde pişmediğinin kanıtıdır. 
(IV) Ayrıca onun dil duyarlığının yeterince gelişmediğini 
de gösterir. (V) Çünkü sözcüklerin seçimi, cümle düzeni 
içindeki yerleri, cümlenin iç ve dış yapısı tek boyutlu bir iş 
değildir. (VI) Türlü etkenlerin (ses, anlam, kısalık, uzun-
luk, görüntüleme...) payı vardır bunda. (VII) Bu etkenleri 
yönlendiren yazma gücüne dil duyarlılığı diyebiliriz.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

8. (I) Televizyon dizileri, dizilerin ham maddesi olan hikâye 
ve romanların isimlerini geri plana itmiş. (II) Dizi yazarları 
da dizinin alınmış olduğu edebî eserin özünü korumuş 
ama kurgusunu olduğu gibi değiştirmiş. (III) Zamanı ve 
mekânı güncelleyerek diziyi, alındığı edebî eserden ko-
pardığı gibi istediği kadar uzatma imkânı da yakalamış. 
(IV) Televizyonda birçok dizi, altı yedi yıl sürüyor. (V) 
Ayrıca güncellediği zaman ve mekân seslendiği kitlenin 
ilgisini de diziye topluyor. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

9. (I) İstanbul şarkılarındaki kent sevgisi ve aşk teması, 
Roma için bestelenmiş İtalyan melodilerinde de görülür. 
(II) İstanbul şarkılarında da Roma şarkılarında da kent 
sevgisiyle insan sevgisi birlikte duyumsanır. (III) Sevgi 
teması bu iki kentle bütünleşmiş gibidir. (IV) İstanbul’u 
da Roma’yı da önemli ve gizemli yapmak bu sevgi tema-
sı üzerine oturtulmuştur. (V) Ancak Roma’da şarkılara 
esin kaynağı olan tarihsel miras korunurken, İstanbul’da 
yok edilmektedir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

10. (I) Alaycı bir karikatürist gibidir. (II) Herkesin, her şeyin 
bir eksiğini, gülünç yanını yakalar. (III) Oysa karşılıklı ko-
nuşmalarda kaçınılacak davranışların başında gelir alay 
etmek, kalp kırmak. (IV) Bu yeteneğiyle çevresindekileri 
güldürür, onların hoşuna gider. (V) Ne var ki, çok duyar-
lılık ve dikkat isteyen bir davranıştır bu. (VI) Yoksa kişinin 
başı önünde sonunda derde girer.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

11. (I) Saygı eksikliği bütün suçların temelidir. (II) Çün-
kü birçok suça kaynaklık eder. (III) Cinayet ve işkence 
gibi suçlar, saygı eksikliğinden ileri gelir. (IV) Üstün in-
san başkalarının düşüncelerine karşı hoşgörülüdür. (V) 
Saygı bir insana, insan onuruna yaraşır biçimde davran-
maktır. (VI) İnsan onurunun hiçe sayıldığı yerde her şey 
bayağılaşır, yaşamın kalitesi düşer.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

12. (I) Çocukluğum, Zara’da Endüstri Meslek Lisesinin loj-
manında geçti. (II) Fatih’le oynadığımız saklambaçların, 
körebelerin neşeli çığlıkları lojmanın duvarlarında yan-
kılanırdı. (III) Yazın Erzurum’a çağırırdı bizi dedem. (IV) 
Başka oyunlar da oynamak isterdik ama arkadaş bula-
mazdık. (V) Ara sıra Fatih’in arkadaşı Elif’le küçük kar-
deşim Göktürk katılırdı aramıza.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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13. (I) Çeviri yapmak, bende kendiliğinden ortaya çıkan bir 
istektir. (II) İyi bildiğim bir yabancı dilde yazılmış, beni 
yepyeni duygularla donatan güzel yapıtları oldukları yer-
de bırakmaya gönlüm razı olmuyor. (III) İlkin o yapıtın 
kendime, inançlarıma, dünya görüşüme uygun olup ol-
madığına bakıyorum. (IV) O güzelliklere başkalarını da 
ortak etme tutkusuna kapılıyorum. (V) Bu, çok haz aldı-
ğım, insanca bir tutku benim için. (VI) Çevirdiğim her ya-
pıt, duyduğum bu hazzın ve tutkunun giderek artmasını 
sağlıyor.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

14. (I) Bir toplumu meydana getirenler fikren, ruhen kendile-
rini yükseltirlerse, bağlı bulundukları toplum da yükselir. 
(II) Çoğunluk ruhen bozulmuşsa, toplum bozuktur. (III) 
Yükselen bir ruh dünyayı da yükseltir. (IV) Fertler dü-
rüstse toplum sağlıklıdır. (V) Ruhen yükselmiş insan, 
esirgemeyeceği maddi ve manevi yardımlarla çevresin-
dekilerin de yükselmesini sağlar.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

15. (I) Öğretici boyutlu yazıların bir dilimi de gerçek yaşam 
ve yaşantının doğurduğu düşüncelerden kaynaklanır. (II) 
Bunların ortak yönü gerçekten kaynaklanması, düş gücü 
payının oldukça sınırlı olmasıdır. (III) Yalnızca duygulara 
yaslanan yazı türleri de vardır. (IV) Çünkü makale, fıkra, 
deneme düş gücünün sınırlı olduğu düşünsel düşünsel 
yazılardır. (V) Bunlar kişilerin yaşam toprağının yanı 
sıra, düşünce toprağında yeşerir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

16. (I) Mevlana, eserlerini Farsça yazmış bir şair, düşünür ve 
din adamı. (II) Eserlerinde tasavvufi düşünceleri, Allah’a 
ulaşma yollarını, hoşgörüyü anlatmış. (III) Bunları anla-
tırken de semboller kullanmış, “Mesnevi” isimli eserinde 
“ney” sembolü eserin tamamına yayılmış. (IV) Duygu ve 
düşünceleri sembollerle anlatmak önceden beri kullanı-
lan bir yöntemdir ve alegori de denilen bu yöntem tasav-
vuf edebiyatında çok kullanılmıştır. (V) Bu eserde “Ney” 
sembolü Allah’tan ayrı kalan, ona kavuşmak isteyen ve 
o bilinci içinde taşıyan insanıkâmili (olgun insan) temsil 
eder. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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1. – 16. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELE-
RİN HANGİSİNİN PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
BOZDUĞUNU BULUNUZ.

1. (I) Türkçe, yüzyıllardır varlığını korumaya çalışmaktadır. 
(II) Ne ortak bir kuralı ne yöntemi ne de ahengi kaldı. 
(III) Ayrıca kendini korurken de herkesin göz ardı ettiği 
gelişmelerle ilerliyor. (IV) Onu korumaya çalışanlar bile 
farklı farklı düşünüyor, farklı farklı yazıyor. (V) Şapkalar 
kaldırılıyor, giydiriliyor; sözcükler ayrılıyor, birleştiriliyor; 
ekler, biçim; kökler anlam değiştiriyor. (VI) Peki doğrusu 
ne, kimden öğreneceğiz?

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

2. (I) Karikatürler tamamen eğlendirici, güldürücüdür. (II) 
Bunun yanı sıra karikatürler sosyal mesaj da içermelidir. 
(III) Sanatımızda karikatürcünün ekonomik sorunları ol-
dukça önemli. (IV) İnsanlar, hem gülmek hem de çevre-
sindeki olayları farklı bakışla izlemek için karikatüre baş-
vurur. (V) Ancak bu şekilde bireysel sanattan toplumsal 
sanata geçmiş olur.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

3. (I) Mizah, yaşam çatışmalarının, çelişkilerin bir ürünüdür. 
(II) Bu çatışmada güçlü, güçsüzü ezer ama onunla alay 
etmez. (III) Her toplumun farklı bir mizah anlayışı var-
dır. (IV) Güçlü, yendiğiyle bir de alay ederse bu durum 
mizah değeri kazanamaz. (V) Yenik düşürdüğü kişilerle 
alay eden güçlüye ise ancak kızılır. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

4. (I) Kimi bilim adamları, toplumların gelişmişliğini yazıyla 
ölçüyor. (II) Onlara göre, ilkel toplumlarda söz egemen-
dir. (III) İlkeller, kültür ve bilim düzeyleri ne olursa olsun, 
sözün içindedir. (IV) Yazıyla birlikte toplumun karakteri 
de değişiyor. (V) Böyle bir toplumda söz egemen oldu-
ğundan, insanlar gördüklerine değil, duyduklarına ina-
nırlar.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

5. (I) Hristiyanlığa Katolik-Protestan ayrımını getirenlerden 
biri olan Martin Luther, bir müzikseverdi, flüt ve lavta ça-
lardı. (II) Müzikle ilgilenmesiyle birlikte insanlar arasında 
gruplaşmaya da neden olmuştur. (III) 1524’te iki müzis-
yene kilise törenleri için müzikler hazırlattı. (IV) Kendisi 
de kilise için birçok koro parçası besteledi. (V) Bu beste-
lerden bazıları ayinlerde hâlâ çalınıyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

6. (I) İnsanlığın en eski yerleşim birimlerinden Hasan-
keyf’in ne zaman kimler tarafından kurulduğu bilinmiyor.  
(II) Dicle Nehri’nin kenarında yer alması, o günlerde ti-
caretin önemli bir kısmının nehir yoluyla yapılması sebe-
biyle Hasankeyf, ticaret ve ekonomi bakımından geliş-
miş. (III) Bu konuda yazılı bir kaynak da yok ancak, tarihi 
geçmişinin milattan öncesine dayandığı biliniyor. (IV) Mi-
lattan sonraki ilk asırlarda Bizanslılarla Sasaniler arasın-
da el değiştirmiş. (V) Dördüncü asrın sonlarında buraya 
sağlam bir kale yapan Bizanslıların hâkimiyeti, yedinci 
asırda, Müslümanların burayı fethetmesiyle sona ermiş. 
(VI) 1232 yılında Eyyubilerin hâkimiyeti sırasında bölge-
yi istila eden Moğollar, burayı harabeye çevirmişler.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.
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7. Sağlıklı ailelerin aile dışında arkadaşlıklar, genişletilmiş 
aile, destek grupları ve spor ve spor kulüpleri gibi güç-
lü bağlantıları vardır. (I) Bazı aileler de kimseyi kapıdan 
içeri kabul etmez ve dış bağlantılara yüz vermez. (II) 
Bu, ailelerin tüm gereksinimlerini karşılama konusunda 
aile üzerinde inanılmaz bir gerilim oluşturur. (III) Ailede 
kaçınılmaz krizler baş gösterdiğinde, bu aileler pek iyi 
mücadele edemezler. (IV) Aile içi tutarlılık, disiplinin tüm 
bireyler arasında eşitlikle uygulanmasıdır. (V) Bu ailele-
rin çocukları da dar görüşlü olma eğilimindedirler, okul 
arkadaşları arasında ayrı otururlar.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

8. (I) Dünyada tarih boyunca üretilen ve tüketilen petrol 
miktarı konusundaki tahminler çok farklılık gösteriyor. 
(II) Bir grup İngiliz araştırmacının yaptıkları çalışmalara 
göre tahmin ettiğimizden çok daha fazla petrol tüket-
miş olabiliriz. (III) Petrol rezervlerinin tükenmek üzere 
olduğu fikri yeni bir fikir değil, ama 19. yüzyılın ortala-
rında ilk ticari petrol kuyularının açılmasından bugüne 
insanoğlunun ne kadar petrol çıkardığını bile tam olarak 
bilmiyoruz. (IV) Macar Bilimler Akademisinden kimyager 
Istvan Lakatos ve Julianna Lakatos-Szabo’nun teorisine 
göre 1850 yılından bugüne kadar dünyada toplam 100 
milyar tondan az ham petrol üretilmiş ve yıllık ortalama 
petrol üretimi 700 milyon varilden az. (V) Çevre koru-
ma standartlarına uygun olmayan petrol kuyularının, yer 
aldıkları bölgelerde büyük çevre felaketlerine yol açtığı 
da yadsınamaz bir gerçek olarak insanlığın gündeminde 
durmaktadır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

9. (I) Eskiden radyoda sıkı bir denetim vardı. (II) Denetim-
den geçmeyen bir şarkı radyoda çalınmazdı. (III) Döne-
min popüler şarkıcılarından çoğunun şarkıları denetimde 
beklerdi bu yüzden. (IV) Bu denetimden en çok etkile-
nen, arabesk şarkılardı. (V) Arabesk şarkılar, halkın ruh 
sağlığını bozuyor. (VI) Öyle ki yakın zamana kadar hiçbir 
arabesk şarkı çalınmıyordu radyolarda.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

10. (I) Dağ köylerindeki evlerin bahçe duvarlarının, Antik 
Çağ’ın taşlarıyla örüldüğünü gördüm. (II) Köylüler bu 
duvarları örerken pek yorulmamışlardı. (III) Çünkü taş-
lar, asırlar önceden yontulmuş, düzeltilmiş ve yapılarda 
kullanılmıştı. (IV) Köylülere sadece onları yerlerinden 
söküp taşımak kalmıştı. (V) Ülkemizde birçok köyde ta-
rihî eserlere istemeden de olsa kötülük edilmektedir. (VI) 
Onlar bu taşları bir yapıdan koparıp, diğer yapıya koyar-
ken tarihin izlerini sildiklerinin farkında bile değildi, kimse 
fark etmeleri için onlara yardım etmemişti. 

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

11. (I) Anadolu’da kilim, renk demek, renge susamışlık de-
mektir. (II) Halkımız, göz alabildiğine bozlaşan toprak-
larda yeşile, maviye, kırmızıya hıncını kilimlere döktüğü 
renklerden alır. (III) Ağaçta yeşili, denizde maviyi, çiçekte 
kırmızıyı arayan, bulamayınca da tezgâha koşan insan-
lar, özentilerini kilimde dile getirir. (IV) Anadolu’da kilim 
özlemi inancı, sevgiyi ilmik ilmik dokumak demektir. (V) 
Bu tezgâhlarda dokunan kilimler renk sofrasıdır, renge 
aç insanların sofrası.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

12. Uzmanlar, kendine değer vermeyen, kendine güvenme-
yen kişilerin pek çok sorunla karşılaştığına dikkat çeki-
yorlar. (I) Bu tip kişiler başkalarının fikirlerini benimserler. 
(II) Benimsedikleri fikirler kendilerinin olmayınca bu fikir-
lerin savunucusu olamıyorlar. (III) Başkalarının sırtından 
geçinmeyi alışkanlık hâline getiriyorlar. (IV) Savunama-
dıkları fikirler de onları bir gün terk ediyor. (V) Yeniden 
birilerinin düşüncesine takılmaktan başka çareleri kalmı-
yor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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13. (I) “Kolibri” adı ile de bilinen sinek kuşlarının en önemli 
özelliklerinden biri, İngilizlerin dünyada tanınan “Harrier” 
tipi uçaklarını bile kıskandıracak mükemmellikteki uçuş-
larıdır. (II) Bu kuşlar kanatlarını saniyede en az altmış 
kez olmak üzere “sekiz rakamı” şeklinde çırparak hava-
da asılı kalır ve vücutlarını hiç oynatmadan çiçek özlerini 
emmeye başlarlar. (III) Ancak bu kuşlar uçmaya başla-
dıklarında, onları takip edebilmeniz mümkün değildir. 
(IV) Bir ok gibi yerlerinden fırlar, istedikleri anda havada 
durabilir ve bir anda geri dönebilirler. (V) İnsanoğlu do-
ğadaki birçok gelişmeyi doğadan esinlenerek meydana 
getirmiştir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

14. (I) Bir önder, toplumu yönlendiren bir insan sokağın ru-
hunu taşımasını bilmelidir. (II) Tıklım tıklım insanla do-
luydu dar sokaklar. (III) İşinden çıkanlar, yolu buradan 
geçenler, gezinmek için gelenler, canlı bir kalabalık oluş-
turmuştu. (IV) Vitrinleri seyrediyorlar, afişlerin önünde 
duruyorlar, mağazalara girip çıkıyorlar, bir miting kala-
balığı halinde sinemadan boşalıyorlar. (V) Kimisi yavaş 
yavaş, kimisi hızlı hızlı, kimisi de dura dura, sohbet ede 
ede evlerine gidiyordu.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

15. (I) Son yıllarda çiftçilerle üniversite arasında iş birliği yay-
gınlaşıyor. (II) Çiftçinin, toprağını daha doğru işlemek, 
modern tarımı öğrenmek, bol ürün almak için bu iş birliği 
şarttır ve yararlıdır. (III) Çiftçiler bu yolla yeni bilgilere, 
tekniklere ulaşır ve kendini geliştirir. (IV) Bu da üretime 
yansır, ekonomiye yansır. (V) Ekonomik bakımdan güçlü 
çiftçiler, ürünlerini internet aracılığıyla pazarlıyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

16. (I) Zamanı durdurmak, hatta geriye sarmak istediğimiz 
anlar vardır. (II) Yaşadıklarımız, yaptıklarımız bizi piş-
manlığın pençesine bırakır. (III) Şairler, pişmanlıklarını 
şiir yoluyla dışlarlar. (IV) O pençeden kurtulmak için za-
manı durdurmaktan başka çaremiz olmadığını düşünü-
rüz. (V) Pişmanlıklardan dersler çıkarmak, hatta unut-
mak aklımıza bile gelmez. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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1. – 17. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELE-
RİN HANGİSİNİN PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
BOZDUĞUNU BULUNUZ.

1. (I) Bugünlerde gençlerin çoğu ya bir rock grubu kurmak 
ya da film senaryosu yazmak istiyor. (II) Oysa o yaşlar-
dayken bizim tek isteğimiz küçük bir dergide kısa da olsa 
bir hikâyemizin yayımlanmasıydı. (III) Bir gün, böyle bir 
dergide, benim ilk kısa hikâyem yayımlandı. (IV) Son-
ra birbirine bağlı kısa hikâyelerimden bir derleme de 
yaptım. (V) Benim yazdıklarım aynı karakterler üzerine 
kurulur ama temalar oldukça özgündür. (VI) Bu derleme-
lerdeki hikâyelerden birisi çocukluğu anlatıyorsa öteki 
ergenlikten söz ediyordu, bir başkası da olgunluk döne-
mini ele alıyordu.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

2. (I) Karışık bir taş, demir ve cam yığını bir araya geldi 
mi bir mimari eser oluşmaz. (II) Yapı için kuşkusuz mal-
zemelere, araç ve gereçlere ihtiyaç vardır. (III) Bir eser 
oluşturması için bunların bir düzen içinde bir araya gel-
mesi gerekir. (IV) Her mimari eser, bu düzenin bir sonu-
cudur. (V) Her taş bir plan içinde yerli yerine oturtulunca 
bina göklere yükselir ve mutluluğun şarkısını söyler.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

3. (I) Eski Çağ insanı doğadan korkuyordu. (II) Oysa bu, ta-
mamen batıl bir inanıştı. (III) Onu, kontrol edemeyeceği, 
kendisinden üstün bir varlık, bir güç olarak görüyordu. 
(IV) Bunun sonucu olarak sular, gökyüzü, toprak, ay, gü-
neş gibi doğa unsurlarını ilahlaştırmıştı. (V) Bu nedenle 
de başlangıçta tüm dinler çok tanrılıydı.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

4. (I) Sanat, yaşamı yorumlar. (II) Her sanat eserine bu 
yorum yansır. (III) Önemli olan doğru yorumları yani 
doğru yansımaları yakalayabilmektir. (IV) Sanatçı başa-
rıya ulaşmak için yeni anlatım teknikleri deneyebilir. (V) 
Yaşamı yanlış kavrayan, bilinci parçalanmış sanatçının 
yaşamı yanlış yorumlayacağı, dolayısıyla yanlış yansı-
tacağı açıktır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

5. (I) Et yemeyi yasaklayan ve savaş karşıtı olan Buda ve 
Mani dinleri, eski Türk gelenekleriyle uyuşmuyordu. (II) 
İslamiyet, Türklerin eski yaşam biçimine daha uygundu. 
(III) Bu din, Türklerin temel gıdası eti yasaklamadığı gibi, 
savaş karşıtı da değildi. (IV) Böylece eski Türk destanla-
rı yeniden değer kazanıyordu. (V) Üstelik ona kutsal bir 
anlam veriyordu.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

6. (I) Balıkçı ile çocuk kıyıdan ağaçların arasına doğru çalı 
çırpı toplamaya gitmişti. (II) Ben de kıyıda taşların ara-
sında yaktığımız ateşin yanında hem balıkları temizliyor 
hem de maviyle yeşilin buluşmasından doğan manzara-
yı izliyordum. (III) İnsanlar her yaz buradaki eşsiz güzel-
likleri görmek için gelirler. (IV) Balıkçı ve çocuk az son-
ra kucak dolusu yakacakla gelmişti. (V) Ateşin üzerine 
ızgaramızı yerleştirip balıkları pişirmeye başladık. (VI) 
Balıklar piştikçe etrafa nefis kokular yayılıyordu.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.
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7. (I) Çağdaş insan, düşünce ve duyarlık açısından bir 
bütünlük kazanmış kişidir. (II) Onun olaylara, olgulara, 
insanlara yaklaşımında çok yönlülük vardır. (III) Çağı-
mız insanının gereksinimleri hızla artmaktadır. (IV) Hem 
kendine hem de yaşama karşı eleştirel yaklaşır. (V) Ken-
dinde ayrıca eleştirel bir bilinç oluşturmuştur. (VI) Bu ni-
telikler, çağdaş insanı hiçbir zaman sallantıda bırakmaz.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

8. (I) Modern çağın insanı, mutsuzluk verici, iç karartıcı 
gerçeklerden uzak durma eğilimindedir. (II) Kimi insanlar 
da her koşulda bir mutsuzluk nedeni yaratabilir, adeta 
mutsuz olmak için özel bir çaba gösterir. (III) Bu eğilimde 
yadırganacak bir durum yok; yaşayabilmek için, elbette 
her zaman mutluluktan yana olmalıyız. (IV) Ancak yok-
sulluk ve yoksunluk içinde mutsuz bir çoğunluğun da var 
olduğunu bilerek ne ölçüde mutlu olunabilir? (V) İnsan 
olmak, başkalarının acılarını paylaşmayı gerektirir ve 
gerçek mutluluk da bu paylaşımın getirdiği mutluluktur. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

9. (I) Sait Faik’in öykücülüğü çok özgündür. (II) Kendisi-
ne verilen dille, biçimle yetinmemiştir. (III) Kahvelerdeki 
aylak insanları, deniz emekçilerini de anlatmıştır. (IV) 
Kendi anlatımını bulmuş ve yapıtlarında kullanmıştır. (V) 
Hatta söylemek istediğini anlatmak için başka bir dil ve 
biçim yaratmıştır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

10. İnsanların ilişkisi kavga etmekle bozulmuyor. (I) Kavga 
etmek, tartışmak yine de bir şeylerin kaldığını gösteriyor. 
(II) Bir çözüm bulma, anlaşma umudu bu belki. (III) Bazı 
insanlar kavga etmekten çok zevk alıyorlar. (IV) Ama ar-
tık kavga bile edememek yok mu? (V) İşte o zaman her 
şeyin, bittiğini anlamak gerekiyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

11. (I) Çok geniş çapta kabul gören bir kurama göre, üç ışın 
(kırmızı, yeşil ve mavi) aynı anda birleştiğinde normal 
olarak ayırt edebileceğimiz diğer renkler ortaya çıkar. 
(II) Bununla beraber gördüğünüz bütün renkler, bu ana 
renklerden sadece ikisinin karışımıyla meydana geliyor. 
(III) Üçüncü rengin karışması sizde pek bir fark oluştur-
muyorsa, renkleri tam ayırt edemiyorsunuz demektir. 
(IV) İnsanlar renkleri görebilmenin bu kadar değerli oldu-
ğunu çoğunlukla unutur. (V) Bu iki renklilik, “dedikroma-
tik” denen bir görme bozukluğudur.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

12. (I) İçimizde düş kurmayı sevmeyen herhâlde yok gibidir. 
(II) Bir düşler ülkesidir yaşam. (III) Televizyonlar, kotlar, 
parfümler, renk renk giysiler hep bu düşler ülkesinin 
ürünleridir. (IV) Oysa kadını tüketici olarak gören top-
lumlarda kadına bakış “kaşık düşmanı” sıfatından öteye 
gitmez. (V) Yalnızca tüketime yönelik bu malların sayısı 
arttıkça tüketim toplumunun oluşturulması zorunluluk ol-
maktadır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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13. (I) Günümüzde okuryazarlık her bireyin kazanması ge-
reken temel bir beceridir. (II) Okumayı, yazmayı öğrenen 
bireylerin oranı ülkeden ülkeye değişir. (III) Bu beceri 
bireylere eleştirici, araştırıcı düşünceye ulaşmaları için 
kazandırılır. (IV) Bu tür düşünceye ulaşmanın değişik 
yolları vardır. (V) Bu yolların başında da okuma gelir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

14. (I) Okul yaşındaki çocukların anne ve babaları için büyük 
önemi olan bir kaygı konusu, bu dönemde sıklığı artma-
ya başlayan “saldırganlık” tır. (II) Saldırganlığın sıklığı, 
düzeyi, dile getirilme biçimi cinsiyete göre değişir. (III) 
Ana – babalık üslubundan, öğretmen – öğrenci ilişkile-
rinden ve televizyonda saldırganlık içeren programları 
izleme sürecinden etkilenir. (IV) Çocuklar için belki de 
en önemli sorun, okula uyum sağlamakla ilgilidir. (V) Bu 
saldırganlığı önlemek veya en aza indirmekte en büyük 
görev anne, baba ve öğretmene düşmektedir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

15. (I) Araba kullanan herkes kaza yapabilir. (II) Arabanın 
kontrolden çıktığı anlarda, şoförün eli ayağına dolaşır ve 
insan ne yapacağını şaşırabilir. (III) Bu durumda, sakinli-
ği elden bırakmamak gerekir. (IV) Kazanın ardından ge-
lebilecek şu cümleyi hiç duymamayı yeğlemek en iyisi: 
“Daha dün ehliyet almış, bugün trafiğe çıkmıştır kesin.” 
(V) Mutlaka, ehliyetsiz trafiğe çıkanlar da olacaktır. (VI) 
Hâlbuki trafiğe çıkmak için mutlaka bir “ilk zaman” ge-
rekli.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

16. (I) Divan şiiri, aşk üzerine, sevgi üzerine hem de acı ve-
ren bir sevgi üzerine, yazılmıştır. (II) Sevgiyi iletme yolla-
rı bütün dünyada benzerlik gösterir. (III) Birine sevginizi 
anlatırken gözleriniz ışıl ışıl olur; zencisinde de beya-
zında da, sarışınında da gözler aynı canlılığa bürünür. 
(IV) Çok mutlu olduğumuzda en yakınımızdakine sım-
sıkı sarılırız; Fransız da, İngiliz de, Türk de öyle yapar. 
(V) Çocuklarımızın ellerini tutarken terimiz terine karışır; 
zengini de fakiri de böyle olur. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

17. (I) Arılar gitgide azalıyor, kuşlar durduk yerde ölüyor, 
balıklar su yüzünde cansız yatıyor. (II) Doğal ortamın 
bozulması, çevre kirliliği, atmosferdeki yırtılma bunun 
nedenleri. (III) Bir de insan faktörü var: Kimyasal atıklar, 
ormanlık alanların ışık hızıyla beton yığınlarına dönüş-
mesi… (IV) İnsanlar el birliği yapmış, doğayı tüketiyor. 
(V) Çevreyi yaşanabilir bir yer hâline getirmek için doğal 
ortamı ve yaşam alanlarını korumak için birçok dernek 
kurduk. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

E B B D D B B B C C D D B D E A E 
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1. – 15. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELE-
RİN HANGİSİNİN PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
BOZDUĞUNU BULUNUZ.

1. (I) Çöven otu, köklerinden yararlanılan salkım şeklinde 
çiçekli bir bitkidir. (II) Bitkinin kalın ve büyük kökleri öğü-
tülerek toz hâlinde kullanılır. (III) Toz hâlinde kullanılan 
bir başka bitki de çiğdemdir. (IV) Bu toz hâline dönüşmüş 
çöven otu sabun gibi köpürebildiğinden temizleyici, ak-
landırıcı bir etki gösterir. (V) Ayrıca çöven otunu ağartıcı 
özelliği sebebiyle tahin helvasının içine katılmaktadır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

2. (I) Türkiye’nin sığla ormanları her yıl endişe verici ölçüde 
azalıyor. (II) Güneybatı Anadolu’da, özellikle Marmaris 
ve Fethiye çevresinde ormanlık alanlar oluşturan sığ-
la ağaçlarının bölge ekonomisinde önemli bir yeri var. 
(III) 1949 yılında yapılan bir araştırmaya göre 6 bin 212 
hektar sığla ormanı vardı, bu sayı 1982’de 5 bin hekta-
ra düştü. (IV) Günümüzdeyse 3 bin hektar sığla ormanı 
kaldı. (V) Sığla ormanlarının azalmasının en önemli ne-
deniyse, buraların narenciye bahçelerine dönüştürülme-
sidir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

3. (I) Tanpınar’ın şiirlerindeki önemli özelliklerden biri, ka-
fiyelerin isimlerden seçilmesi ve bu isimlerin yalın hâlde 
kullanılmasıdır. (II) Kırk dört mısralık “Bursa’da Zaman” 
şiirinde sadece bir dizede fiilin oluşturduğu kafiye kulla-
nılmıştır. (III) Onun mükemmel bir şair olduğunu herkes 
kabul eder. (IV) On üç kafiye yalın isimlerden oluşmuş-
tur. (V) Diğer kafiyelerde ise ekler, sözcüğün yapısını 
bozmayacak şekildedir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

4. (I) Şairin tüm eserlerinde deniz bir kahraman olarak kar-
şımıza çıkar. (II) Şiirlerinde balıkçılar gibidir deniz fakat 
onlardan daha güçlü ve canlı bir varlıktır. (III) Şair, asıl 
ününü tarihsel olayları konu edindiği şiirlere borçludur. 
(IV) Ancak deniz ve balıkçılardan biri ele alınırken diğe-
ri unutulmuştur; bundan dolayı da şiirlerin çoğunda bir 
dengesizlik görülür. (V) Dikkatli okunursa şiirlerin bu dil 
ve biçim dengesizliğini unutturan zengin bir yaşama se-
vinci hissedilir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

5. (I) Güneş enerjisi sistemleri, özellikle ısınmada ucuzluğu 
ve kolaylığı ile herkes tarafından tercih edilen çok yaygın 
bir yol. (II) Güneş enerjisi sistemini kullanacak donanımı 
kurmak neden bu kadar pahalı? (III) Neden çatılarımız 
güneş panelleriyle dolup taşmıyor? (IV) Sorun Güneş’te 
değil, silikonda. (V) Silikon, güneş gözelerinde kullanılan 
ana malzeme. (VI) Ne var ki uzun denebilecek bir sü-
reden beri ciddi bir silikon üretim sıkıntısı yaşanmakta. 
(VII) Silikon fiyatlarının artması, bu durumun doğal bir 
sonucu.

A) I. B) III. C) IV. D) V.  E) VII.

6. (I) İnsanda duygu, düşünce, yaratma gücü olduğuna 
göre, kuşkusuz, yazar yokken de edebiyat vardı. (II) 
Toplumu oluşturan bireyler arasında yaratıcı olanlar, ya-
şananları farklı algılayıp duyumsayanlar, onu anlatıma 
dönüştürenler hep oldu. (III) Bir bakıma bu insanlar bu-
günün ölçülerine göre yazar sayılabilirdi. (IV) Yazarlık, 
düş gücünün gelişmiş olmasını gerektirir. (V) Bunlar ara-
sında, yaşananları daha etkileyici biçimde dile getirenler 
vardı. (VI) Bugün hatırladıklarımız da bunu başaranlar-
dır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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7. (I) “Science” dergisinde yayımlanan bir rapor eski bir 
enerji kaynağını yeniden gündeme getiriyor: Odun. (II) 
Avusturya ve ABD’deki araştırmacılar odunun ihmal edil-
miş ancak potansiyel olarak faydalı olabilecek bir enerji 
kaynağı olduğunu vurguluyor. (III) Amerikalılar 1800’ler-
de kömüre geçene kadar enerji ihtiyaçlarının büyük kıs-
mını odundan sağladılar. (IV) Bugün Avrupa’da pek çok 
ülke ısıtma, soğutma ve genel enerji ihtiyaçları için ağaç-
lara ve gelişmiş yakma teknolojilerine dönüyor. (V) Avus-
turya tek başına 1000’den fazla odun yakma istasyonu 
kurmuş; bu istasyonlar çevreye oldukça düşük miktarda 
atık bıraktığı gibi % 90’lara ulaşan ısı verimliliğine sahip. 
(VI) Odunun bu kadar yaygın kullanımı yanında kömür 
de özellikle sanayi sektöründe üretime yardımcı bir kay-
nak olarak üstünlüğünü korumakta.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

8. (I) Geçmiş yıllara bakıldığında kullanılan Türkçenin za-
man içinde nasıl değiştiğini fark etmemek mümkün mü? 
(II) 1930’lu yıllarda konuşulan Türkçe ile 1970’li yıllarda 
konuşulan Türkçe birbirinden çok farklı. (III) Bir ulusu 
ayakta tutan millî değerleridir, bunların başında da dil 
gelir. (IV) 2000’li yıllarda ise dilin artık iyiden iyiye ya-
bancılaştığı acı bir gerçek. (V) Hâl böyle olunca 45-50 
senelik bir yazarın ilk kitabıyla son kitabı arasındaki farkı 
tahmin etmek hiç de zor değil.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

9. (I) Çocuğun okuma zevkini sosyoekonomik koşullar be-
lirler. (II) Çocuk, okuması gerekeni ve kendisi için uygun 
olanı seçerek okumaya başlar. (III) Orta ve daha yüksek 
sosyo-ekonomik çevreden gelen çocuklar; ana, baba ve 
öğretmenlerinin uygun buldukları kitapları okurlar. (IV) 
Sosyoekonomik düzeyi düşük kesimlerden gelen ço-
cuklar ise kendilerine yol gösterilmediği için ya rastgele 
okumakta ya da hiç okuyamamaktadırlar. (V) Bu çocuk-
lara daha sonra okuma alışkanlığı kazandırmak ise çok 
zordur. (VI) Küçük yaşta kazanılmayan okuma alışkan-
lığı bu çocukların hayatlarının her döneminde eksikliğini 
hissettirecektir.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

10. (I) Adını Farsça “rüzgârın dövdüğü kent” anlamına gelen 
Bad-ı Kuba’dan alan Bakü için Azeriler, “Buranın küleği 
(rüzgârı) olmasa, yazın pek sıcak olar.“ derler. (II) Ger-
çekten de bazen kuvvetli bazen hafif eserek kente her 
gelişimizde bizi karşılayan bu rüzgârla beraber dolaştığı-
mız Bakü’de, ilk durağımız özgürlük meydanı oluyor. (III) 
Şehrin tarihî dokusunun yanı sıra hızla gelişen yüzüyle 
Bakü, kendine özgü bir doğu-batı sentezi oluşturuyor. 
(IV) Hükümet Sarayı’nın önündeki bu meydandan baş-
layan ve tarihi kent merkezine kadar devam eden böl-
geler, şehrin kalbinin attığı yerler olarak tanımlanabilir. 
(V) UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan 
ve “İçeri Şeher” olarak adlandırılan bu tarihî merkezin 
deniz kenarındaki giriş kapısı, bir 12. yy. eseri olan Kız 
Kulesi’dir. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

11. (I) Herhangi bir ağacın mutlu olduğunu ya da acı çek-
tiğini hayal etmekte hiçbir gariplik olmasa gerek. (II) 
Varlıkların ses çıkarmamalarına aldanmamalı. (III) Acı 
çekenler sadece “Acı çekiyorum.” diye bağırabilenler 
değildir. (IV) Karanlık ve rüzgârlı bir gecede bu ağaçlar 
vahşi gürültülerle hışırdıyor. (V) Acıya hayat katan güç, 
insanın dışında hiçbir yaratığa acısını açıklama olanağı 
vermemiştir. (VI) Vermiş olsaydı belki onlar da acılarını 
dile getireceklerdi. (VII) Böylece sadece insanoğlu değil, 
diğer varlıklar da acılarını açıklama olanağı bulacaklardı.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

12. (I) Çayın, kahvenin yeri çoğumuz için ayrıdır ancak so-
ğuk kış günlerinde dumanı üstünde süzülürken içilen 
bir fincan salebin yerini de hiçbir şey tutmaz bence. (II) 
Kış günlerinde çayın yerini de bir şey tutmaz ve hepi-
miz bunu biliriz. (III) İliklerimize kadar işleyen soğuk bir 
havada sıcacık salebimizi yudumlayacağınız bir dükkânı 
hayal edin. (IV) Sonra onun tarçınla karışmış özel ko-
kusunu içinize çektiğinizi, sevdiklerinizle yudumladığınız 
bu sihirli karışımı bir düşünün. (V) Kokusuyla başınız 
dönerek aldığınız ilk yudumdan itibaren farklı bir lezzet 
yangını saracaktır içinizi, tüm benliğinizi.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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13. (I) Dostoyevski’nin eserleri sanki dün yazılmış gibi. (II) 
Romanları Çarlık Rusya’sının çok eski zamanlarındaki 
toplumsal koşulları, günlük ayrıntıları, siyasal dertleri 
üzerine kurulu. (III) Bunlar özellikle de Türkiye’de ilgiyle 
okunuyor. (IV) Dostoyevski’nin bütün bu karmaşa içinde 
ele aldığı temalar bizim için hâlâ geçerli. (V) Yazarın, kül-
türel zamanına yeni yeni yaklaştığımızı, sözünü ettiğimiz 
temaların yüz elli yıl öncesine göre bizi daha çok etkile-
diğini söyleyebiliriz.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

14. (I) Yazılı iletişimin ortadan kalkma süreci, görsel iletişi-
min yaygınlaşmasıyla başladı. (II) Yazıyla gerçekleşen 
algılama, özümseme; görsel yoldan gerçekleşemiyor. 
(III) Bilgi iletimi, görüntüyle daha hızlı yaygınlaşıyor ama 
bilgi, derinliğini yitiriyor. (IV) Görüntüyle edinilmiş bilgi, 
gerçeğin çarpıtılmış bir yansımasına dönüşüyor. (V) Bu 
durum da insanları edilgin konumlarına daha sıkı bağla-
mak için kullanılıyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

15. (I) Anneler ve babalar, çocuklarının başına bir şey gel-
se hemen anneliklerini, babalıklarını sorguluyorlar. (II) 
Anneler, çocuklarına aşırı düşkünlük gösterirler. (III) Bu 
düşkünlükleri de çocuklara da kendilerine de zarar verir. 
(IV) Aşırıya kaçan duygusallık insanı kaygılı yapar, böyle 
anneler sürekli kaygılıdır. (V) Kızım niçin geç kaldı, ba-
şına bir şey mi geldi, kaza mı yaptı… soruları paranoya-
larını besler durur.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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1. – 16. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELE-
RİN HANGİSİNİN PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
BOZDUĞUNU BULUNUZ.

1. (I) Her yıldız, nebula adı verilen bir gaz bulutundan olu-
şur. (II) Bu bulut zamanla içine doğru çöker ve sıkışır. 
(III) Gökyüzüne bakınca, yıldızlar bir parlayıp bir sönü-
yormuş gibi görünür. (IV) Bunun sonucu olarak bulutun 
ortasında çok sıcak bir kütle oluşur. (V) Böylece yeni bir 
yıldız meydana gelir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

2. (I) Kauçuk ağacının gövdesi çizildiğinde lateks denilen 
beyaz, yapışkan bir madde dışarı sızar. (II) Lâteks katı-
laştığında ham kauçuk haline gelir. (III) Ham kauçuğun 
dayanıklılığı kimyasal yolla artırılabilmektedir. (IV) Daya-
nıklılığı artırılmış kauçuk endüstride önemli bir madde 
haline gelmiştir. (V) Kauçuk ağacı iklim koşulları uygun 
olan bazı yerlerde yetiştirilebilir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

3. (I) Bildiği şeyleri unutarak sezgiyle yazdığını söyleyen 
yazar, son romanıyla dilin bir araçtan çok öte olabile-
ceğini iyiden iyiye hissettiriyor okura. (II) Keskin, edebî, 
özgün ve zengin bir dil kullanıyor. (III) Artık üstüne katı-
lacak bir şey olmayan, ama anlatıma birçok olanak ka-
zandıran bir dil… (IV) Romanın çok katlı kurgusu içinde 
yazar, kahramanın kazadan önceki ve sonraki yaşamını 
ayrı bölümlerde anlatıyor. (V) Okuyucu hikâyeden önce 
bu dille bağlanıyor romana.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

4. (I) Dünyaca ünlü binicilik tiyatrosu Zingaro, yeni gös-
terisini dünyada ilk kez İstanbul’da sergiledi. (II) Mayıs 
ayında gerçekleştirilen toplam on iki gösteriyle Türk se-
yircisinin karşısına çıkan ekipte özel yetiştirilmiş otuz altı 
at ve on altı dansçı var. (III) Zingaro tiyatrosunun kuru-
cusu Bartabas’tır. (IV) Gösteride insan ile at arasındaki 
büyüleyici ilişki izleyicilere şiirsel bir akıcılıkla aktarılıyor. 
(V) Türkiye’de çok sevilen bu gösterinin, dünya turnesi 
sırasında birçok şehirde sergilenmesi planlanmış.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

5. (I) Müzik, öteki sanat dallarının tümü gibi, yetenekten 
fazlasını gerektirir. (II) Bir zamanlar, Türk sanat müziği 
günlük yaşamın bir parçasıydı ve çoğunluk tarafından 
sevilerek dinlenirdi. (III) Toplumun değer yargıları, insan 
yaşamına ait bütün duygular, aşk, ihanet, hasret ve ka-
vuşma bu müziğin konuları arasındaydı. (IV) Bugün bile 
hâlâ kulaklardan silinmeyen, dinlediğinde insanın ken-
dini içinde bulduğu nice şarkılar var. (V) Bu şarkılar, ta-
mamen ticari kaygılarla yapıldığı için birer sabun köpüğü 
olmaya mahkûm günümüz pop şarkıları gibi değil yani.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

6. (I) Fırsat tanınırsa, günümüz kadını hayatın hemen her 
alanında erkekler kadar başarılı olabilir. (II) Yaşanan 
olaylar karşısında kadının tepkisi erkeğin tepkisinden 
farklı olabiliyor. (III) Kimileri bu durumu kadınların daha 
hassas, daha duygusal olmalarına bağlarken kimileri 
de erkekleri duygusuzlukla suçluyor. (IV) Oysa, kadınla 
erkek arasındaki algılayış farkı, artık bilim adamları ta-
rafından kanıtlanmış bir gerçektir. (V) Bu fark, yalnızca 
davranışlarda değil yaşama bakışta da kendisini göste-
riyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.



192

1984

AKIŞI BOZAN CÜMLE
(KONU KAVRAMA TESTİ)

TEST

9

7. (I) Çember, çocuklar ve büyüklerin çeşitli oyunlarda 
kullandıkları bir oyuncaktır. (II) Bir değnekle ya da elle 
toprak zeminde ya da sokaklarda yuvarlanarak oynanır. 
(III) Toptan sonra, dünyada en yaygın olarak kullanılan 
oyuncak olduğu kabul edilir. (IV) Eski Yunan’da, bedeni 
güçlendirmek için çember çevrilmesi çemberin aslında 
bir oyuncak olmadığını gösterir. (V) Ayrıca ekseni çev-
resinde döndürülmesine, belirli bir hedefe atılmasına ve 
hedef olarak kullanılmasına dayanan çeşitli oyunları da 
vardır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

8. (I) Tatlı su kaynaklarının azalması, insanlığın devamını 
tehdit eden önemli bir etkendir. (II) Her ne kadar yeryü-
zünün % 71’i suyla kaplı olsa da yararlanabileceğimiz su 
miktarı yine de kısıtlıdır. (III) Çünkü yeryüzündeki suların 
% 97’si tuzlu su, yalnızca % 3’ü tatlı sudur. (IV) Bunun 
da onda dokuzu kutuplar ve buzullarla bağlantılıdır. (V) 
İlk yerleşim bölgeleri tatlı su kaynaklarına yakın yerlerde 
kurulmuştur.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

9. (I) 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında Türkiye’de cam 
altı resimleri çok moda olmuştu. (II) Önceleri elle ve tek 
tek yapılan bu resimlere ilgi artınca atölyelerde üretime 
geçildi. (III) Kullanılan malzemenin kolay kırılır olması 
nedeniyle, günümüze cam altı resimlerinden çok az ör-
nek ulaşmıştır. (IV) Bu atölyelerin büyük bir çoğunluğu 
İstanbul’daydı. (V) Çünkü cam imalathanelerinin yanı 
sıra hat sanatçıları ve resim ustaları da buradaydı.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

10. (I) Metropolis antik kentinin tiyatrosu, taştan yapılmış 
erken dönem tiyatrolarından biridir ve Küçük Menderes 
Vadisi’ne hâkim konumda kurulmuştur. (II) Bu antik kent-
teki tüm kamu yapıları zengin yurttaşların katkılarıyla ya-
pılmıştır. (III) Helenistik zevki bütün inceliğiyle yansıtan 
dört bin kişilik bu tiyatro, günümüze oldukça iyi durum-
da ulaşmıştır. (IV) Soylular için yapılmış, kabartmalarla 
süslü koltuklarıyla 2200 yıl öncesinin atmosferini gözler 
önüne sermeye devam etmektedir. (V) Restore edilen 
bölümü 900 seyirci alabilecek durumdadır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

11. (I) Avrupa Kanser Araştırma Vakfı bünyesinde yapılan 
bir araştırma, yapay tatlandırıcı maddelerden biri olan 
aspartamın kansere neden olduğunu ortaya koydu. (II) 
Yaklaşık yirmi yıldır, 6000’den fazla üründe kullanılan bu 
tatlandırıcının farelerde lösemi riskini artırdığı belirtiliyor. 
(III) Enerji vermeyen aspartam, çay şekerinden 200 kat 
daha tatlı bir maddedir. (IV) Aspartamda bulunan çeşitli 
asitler, midedeki enzimler tarafından ayrıştırılarak, meta-
bolizma tarafından bir tür kanserojen maddeye dönüştü-
rülüyor. (V) Ayrıca, aspartamın içinde bulunan en zararlı 
madde olan metil ester vücut tarafından metanole dö-
nüştürülüyor ve bu da sinir hücrelerinin zarar görmesine 
veya ölmesine yol açıyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

12. (I) Ağız yoluyla alınan bazı ilaçları kullanırken greyfurt 
suyu içilmemesi gerekiyor. (II) Çünkü greyfurt suyu, ko-
lesterol düşürücü ilaçlarla diğer bazı ilaçların hem et-
kilerini hem de yan etkilerini on kat kadar artırabiliyor. 
(III) Hazır meyve suyu üreticileri bazen, meyve suyunun 
tadını güzelleştirmek için ürünlere katkı maddeleri ekli-
yor. (IV) Greyfurtun içinde bulunan furanokumarin adlı 
bileşenler, ilacı bağırsaklarda emilmeden parçalayan bir 
enzimi engelliyor. (V) Enzimin engellenmesinin olumsuz 
etkisiyle vücut, ilaçtan alması gereken miktardan daha 
fazlasını alıyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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13. (I) 8 Eylül Temel Okuryazarlık Günü nedeniyle “Türki-
ye’nin Okuma Alışkanlığı Karnesi” hazırlandı. (II) Bu ça-
lışmayla Türkiye’nin okuma haritası ortaya çıkarıldı. (III) 
Fakat ortaya çıkan okuma karnesi zayıflarla dolu. (IV) 
Buna göre, bir kişinin bir yılda okuduğu ortalama kitap 
sayısı gelişmiş ülkelere oranla oldukça düşük. (V) En 
çok okunan yabancı kitaplar La Fontaine Fablları, Ezop 
Masalları, Andersen Masalları ve Çocuk Kalbi.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

14. (I) Uluslararası Doğal Hayatı Koruma Örgütünün Yeni 
Gine’nin batısında başlattığı keşif gezisinde, Foja Dağ-
ları’nın zirvesine yakın 300.000 hektarlık alanda insan 
eli değmemiş bir yağmur ormanı bulundu. (II) Bilim 
adamları bu bölgede, yeni hayvan türlerinin ve soyları-
nın tükendiğini düşündükleri birçok hayvanın yaşadığını 
da belirlediler. (III) Bilim adamlarını en çok şaşırtansa 
hayvanların kendi-lerinden kaçmamalarıydı. (IV) Bun-
ların içerisinde en ilgi çekeni altı telli cennet kuşuydu, 
çünkü bu kuşun tamamen yok olduğu düşünülüyordu. 
(V) Ayrıca yine bu bölgede 20’den fazla yeni kurbağa, 4 
yeni kelebek, 5 yeni palmiye ağacı türü buldular.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

15. (I) Karanlık bir gecede, yıldızların arasından parlayarak 
giden bir uçağı işaret edip onun nereye gittiğini sor-
mamış, onu gözden kaybolana kadar izlememiş çocuk 
yoktur herhâlde. (II) Çocukluk yıllarında hepimizin düş 
kaynağıdır gökyüzünden süzülerek giden uçaklar. (III) 
Bazen özgürlük, bazen bilinmezlik, bazen özlem ve ba-
zen de kaçıştır. (IV) Tarihte pek çok kişi uçan bir makine 
icat etmek için çalışmıştır. (V) Her ne olursa olsun kimi-
leri için hâlâ bir düştür.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

16. (I) Nikotin bağımlılığı pek çok şekilde ortaya konabiliyor. 
(II) Bunlardan biri de kişinin uyandıktan ne kadar sonra 
sigara içtiğiyle ilintili. (III) 2001 yılında yapılan bir araştır-
maya göre, sigara içenlerin % 15’inin uyandıktan sonraki 
ilk beş dakika içinde ilk sigarasını yaktığı gözlenmiş. (IV) 
Bir başka araştırmaya göreyse günde yirmi ya da daha 
fazla sigara içenlerden % 32’sinin yine uyandıktan son-
ra ilk beş dakika içinde sigarasını yaktığı gözlenmiş. (V) 
Erkeklerde sigara tüketimi 1949’da günde 14 taneyken 
1973’te günde 22’ye yükselmiş.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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194

1984

AKIŞI BOZAN CÜMLE
(KONU KAVRAMA TESTİ)

TEST

10

1. – 15. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELE-
RİN HANGİSİNİN PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
BOZDUĞUNU BULUNUZ.

1. (I) Eriyen buzullar, yükselen deniz suyu seviyeleri, erken 
çiçek açan ağaçlar, geç donan göller… (II) Bütün bunlar 
son yıllarda sıkça vurgulanan iklim değişiklikleriyle iliş-
kilendiriliyor. (III) Peki iklimin değişmekte olduğunu na-
sıl anlıyoruz? (IV) Tarihsel kayıtlar, onlarca yıl büyük bir 
özenle gerçekleştirilmiş gözlemler ve dünyanın dört bir 
yanında yapılan hassas ölçümlerin yanı sıra temel bilim-
sel ilkeler sayesinde… (V) Canlı türlerinde sözü edilen 
bu kitlesel yok oluşun da tarihte görülmemiş boyutlara 
ulaşacağı tahmin ediliyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

2. (I) Nikola Tesla, alternatif elektrik akımını geliştiren ba-
şarılı bir bilim adamıdır. (II) Bilim tarihinde öyle insanlar 
vardır ki bilime katkıları en az öteki bilim insanları kadar 
önemli olmasına karşın pek öne çıkmamışlardır. (III) Bu-
nun, aynı alanda ortaya çıkmış büyük bir adın gölgesin-
de kalma gibi bir nedeni olabilir. (IV) Bilimin her alanında, 
böyle insanlara rastlamak mümkündür. (V) Bu grupta yer 
alan bilim insanlarından oluşturulacak bir liste, kuşkusuz 
çok uzun olur.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

3. (I) Edirne’ye bir darüşşifa kazandırmak amacıyla Sultan 
II. Bayezid Külliyesi yapılmıştır. (II) Temeli 1484 yılında 
atılan külliye, 1488 yılında hizmete açılmıştır. (III) Külli-
ye, darüşşifa, tıp medresesi, tabhane, cami, imaret ve 
köprüden oluşmaktadır. (IV) Evliya Çelebi, Seyahatna-
me’sinde bu külliye hakkında bilgi vermektedir. (V) Kül-
liyenin hamamı, değirmeni, su deposu, sıbyan mektebi; 
mehterhane, muvakkithane gibi bölümleri de vardır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

4. (I) “Uzay çöpü” evlerimizdeki atıklar gibi bir çöp yığını 
değildir. (II) İlk uzay çöpü Vonguard 1 adlı uzay aracıdır. 
(III) Uzay çöplerini temizleme şansımız yok gibi görünü-
yor, çünkü çok geniş bir alana yayılmış olan parçalarla 
başa çıkmak olanaksız. (IV) Vonguard 1, 1964’te devre 
dışı kaldığından bu yana Dünya’nın çevresinde sessizce 
dolaşıyor, 16,5 cm çapındaki bu metal küre, başka bir 
cisimle çarpışmazsa daha yüzlerce yıl yörüngede dolaş-
maya devam edecek. (V) Vonguard 1’in yanı sıra işlevini 
tamamlamış uydular, roket motorları, boya parçaları ve 
patlamaların ardından saçılmış küçük parçalar gibi top-
lam kütlesi binlerce tonu bulan uzay çöpleri, yörüngede 
dolaşıp duruyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

5. (I) Petrol genellikle denizel, seyrek olarak da karasal 
eski tortullar içerisinde bulunur. (II) Bu, petrolün oluştuk-
tan sonra milyonlarca yıl korunabildiğini göstermektedir. 
(III) Petrolün içerisinde bulunan porfirin maddesi, oluşu-
mun organik kökenli olduğunu ve oluşumu esnasında 
sıcaklığın 200 ºC’yi geçmediğini göstermektedir. (IV) 
Petrol, içerisinde bulunduğu ortamda oluşabildiği gibi 
çok uzaklardan göç edip gelmiş de olabilir. (V) Kömürün 
oluşumunda da karasal bitkiler etkili olduğundan, petrol 
sahalarında kömür bulunmamaktadır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

6. (I) Bir canlının doğal olarak yaşayıp çoğaldığı, neslini 
devam ettirdiği yer, o türün habitatıdır. (II) Günümüzde 
bu alanlar, özellikle insanların doğaya karşı özensiz bir 
tutum içinde olması nedeniyle bozulmaktadır. (III) Bunun 
sonucunda da pek çok canlı türü neslini devam ettire-
memektedir. (IV) Örneğin Sibirya kaplanlarının sayısını 
belirlemek üzere bir çalışma yapılmaktadır. (V) Bu duru-
mun önüne geçmek, yine insanoğlunun yapacağı çalış-
malara bağlıdır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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7. (I) Şiirdeki modernizm, sanayi toplumunun ortaya çıkış 
sürecinde, hayatın geleneksel olarak algılanmasının 
yetersizleşmesiyle kendini gösterdi. (II) İnsanlık tarihine 
bakıldığında yaşam şartlarının değişmesindeki en kes-
kin dönüşümlerden birinin sanayileşme olduğu görülür 
ve modern şiirin sanayileşmeye eş zamanlı bir süreci iz-
lemiş olması da anlaşılabilir bir durumdur. (III) Yani mo-
dern şiir, yeni yaşama düzeninin birbirine zıt renklerini 
başlangıçtan itibaren daima içinde taşımıştır. (IV) Geçen 
yüzyılda birbirine uzak sınıflardan gelen, farklı gele-
neklere sahip insanların şehirlerde bir arada yaşamaya 
başlamaları ve böylece birbirlerinin yaşama biçimlerine 
tanık olmaları, modern şehir hayatının başlangıcı olarak 
görülmektedir. (V) Baudelaire ve Rimbaud’nun ürünleri 
hem bu karmaşayı yansıtmış hem de kendisine bir dün-
ya kurarak şiir yoluyla bu karmaşayı aşma çabasını ge-
tirmiştir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

8. (I) Kars’tan 07.10’da kalkan Doğu Ekspresi, iki saat son-
ra Sarıkamış’tan geçiyor. (II) Düdüğü, beyaz kış ses-
sizliğine bürünmüş coğrafyada çınlayan bu trenin yolu 
çok uzun, Haydarpaşa’ya varmasına neredeyse 40 saat 
var. (III) Kars Tren Garı’ndaki Alman yapımı buharlı lo-
komotif, bir dönemin hatırasını yaşatıyor. (IV) Yaklaşık 
2000 km yol kat edip Kars’ı İstanbul’la birleştiren Doğu 
Ekspresi’nin, demir yolu ulaşımında ayrı bir yeri var. (V) 
Aştığı mesafenin uzunluğu, güzergâhı boyunca ağırla-
dığı yüzlerce yolcu ve taşıdığı hikâyelerin çeşitliliği onu 
özel kılıyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

9. (I) Kimi sözcükler ve terimler neredeyse tüm dillerde or-
taktır; Türkiye’de de, Fransa’da da, İngiltere’de de, Mı-
sır’da da aynı anlama gelir, aynı harflerle yazılır, aynı 
şekilde söylenirler. (II) Dünyanın her yerinde kullanılan 
bu sözcük ve terimlerin bir bölümünün kaynağı kişi adla-
rıdır. (III) Kimi insanların, özellikle bilim insanlarının bu-
luşları, keşifleri onların adıyla anılır; kimileri de yaşam bi-
çimleriyle terimlere ad verirler. (IV) Örneğin “boykot” da, 
“jilet” de, “linç”de, “lüks” de aslında bir zamanlar yaşamış 
insanların soyadıdır. (V) Buna rağmen yabancı kökenli 
sözcüklere oldukça yaratıcı Türkçe karşılıklar bulunuyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

10. (I) Beş dakika önce bir konuyu şiddetle savunan sanatçı, 
beş dakika sonra sizinle birlikte kendi savunduğu şeyle 
alay edebilirdi. (II) Bir insan nasıl olur da durmaksızın 
düşünebilir, her şeyi durmaksızın sorgulayabilir ve aynı 
anda büyük bir coşkuyla, heyecanla hayata bağlana-
bilir? (III) Sanatçı, varlığıyla bunun mümkün olduğunu 
anlatıyordu çevresindekilere.(IV) Onun bir yerlerde bir 
şey yaptığını hayal etmek bile yeterliydi aynı heyecanın 
birazcık da olsa arkadaşlarına bulaşması için. (V) An-
lamıştık belki: Onun saati durmadan akıyordu da bizim 
saatimiz çalışmak için bahaneler arıyordu sanki. (VI) Bi-
zim yaşama anlam katma konusundaki üşengeçliğimiz; 
onun bahanelere gerek duymadan, bir başkaldırı gibi 
sürdürdüğü yaşamını, hız ya da telaş olarak görmemize 
neden oluyordu.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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11. (I) Yanılsama ya da illüzyon, hatalı algılama demektir.(II) 
Sinemada durağan görüntülerin devingen olarak algılan-
masını sağlayan da beynin, duyu organlarından gelen 
verileri algılama sırasındaki bu yanılgısıdır. (III) Gözün 
anlatılan bu özelliği fotoğrafın bulunmasından çok önce 
biliniyordu. (IV) Durağan görüntüler belirli bir hızın üze-
rinde gösterildiğinde beyin, bu görüntüleri ayrı ayrı algı-
lamadığı gibi, kör noktaya düşen görüntülerin eksik kı-
sımlarını tamamlar. (V) Böylece aradaki boşluğu dikkate 
almayarak bütüne ulaşır. (VI) Yaptıkları gösteriler halk 
arasında “el çabukluğu” diye nitelenen illüzyonistler de 
beynin, duyu organlarından gelen verileri yorumlarken 
eksik parçaları tamamlayan bu özelliğinden yararlanırlar.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

12. (I) Oğuz Kağan Destanı’nda herhangi bir kentten söz 
edilmediği gibi, Oğuz’un bir kenti de yoktur. (II) Hatta 
kent değil mekân bile betimlenmez çünkü göçerler için 
mekân, üzerinde durulacak bir yer değil aşılıp geçilecek 
bir yerdir. (III) Hiçbir yerin diğerinden ayrı bir özelliği yok-
tur. (IV) Ama her yerin kutsal ırmakları, dağları, gölleri, 
ağaçları ve ormanları vardır. (V) Bu ise kutsal yerlerin ta-
mamının kent olarak düşünülmesi, gökyüzünün de çadır 
gibi düşünülmesindendir. (VI) Destan metninde adı ge-
çen Gök Tanrı, Oğuz Kağan’a bazı yardımlarda bulunur.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

13. (I) Kültür, Latince kökenli bir sözcüktür ve öncelikle ekip 
biçmeyi, tarımı ifade eder. (II) İnsanın toprakla, daha ge-
niş bir açıdan bakılırsa doğayla ilişkisi, onun kültürünü 
oluşturur. (III) İnsanla başlayan bir üretimin adıdır kültür. 
(IV) İnsanın doğada ve doğanın imkânlarını kullanarak 
ürettiği her şey kültürün alanına girer. (V) Tarım kültü-
rü, toprağa bağlanmayı ve orayı yurt edinmeyi gerektirir. 
(VI) Örneğin taş doğal bir nesnedir ama bir evin temelin-
de kullanıldığında ya da yontulup şekil verildiğinde kültü-
rel bir nesneye dönüşür ve kültürün alanına girer.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

14. (I) MS 161-180 yıllarında, Roma İmparatorluğu’nun 
görkemli kenti Sagalassos’ta inşa edildi Antoninler Çeş-
mesi. (II) Yüzyıllar sonra büyük bir depremle yıkıldı ve 
efsaneler arasındaki yerini aldı. (III) Neredeyse 1800 yıl 
sonra, 1994’te Sagalassos Antik Kenti’nde yapılan kazı-
larda bu muhteşem çeşmenin parçaları yeniden gün ışı-
ğına kavuştu. (IV) Anadolu’nun bu gizli hazinesinin üze-
rindeki çini ve minyatür örnekleri, çeşmenin yapımında 
Türklerin de çalıştığının bir kanıtıydı. (V) 3.500 parça bir 
araya getirildi ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları 
sonrasında Sagalassos Antik Kenti’nin anıtsal mirasla-
rından olan Antoninler Çeşmesi yeniden suyla buluştu.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

15. (I) Yaşanmış anların yeniden keşfedilmesi! (II) Belleğin 
bunu başarabilmesi için zamanın büyüsünü çözmesi ge-
rekir. (III) Çoğumuz, bırakın geçmişi hatırlamayı, günü-
müzün bile farkında değiliz aslında. (IV) Oysa bu büyü 
hiç beklenmedik bir anda, bir şarkının ezgileriyle çözülü-
verir. (V) Geçmişin o toz gibi altın zerrecikleri, o yaşan-
mış an, yaz güneşleri, sonbahar tenhalığı veya bir yaz 
ürpertisiyle, bilemediniz, bir kış çocukluğunun kızarmış 
kestaneleriyle gelir bulur sizi, “bugün”le buluşur.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

E A D C E D D C E A B E D D C
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1. – 16. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELE-
RİN HANGİSİNİN PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
BOZDUĞUNU BULUNUZ.

1. (I) Kırk yıl önce ilk albümleri yayımlanan ve bu albüm-
den sonra müzik dünyasıyla olan bağlarını koparan bir 
grup… (II) Kaldı ki onlar birçok dinleyicinin dünyasında 
özel bir yer tutarlar. (III) Buna karşılık onların bunca yıl-
dır dinleyici toplayabilmesini nasıl açıklamalı? (IV) Ya 
da daha önce hiç yayımlanmamış şarkılarından birinin 
ortaya çıkmasının bu kadar heyecan yaratmasını… (V) 
Denebilir ki kimselerinkine benzemeyen bir tarz geliştir-
diklerini yadsımak olanaksız. (VI) Bunun sonucu olarak, 
gerek albümlerinde gerekse konserlerinde yarattıkları 
hava, kesinlikle benzersiz.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

2. (I) Karadağ başkenti Podgorica, Balkanların en eski yer-
leşim merkezlerinden biri. (II) Roma, Kelt ve Slav kültür-
lerinin etkisinde kalan bu kentte, 15. yüzyıldan itibaren 
dört yüzyıl boyunca egemenlik kuran Osmanlı Devle-
ti’nin izlerine hâlâ rastlamak mümkün. (III) Burası, antik 
dönemde İliryalı kabilelere ev sahipliği yapıyordu. (IV) 
Örneğin o dönemde Hacı Paşa Osmanagiç tarafından 
yaptırılan saat kulesi, kültürel ve tarihî bir anıt niteliğin-
de. (V) Ayrıca bu kentin sokaklarında dolaşırken birçok 
Türkçe sözcük de duyabilirsiniz. (VI) Restoran menüle-
rinde “çay” ve “çorba” yazdığını görmekse insanda hoş 
bir duygu yaratıyor.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

3. (I) Dünya nüfusunun artış hızı ve yaşanan ekonomik ge-
lişmeler dikkate alındığında toplumların sağlıklı, yeterli 
ve dengeli beslenme ihtiyaçları her geçen gün daha bü-
yük anlam kazanıyor. (II) Ülkeler ileriye dönük stratejile-
rini, güçlü ve sağlıklı bir toplum üzerine kuruyor. (III) Bu 
durumda, ülke olarak bizim de gıda üretim potansiyelimi-
zi bilim ve teknoloji yardımıyla iyi kullanmamız gerekiyor. 
(IV) Bu kapsamda, üstün beslenme özelliklerine sahip 
süt ve süt ürünleri, ülkemiz gibi genç ve hareketli nüfu-
sun fazla olduğu toplumlarda hayli önemli bir yer tutuyor. 
(V) Doğada yalnızca sütte bulunan laktoz, beslenme fiz-
yolojisi açısından da hayli önemlidir ve mutlaka düzenli 
olarak alınması gerekir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

4. (I) Bir araştırmacı, vaktiyle Sait Faik’in Burgaz Adası’nda 
geçen bir öyküsündeki mekânın krokisini çizdikten sonra 
bunu adanınkiyle karşılaştırıyor. (II) Krokiler birbirleriy-
le uyuşmadığından yazarın, kahramanını yanlış dolaş-
tırdığı ve okurunu yanılttığı sonucuna varıyor. (III) Bu 
anekdotu aktaran yazarsa: “Bu eleştiri bana, sinemayla 
ilk kez karşılaşan insanların, gerçek ile kurgusal olanı 
ayıramamasından kaynaklanan tepkilerini hatırlatıyor.” 
diyor. (IV) İşte bu az okumanın zararlarından biridir. (V) 
Ardından, bu yaklaşımın yaşamadaki gerçeğin, edebî 
gerçekle aynı olduğunu sanmaktan doğan bir yanılgı ol-
duğunu belirtiyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

5. (I) Filmin devamlı “gerçek” ile kıyaslanması, sinema 
sanatının önünü tıkamaktadır. (II) Sinemanın, istediği 
her sahneyi veya her nesneyi karşımıza çıkarabilme 
özgürlüğünü kullanarak kendi gerçekliğini yarattığını sa-
vunan bir sinema anlayışı bugün pekâlâ mümkün. (III) 
Bu yeni gerçeklik, bazen basitçe bizim gerçekliğimize 
benzer (Bir Zamanlar Anadolu’da filmindeki gibi) bazen 
de yepyeni, farklı bir dünyanın gerçekliği olabilir (Yıldız 
Savaşları’nda olduğu gibi). (IV) Çağdaş sinema, istediği 
her şey olabilen, istediği her yere gidebilen sonsuz bir 
canlandırma potansiyeline sahip bir film-dünya sunmak-
tadır. (V) Artık biliyoruz ki sinemada gerçeklik, var olan 
gerçekliğin kopyalanmasından ibarettir. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

6. (I) İnsanların barınma, beslenme ve günlük ihtiyaçları-
nın temini; doğal yaşamın tahribine ve ekolojik sistemin 
bozulmasına varan etkiler yaratmıştır. (II) Bu etkiler, 
canlılar ile çevre arasındaki uyumu bozmak suretiyle 
çoğu zaman telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya 
çıkarmaktadır. (III) Bu durum günümüzde daha iyi anla-
şılmaktadır ki canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan 
ilişkileri sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarına ilişkin 
çözüm arayışları çoğalmaktadır. (IV) Örneğin; orman 
tahribatının ve fosil yakıt kullanımının küresel ısınma 
ve buna bağlı iklim değişikliğinde önemli rol oynadığı 
bilinmektedir. (V) İnsan etkisiyle ilişkilendirilen küresel 
ısınma, iklim değişikliklerinden farklı olarak daha kısa 
sürede etki göstermekte ve yeryüzündeki doğal, beşerî 
ve ekonomik yaşamı çok daha fazla etkilemektedir

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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7. (I) Orta Çağ Avrupası’nda çoğu insan, evlerine yakın 
tarlaları sürmekte veya küçük çaplı üretimle uğraşmak-
taydı. (II) XVIII. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise yeni 
enerji kaynaklarının keşfedilmesiyle büyük makineleri 
kullanan imalathane ve fabrikalar kuruldu. (III) Topraksız 
kalan sayısız çiftçi, başka çaresi kalmadığından fabrika-
larda iş aramak üzere şehirlere göç etti. (IV) Evde veya 
küçük gruplar hâlinde çalışmak yerine işçiler, fabrikala-
rın sahibi olan yabancıların kontrolü altında daha büyük 
ve adsız bir iş gücünün parçaları oldular. (V) Üretim sis-
temindeki bu değişiklik, insanları evlerinden çıkarmış; 
yüzyıllarca toplum yaşamını yönlendiren gelenekleri 
zayıflatmıştır

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

8. (I) Modern toplumun yarattığı paradoksal görünüm, 
sanatın hayatla olan ilişkisinde aldığı farklı tutumlarda 
gözlemlenmektedir. (II) Bu toplumun getirdiği olanak ve 
ayrıcalıkların yanında, toplumsal değişim sürecinde or-
taya çıkan sorunlara karşı gösterilen tutumlar modern 
sanatta somutlaşmaktadır. (III) Bu gelişme kimine göre 
sanatın üstünlüğünü oluştururken kimine göre ise sonu-
nu hazırlayan yolda bir ara aşama özelliği taşımaktadır. 
(IV) Örneğin Romantizm bir yanıyla modern topluma 
övgü ile yaklaşırken diğer taraftan güçlü bir geçmiş ve 
kaybedilmiş altın çağa dönüş çağrısı yapmaktadır. (V) 
“Modern Hayatın Ressamı” olarak nitelendirilen Charles 
Baudelaire modern zaman insanını övdüğü kadar onun 
çelişik yapısına da dikkat çekmiştir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

9. (I) XX. yüzyılın başlarında bilim insanları, maddelerin, 
belirli sıcaklıklarda tüm dirençlerini yitirdiklerini keşfetti. 
(II) Günümüzde maddenin bu hâline “süperiletken” adı 
veriliyor. (III) Süperiletken, bir manyetik alana yaklaş-
tığında elektrik akımı girdapları oluşturur. (IV) Bunlar 
manyetik alanı itebilir ve süperiletkenler manyetik alanın 
üstünde havada asılı kalabilir. (V) Elektronlar, madde-
nin süper soğuk hâli durumunda, enerjiyi eşit şekilde 
yayan ve soğuran çiftler oluşturarak hareket eder. (VI) 
Süperiletkenlerin bu özelliğinden trenleri demir yolunda 
tutabilme ve tekerlerin raya sürtünmeden ilerlemesini 
sağlamada yararlanılmaktadır. 

 
A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

10. (I) Saydam cam içinde döne döne yükselen beyaz veya 
renkli helezonlarıyla göze çarpan çeşmibülbül, cam sa-
natının en özgün tekniklerinden biridir. (II) Osmanlı Türk-
çesinde “bülbülün gözü” anlamına gelen bu kelimeyi ter-
cih edenler bülbülün gözündeki çizgilerden ilham almış 
olabilir. (III) İlk kez on altıncı yüzyılın birinci yarısında 
Venedik’te geliştirilen bu teknik, on dokuzuncu yüzyılın 
başlarında Osmanlı topraklarına getirilmiş ve yüzyılın 
sonuna kadar Beykoz’daki cam atölyelerinde çeşmibül-
bül imal edilmeye devam edilmiştir. (IV) Çeşmibülbü-
lün yapım süreci, ilk hazırlık aşamasından son biçimini 
alıncaya kadar, tam bir sanatçı duyarlılığı gerektiriyor. 
(V) Bir süre gözlerden kaybolan çeşmibülbülün yapımı 
1960’lı yıllarda tekrar canlanmıştır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

11. (I) Almanya’da, Lübeck ve Schwerin arasındaki göller 
yöresi son derece ilgi çekici bir yerdir. (II) Biraz şanslı bir 
gezgin, bu boş otlaklarda geyikleri ve deve kuşlarını bir 
arada gözlemleyebilir. (III) 12 yıl önce, Ratzeburger Gö-
lü’nün kuzeyinde koruma altında bulunan Güney Ame-
rika asıllı deve kuşlarının bir bölümü kaçtı. (IV) Günü-
müzde burada 40 kadar yetişkin deve kuşu, 50 kadar da 
geyik görmek mümkün. (V) Bu sayılar, yavrular hesaba 
katıldığında 100’ü aşıyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

12. (I) Muhsin Ertuğrul yaşamı boyunca iki yüzün üstünde 
oyun sahnelemiştir. (II) Bunların çoğu da yenilikler içe-
ren yorumlardır. (III) Doğu ve Batı tiyatrolarındaki her 
yenilik hakkında bilgisi olan sanatçı, bu yeniliklere kendi 
buluşlarını da katmış, yerli yapımlarda bunları başarıy-
la denemiştir. (IV) Günümüzde tiyatro eski cazibesini 
yitirdiği için yenilik arayışı içine girmiştir. (V) Yüz yirmi 
dördüncü doğum gününü kutladığımız Muhsin Ertuğrul, 
Türk tiyatrosuna getirdiği yeniliklerle bizlere ışık tutmayı 
hâlen sürdürmektedir

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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13. (I) Aydın’ın Geyre beldesinde antik kent kazıları ilk ola-
rak 1904 yılında başlamış, fakat sonradan bir şekilde 
bunların devamı getirilememiş ve kalıntılar kendi hâline 
bırakılmış. (II) 1958 yılında yolu tesadüfen buraya düşen 
ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler, insanların kalıntılardan 
çıkan parçaları evlerinde çeşitli amaçlarla kullandıklarını 
fark etmiş. (III) Anadolu insanı tarih boyunca birçok yö-
rede antik kalıntıları yaşama alanlarında yapı malzemesi 
olarak kullanmış. (IV) Geyre’de çıkarılan parçaların kul-
lanıldığı yapıların fotoğraflarını çeken Güler, bu fotoğraf-
ları yurt dışındaki dergilerde paylaşmış. (V) Fotoğrafları 
gören yabancı araştırmacılar, 1961 yılında bölgede ye-
niden kazı çalışmalarına başlamış.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

14. (I) Hazırlanacak bir ortaöğretim programında, öğrenci-
lerin gelişimine çeşitli katkıları olan tiyatroya daha fazla 
yer verilmesi gerekir. (II) Ülke genelindeki yaratıcı kültür 
yaşamı ile sıkı bir bağı olan tiyatro, toplumun kültür sevi-
yesini göstermede önemli bir yere sahiptir. (III) Düşünsel 
ve estetik gelişimi sağlayan tiyatro, öğrenciye kişiliğini 
sağlam temeller üzerine kurmasında yardımcı olur. (IV) 
Öğrenci, gerek seyirci gerekse uygulayıcı olarak insanı 
ve onun varoluşunu anlamaya yarayan tiyatro hazzını 
yaşarken kendi kişiliğini geliştirme yönünde hızlı adımlar 
atmaya başlar. (V) Okulda tiyatro, katılanlara düşünerek 
yorumlamayı ve dayanışmayı öğretirken toplum yaşamı 
için gerekli olan sorumluluk duygusunu da aşılar 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

15. (I) Sanatçı, farkında olsun veya olmasın içinde bulundu-
ğu çevrenin etkisi altında kalır. (II) Sanatçılar baskın ola-
rak eserlerini hayal güçlerinden hareketle kaleme alsalar 
da hayalleri, sosyal hayattan edindikleri izlenimle şekil-
lenir. (III) Örneğin Klasik Türk şiirinde şairlerin kullandığı 
pek çok imge, sosyal yaşamlarına aittir. (IV) Zaten bu 
köklü şiir geleneğinde altı yüzyıllık süreç boyunca şair-
ler, duygularını şiirlerine taşımıştır. (V) Ancak bu unsur-
ları, şiirlerinde doğrudan günlük hayattaki şekliyle değil 
söz konusu şiir geleneğinin hayal dünyası içerisinde eri-
terek kullanmışlardır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

16. (I) İnsanı, bilinmeyenin dokunuşundan daha çok korku-
tan hiçbir şey yoktur. (II) İnsan kendisine değen şeyi gör-
mek ve tanımak hatta sınıflandırmak ister. (III) Yabancı 
herhangi bir şeyle fiziksel temastan kaçınma eğiliminde-
dir. (IV) Üzerine giydikleri yeterince sağlam değilse ona 
güven hissi vermeyebilir. (V) Karanlıkta beklenmedik bir 
dokunuşun sebep olduğu korku, onun paniklemesine 
neden olabilir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

17. (I) Ganos Dağları’nın eteklerine kurulu olan köy, geç-
mişte deniz ticaretiyle geçimini sağlıyormuş. (II) Bir za-
manlar 1700 haneden oluşan bu köyde şu anda sadece 
120 hane var. (III) Bir evin kapısında gördüğünüz Mısırlı 
başını betimleyen kapı tokmağı da büyük bir olasılıkla 
deniz yoluyla getirilmiş. (IV) Ticaret yoluyla yakın ilişkiler 
kurdukları Rumlardan kalan eserler ise şaşırtıcı derece-
de az. (V) Mermer bir şarap teknesinin üzerindeki çift 
başlı kartal ve köyün girişinde gizlenmiş gibi duran mer-
mer çeşme bunlardan bazıları.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

18. (I) Alzheimer hastalığında bellek ve zihinsel yetiler açı-
sından büyük önem taşıyan sinir hücreleri arasındaki 
bağlantılar bozuluyor ve beyin küçülmesi gerçekleşiyor. 
(II) Hastalığın ilk evrelerinde hasta randevularını unutu-
yor, bir gün evvel kendisini kimin ziyaret ettiğini veya ne 
yediğini hatırlamıyor. (III) Sonraki evrelerde ise dil so-
runları, hesap yapma ve giyinme güçlükleri gibi zorluklar 
yaşamaya başlıyor. (IV) Patolojik bir nedene dayanan bu 
hastalık günümüzde yaklaşık 25 milyon kişide görülüyor 
ve bu sayının giderek artması bekleniyor. (V) Bireylerin 
gündelik yaşam kalitelerini düşüren alzheimerın bugün 
sahip olduğumuz tıbbi bilgilerle tedavisi mümkün değil. 
(VI) Ancak kullanılan ilaçlar hastalığın ilerleme hızını kıs-
men yavaşlatıp hastanın daha rahat bir yaşam sürmesi-
ne olanak veriyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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19. (I) İngiltere W. Shakespeare’e kadar uzanan köklü bir 
tiyatro geleneğine sahiptir. (II) Shakespeare’in oyunları, 
yazıldığı dönemden bu yana ilgi görmüş ve birçok kez 
sahnelenmiştir. (III) XVII. ve XVIII. yüzyıl tiyatro yazarla-
rının eserleri de söz konusu geleneğin şekillenmesinde 
önemli bir yerde durmaktadır. (IV) Zaman içerisinde ko-
medi unsurlarını da barındıran bu gelenek, tiyatro yazar-
larının canlı dilleri ve yetkin anlatımlarıyla XX. yüzyıla ta-
şınmıştır. (V) Bugüne gelindiğinde, ülkenin uluslararası 
alanda tanınmış çok sayıda oyunu ve zengin bir tiyatro 
birikimi bulunmaktadır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

20. (I) Bebekler için temel fizyolojik gereksinimlerin başında 
sayılan uykunun süresi, bazı ögelere bağlıdır ve bunlar-
dan en önemlisi yaştır. (II) Yeni doğan bebekler günde 
ortalama 16-18 saat uyuyarak zamanlarının % 80’ini 
uykuda geçirirken bir yaşındaki bebeklerde bu süre % 
50’ye düşmektedir. (III) Uykunun ritmi ve derinliğinde de 
ilk bir yıl boyunca hızlı değişmeler görülür. (IV) Doğumu 
izleyen 3-4 hafta boyunca bebekler, günde ortalama 7-8 
kez kısa dönemler hâlinde uyurlar; altıncı haftadan iti-
baren bu kısa uykuların yerini günde 2-4 kez yinelenen 
uzun uyku periyodlarının aldığı görülür. (V) 28. haftadan 
itibaren bebeklerin büyük bir çoğunlukla tüm gece bo-
yunca uyudukları gözlenmektedir. (VI) Dolayısıyla ço-
cukluğun her evresinde gereğinden çok uyuma, yetersiz 
uyumadan daha iyidir, denilebilir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

21. (I) Ekolojinin kökleri, insanların diğer organizmalarla 
ilgili yapmış olduğu gözlemlere dayanır. (II) Aristo ve 
Darwin’in de aralarında yer aldığı doğa bilimciler, canlı-
lar dünyası üzerinde uzun süre çalışmışlar ve gözlemle-
rini kaydetmişlerdir. (III) Canlılar ve çevreleri arasındaki 
etkileşimlerin bilimsel olarak çalışılması ekolojinin konu-
sudur. (IV) Bununla birlikte modern ekoloji gözlemden 
daha çok şey içerir. (V) Ekoloji, geniş biyoloji bilgisine 
gereksinim duyan, ciddi deneysel yönü olan bir bilim da-
lıdır

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

22. (I) Latincede sakal anlamına gelen barba kelimesi, bu-
gün kullanılan berber sözcüğünün kökenini oluşturmuş-
tur. (II) Tarihte sakallı olmak veya olmamak, sadece 
erkeğin estetik zevkiyle belirlenen bir tercih değil, top-
lumun dayattığı bir çeşit zorunluluktu. (III) Eski Mısır’da 
sakal bırakmak statüye bağlıydı ve sadece firavunlar 
tıraş olurdu. (IV) Eski Yunanlar, Büyük İskender’in etki-
siyle MÖ IV. yüzyılın sonlarından itibaren tıraş olmaya 
başlamışlardı. (V) Birinci Dünya Savaşı’na kadar sakal, 
Osmanlı toplumunda çok önemli görülür ve sakal kes-
mek “adi bir sahtekârlık” olarak kabul edilirdi.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

23. (I) Madem roman yazma konusunda ciddisiniz, o zaman 
hemen bir çalışma planı hazırlayın. (II) Önce romanı ne 
kadar sürede tamamlayacağınıza karar verin. (III) Ardın-
dan hikâyenin olay örgüsünü, karakterlerini, yerini ve za-
manını içeren bir taslak oluşturun. (IV) Siz bunu yapar-
ken hayat yanı başınızdan akıp gitmekte. (V) Kuşkusuz, 
şu andan başlayarak bir yazma alışkanlığı kazanmanız 
gerekiyor. (VI) Roman yazabilmek için onu ihmal etmek 
ağır bir bedel olmaz mı?

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

24. (I) Gerçekten de bu eserde bir araya getirdiği kısacık 
hikâyelerinde yazar, gördüklerini duyduklarını, içinde bir 
biçimde yer aldığı olayları son derece dolaysız ve çıplak 
olarak anlatmış. (II) Yazar; hikâyeleri kendi ağzından an-
latmak yerine, önce uygun bir ortam yaratıyor, sonra o 
ortamda birilerini bularak hikâyeyi onlara anlattırıyor. (III) 
Yazarın süsü, anlatımındaki süssüzlüğünde. (IV) O, ya-
zarlığının bütün hünerlerini yazma biçiminin doğallığın-
da gösteriyor. (V) Bu doğallığı anlatmak için ona zama-
nımızdan yüz elli yıl önce yaşamış bir kasaba anlatıcısı 
demek yerinde olur.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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25. (I) Batılılaşma konusunda kararlı bir tavır sergileyen Os-
manlı sarayı ve aydını, kendi dış görünüşü ve zihninde 
olduğu kadar başkent İstanbul’da da ciddi değişiklikler 
yapmaya başlamıştır. (II) Semt ölçeğinde Beyoğlu, de-
ğişimin öncüsü olmuş ve burada başlayan yeni hayat 
tarzı, şehrin diğer semtlerine de yavaş yavaş yayılmıştır. 
(III) Bu bağlamda İstanbul’un özellikle ve öncelikle fiziki 
yapısı ve çehresinin değişmesine yönelik çalışmalara 
ağırlık verilmiştir. (IV) Batı şehirlerine benzer bir fiziki 
görünüm için birçok yapısal düzenlemede bulunularak 
şehrin yeni bir görünüme kavuşması sağlanmaya çalışıl-
mıştır. (V) İstanbul’da şehir emanetinin kurulması, toplu 
taşıma araçları, Şirket-i Hayriyye vapur seferleri, Boğaz 
kıyılarının Türk aileler için iskana açılması gibi yenilikler, 
Tanzimat sonrası dönemden itibaren kent insanının ha-
yatına girmeye başlamıştır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

26. (I) Profesyonellik, günümüzün çok ve çabuk tüketilen 
kavramlarından biridir. (II) Maalesef bu kavram, duyarsız 
çalışanların gayriahlaki birçok durumu hoş görebildiği bir 
pozisyonu ifade etmede kullanılır oldu. (III) Profesyonel-
ler, küresel dünyanın gereksinim olarak tanımladığı yeni 
hizmet alanlarının vazgeçilmez aktörleri hâline geldi. (IV) 
Peki, nedir gerçek profesyonellik? (V) Bir konuda bilgi, 
uzmanlık, ehliyet sahibi olmak mı, yoksa kişinin çok sı-
kıntıya girmeden durumları idare etmedeki kıvraklığı mı? 
(VI) Ancak bu kıvraklığı, işleri olması gerektiği şeklinde 
yoluna koymak için gerekli hamleleri zamanında yapma 
kıvraklığı olarak yorumlamak gerekir.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

27. (I) Bir sözlüğün olmazsa olmaz özellikleri dendiğinde 
onun eksiksiz, kapsayıcı ve kullanışlı olması akla gelme-
lidir. (II) Dillere her gün onlarca yeni sözcük eklenirken 
bu gelişmeye ayak uydurmak ve zamanın gerisinde kal-
mamak kolay bir iş değildir. (III) Çünkü sözlüğe alınan 
kelimelerin eksiksiz bir şekilde tanımlanması önemlidir. 
(IV) Güncelleme çalışmalarında sözlüğe yeni maddeler 
alınırken kullanımdan düşen birçok sözcüğün sözlükten 
çıkarılması doğal karşılanmalıdır. (V) Çağdaş bir sözlük-
te “yankı” sözcüğünün karşılığı olan “aksiseda” kelimesi-
nin yer almaması bir eksiklik sayılmamalıdır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

28. (I) İnsan sağlığına zarar verebilecek mikroorganizmalar 
su birikintilerinde, örneğin yerleşim ve sanayi bölgeleri-
ne yakın sularda rahatlıkla çoğalıp yayılabilir. (II) Bunun 
yanı sıra içme sularında olması veya asla bulunmaması 
gereken kimyasal maddeler de var. (III) Hastalığa ne-
den olan bu canlılar, sayıca az da olsalar uygun ortam 
bulduklarında hızla çoğalırlar. (IV) Bu nedenle şebeke 
suları kullanıma verilmeden önce dezenfekte edilir. (V) 
Klorlamayla gerçekleştirilen dezenfeksiyon sayesinde 
suda bulunan virüs ve bakteri gibi mikroorganizmaların 
çoğalması engellenmiş olur.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

29. (I) Anadolu’nun bu yöresinde dut ağacının ayrı bir öne-
mi var. (II) Çünkü meyvesi hem yaş hem de kuru olarak 
tüketiliyor. (III) Hatta un hâline getirilerek çeşitli tatlıların 
yapımında kullanılıyor. (IV) Bazı yörelerde yaprağı ile 
ipekçiliğin ana maddesi olan dut ağacı, bu bölgede mey-
vesi ile başka bir sektörün doğmasını sağlayacak gibi 
görünüyor. (V) Bölgenin en ünlü tatlısı için, kurutulmuş 
dut, küçük değirmenlerde un hâline getirildikten sonra 
cevizle birlikte saatlerce dövülüyor. (VI) Bu işlemin so-
nunda cevizin yağı dutun şekeriyle yeni bir bileşim oluş-
turuyor. (VII) Tatlıyı özgün kılan da bu oluyor.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

30. (I) Bir tankın muharebe gücünü belirleyen en önemli 
etmenlerden biri de arazideki manevra kabiliyetidir. (II) 
Günümüzün modern tanklarında benzinle çalışan mo-
torlar değil, genellikle dizel veya gaz türbinli motorlar 
kullanılıyor. (III) Benzinle çalışan motorların kullanılma-
masının başlıca sebebi bunların çalışırken kolayca alev 
alma olasılığıdır. (IV) Başlangıçta pek de güçlü olmayan 
dizel motorlar zamanla geliştirilmiş ve modern tankların 
gittikçe vazgeçilmez bir parçası hâline gelen çok güçlü 
dizel motorlar ortaya çıkmıştır. (V) Tanklarda kullanılan 
bu dizel motorlar karmaşık bir yapıya sahip olsalar da 
hasar görmeleri durumunda, sadece dakikalar içinde de-
ğiştirilebilir özelliktedir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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31. (I) Türkler ve Çinliler arasında geçmişi binlerce yıl önce-
sine dayanan köklü ve çok yönlü bir ilişki var. (II) Bu ilişki 
ticaretten eğitime, kültürden sanata dek yaşamın pek çok 
alanında kendini gösterir. (III) Bu iki kadim medeniyetin 
tarihin derinliklerine uzanan yoğun ilişkisi, günümüzde 
yeniden anlam buluyor. (IV) İki toplum arasındaki bağ-
ların daha da kuvvetlenmesini sağlamak üzere Türkiye, 
27-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Pekin Kitap 
Fuarı’nın konuğu olacak. (V) Fuara “Bütün Renkleriyle 
Türkiye” sloganıyla konuk olacak ülkemiz için pek çok 
özel etkinlik hazırlandı. (VI) Dünya yayıncılık sektörünün 
farklı simalarını bir araya getiren Pekin Kitap Fuarı, bu 
yıl 21. kez gerçekleşiyor.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

32. (I) Herkesçe bilinen özelliği maske takmak olan Venedik 
Karnavalı’nın geçmişinin 13. yüzyıla kadar gittiği düşü-
nülüyor. (II) Açık havadaki dev maskeli baloda kostüm-
cüler, dikkatleri çekebilecek uygun bir kostümü tanıtma 
telaşı taşırlar. (III) Maske takma geleneğiyle ilgili en yay-
gın görüş ise insanların kimliklerini birer maske altında 
gizleyerek, eğlence sırasında herkese eşit statü kazan-
dırmaktır. (IV) Maskeler olmasaydı sınıf oluşturan kimlik-
ler nasıl ortadan kalkardı, orta sınıfa mensup bir zana-
atkâr ile soylu bir genç kadının birlikte dans edebilmesi 
başka nasıl mümkün olabilirdi ki? (V) Maske geleneğinin 
dünya siyasi tarihinde ismi anılmasa da insan hakları 
ve eşitlik gibi düşünceler açısından Magna Carta veya 
Fransız İhtilali gibi ilerici bir yanı olduğu kuşkusuz…

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

33. (I) İbn-i Sina’nın El-Kanun fi’t Tıb adlı tıp kitabı, Avrupa 
üniversitelerinde, 600 sene boyunca ders kitabı olarak 
kullanılmıştır. (II) İlk defa 12. yüzyılda Gerard of Cre-
mona tarafından Latinceye çevrilen El-Kanun fi’t Tıb’ın 
daha sonra çeşitli ülkelerde 87 değişik tercümesi ve bas-
kısı yapılmıştır. (III) Razi’nin El-Hâvi adlı eseri El-Kanun 
fi’t Tıb’ın yanında 17. yüzyılda Frankfurt Üniversitesinin 
eğitim ve öğretim materyali içinde yer alırdı. (IV) 17. yüz-
yılın ortalarına kadar Montpellier ve Louvain Üniversi-
telerinde zorunlu ders kitabı olarak kullanılan El-Kanun 
fi’t Tıb, gelmiş geçmiş tüm ders kitapları içinde en uzun 
süre hizmet vereni olmuştur. (V) El-Kanun fi’t Tıb’dan 
Brüksel Üniversitesinde 1909 yılında bile bir tıp eseri 
olarak faydalanılmaktaydı.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

34. (I) Antibakteriyel sabunlar, antibakteriyel kişisel temiz-
lik ürünleri, antibakteriyel tekstil ürünleri, antibakteriyel 
mutfak malzemeleri… (II) Önceleri hastanelerde kulla-
nımları yaygın olan bu tür antibakteriyel ürünler artık evi-
mizde. (III) Antibakteriyel olmaları avantaj gibi görünse 
de pek çok bilim insanı ve araştırma kurumu bu özelliği 
sorguluyor ve bu konuda araştırmalarına devam ediyor. 
(IV) Anlaşılan o ki “Antibakteriyel ürünler sadece zararlı 
bakterileri mi öldürüyor?” veya “Antibakteriyel ürünlerin 
insan sağlığına zararı var mı?” gibi sorular henüz net 
olarak cevaplanmamış. (V) Antibakteriyel ürünlerin içine 
konan bazı kimyasal maddeler, çocuklarda alerji gelişimi 
riskini artırıyor.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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35. (I) MS 161-180 yıllarında, Roma İmparatorluğu’nun 
görkemli kenti Sagalassos’ta inşa edildi Antoninler Çeş-
mesi. (II) Yüzyıllar sonra büyük bir depremle yıkıldı ve 
efsaneler arasındaki yerini aldı. (III) Neredeyse 1800 yıl 
sonra, 1994’te Sagalassos Antik Kenti’nde yapılan kazı-
larda bu muhteşem çeşmenin parçaları yeniden gün ışı-
ğına kavuştu. (IV) Anadolu’nun bu gizli hazinesinin üze-
rindeki çini ve minyatür örnekleri, çeşmenin yapımında 
Türklerin de çalıştığının bir kanıtıydı. (V) 3.500 parça bir 
araya getirildi ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları 
sonrasında Sagalassos Antik Kenti’nin anıtsal mirasla-
rından olan Antoninler Çeşmesi yeniden suyla buluştu.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

36. (I) Yaşanmış anların yeniden keşfedilmesi! (II) Belleğin 
bunu başarabilmesi için zamanın büyüsünü çözmesi ge-
rekir. (III) Çoğumuz, bırakın geçmişi hatırlamayı, günü-
müzün bile farkında değiliz aslında. (IV) Oysa bu büyü 
hiç beklenmedik bir anda, bir şarkının ezgileriyle çözülü-
verir. (V) Geçmişin o toz gibi altın zerrecikleri, o yaşan-
mış an, yaz güneşleri, sonbahar tenhalığı veya bir yaz 
ürpertisiyle, bilemediniz, bir kış çocukluğunun kızarmış 
kestaneleriyle gelir bulur sizi, “bugün”le buluşur.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

37. (I) Küresel iklim değişikliği doğrudan veya dolaylı so-
nuçlarıyla doğal ekosistemleri her geçen gün daha fazla 
etkiliyor. (II) Bu da insanların sayısız etkinliğinden dolayı 
zaten hassas olan pek çok canlı türünün ve ekosiste-
min sürdürülebilirliğini tehlikeye sokuyor. (III) Küresel 
iklim değişikliği, su döngülerinde de önemli değişimlere 
sebep oluyor. (IV) Ekosistemlerin tehlikede olması, aynı 
zamanda insanların ekosistemlerin sağladığı hizmetlere 
sıkı sıkıya bağlı olan, hayati ve ekonomik her türlü et-
kinliğin ve varlığın sürdürülebilirliğini de ilgilendiren bir 
sorun. (V) Bu yüzden de küresel iklim değişikliği, baş-
ta iklim bilimi ve koruma biyolojisi olmak üzere pek çok 
alandan araştırmacının ve strateji uzmanının gündemin-
deki en önemli konular arasında.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

38. (I) Genel olarak baharat, yemeklere lezzet ve tat ver-
mek için kullanılan bitki veya bitki parçalarına verilen 
isimdir. (II) Güzel kokulu çiçek veya çölde yağmurdan 
sonra açan bitkilerin ortak adı olarak ilk defa Avesta di-
linde baharat karşılığında “vanhar” sözcüğü kullanılmış-
tır. (III) Buradan Arapçaya “buhar-bahar” şeklinde geçen 
sözcük de güzel kokulu bitki anlamına gelir. (IV) Günü-
müzde kullandığımız “bahar-at” kelimesi de “at” çoğul 
ekiyle güzel kokulu bitkiler anlamına gelmektedir. (V) Bu 
bitkilerin ne zaman kullanılmaya başlandığı tam olarak 
bilinememekle birlikte insanlık tarihi kadar eski olduğu 
tahmin edilir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

39. (I) Çok uzaktaki nesnelere daha yakından bakmak için 
bir çift merceğin kullanılabileceğini ilk keşfedenin kim 
olduğu bilinmiyor. (II) Bir rivayete göre, ilk adımın tesa-
düfen, 1608 yılında Hollandalı bir gözlük imalatçısı olan 
Hans Lippershey veya onun asistanı tarafından atıldığı 
söyleniyor. (III) Ancak, içlerinde Zacharias Janssen’in de 
bulunduğu en azından iki kişi daha bu buluş üzerinde 
hak talep etmiştir. (IV) Lippershey sonradan “teleskop” 
adıyla bilinen bu buluşun değerini kısa sürede anlamış-
tır. (V) Birkaç ay içinde de bütün Avrupa’da teleskoplar 
üretilip satılmaya başlanmıştır. (VI) Lippershey, buluşu-
nu başka birinin satması veya yapmasını engellemek 
amacıyla Hollanda hükûmetine patent almak için baş-
vurmuş fakat bu isteği reddedilmiştir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

40. (I) Fırtına Vadisi ormanları, dünyada korumada öncelikli 
ilk yüz alandan biri. (II) Bölge öyle bir biyolojik çeşitlili-
ğe sahip ki Kaçkar Dağları ile birlikte 537 odunsu bitki, 
136 kuş, 30 memeli, 21 sürüngen ve 116 endemik bitki 
türüne ev sahipliği yapıyor. (III) Fırtına Vadisi’nin Doğu 
Karadeniz turizminde özel bir yeri var. (IV) Bölge doğal 
sit alanı yani dokunulmaz. (V) Başka bir deyişle, bölgede 
yapılaşma olamaz, inşaat yapılamaz, yol açılamaz.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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41. (I) İyi bir konuşmanın ön şartı, o konuşmayı dinlemeye, 
anlamaya veya kabule yatkın bir kişinin veya grubun 
varlığıdır. (II) Alakasız bir kişiye veya topluluğa nutuk 
çekmek, kişinin kendini harcamasıdır. (III) Konuşma, so-
nuç olarak bir iletişim biçimidir. (IV) Bir mesajın, bilginin 
veya düşüncenin bir kişiden diğerine aktarılmasıdır. (V) 
İyi bir konuşmacıda olması gereken temel özelliklerden 
biri de ikna kabiliyetidir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

42. (I) Uykusuzluk veya uykunun kesintili olması hâlinde, 
gündüzleri uyuklama, yorgunluk, odaklanma zorluğu, 
isteksizlik vb. durumlar ortaya çıkmaktadır. (II) Gece az 
uyumak uykusuzluk anlamına gelmemektedir. (III) Bazı 
sağlıklı kişiler gece az uyudukları için uykusuzluk çektik-
lerini düşünmekte ve uyku kliniklerine başvurmaktadır. 
(IV) Bu kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda, aslın-
da uykularının kendileri için yeterli olduğu ama herkesin 
uyuduğu saatlerde uyanık olmaktan psikolojik olarak ra-
hatsızlık duydukları anlaşılmaktadır. (V) Bu tür durumlar-
da gerçek bir uykusuzluktan söz etmek mümkün değildir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

43. (I) XVII. yüzyıl felsefesinin başlattığı nesnel metafizik 
çığırı, bir sonraki yüzyılın Aydınlanma hareketinin çe-
şitli açılardan giriştiği eleştiri etkinlikleri ve özellikle de 
Kant’ın dünyayı bilme ve kavrama ediminde insanın 
önemini ortaya koyan çalışmaları sonucunda hemen 
hemen kapanmıştı. (II) Artık felsefi düşünüşün önünde, 
Descartes’ın “cogito” ile müjdelediği öznellik alanı bütün 
enginliğiyle açılmaktaydı. (III) Bununla birlikte Hegel’in, 
bir özne ve bilinç felsefesi için gereken çok önemli bir 
boyutu, zamanı ve tarihi, bu alana taşıyarak ona eksikliği 
duyulan derinliği kazandırdığı bilinmektedir. (IV) Fransız 
düşünce dünyasının Hegel’le tanışırken taşıdığı kaygıla-
rın, sorduğu soruların, kendi kültürünü bu düşünceden 
hareketle yeniden sorgulamasının, güncelliğini korudu-
ğunu ve bizi de ilgilendiren pek çok boyutu içinde ba-
rındırdığını düşünüyorum. (V) Onun felsefe sisteminin, 
bir bütün olarak ele alındığında, özü bakımından, bir 
özne ve bilinç felsefesi olup olmadığı oldukça tartışma-
lı olmakla birlikte bu sistemde söz konusu meselelere 
büyük yer ayrılmış ve önemli açılımlar getirilmiş olduğu 
kuşkusuzdur.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

44. (I) Bir ada ülkesi olan Britanya’nın karakterinin oluş-
masında coğrafi konumunun büyük etkisi vardır. (II) 
1066’dan beri herhangi bir işgale maruz kalmaması, 
ülkenin karakteristik yapısını koruyabilmesine ve halkın 
kendine has geleneklerini sürdürebilmesine imkân sağ-
lamıştır. (III) Katolik kilisesinin yerini yeniliklere daha açık 
bir kilisenin alması, Avrupa ile Britanya arasındaki etki-
leşimi daha da zayıflatmıştır. (IV) Britanya’yı Fransa’ya 
bağlayan tünelin açılması dahi topografik bir bağlantı-
dan öteye geçememiş ve ülkenin kendine has yapısında 
herhangi bir değişiklik yaratmamıştır. (V) Öyle ki bugün 
Avrupa Birliği’nin bir üyesi olmasına rağmen Britanya, 
trafiğin sağ yerine soldan akması gibi sıradan konularda 
bile kendine has özelliklerini korumaktadır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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45. (I) Günümüzde İngilizceyi konuşan veya en azından an-
layan insanların sayısı herhâlde iki milyara yaklaşmıştır. 
(II) Bir Amazon dili olan Arikapu’yu konuşanları ise eş-
yalarıyla birlikte küçük bir minibüse sığdırabiliyormuşsu-
nuz. (III) Onlar yine şanslı sayılırlar. (IV) Uzmanlara göre 
dünyamızda konuşulmakta olan dillerin yarısı, bu yüzyı-
lın sonuna kadar yok olacaktır. (V) İngiltere’nin kuzeyin-
deki Shetland Adaları’nın Norn dilini, Manş Denizi’ndeki 
Man Adası’nın yerli dili olan Manx’ı, Kafkasya’nın Ibıh 
dilini artık konuşan yok.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

46. (I) Sembol bir fikri ifade eden hayaldir. (II) Ancak hayal 
ile fikir arasındaki bu ilişki; keyfî ve itibari olmadığından 
semboller, dil işaretlerinden biri sayılmaz. (III) Nitekim 
sembol, dil işaretlerinden farklı olarak fikrin tamamını 
değil bir kısmını ifade eder. (IV) Mesela aslan cesare-
tin, daire sonsuzluğun, üçgen teslisin sembolüdür. (V) 
Bu semboller Orta Çağ Avrupası’nda ortaya çıkmış ve 
kalıcı olmuştur.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

47. (I) Araştırmacı Georg Simmel, yoğun kalabalıkları taşı-
yan kitle ulaşımının kullanılmaya başlamasıyla birlikte 
insanların ilk kez uzun süre hiç konuşmadan birbirlerine 
bakmak durumunda kaldıklarından söz eder. (II) İnsan-
ların tanımadığı kişilere ve nesnelere bakmaları, başlan-
gıçta büyük bir huzursuzluk yaratmıştır. (III) Simmel’e 
göre işitmeyen ama gören kişi, görmeyen ama işiten ki-
şiden çok daha tedirgindir. (IV) Şehir sosyolojisine özgü 
olan bu durum, insanlar arasındaki ilişkilerin ayırt edici 
bir özelliğine, gözün kulağa üstünlüğüne işaret eder. (V) 
Bu tedirginlik, insanların kayıtsız bir biçimde baktıkları 
diğer insanlar ve nesnelerle aralarına bir mesafe koyma-
larına neden olmuştur

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

48. (I) Hiç kimse dışlanma, güvensizlik gibi duyguları yaşa-
mak istemese de birçok insan, er veya geç boşluk duy-
gusuna kapılıp kendini dünyadan kopmuş görüverir. (II) 
Yalnızlık; arkadaş yokluğundan, başkalarıyla yakın olma 
arzusundan daha öteye giden bir duygudur. (III) Çünkü 
yalnızlık çeken insan kendini toplumdan kopmuş hisse-
der, başka insanlarla anlamlı bir iletişime girmekte zorla-
nır. (IV) Bu sebeple de yalnızlık duygusu ile yalnız olma 
hâli birbirinden farklı düşünülmelidir. (V) Bazen insanlar 
bilinçli olarak tek başına kalmayı tercih eder, yalnız ol-
maktan zevk alırlar ve bu, yalnızlık duygusundan farklı 
bir durumdur.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

49. (I) Günümüzde hızlı bir gelişme gösteren kimyasal gübre 
üretimi ve bitki koruma teknikleri sayesinde tarımsal üre-
timde hızlı ve önemli artışlar sağlanmıştır. (II) Dünyada 
tarım ürünleri ihracatının büyük rakamlarla ifade edildiği 
bilinmektedir. (III) Ancak, bu yeni durumun getireceği sa-
kıncalar pek dikkate alınmamıştır. (IV) Hem ucuz hem 
de fazla ürün elde edilirken doğanın tahrip edildiği ve 
insan sağlığını tehdit eden ürünlerin yetiştirildiği dikkat-
lerden kaçmıştır. (V) Zamanla sürdürülebilir tarım çerçe-
vesinde, doğal dengeyi bozmayan uygulamalarla insan 
sağlığına uygun ürünlerin elde edilmesi gerektiği konusu 
gündeme gelmiş ve böylece organik tarım çalışmaları 
başlamıştır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

50. (I) Kan yokluğuyla zedelenen beyin bölgesine oksijen 
taşınması, o bölgedeki hücrelerin hayata döndürülmesi 
için çok önemlidir. (II) İnme, Türkiye’de kalp hastalıkla-
rından sonra en yoğun ölüm nedeni ve kalıcı felçlerin 
baş sorumlusudur. (III) Genel olarak beyne kan sağla-
yan damarın daralması veya tıkanmasıyla kan akımının 
kesilmesi sonucu oluşan inmeye tıpta “iskemik inme” adı 
veriliyor. (IV) Böyle durumlarda hekimler tıkalı damarları, 
pıhtı eritici ilaçlar kullanarak veya damar içine doğrudan 
müdahale ederek açmaya çalışırlar. (V) Ancak bu yön-
temlerin uygulama süresi inme sonrası ilk saatlerle sınır-
lıdır ve bu süre uzadığında müdahale için geç kalınmış 
demektir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.
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51. (I) İklim döngülerinin, atmosferin en üst tabakasının yü-
zeyine düşen güneş ışını değerine bağlı olduğu düşünü-
lüyor. (II) Dünyamızın geçmişteki iklimini inceleyen bilim 
insanları, 30 yıl önce toplandıklarında, günümüzdeki 
sıcak dönemin ne zaman sona ereceğini tartışmışlardı. 
(III) Sonuç olarak da yeni buzul çağının başlamak üzere 
olduğu görüşünde birleşmişlerdi. (IV) Yeni araştırmalar, 
insan kaynaklı nedenlerden ötürü yeni buzul çağının ola-
ğanüstü bir gecikmeye uğrayacağını söylüyor. (V) Ayrı-
ca dünyamızın on binlerce yıl süreyle geri çevrilmez bir 
sera etkisi altında ısınacağı ortaya konuyor. 

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

52. (I) Akmescit’in 32 km güneybatısında yer alan Bahçesa-
ray’ı mutlaka görmelisiniz. (II) 15. yüzyıldan 18. yüzyıla 
kadar Kırım Hanlığı’na başkentlik yapmış bu şehir, Kı-
rım Tatarlarının tarihî başkenti. (III) Topkapı Sarayı’nın 
minyatürü şeklinde yapılan Hansaray ile Han Cami ise 
Bahçesaray’ın görülmeye değer yerlerindendir. (IV) Rus 
ve Ukraynalıların Simferopol dedikleri Akmescit, Sovyet 
Rus mimarisinin güzel örnekleriyle bezenmiş ve Kırım’ın 
en uzun akarsuyu Salgır, şehri âdeta iki parçaya ayır-
mıştır. (V) Ünlü Rus şair ve yazar Puşkin, Hansaray’dan 
çok etkilenip Bahçesaray Çeşmesi adlı meşhur eserini 
kaleme almıştır

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

53. (I) Çocuk yetiştirme yöntemleri ülkeden ülkeye değişen 
kültürel kodlar taşıyor. (II) Bazı ülkelerde çocuklar küçük 
yaşlardayken gazete dağıtmaya, kendi yatağını topla-
maya başlayarak sorumluluk duygusu kazanıyor. (III) 
Önce sorumluluk nedir, onu incelemekte yarar var. (IV) 
Ama sofradan tabağını kaldırmayan, çıkardığı giysileri 
sağa sola fırlatan çocuklar da var. (V) Kimi aileler, böyle 
çocuklara ses çıkarmıyor. (VI) Çocuklara sorumlulukları 
hatırlatılmadıkça bu sorunu çözmek zor görünüyor.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

54. (I) Bir oyun ya da senaryo, bir hamlede yaratılmaz; ya-
zarının zihninde, birdenbire ve bütünüyle belirmez. (II) 
Yazarın ilk çabalarıyla ortaya çıkan, en fazla, ilkel bir tas-
laktır. (III) Yazar, göstermeye dayalı eserini adım adım 
geliştirerek ona son biçimini verir. (IV) En ilkel kurgu bile 
bir birikimin ürünüdür. (V) Bu sürecin uzunluğu, yazarın 
hazırlığına ve çalışma tarzına bağlıdır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

55. (I) Eski çağlardan beri ticareti yapılan inci, bugün de 
yaygın bir şekilde alınıp satılmaktadır. (II) İnciyi oluştu-
rabilen en tipik deniz hayvanının istiridye olduğu bilin-
mektedir. (III) Bu su canlısı, içine girip yerleşen kum ta-
necikleri veya larvalara karşı kendini korumak için sedef 
adı verilen sıvı bir madde salgılamaktadır. (IV) Sedef bir 
yandan salgılanıp çoğalırken diğer yandan istiridyenin 
içine yerleşen maddeyi kaplayarak incinin oluşmasını 
sağlamaktadır. (V) İncinin büyüklüğü, şekli, parlaklığı ve 
rengi de bu süreçte oluşmaktadır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

56. (I) XIX. yüzyılda dışarıdan gelebilecek herhangi bir sal-
gın hastalık tehlikesine karşı karantina idaresi kurulmuş. 
(II) Karantina, İtalyancadan alınmış ve “kırk, kırklık, kırk-
tan ibaret” anlamına gelen bir sözcük. (III) Salgın hasta-
lık tehlikesine karşı İstanbul’dan sonra ikinci karantina 
idaresi 1840’ta İzmir’de kurulmuş. (IV) Önce gemiler 
İzmir Karantina İdaresinin bulunduğu sahilde kırk gün 
bekler ve yolcular barakalarda kalırmış. (V) 1846’da Mit-
hat Paşa Meslek Lisesinin yanındaki yerde bir karantina 
binası inşa edilmiş ve o günden sonra semtin adı Karan-
tina olarak kayıtlara geçmiş. (VI) 1863’te Karantina İda-
resi Urla’ya taşınsa da semt sakinleri arasında bu ismin 
kullanımı günümüze kadar devam etmiş.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.
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57. (I) Yaşatmaya çalıştığım romanlar bir gün sahiden yaşa-
maya karar verdiler. (II) Üstelik hesap da soruyorlardı. 
(III) Her Gece Bodrum, aynı adı taşıyan bir tatil kasaba-
sında neler bulduğumu soruyor; Ölüm İlişkileri’yse “Gün-
lük hayattaki ilişkilere hiç değinmeyecek miyiz biz?” diye 
öfkeli öfkeli söyleniyordu. (IV) Çehov’un Martı’sında ge-
çen bu sözle ince bir aşk üçgeni kuracaktım. (V) Cehen-
nem Kraliçesi’ne gelince bu Fellini Visconti havasından 
ne zaman kurtulacağımın tasasına düşmüştü. (VI) Bir 
Akşam Alacası ise söyleyecekleri için sırada bekliyordu.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

58. (I) Çocukluğumda korkumdan bir türlü binemediğim sey-
yar salıncaklara geçenlerde Kuştepe’de rastladım. (II) 
Onlar özellikle eski İstanbul’un vazgeçilmezleriydi. (III) 
Geliş günlerini iple çeken çocuklar harçlıklarının bir kıs-
mını onlar için ayırırlardı. (IV) Salıncak kurulduğundaysa 
hevesle koşup birini kapmaya çalışırlardı. (V) Salıncağın 
elle çevrilerek dönen bir düzeneği vardı, salıncaklar do-
lunca merkezde duran adam sabırla sabahtan akşama 
kadar bu düzeneği çevirirdi. (VI) Belki de hâlâ içimizdeki 
çocukluk götürüyor bizi bu salıncaklara bindiğimiz eski 
günlere.

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

59. (I) Yetişme döneminde sevilmiş, kişiliğine saygı göste-
rilmiş, kendisiyle barışık bir insan değilseniz yaşamda 
karşılaşacağınız kimi güçlüklerin üstesinden gelemez-
siniz. (II) Yaşamda çirkin-güzel ikilemi, insanı kendisine 
sürekli çekidüzen vermeye zorlayan bir yargılama ölçü-
tü. (III) Çalışkanlığınız, yaratıcılığınız, iletişim beceriniz, 
sorumluluk bilinciniz, dürüstlüğünüz, içtenliğiniz, adalet 
duygunuz ikinci planda bırakılarak yalnızca bu çerçe-
vede değerlendirilmeye tabi tutuluyorsunuz. (IV) Bu du-
rumla karşılaşan bir insanın böylesi bir ölçütü yadsıması 
ve kendini bedensel görünüşü dışındaki özelliklerle de 
var etmeye çalışması, yadırganacak bir davranış sayıl-
mamalı. (V) Bunları yaşayan birinin, bazı insanların sırf 
doğuştan gelen özelliklerle öne çıkarılmasına tepkisi, 
gerçekte kıskançlık değil, eşitlik isteğidir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

60. (I) Çocuklar şiire pek ilgi duymaz; onlar, metinlerde ge-
çen sözcüklerin ve yansıttıkları anlamın büyüsünden 
çok, anlatılanlara odaklanır. (II) Çocuk şiiri denen bir tü-
rün varlığını hep sorgulamışımdır. (III) Çünkü “olay” on-
lar için neredeyse her şeydir. (IV) Nitekim, çocuklar için 
yazılmış iyi şiirleri bulup getirmeme, okutup ezberletme-
me karşın, benim kızım da bu şiirlerde olayı aradığından 
iyi bir şiir okuru olamadı henüz. (V) Bu da bize, Borges’in 
de dediği gibi, şiirin öğretilemeyecek ama duyumsatıla-
bilecek bir tür olduğunu gösterir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.  E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A B E D E C C C D D C D C B D D B D B E

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

C A D B B B C B C A E B C E D C C E D C
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(I) Tire’de, anlatılacak o kadar çok şey var ki bunları önce bir sıraya 
koymak gerekir. (II)  Örneğin  işe Tire’nin eski hâliyle başlamak iyi 
olur, eski sokaklar gerçekten görülmeye değer. (III) Çınarlar, kavak-
lar, zeytinler, çamlar; Güre Dağları’na yaslanmış dar sokakları dal-
larının altına saklamış. (IV) Sokaklar ve evler kadar yaşlı bu ağaç-
lar, asırlar boyu gölgelerini buradan esirgememiş. (V) Tire’ye bu yıl 
baharda gittiğim için oranın güzelliklerini daha iyi görebildim. (VI) 
Papatyalar tepeleri kaplamıştı; uzaktan, ağaçların altına kar yağ-
mış gibi görünüyordu.(VII) Meyve ağaçları da dallarını renk renk çi-
çeklerle süslemişti yani doğa, varını yoğunu ortaya dökmüştü. (VIII) 
Boyları neredeyse belime gelen papatyaların arasına uzanıp 10-15 
dakikalığına da olsa dünyanın kargaşasından uzaklaştım.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi 
cümle ile başlar?

A) III. B) IV  C) V.  D) VI E) VII.

Soru kökünde hangi cümleden itibaren , han-
gi cümleden sonra ifadelerine dikkat etmek 
gerekir.

Bu sorularda paragraf başı 
yazıldığı düşünülmelidir.

Örneğin , çünkü, dolayısıyla, bu yüzden gibi 
kelimeler numaralandırılmış cümleler ara-
sında konu bağı olduğunun göstergesidir.

Bu sorularda numaralandırılmış cümleler 
içerisinde parçadaki konunun başka bir yöne 
geçtiği cümle aranmalıdır.

PARÇAYI İKİYE BÖLME
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1.- 16. SORULARDA PARÇALAR İKİ PARAGRAFA AY-
RILMAK İSTENİRSE İKİNCİ PARAGRAF HANGİ CÜM-
LEYLE BAŞLAR?

1. (l) Bir zamanlar geceleri oturur, anılarımı, izlenimlerimi 
küçük defterlere yazardım. (II) Sonra nasıl oldu bilmem, 
ne o küçük defterler kaldı ne de bende o küçük sayfa-
larda bir şey karalama isteği. (III) Belki de yaşamın bin 
türlü zorluğu bana bu gündelik eğlenceyi unutturdu. (IV) 
Yıllardan beri çeşitli günlükler okuyorum: Gide’nin, Gre-
en’in… (V) Alfred de Vigny’nin “Bir Şairin Günlüğü” nü de 
dilimize çevirdim. (VI) Günlük türüne duyduğum yakınlık 
Salah Birsel’in “Günlük”ünü okuduktan sonra daha da 
arttı. 

A) II.  B) III. C) IV.       D) V. E) VI.

2. Dil, bir kültür taşıyıcısıdır. (I) Kültürü nesilden nesile 
aktarır. (II) Yunus’un ilâhileri, Karacaoğlan’ın koşmaları 
bugüne hep dil yoluyla gelmişlerdir. (III) Böylece kültü-
rel devamlılığımız sağlanmış ve toplumumuzun birliği ve 
bütünlüğü pekişmiştir. (IV) Dillerini unutanlar, dillerine 
yabancılaşanlar, farkında olmadan kendi toplumlarına 
da yabancılaşırlar. (V) Başka dillerin etkisi altında bulu-
nanlar, aynı zamanda başka kültürlerin de etkisindedir.

A) I.  B) II. C) III. D) IV.     E) V.

3. (I) Biz gazeteciler, dışarıdan pek sevimli gözükmeyiz. 
(II) Sanırım bunun temelinde daha çok, işimizin eleşti-
ri olması yatıyor. (III) Çünkü insanoğlu, doğası gereği, 
eleştiriden pek hoşlanmaz; eleştiriyi de eleştireni de 
hoşgörüyle karşılamaz. (IV) Eleştirinin tarih içindeki öne-
mini küçümsememeliyiz. (V) Eleştiri olmasaydı herhal-
de uygarlık bugünkü düzeyine ulaşamazdı. (VI) Çağdaş 
uygarlığın bu düzeye gelmesinde eleştirinin motor rolü 
oynadığını söyleyebiliriz.

A) II.  B) III. C) IV. D) V.     E) VI.

4. (I) Rize’nin Pazar ilçesinde, Verçenik Yaylası’na gidecek 
minibüse bindiğimizde, uzun süren otobüs yolculuğunun 
yorgunluğunu unutmuştuk. (II) Yaklaşık beş saat süren 
minibüs yolculuğundan sonra, kararlaştırılan buluşma 
noktasına ulaştık. (III) Oradakilerle hoşbeşten sonra ça-
dırları kurduk, sırt çantalarımızı boşalttık. (IV) İlk günler 
için getirilen taze yiyeceklerle, hemen küçük bir ziyafet 
sofrası kurduk kendimize. (V) Geceleri fark ettik ki, gök-
yüzü burada her zaman yıldızlarla doluydu. (VI) Hemen 
her gece yıldızlara bakarak düşler kuruyorduk.

A) II. B) III. C) IV. D) V.    E) VI.

5. (I) Mektup on altıncı yüzyıla kadar salt haberleşme ama-
cıyla kullanılıyor, bu anlamda bir tür gazete görevi de 
yapıyordu. (II) On altıncı yüzyıldan sonra ise söz konusu 
görevinin yanı sıra, duygu ve düşünceler de mektuplar 
aracılığıyla paylaşılmaya başlandı. (III) Goethe’nin ciltler 
dolusu özel mektupları, Schiller’in yazışmaları, Gogol, 
Puşkin, Byron’ın unutulmaz mektupları bunlar arasında 
sayılmaya değer niteliktedir. (IV) Candide yazarı Voltai-
re’in yazdığı mektuplar öğüt vermek, danışmak, bilgi al-
mak, yapıtlarını tanıtmak gibi değişik amaçlar içerir. (V) 
Bu büyük ustanın en başarılı mektuplarıysa, duygularını 
paylaşmak için yazdığı mektuplardır. (VI) Bunlar, özen-
tiye kaçmadan, yapaylığa düşmeden, içten geldiği gibi 
yazılmış mektuplardır.

A) II. B) III. C) IV. D) V.     E) VI.

6. (I) Bir şeyi bildiğini “sanan” insanın onu öğrenmesi ola-
naksızdır. (II) Çünkü “biliyorum” düşüncesi o konuyu al-
gılamayı engeller. (III) Bu durumdaki kişi, başkalarının 
söyleyeceklerine de kulaklarını tıkamış gibidir. (IV) Bir 
“güzel söz söyleme sanatı” varsa bir de “güzel dinleme 
ve anlama sanatı” vardır. (V) İyi bir dinleyici, işittiğini kav-
rayan, bellekte saklayan ve değerlendiren kişidir.

A) I.  B) II. C) III. D) IV.    E) V.
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7. (I) “Bulanık Resimler” çok kişili bir uzun hikâye. (II) 
Mekân bir devlet dairesi, hikâyenin kişileri de devlet 
memurları. (III) Memurun dar dünyası, kısır çekişmeleri, 
eziklik içindeki psikolojisi usta bir ressam fırçasıyla res-
medilir bu uzun hikâyede. (IV) “Memur”u anlatan son ya-
zardır yazarımız. (V) Onunla birlikte artık memur kesimi, 
edebiyatın son durağında treni terk etmiştir.

A) I. B) II. C) III. D) IV.     E) V.

8. (I) Gerçekte, şiirlerinin tek kaynağı romantik yaratılışı 
idi. (II) Bu da onu sembolist şiir dünyasının dar sınırları 
içine itivermişti. (III) Aynı imajlar, aynı sözcükler bütün 
şiirlerinde birbirini izleyip durur. (IV) Haşim’in ilk şiirleri 
çocukluk anıları ile örülmüştür. (V) Çocukluğunun geçtiği 
Bağdat, her şeyi seraba çeviren çölleri ve akan Dicle’siy-
le, şair yaratılışında eriyerek özlemini duyduğu bir hayal 
şehri oluvermişti. (VI) Sonraki şiirlerinde ise bu çocukluk 
özleminden başka bir şey olmayan büyülü beldeler, yol-
lar uzayıp durur.

A) II. B) III. C) IV. D) V.     E) VI.

9. İnsan bir şey yazacaksa, kendi toplumunu, içinde yaşa-
dığı gerçeği yazmalı. (I) Ben köyde yaşıyorum, köylüler-
le yaşıyorum, onların çektiği çileyi onlarla birlikte çeki-
yorum. (II) Bana anlattıkları başlarından geçen öyküleri 
yazıyorum. (III) Ve bunu yazmayı da bir görev biliyorum. 
(IV) Köy gerçeğine dışarıdan bakan yazarlarımız dert-
leri sergiliyor, buradaki zavallılara acıyıp duruyorlar. (V) 
Oysa bu yaşamın, bu gerçeğin içinde müthiş bir yaşama 
sevinci var.

A) I. B) II. C) III. D) IV.     E) V.

10. (I) Konusu ne olursa olsun, bir makale yazarı, okurların 
düzeyini düşünmek zorundadır. (II) Savunduğu düşün-
ceyi inandırıcı kılabilmeli, okuyucuya bir şeyler verebil-
melidir. (III) Makale yazısının bundan başka bir amacı 
olamaz. (IV) Makalede öne sürülen sav, görüş ya da 
düşünce yazının girişinde sergilenir. (V) Okuyucu, ister 
istemez öncelikle bu bölümü okur. (VI) Okudukları ilgisini 
çekerse yazıyı sonuna kadar okumayı sürdürür.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

11. Bir roman okurken kendimizden geçeriz. (I) Kendimi-
zi romanda anlatılan kişilerden birinin yerine koyarız.  
(II) Onunla birlikte seviniriz, ağlarız, coşarız, içimiz içimi-
ze sığmaz. (III) Böylece zamanın nasıl geçtiğini bileme-
yiz. (IV) Kimi kitaplar bize bilgi kazandırır. (V) Kafamıza 
takılan türlü soruların cevaplarını buluruz kitaplarda.

A) I. B) II. C) III. D) IV.    E) V.

12. Bir yazar çoğunlukla, okunmak için yazar. (I) Bunun ter-
sini söyleyenleri alkışlayalım ama inanmayalım onlara.  
(II) Bununla birlikte, bizde yazar, gittikçe okunmama onu-
ru kazanmak için yazıyor. (III) Bir yazar eğer çok satılan 
gazetelerin birinde yazı konusu olabilirse, birçok insanca 
tanınabilir. (IV) Ama bu insanlar onu hiçbir zaman oku-
mayacaklar, adını ve hakkında yazılanları bilmekle yeti-
necekler. (V) O andan itibaren yazar, olduğu gibi değil, 
aceleci bir gazetecinin onu tanıttığı gibi bilinmiş olacak.

A) I. B) II. C) III. D) IV.    E) V.
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13. (I) Bütün yazarlar insanları sevmiştir. (II) Yazdıkları ki-
taplarda bu sevgiyi sık sık dile getirmişlerdir. (III) Bunu 
genellikle çok açık biçimde yapmakla birlikte kimileri do-
laylı yoldan da anlatmayı yeğlemişlerdir. (IV) Sait Faik 
yapıtlarında işsiz güçsüz, sıradan insanları sevecenlikle 
yansıtmıştır. (V) Onlarla içli dışlı olabilmeyi başarmış, 
yaşamını onlarla bütünleştirmiş, pek az sanatçı vardır 
yazınımızda.

A) I. B) II. C) III. D) IV.     E) V.

14. (I) Türkçeye kimi aydınlarca bilinçli olarak sokulmak is-
tenen yabancı sözcükleri halk, bilinçaltında evirir, çevirir. 
(II) Bunlardan kendi dilinin fonetiğine aykırı olanların ya-
pısını bozup kendi söyleyişine uydurur. (III) Onları ancak 
Türkçeleştirdikten sonra benimser ve kullanır. (IV) Dün-
yada hemen her dilde yabancı dillerden geçen sözcükler 
vardır. (V) Ancak bu sözcüklerin oranı dilden dile farklı-
lıklar göstermektedir.

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

15. (I) Kitap okumak için yaz, daha uygun bir mevsimdir. 
(II) Havalar ısınmaya başlayınca doğanın her köşesi bir 
ısınma yeri olur. (III) İstediğiniz yeri seçebilirsiniz. (IV) 
Parkta, deniz kıyısında, bir ağaç altında gönlünüzce oku-
yabilirsiniz. (V) Okuma biçimi ve yöntemi kişiden kişiye 
değişir. (VI) Kimileri beş on kitabı birden okumayı sever. 
(VII) Kimileri de bir kitabı bitirmeden ötekine başlamaz. 

A) III. B) IV. C) V. D) VI.    E) VII.

16. (I) Kitap her okuruyla bir başka kitap olur. (II) Öyle ya-
man okurlar vardır ki, satır arasından, yazarının bile fark 
edemediği gizleri çözerler. (III) Onlar edebiyatın gizli 
eleştirmenleridir. (IV) Bir yazarın en iyi okurlarından biri 
de, o yazarın çevirmenidir. (V) İyi çevirmen bukalemuna 
benzer; çevirdiği her yazarla o yazar olur olabildiğince..

A) I. B) II.  C) III. D) IV. E) V.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

C D C D C D D C D C D C D D C D
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1.- 12. SORULARDA PARÇALAR İKİ PARAGRAFA 
AYRILMAK İSTENİRSE İKİNCİ PARAGRAF HANGİ 

CÜMLEYLE BAŞLAR?

1. (I) Daha ilk öyküsüyle yazar, öykü ve romanın, olmuş 
ya da olabilecek olayları anlatan yazılar değil, temelde 
bir dil ve biçem işi olduğu konusundaki inancını kanıt-
lamıştı. (II) O zamandan beri de öykü, roman, deneme 
gibi, edebiyatın hem kurmaca hem de kurmaca dışı sa-
yılan türlerinde yapıtlar veriyor, edebiyatta yapıtları de-
ğerli kılanın “söylenen” değil, “eksik bırakılan” olduğunu 
okuyuculara ve eleştirmenlere gösteriyor. (III) Yazarın 
ilk kitabındaki öykülerin ortak noktası, bilinçli eksiltmeler 
içermeleri. (IV) Biri, hiç sıfat ve belirteç bulunmayan kısa 
eylem cümlelerinden kurulmuş. (V) Bir başkası, bir grafi-
ticinin yaşadıklarını ele alıyor; kahramanın hızlı yaşamı-
na uygun olarak cümlelerin son sözcüğü yok. (VI) Kimi 
de dünyaca tanınmış bir şiirin, çok farklı bir kahramanın 
diliyle düz yazı olarak yeniden yazımı

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

2. Hemen hemen bütün yabancı yazarların Türkçeye çev-
rilen deneme türündeki yapıtlarını alıp okuyordum. (I) 
Bunun sonucunda o yazarlara özendim ve deneme ya-
zarlığına başladım. (II) Konu olarak da “dil” alanını seç-
tim. (III) Yazarlığa başladığımda kitap tanıtma yazıları 
yazıyordum. (IV) Bu tanıtım yazılarının okur sayısını ar-
tıracağına, okuma sevgisini geliştireceğine inanıyordum. 
(V) Hâlâ da bu inancımı koruyorum.

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3. (I) Posta işletmesi tarafından yeni bir grup pul piyasaya 
çıkarıldı. (II) Bu pullar, çeşitli konular içeriyor. (III) Bun-
lar arasında, az bulunan doğa varlıklarımızdan olan Van 
kedisinin tanıtımı türünün korunmasına yönelik çabaları 
kamuoyuna duyurmak amacıyla çıkarılan pullar da bulu-
nuyor. (IV) Van kedisinin dünyadaki kedi ırkları arasında 
özel bir yeri var. (V) Bu değerli kedi türü yok olma tehli-
kesiyle karşı karşıya. (VI) Bu nedenle Yüzüncü Yıl Üni-
versitesi Van Araştırma Merkezi tarafından bu konuda 
bilimsel çalışmalar yapılıyor.

A) II. B) III. C)IV D)V. E) VI.

4. (I) Dünya ve Türk edebiyatında yazarlara ve öteki sa-
natçılara ait önemli mektuplar var. (II) Yazınsal değer 
taşıyan bu mektuplar, o yazarların gizli dünyalarını da 
açar bize. (III) Bunlar, okuyana her dönemde yeni yeni 
tatlar verir. (IV) Sanatçıların ya da yazarların birbirlerine 
yazdıkları mektuplar kitaplaşınca artık onların malı ol-
maktan çıkar. (V) Kişisellikten kurtulur, toplumsal işlev 
yüklenmeye başlar. (VI) Sanatçının özel, gizli ürünleri 
olma niteliğini yitirir, kitlelerin ortak malı olur. (VII) Yığın-
lara seslenir, iletilerini yüksek sesle dile getirir.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

5. (I) Resim ve heykel sanatçıları insan elleri üzerinde çok 
durmuşlardır. (II) Orta Çağ’dan bu yana, ressamların 
yaptığı portrelere baktığınızda gözlerden çok, ellerin 
öne çıktığını görürsünüz. (III) Gergef üzerinde dolaşan, 
çenesini avuçları içine alan, vücut boyunca sarkan el-
ler... (IV) Mutluluğun parıltısını, kaygıların kaynaşma-
sını, yaşamaktan usanışı hep bu ellerde görürsünüz. 
(V) Bundan on binlerce yıl önce insan daha kafasıyla 
düşünemezken elleriyle düşünmüş. (VI) İnsan geometri 
bilmeden su bentleri yapmış, matematik bilmeden par-
maklarıyla saymış, sanat ve güzellik üzerine hiçbir bil-
gisi yokken mağara duvarlarını, bugün usta ressamların 
bile yapamayacağı resimlerle donatmış. (VII) Bilimsel ve 
sanatsal yaratılar konusunda övündüğümüz ne varsa 
hepsini, insan elinin çağlar boyunca yaptığı hareketlere 
borçluyuz.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

6. (I) Romalılar, heykel sanatında yaratıcılık göstereme-
mişlerdir. (II) Yunan heykellerini taklit edip çoğaltmakla 
yetinmişlerdir. (III) Buna karşın portrecilikte çok başarılı 
olmuşlardır. (IV) Portrecilik, özellikle Cumhuriyet Döne-
mi’nde çok gelişmiştir. (V) Bu dönemde yapılan portre-
lerde, her türlü yüz ifadesi ve kişisel özellik başarıyla 
işlenmiştir.

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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7. (I) MÖ 2000’lerde gizemli bir şekilde tarih sahnesine çı-
kan Hititler, dünyanın en önemli imparatorluğunu kurdu-
lar. (II) Tarih sahnesinden çekildiklerinde arkalarında on 
binlerce yazılı tablet bıraktılar. (III) Tapınak harabelerinin 
binlerce yıllık taşlarına elimi sürerken o günlerdeki ya-
şamı düşlemeye çalıştım ama başarılı olamadım. (IV) 
Çünkü buraya gelirken Hititlerle ilgili yeterince bilgi edin-
memiştim. (V) Bu insanlar ne yer, ne giyer, ne konuşur-
lardı, ev yaşamları nasıldı? (VI) Günlük yaşama ait daha 
birçok soru geliyordu aklıma, bunların yanıtını bilsem o 
taşların çevrelediği yaşamı daha iyi canlandırabilirdim 
hayalimde.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

8. (I) İnsanların yaşamı Türkiye’de birtakım rastlantılara 
bağlı. (II) Birçok şeyi kendiniz seçmiş olmuyorsunuz. (III) 
Birdenbire, bakıyorsunuz ki eleştirmen olmuşsunuz. (IV) 
Ben çocukluğumdan beri edebiyata meraklıydım. (V) 
Lise yıllarında şiirler, hikâyeler yazdım.(VI) Üniversitede 
ise hikâye ve şiiri bırakıp eleştiriye başladım.

A) II. B) IIl. C) IV. D)V. E) VI.

9. (I) Mustafa Çelebi, Selimiyeli Reşid, Süleyman Çelebi 
ve Levnî,18. yüzyılın ünlü nakkaşlarıdır. (II) Bunlardan 
Levnî, Türk minyatür sanatında bir dönüm noktasıdır. 
(III) Geleneksel anlayışın dışına çıkarak kendine özgü 
bir biçim geliştirdi. (IV) 19. yüzyıl başlarında yenileşme 
hareketleriyle birlikte minyatürde Batı resim sanatının 
etkileri görüldü. (V) Minyatür yavaş yavaş yerini çağdaş 
resme bırakmaya başladı. (VI) Ama Batı’da olduğu gibi 
ülkemizde de geleneksel bir sanat olarak varlığını sür-
dürmektedir.

A) II. B) III. C)IV. D)V. E) VI.

10. (I) Hayatın türküsünü söylemektir Trakyalı olmak. (II) Bu 
türkü, herkesin diline dolanan yeknesak bir türkü değil-
dir ama. (III) Trakya’nın o küçük coğrafyasının her yö-
resinde farklı notalara dökülen, farklı sözlere, ezgilere 
bürünen, Trakya’nın çeşitliliğini açık eden bin bir sesli bir 
türküdür. (IV) Çalışkandır Trakyalı ama mal mülk sahibi 
olmak için çalışmaz. (V) Hayatına sahip çıkabilmek, ha-
yatın hakkını verebilmek ve onu güzelleştirebilmek için 
çalışır. (VI) Hayat ve insan, Trakya’da âdeta üzerine tit-
rerler birbirlerinin.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

11. (I) Yeryüzünde kitabın olduğu her yerde Yaşar Kemal 
adına rastladım. (II) Bütün diller, onun yarattığı güzel-
likleri insanoğluna aktarmakta sanki yarışıyorlardı. (III) 
Edebiyatta gelenekten moderni yaratmak çok emek 
isteyen bir iştir. (IV) Yaşar Kemal bunu başardı ve bir 
ülkenin folklorundan, destanlarından eşsiz bir modern 
edebiyat çıkardı. (V) Bu edebiyat, yaşamın içinden fış-
kırmıştır. (VI) Bir kaynak suyu gibi hep taze ve susuzluk 
gidericidir..
 

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1. – 12. SORULARDA PARÇALAR İKİ PARAGRAFA 
AYRILMAK İSTENİRSE İKİNCİ PARAGRAF HANGİ 
CÜMLEYLE BAŞLAR?

1. (I) Romalılar, şehirlerini, yaptıkları plana göre kurarlardı. 
(II) Planlamacılar tarafından gökyüzü incelenir, güneşin 
hareketi doğu-batı ekseni, yıldızların hareketi de bu ek-
sene dik açı yapan kuzey-güney ekseni olarak okunur 
ve yeryüzüne yansıtılırdı. (III) Doğu-batı ekseniyle ku-
zey-güney ekseninin kesişme noktası, kentin merkezi 
olarak kabul edilirdi. (IV) Kentin ana eksenleri ve bun-
ların kesişme noktasındaki merkez saptandıktan sonra 
kentin sınırlarının belirlenmesi kolaydı. (V) İstanbul’da 
“Vise” adını alan doğu-batı ekseni, Ayasofya’nın önün-
deki Augusteion meydanından başlayıp batıya doğru 
uzanır. (VI) Kuzeygüney ekseni “Karda” ise bir liman 
kenti olan İstanbul’un kuzeyde Haliç, güneyde Marmara 
Denizi’yle bağlantısını sağlar.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

2. (I) Yurdumuzda elde edilen zeytinyağının % 40’ı Ayva-
lık’ta üretiliyor. (II) Dolayısıyla burası, zeytinyağı sek-
töründe pazar koşulları ve fiyat belirlemede önemli bir 
merkez durumunda. (III) Ayvalık’ta zeytinyağı üretimiyle 
birlikte bir yan sektör bulunuyor. (IV) Bu, zeytinyağı tarı-
mı ve tarım aletleri yapımıdır. (V) Bu alanın alt yapısını 
oluşturan kazan ve filtre yapımı gibi sistemlerin kurulma-
sı konusunda hizmet veren firmalar var. (VI) Bu firmalar 
ihracat da yaparak Ayvalık’ı bu alanda tanınmış bir mer-
kez konumuna getirmiştir.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

3. (I) Fen bilimleri, insanların hayatında, soludukları hava-
dan içtikleri suya, yaşadıkları dünyadan kullandıkları en 
küçük teknolojik araca kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. 
(II) Hemen hemen her bilim alanı, araştırmalarını fen bi-
limlerinin temel ilkelerinden yararlanarak yürütmektedir. 
(III) Fizik, fen bilimlerinin önemli bir dalıdır, içinde yaşa-
nan evrenin gizemli olaylarının anlaşılmasını amaçlayan 
deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır. (IV) Bir 
doğa bilimi olan fizik, doğal olayların neden ve sonuç-
larını öğrenme, değerlendirme, yorumlama ve bunların 
bir kısmını matematiksel yöntemlerle formüllendirme 
işidir. (V) Onun amacı, doğayı, insanlığa yararlı olacak 
biçimde kullanmanın yolunu göstermektir. (VI) Tüm doğa 
bilimlerinin kaynağı fiziktir.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

4. (I) Korku-gerilim türünün en çok satan yazarlarından biri 
olan Stephen King, bu kez farklı bir konuyla karşımıza 
çıkıyor. (II) Kitabında “yazma”yı ve “yazma deneyimi”ni 
ele alıyor. (III) Böylece biz okuyucularını şaşırtmayı ba-
şarıyor. (IV) 1999 yılında yazılmaya başlanmasına karar 
verilen kitabın yazımı, yazarının geçirdiği bir kaza nede-
niyle tehlikeye düşüyor. (V) Yazar, uzun bir süre tedavi 
görüyor. (VI) Tedaviden sonra tekrar sözcüklerin başına 
geçiyor.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.
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5. (I) Montaigne, deneme türünün kurucusudur, isim ba-
basıdır. (II) Kendisiyle konuşur gibi yazar. (III) Kesin bir 
sonuca varmaz, varsa bile sonuç kendincedir. (IV) Ona 
göre, içtenliktir önemli olan, içten olmayan denemeci 
olamaz. (V) Günümüzde deneme, felsefecinin kendini 
ifade etmesinin en içtenlikli yoludur. (VI) Birçok filozof 
düşüncelerini deneme nitelikli yapıtlarla iletir okuyucuya. 
(VII) Bu yapıtlarda güçlü bir sanatsal yapı da kendisini 
hissettirir.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

6. (I) Ünlü bir kişiyle kısa ya da uzun süren bir arkadaşlığı-
nız olduğunu düşünelim. (II) Size uzun mektuplar yazdı, 
birlikte fotoğraflar çektirdiniz; bu ne anlama gelir? (III) Siz 
şimdi o kişinin iç evrenini gereği gibi anlayıp onu her yö-
nüyle tanıdınız mı? (IV) Sanatçılar; bir günü bir gününe 
benzemeyen, duygulu, tutkulu, coşkulu insanlardır.(V) 
An gelir öfkelenir, en sevdikleri insanı yerin dibine batırır; 
birkaç gün geçmeden aynı kişiyi göklere yükseltirler! (VI) 
Ayrıca sanatçı, sözler uçar gider ama mektuplar kalır el-
lerde ve bir gün bu mektubu yayımlarlar diye düşünmez. 
(VII) Bu yüzden ben de sanatçıların, ölümünden sonra 
mektupları yayımlanarak, eski defterleri karıştırılarak 
özel yaşamının irdelenmesinden hiç hoşlanmam.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

7. (I) Adını, mitolojideki çömlekçilik sanatının kurucusu 
sayılan Keramos’tan alan antik kentin izlerine bu küçük 
kasabanın her yerinde rastlanıyor. (II) Günümüze ula-
şan bu kalıntılar, çoğunlukla Roma Dönemi’ne ait. (III) 
Anadolu’nun Türklerin eline geçtiği dönemde ise bu ka-
sabanın, Gereme olan adı zamanla Ören’e dönüşmüş. 
(IV) Şair Melih Cevdet Anday’ın doğum yeri olan Ören’in 
turizm ve balıkçılık dışında en önemli gelir kaynağı ha-
lıcılık. (V) Bu konuda hatırı sayılır bir üne ulaşan Milâs 
halılarının bir bölümü, ilçeye bağlı beldelerden birindeki 
kadınların hünerli elleriyle dokunuyor.(VI) Beldede çar-
şamba günleri kurulan yerel pazar, hem bu halıların hem 
de çeşitli el işlerinin satıldığı, kaçırılmaması gereken de-
ğişik bir ortam. (VII) Ege şivesinin egemen olduğu tını-
larla dolu renkli bir dünya.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

8. (I) Babam gazeteci, annem de piyanistti. (II) Yaratma 
eylemiyle hep iç içeydim bu nedenle. (III) Öyle ki benim 
için nefes almak gibi bir şeydi bu. (IV) Yaratıcılığımı öz-
gürce kullanabilmem için önümde hiçbir engel yoktu. (V) 
Yalnızca hangi alanda başarılı olabileceğimden emin 
olmam gerekiyordu. (VI) Sinemayla uğraşan, tanıdığım 
hiç kimse yoktu. (VII) Çünkü o zamanlar gelişmiş bir si-
nema sektörü henüz oluşmamıştı.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.
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9. (I) İnsanoğlunun tarih boyunca en büyük korkularından 
biri olmuş kuraklık. (II) İmparatorluklar yıkmış, savaşlara 
yol açmış, göçlere neden olmuş. (III) Kısacası insanoğ-
lunun yaşamını alt üst etmiş, içinden çıkılmaz sorunlar 
yaratmıştır. (IV) Günümüz Mısır’ına baktığımızda ilginç 
bir durumla karşılaşıyoruz. (V) Burada kuraklık, gerçek 
bir nimete dönüşmüş. (VI) Kurak çöllerin erişilmezliği, 
buradaki birçok tarihî eseri yok olmaktan kurtarmış. (VII) 
Nem olmadığı için yapılar, içlerindeki duvar kabartmala-
rı, resimler, ahşap, saz gibi organik maddelerle yapılan 
nesneler, binlerce yılı aşıp günümüze ulaşmış. (VIII) Üç 
bin yıl önce kral mezarına yerleştirilmiş hurma, binlerce 
yıl öncesinin ahşap su değirmeni zamana direnmeyi ba-
şarmış.

A) III. B) IV. C) V. D) VII. E) VIII.

10. (I) Yolculuğun, her zaman edebiyatı besleyen ana kay-
naklardan biri olduğu söylenir. (II) Goethe, kendini, 
birçok şeyin tadına varabilmek için birçok şeyden fe-
dakârlık eden bir gezgin gibi görür, yolculuk ile mutluluk 
arasında bağ kurar. (III) Mayakovski, “Gezmek benim 
için bir gereksinim.” der yolculuğu anlatırken. (IV) Uzak 
iklimlerin coğrafyalarına okurunu da götüren, çok gezen, 
çok gören ender yazarlardan biri de Nedim Gürsel’dir. 
(V) Yolculuk, Nedim Gürsel anlatılarının öz suyudur. (VI) 
Yolculuk edebiyatına girebilecek türde öyküler de yaz-
mıştır, her biri kendi içinde belli bir coğrafyayı anlatan 
gezi kitapları da.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

11. (I) Çeşitli yayın organlarında, özellikle okul çağındaki ço-
cuklara yönelik reklamlar yayımlanmakta, kampanyalar 
düzenlenmektedir. (II) Böylece çikolata, fast food, cips 
gibi abur cubur, çocuklar için vazgeçilmez yiyecekler 
hâline gelmektedir. (III) Bunun sonucunda yanlış bes-
lenme alışkanlığı yerleşmektedir. (IV) Bu da alışkanlığın 
ileri yaşlarda değiştirilmesinde zorluklar yaratmaktadır. 
(V) Çocukların, evde ve okulda tükettikleri besinlerin 
çeşitliliğine dikkat etmeleri ve temel beslenme ilkeleri 
konusunda bilgilendirilmeleri önemlidir. (VI) Bu nedenle, 
ailelerin ve öğretmenlerin sağlıklı beslenme konusunda 
eğitilmesi gerekir. (VII) Sağlıklı nesillerin yetişmesi an-
cak bu yolla sağlanabilir.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

12. (I) Nüfusu altı buçuk milyonu bulan Surat, Hindistan’ın 
sekizinci büyük kenti. (II) Surat’ta halkın % 40’ı gecekon-
dularda yaşıyor. (III) On yıl önce bu oran % 26’ydı. (IV) 
Şehrin nüfusu yılda % 6,7 büyürken gecekondulardaki 
nüfus artışı % 7,5. (V) Buradaki Tapti Nehri’nin kıyısı 
Hindu yogilerin, kutsal suda dua edenlerin uğrak yeri. 
(VI) Bu nedenle buraya her zaman çok sayıda ziyaretçi 
geliyor.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1. – 11. SORULARDA PARÇALAR İKİ PARAGRAFA 
AYRILMAK İSTENİRSE İKİNCİ PARAGRAF HANGİ 
CÜMLEYLE BAŞLAR?

1. (I) Küçük kentleri oldum olası severim. (II) Bu sevgim, 
onların kolaylıkla keşfedilebilmesinden, sırlarının zorlan-
madan ele geçirilmesinden kaynaklanıyor olabilir. (III) 
Bu özelliklerinden dolayı küçük kentler insanı yormaz, 
hatta doğallığıyla rahatlatır. (IV) Baltık ülkelerinden Le-
tonya’nın başkenti Riga, sevdiğim küçük kentlerden biri. 
(V) Sanata önem verilen, güzel ve sıcak bir kent. (VI) 
İlk görüşte insanı sarıp sarmalar, kucaklar, güzelliklerini 
göstermek için içine çeker.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

2. (I) Aziz Nesin yazdıklarını, okuma yazma bilen herkes 
anlasın ister. (II) Amacı, herkesin bu yazılardan bilinci-
ne, kültürüne göre sonuçlar çıkarmasıdır. (III) Anlaşıl-
mayan şeyler yazmayı bir yazara yakıştırmaz hiç. (IV) 
Asıl zor olanın, herkesin anlayabileceği biçimde yazmak 
olduğunu söyler. (V) Aziz Nesin, yüzyılımızın gerçeğini 
kavramıştır. (VI) Bugünü geleceğe aktaran yaratıcılığın 
kaynağı kendi halkıdır. (VII) Bu yüzden de toplumsal ta-
rihimizin yazı savaşçısıdır.
    

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

3. (I) Drama ya da dramatik yapı, sahnede oynanmak için 
yazılan ,olayları oluş halinde ve karşıt oluşların çatış-
masıyla geliştirip gösteren yapıttır. (II) Bu tür yapıtlarda 
olaylar yazarca anlatılmaz. (III) Dolaysız bir anlatımla 
kişiler tarafından söylenir ve eylem biçiminde gösterilir. 
(IV) Dramatik bir yapıtta iki ana öge bulunur: Olay ve 
kişiler. (V) Olay, karşıt güçlerin çatışmasından doğar. 
(VI) Bu da insanın insanla, insanın doğal ve toplumsal 
çevresiyle ilişkisi biçiminde karşımıza çıkar.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

4. (I) Roman değerlendirmelerimizin gerçekten doğru ve 
yerinde olduğundan pek emin değilim. (II) Son zaman-
larda bizim kuşağın pek yüz vermediği önemli roman-
cılardan Halide Edip, Yakup Kadri, Hüseyin Rahmi’yi 
okudum. (III) Kendi dönemlerinin toplumsal olaylarını 
şaşılacak ustalıkla romanlaştırmışlar. (IV) Romancı, çev-
resini gözleyerek, yaşanan sosyal olayları inceleyerek 
romanını oluşturur. (V) Sosyal hayattan kopuk bir roma-
nın okuyucuyu bulması zordur.

A) I B) II C) III D) IV E) V

5. (I) Yaz ile kışın, geçmişle geleceğin, algılanan gerçekle 
yazınsal gerçekliğin kesiştiği bu zamanda anlatıcı, yitiri-
lenin farkına varır. (II) Ama kuşların artık gelmemesine, 
kuş cıvıltılarının kesilmesine ağıt yakmaz. (III) Doğadaki 
bu eksikliği somut nedenlerle doğrudan doğruya ilişkili 
görür ve bunları öyküler. (IV) “Son Kuşlar’’ toplumsal de-
ğişmenin, doğanın yürütülmesinin, doğadan kopmanın, 
yabancılaşmanın göstergesidir..  (V) Aynı konuyu “Kuş-
lar da Gitti’’ adlı öyküsünde Yaşar Kemal ele alacak ve 
başka bir aşamada sergileyecektir.

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. (I) Antik dönemlerde, çok güzel ve bereketli bir bölgede 
kurulan, birlik ve beraberlik içinde yaşayan, komşularıy-
la iyi geçinen, haklının yanında olan, sürekli bir şeyler 
ortaya koyan, çalışkan ve dürüst insanların ülkesi olan 
Karya, “Dağların Ülkesi” olarak ünlenmişti. (II) Bugün-
kü Muğla ilinin tamamını ve Aydın ilinin bir kısmını kap-
sıyordu. (III) Ülkenin kuzeyinde sınır oluşturan dağlar 
yüzünden dışarıya kapalı bir coğrafyada yer almıştı.  
(IV) Dinine çok bağlıydı Karyalılar. (V) Her yıl belli za-
manlarda kutsal merkezlerinde toplanır, tanrılarına ta-
pınırlardı. (VI) Karyalılar için en kutsal yerse baş tanrı 
Zeus’a adanan Labran’daydı.  

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI
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7. (I) Alpin tundralarındaki bitkilerin dayanmak zorunda ol-
duğu fiziksel koşulların başında düşük sıcaklıklar, güçlü 
rüzgârlar ve düşük nem oranı gelmektedir. (II) Rüzgârlar 
aşındırıcı etki yaparken buharlaşma, terleme yoluyla su 
kaybını artırır. (III) Su kaybı ise toprağın donmuş hâlde 
olduğu zamanlarda sorun oluşturur. (IV) İşte bu şartlar 
altında bitkiler, kar biriken kuytu yerlerde yetişir; bu şart-
ları bulamadıklarında ise kısa boylu olurlar. (V) Bazı bit-
kiler fiziksel yapılarıyla soğuğa karşı direnç geliştirir. (VI) 
Bunu, büyük ve tüylerle kaplı yünsü yapraklarını içeriye 
doğru bükerek gerçekleştirirler; böylece bitkilerin, büyü-
me konisinin ucu örtülerek soğuktan korunduğu görülür. 
(VII) Donmaya karşı korunmalarını sağlayan başka bir 
özellik ise yapılarında bol miktarda bulunan doymamış 
yağ asitleridir. (VIII) Bitkilerin zar yağları bu yağ asitleri 
sayesinde sıvı olarak kalır ve böylelikle bitki yaşayabilir.

A) II. B) IV. C) V. D) VI. E) VIII.

8. (I) Mantık, doğru düşünme ve akıl yürütme biçimlerini 
araştıran bir bilim dalı olarak tüm diğer bilimlerin yarar-
landığı bir alandır. (II) Çünkü her bilim dalı doğrulara 
varmak için yanlışları elemek, bunu yapabilmek için de 
mantığa başvurmak zorundadır. (III) Doğru bilgi ve dü-
şünce üretmek için mantık gereklidir. (IV) Matematik bi-
limi, mantığın sembolik dilini ve ispat yöntemlerini kulla-
nır. (V) Böylece mantık ve matematik, olgusal dünyanın 
doğrularıyla değil ideal dünyanın doğrularıyla uğraşarak 
kesin doğruları bulur. (VI) Doğa bilimleri ise gerçek ve 
olgusal dünyada kendi doğrularına ulaşırken deney ve 
gözlem yöntemlerini kullanır. (VII) Fakat bu yöntemler 
mantıksal düşünmeyle daha güvenilir hâle geldiğinden 
doğa bilimleri de mantığı güvenilir ve nesnel olmak için 
kullanır. (VIII) Günlük yaşamda ise mantık bilen insan, 
bilgilerini daha bilinçli kullanır. (IX) Tartışmalarda daha 
geçerli çıkarımlar, önermeler ve varsayımlar öne sürer. 
(X) Öyleyse mantık, her çeşit tartışmanın ve eleştirel dü-
şüncenin de temelini oluşturur.

A) III. B) IV. C) V. D) VII. E) IX.

9. (I) Sibirya halklarından biri olan Evenlerin yaşadığı böl-
gede ulaşımın ana yolları donmuş nehir ve göller oldu-
ğundan, ulaşımı sağlamanın, eşya taşımanın bir aracı 
da geyiklerdir. (II) Yolculuklar sırasında birçok kızak ve 
bu kızakları çeken geyikler birbirine bağlanarak uzun 
konvoylar oluşturulur. (III) Bu sistem tüm kafilenin bir-
birini kontrol ederek hareket etmesini sağlar ve bir ço-
banla idare edilebilir. (IV) Evenler geyikleri özelliklerine 
göre ayırırlar ve “eşya taşıyan”, “dağlara tırmanan”, “düz 
alanda koşan” diye tanımlarlar. (V) Dağlara tırmananla-
ra daha çok değer verilir; bunlar arasında kadın ve ço-
cukları taşıyacak olanların daha sakin olmasına dikkat 
edilir. (VI) Düz alanda koşanlar özellikle bacak boyları 
uzun olan, seri hareket edebilecekler arasından seçilir 
ve uzun yolculuklarda kızaklara koşulur. (VII) Eşya taşı-
yanlar ise dağlara tırmananlar kadar güçlü ve dayanıklı 
olmasalar da ağır yükleri taşıyabilecek güce ve dayanık-
lılığa sahiptir.

A) II B) III C) IV D) V E) VI

10. (I) Okumuşun okumamışın, köylünün kentlinin, yaşlı-
nın gencin kolayca anlayacağı dil, sadece “türetme” 
yoluyla canlandırılamaz. (II) Sadece türetme yolunda 
inat edildikçe, dilimizin tıkızlığı yüzyıllar boyunca sürüp 
gidecektir (III) Türetme yoluyla dilimize bugünkünden 
daha çok sözcük kazandırsak da bu tıkızlık giderilemez.  
(IV) Sözcük birleştirme, halk dilini tarama gibi yollara da 
başvurulmalıdır. (V) Dil, sadece sözcük çokluğuyla can-
lanmaz, serpilmez. (VI) Bu sözcükleri halk arasındaki 
tadıyla kullanmak gerek. (VII) Çünkü halktır dilin anası, 
dili doğuranı, doyuranı, emzirip erdireni, erdirip olduranı!

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

11. (I) Osmanlıların şerbet hazırlamak için gösterdikleri 
özen, Fransızların şarap hazırlamadaki özenleri kadar 
karışıktı. (II) Şerbetler, çeşitli meyve sularına pek çok çi-
çeğin karıştırılmasıyla hazırlanırdı. (III) Ayrıca bazılarına 
misk, amber ve sarısabır esansları eklenirdi. (IV) Sara-
yın dehlizlerinden gün boyunca hareme şerbet taşınırdı. 
(V) Şerbet, harem kadınları arasında çok beğenilen bir 
serinlikti. (VI) Çünkü bu kadınların çoğu tatlıya düşkün-
dü.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C D C D D C C B C D C
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