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1. Dünya’nın en eski ve büyük küresel doğa birliği olan
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, çok
uzun yıllar süresince kural olarak 50 yıl boyunca Dün-
ya’nın hiçbir yerinde, hiçbir şekilde ---- türlerin resmî
olarak soyunun tükendiğini kabul ediyordu. Fakat 90’lı
yılların ortasında bu kabul ---- türe ait son bireyin öldü-
ğüne dair hiçbir şüphe kalmadığında türün soyunun yok
olduğu kabul edilmeye başlandı.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?A
A) gözlemlenemeyen - revize edilerek

B) rastlanamayan - eleştirilerek

C) bulunamayan - sorgulanarak

D) kaydedilemeyen - değiştirilerek

E) tespit edilemeyen - doğrulanarak

2. Hayatın akışına ayak uydurmak giderek zorlaştı, haber
başlıklarıyla yaşar olduk âdeta.

Bu cümlede geçen “haber başlıklarıyla yaşamak” sö-
züyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi-
dir?C
A) Hayatın önemli ayrıntılarını ıskalamak

B) Sürekli yeni beklentiler içerisinde olmak

C) Hızlı ve değişken bir yaşam sürmek

D) Sorunlara üstünkörü ve duyarsız yaklaşmak

E) Yaşamın güzelliklerini göz ardı etmek

3. Adalar’ın sonbaharı şahanedir, renk şımarığı yapıverir 
insanı. Gün batımları daha erken, yollar daha tenhadır; 
manava mandalina turuncusu, ağaçlara en güzel sarılar 
çöker. Hüznün içindeki şeker tadı albenili bir lezzet katar 
son yaza.

Bu parçada altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabi-
lecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?E
A) Yaşadıklarımızı, gerçeğin can acıtan etkisini duyma-

dan okuduğumuz kitaplarda bulduğumuz için bize
anlatılan bu fantastik dünyaları kolayca benimsedi-
ğimizi düşünüyorum.

B) Gözüne kestirdiği her toprağa bina diken, doğayı
kendisine verilen bir hediye olarak görüp onu hoy-
ratça kullanan insan ile doğanın kavgası kayıpla bi-
tecektir.

C) Kendine has, karizmatik bir ses olabilir Sezen Aksu
ama bundan öte, besteleri ve müziğinde bir anlam ve
uyum var onun.

D) Günlük yaşamımızda, bizi çevreleyen dünyayı nasıl
algıladığımızı ve algılama sürecinin nasıl meydana
geldiği konusunu pek düşünmeyiz.

E) Kalabalığın keşmekeşinden kaçıp küçük bir kasa-
bada sakin bir hayat yaşamak, şehirde yaşayan bir-
çok insana çekici geliyor.
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4. • aktarmak: İletmek, bildirmek. 

• geri: Geçmiş, mazi.

• hafif: Şiddeti, kalınlığı veya yoğunluğu az olan.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aktarmak, geri, 
hafif”  sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak 
şekilde kullanılmıştır?E
A) Hikâyenin gerisinde Antonius, satırı satırına aktar-

dığı mektubunda Cicero’dan hafif bir alayla “büyücü”  
diye söz eder.

B) Dışarıdaki birkaç teneke kömürü de ocağa aktardık-
tan sonra geriye hafif eşyaları odasına yerleştirmek 
kalıyordu.

C) İşimiz hafif olsa da artık geride bu mesleği yapmak 
isteyecek, teknik konuları kendilerine aktarabilece-
ğim kimse kalmadı.

D) Masanın üstünde duran, geri kalmış saate baktı;  bir 
taraftan radyoda çalan hafif parçayı dinlerken diğer 
taraftan Numan Bey’in köylüden aktardığı ibretlik 
hikâyeyi düşündü.

E) Hayatında biraz gerilere gittiğimizde hafif, puslu bir 
karanlık içinde İstanbul’u terk eden ailenin dramıyla 
yazarın aslında kendi hayal kırıklıklarını aktardığı 
görülür.

5. Son dönem Osmanlı bürokratlarınca hazırlanan yeni-
leşme hareketleri, soruna yönelik olmayıp sonuç odaklı 
olduğundan başarıya ulaşamamıştır.

Bu cümlede Osmanlı bürokratlarının yenilik anlayı-
şına yapılan eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?A
A) Yenileşmeyi ihtiyaç hâline getiren temel nedenler 

üzerine kafa yormamaları

B) Sorunlardan dolayı ortaya çıkan sonuçları önemsiz 
görmeleri 

C) Yenileşme sayesinde olumsuzluklardan bir an önce 
kurtulabilecekleri düşüncesine kapılmaları 

D) Sorunların temelinde eğitimin olduğunu görmezden 
gelmeleri

E) Olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde değerlendirme-
meleri

6. I. 17 Ağustos 1999’da, 7,4 büyüklüğünde, İzmit mer-
kezli meydana gelen depremden sonra özellikle 
Marmara Bölgesi’nde deprem araştırmaları ivme ka-
zandı.

II. Deprem araştırmaları için doğal bir laboratuvar ola-
nağı sunan ülkemizin deprem üretme potansiyeli 
yüksek fay zonlarını barındıran bölgelerinde depre-
me yönelik benzer ayrıntılı çalışmaların başlatılması, 
depreme hazırlık açısından ivedilik arz etmekte. 

Numaralanmış II. cümle ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?C
A) I. cümledeki saptama ile ilgili bir istisna göstermek-

tedir.

B) I. cümlede eleştirilen durumun sebeplerini ve sonuç-
larını sorgulamaktadır.

C) I. cümlede verilen bilgiyle karşılaştırmalı olarak bir 
eksikliğe dikkat çekmektedir.   

D) I. cümlede yapılan açıklamayı çürütmek için yeni bir 
bilgi sunmaktadır.

E) I. cümlede ortaya konulan durumun koşulunu belirt-
mektedir.
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7. İyi yazarların önümüze gelen metinlerinin ilk hâlleri ile 
son hâlleri arasında inanılmayacak kadar çok fark var-
dır.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?B
A) İyi bir yazarın her eseri, merdivenin bir üst basamağı 

gibi sonrakine hazırlık değeri taşır.

B) Gerçek yazar, eserine son şeklini verene kadar sü-
rekli değişiklikler yapar. 

C) Bir yazarın eserinin son şekli onun ne denli iyi bir 
yazar olduğunu kanıtlar.

D) Yazar, eleştiriler doğrultusunda eserinde değişiklik-
ler yaptığı oranda ustalaşır. 

E) Bir eserin ilk baskısı ile son baskısı arasındaki deği-
şiklik yazarın ustalığıyla ilgilidir.

8. Bursa’da bir eski cami avlusu

Küçük şadırvanda şakırdayan su

Orhan zamanından kalma bir duvar

Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

Eliyor dört yana sakin bir günü

Bir rüyadan arta kalmanın hüznü

İçinde gülüyor bana derinden

Yüzlerce çeşmenin serinliğinden

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
yoktur?C
A) Ünsüz yumuşaması  B) Ünlü düşmesi

C) Ünsüz düşmesi  D) Ünsüz benzeşmesi

E) Ünlü daralması

9. İnsanı tüm yönleriyle ele alan eser, insana ait tüm ku-

surları hayvan hikâyeleri üzerinden anlatıyor. Yazar 
eserinde hırsı, mücadeleyi, özgürlüğü simgeleyen kurdu  

ön plana çıkarıyor. Kurnaz tilkinin karganın ağzından 
peyniri almasını farklı bir açıdan yorumluyor. Yazarın 

bakış açısıyla bildiğimiz fabl hikâyeleri üzerinde daha 
detaylı düşünmeye başlıyoruz. Sonuç olarak bizi tüm 

kusurlarımızla karşılayan bir fabl karakteri ile baş başa 

kalıyoruz.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi di-
ğerlerinden farklı bir ek almıştır?E
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V

10. (I) “Akıllı şehir” kavramı çok geniş bir tanımlama ile etkin 
ve yenilikçi teknoloji uygulamaları olarak açıklanabilir. 
(II) Bu uygulamalar, özellikle kentsel hizmet alanlarında 
kendini göstermektedir. (III) Kaynakların sınırlı olması 
ve hızlı bir şehirleşmenin yaşanması, şehir planlaması-
nın gelişen şartlara ve günümüz ihtiyaçlarına uygun ola-
rak tekrar ele alınmasını gerektirmektedir. (IV) Bu amaç 
doğrultusunda, uygulama ve tasarım alanında çalışan 
uzmanlar, var olan kaynakları etkin kullanan yenilikçi 
ve akıllı mekânlar içeren akıllı şehirleri geliştirmek için 
çalışmalarını sürdürmektedir. (V) “Akıllı şehir” sistemleri 
altyapı, ulaşım ve güvenlik ihtiyaçlarında gelecekte kritik 
rol oynayacaktır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır?B
A) I. cümlenin öznesi, tamlayanı sıfat tamlaması olan 

isim tamlamasıdır.

B) II. cümlenin yer tamlayıcısı,  zincirleme isim tamla-
masıdır.

C) III. cümlenin nesnesinin tamlayanı, belirtisiz isim 
tamlamasıdır.

D) IV. cümlenin öznesinin tamlayanı, sıfat-fiil grubudur.

E) V. cümlenin yer tamlayıcısı, birden çok tamlayanın 
bir tamlanana bağlandığı isim tamlamasıdır.

I

II

III

IV

V
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11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün 
yazımı yanlıştır?C
A) Bazı yöneticilerin görevleri kapsamında olduğu hâlde 

inisiyatif kullanmamaları ne acı!

B) Sabahtan beri bir takım mobilyayı nereye koyaca-
ğına karar veremedi.

C) Bu yaşınıza kadar siz hiç bir insanın zamanın bollu-
ğuyla ilgili şikâyet ettiğini duydunuz mu?

D) Yürüyüşün orta yerinde Geyik Dağı’ndan gelen Ak-
deniz esintisiyle hayat buluyoruz.

E) Son zamanlarda 2 kg’dan daha ağır bir pazar poşeti 
göremez olduk.

12. İstediğiniz mesleği yapın ya da istediğiniz yaşam şekline 
sahip olun, sanırım günlük yaşamımızın koşuşturması 
içinde yediklerimiz arasında sandviç hepimiz için ilk sı-
ralarda yer almakta. Sandviç; anaokulundan kampüse, 
kırsaldan kumsala, açık denizlerden uçak yolculukları-
na, metropolden kenar semtlere kadar her yerde karşı-
mıza çıkar.  Günümüzde insanların kolayca hazırlayıp, 
hızlıca tüketerek işlerine devam edebildiği bir yiyecektir 
sandviç. Sandviçin, dişlerin zevkle üzerinde gezdiği bu 
pratik gıdanın, adı da İngiliz kontu John Montagu’nun 
yaşadığı kasaba olan “Sandwich”ten geliyor. 

Bu parçada virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangi-
sinin kullanımı yoktur?A
A) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan öz-

neyi belirtmek için konur.

B) Cümle içindeki ara sözleri ayırmak için ara sözlerin 
başına ve sonuna konur.

C) Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelime-
lerden sonra konur.

D) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime gruplarının 
arasına konur.

E) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

13. Memleketin yaşadığı acılar burada kuşbakışı bile görü-

lebiliyordu. Dört yıl, bu dağlarda kurtlara insan etinden 
ziyafetler çekilmiş; ölüm her yana doludizgin saldırmıştı.  

Bununla beraber, nüfusu altmış binden sekiz bine inen 
Erzurum, Milli Mücadele’ye ön ayak olmuş; zaferi idrak 

etmiş, sağ kalan hemşerilerini yavaş yavaş toplamaya 

başlamıştı.

Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazı-
mı doğrudur?B
A) I B) II C) III D) IV E) V

14. Şinasi’ye göre bu âlemde en öğretici okul, tiyatrodur. İlk 

tiyatrosu Şair Evlenmesi ’nde yanlış âdetleri eleştirir. 

Oyunda, evlendiği kişiyi tanımadan evlenen birinin içine 
düştüğü trajikomik hâl tasvir edilir. Şair Müştak Bey, bir 

defa gördüğü Kumru’ya âşık olmuştur. Ancak evlilik 

günü kendisine nikâhlananın başka biri olduğunu gö-

rünce yıkılır.

Numaralanmış sözcüklerden hangisinde düzeltme 
işareti farklı bir amaçla kullanılmıştır?E
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V

15. (I) Çin’de kullanımı hâlen devam eden abaküs ciddi bir 
hesap makinesidir. (II) Abaküsün Pythagoras tarafın-
dan icat edilip alfabenin ilk harflerinden esinlenilerek 
adlandırıldığı veya eskiden tahta üstüne serilen tozla 
da hesap yapıldığı için adının İbranice, toz anlamında, 
“abhak”tan geldiği ileri sürülmüştür. (III) Batı dillerinde 
kum veya toz kullanılarak hesap yapılan masanın adı 
Yunanca “abaks”, Pythagoras’ın çarpım cetvelinin adı 
da “abacus pythagoricus”tur. (IV) Doğu’da “gubariye” 
rakamları (Gubar, toz demektir.) denen ölçüm sisteminin 
kökü de aynıdır. (V) Otomatik olarak aritmetik işlemleri 
yapan makinelere verilen ad olan “kalkülatör”ün kökü de 
hesaplama ve gerçekte çakıl taşı anlamına gelen Latin-
ce “calculus” sözcüğünden gelmektedir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi dü-
şüncenin akışını bozmaktadır?A
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V

I

II

III IV

V

I

II

III

IV

V
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16. (I) Kablosuz kulaklıklar; akıllı telefon, hoparlör, te-
levizyon, oyun konsolu, bilgisayar ve diğer elekt-
ronik cihazlara kablo kullanmadan bağlanır. (II) Bu 
kulaklıklar, cihazdan aldığı ses sinyallerini radyo sin-
yalleri veya IR (kızılötesi) sinyaller üzerinden ilete-
rek çalışır. (III) Çağrı merkezlerinden kondisyon sa-
lonlarına kadar, kablosuz kulaklıklar her gün iş ve 
eğlence için milyonlarca insan tarafından kullanılır. 
(IV) Kablo derdi olmadan hareket edebilmeyi sağladıkla-
rı için sporcular arasında çok popülerdir. (V) Kondisyon 
salonunda veya evde televizyon karşısında egzersiz ya-
pan kişiler de kablosuz kulaklıkların sağladığı hareket 
özgürlüğünü çok severler. (VI) Kablosuz kulaklıklar, ge-
cenin geç saatinde kimseyi rahatsız etmeden televizyon 
seyretmek isteyenler için de idealdir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag-
raf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?B
A) II  B) III  C) IV  D) V  E) VI

17. Romalıların, Mısırlıların, Selçukluların, Avrupalıların mi-
mari eserlerde kullandığı altın oran, Mona Lisa tablosun-
da da kendini gösteriyorsa bunun sebebi matematiğin 
sadece işlevselliği değil aynı zamanda da elzemliğidir. 
Bir edebiyat okuru olarak itiraf etmeliyim ki edebiyatın ve 
sanatın kalbinde de matematik vardır. Nazariye denkle-
mi ve çözümlemesini aslında lisede edebiyat derslerin-
de de gördük. Kafiye biçimlerini hatırlayın (a-a-a-b ya 
da a-b-a-b), bu dizilim bir ölçüm sonucu ulaşılan este-
tik bir olgudur. Hece şiirinde tespih taneleri gibi dizilen 
kelimelerin hece sayısı, matematik süzgecinden geçi-
rilmeden ölçülebilir miydi? Divan şiirindeki aruz vezninin 
matematiksel ahengi olmasa nice söz sanatları göze bu 
kadar hoş gelir miydi?D
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
yoktur?

A) Örnekleme

B) Karşılaştırma

C) Öznellik

D) Niceliksel ifadeler

E) Benzetme

18. 1994 yılında keşfedilen ve Fransa’da yer alan Chaveut 
Mağarası’ndaki ilkel çizimlere dair 2011 senesinde çe-
kilen bir belgesel var, adı Unutulmuş Düşler Mağarası. 
Adı kadar kendisi de etkileyici olan bu belgesel, Fransa 
Kültür Bakanlığından özel bir izinle çekilmiş. ----. Ma-
ğaranın duvarlarında bulunan çizimlerin 32 000 senelik 
olduğunu keşfetmişler. Tam tamına 32 000 sene! 20 000 
yıl önce yaşanan bir erozyon, mağaraya girişi bütünüyle 
kapatarak çizimleri korumuş ve sonucunda böylesi bir 
zaman tüneli oluşmuş.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?A
A) Yalnızca bilim insanlarından oluşan görevliler mağa-

ranın içerisine girerek üç boyutlu kameralar aracılı-
ğıyla bu belgeseli hazırlamış

B) Araştırmacılar mağara duvarlarındaki el izlerinin bi-
çimi ve duvarda ulaştığı seviyeye bakarak o kişilerin 
fiziksel özelliklerine dair çıkarımlarda bulunmuşlar

C) 32 000 yıl önce yaşamış kişiler nasıl insanlarmış ve 
daha da önemlisi o el izlerini bize neden bırakmışlar?

D) Bilim insanları eldeki verilere güvenmeyerek insan-
lığın ve dolayısıyla kültür tarihinin başlangıcına dön-
meye karar vermişler.

E) Bilime karşı gibi görünen bu tavırla aslında buradaki 
tarihî mirası korumayı ve gelecek nesillere bırakmayı 
amaçlamışlar. 
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19. (I) Tarih boyunca kadın ve erkeklerin rollerinin sanıldı-
ğı gibi cinsiyete göre değil ekonomik rollere ve etkilere 
göre belirlendiği iddia edilebilir. (II) Örneğin avcılık ve 
hayvancılıkla uğraşan topluluklarda komünün zenginli-
ğini, yakalanan hayvan sayısı belirlerdi. (III) Hamileler 
ve anneler komünün geçimini sağlayacak ava veya bitki 
toplamaya katılamadığı için onlara daha önce yakalan-
mış hayvan sürüsünün gözetimi ve günlük ihtiyaçla-
rın karşılanmasıyla ilgili işler kalırdı. (IV) Diğer yandan 
erkekler ve kısmen de anne olmayan kadınlar sürüyü 
büyütebilenlerin komünün geçiminin ve sürekliliğinin 
kaynağı olarak değerlendirilmesinden dolayı ön plana 
çıktı. (V) Derken hayvan yetiştiren topluluklarda ekono-
mik anlamdaki rolünün değersizleşmesinden dolayı ko-
münün refahına aynı ölçüde katkıda bulunamadığı için 
kadının erkekle eşit olmadığı görüşü gelişti. 

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine dü-
şüncenin akışına göre “Hatta zamanla kas gücünün 
de etkisiyle yani erkekler avlarda daha atletik ve etkili 
oldukları için kadınlar ekonomik anlamda sürünün üze-
rindeki etkisini kaybetmeye başladı.” cümlesi getiril-
melidir?E
A) I B) II C) III  D) IV E) V

20. Muhabir:

(I) ----

Araştırmacı:

— İnsan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkileri onla-
rın birbirlerini kültürel olarak etkilemesini sağlıyor. Örne-
ğin Çin, Fars, Arap, Bizans, Avrupa ve Afrika’nın birçok 
kültürüyle tanışan ve irtibata geçen Türklerin dillerinde 
bunların izlerini görüyoruz. Türkçe o dillerden söz aldı, 
onlara söz verdi. 

Muhabir:

(II) ----

Araştırmacı:

— Dünyadaki bütün insanların dil edinme yetisi aynı. 
İnsan, içine doğduğu her dili öğrenme yetisine sahip. 
Siz bir Türk olarak dil edinme yaşında Çince konuşulan 
bir ortama bırakılırsanız Çince öğrenirsiniz ve ana diliniz 
Çince olur. Fakat dillerin kendilerine özgü kültürel kod-
ları bulunuyor. Bu da millî kültürle ilgili bir durum.

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden 
hangisi sırasıyla getirilmelidir?C
A) I. Dil ailesi kavramını açıklayabilir misiniz, Türkçeyi 

hangi dil ailesine dâhil edebiliriz?

 II. Yaptığınız araştırmalara göre Türkçe ilk kez dün-
yanın hangi bölgesinde konuşuldu?

B) I. Bir dilin başka dillerden kelime alması o dili zen-
ginleştirir mi, yozlaştırır mı?

 II. Türkçenin ve Çincenin, dünya üzerinde sonradan 
öğrenilmesi en zor dillerden oldukları yorumuna 
katılıyor musunuz?

C) I. Dillerin komşuluğu diller arasındaki iletişimi nasıl 
etkiliyor?

 II. Dil-genetik ilişkisi çok tartışılan bir konu; dilin, 
insan genetiğiyle bir ilişkisi var mı?

D) I. Diller arasındaki komşuluk aslında kültürler ara-
sındaki komşuluğun bir sonucu olarak mı gelişi-
yor?

 II. Türkçenin yaşının Türk tarihinin yazılı dönemin-
den binlerce yıl öncesine dayandığı tezini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

E) I. Altay dil ailesinin kökeninin 9 bin yıl önce yaşa-
yan çiftçilere dayanması Türkçenin tarihi hak-
kında bize neler söylüyor?

 II. Türklerin 10. yüzyıldan sonra İran ve Ön Asya’ya 
gelmeleriyle en büyük komşuluk ilişkisi hangi dil-
lerle oldu?
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21. “Sicim teorisi”ne göre varlığın dördüncü boyutunu “za-
man” olarak varsayarsak yeni boyutları ortaya çıkardı.  
5. boyut, bize aynı koordinatlar üzerindeki paralel evren-
lerde yolculuk yapma imkânı tanır; 6. boyut, bu evren-
lerde istediğimiz zamana yolculuk yapmamızı sağlardı. 
7. boyut ise herhangi bir mümkün dünyaya, koordinatları 
ne olursa olsun, seyahat etme olanağı tanırdı. 8. boyut, 
herhangi bir mümkün dünyanın herhangi bir zamanına 
yolculuk imkânını sağlar; 9. boyut da farklı fizik kanun-
ları ve başlangıç koşullarını içeren bütün mümkün ev-
renlerin tarihlerini karşılaştırabilmemize imkân verirdi.  
10. ve son boyuta vardığımızda ise hayal edilebilecek 
her şeyin gerçekleştiği noktada olurduk.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ula-
şılabilir?D
A) “Sicim teorisi”ne göre açıklanan evren yapısı bilim 

dünyası tarafından reddedilmektedir.

B) Mümkün dünyaların herhangi birine yolculuk yapabil-
memiz için beşinci boyut yeterlidir.

C) Dördüncü boyutun zaman olarak kabul edilmediği 
durumlarda da paralel evrenlere ulaşılabilir.

D) Fizik biliminde dördüncü boyut ve sonrası, varsayım-
lar üzerinden açıklanmaktadır. 

E) Fizik bilimi, mümkün dünyaların herhangi bir zama-
nına ulaşmak için yedinci boyutun keşfini beklemek-
tedir.

22. Argyle tarafından 1970’lerde geliştirilen ve “bireyin top-
lumsal durumlarda nasıl davranacağını öğrendiği” öner-
mesinde bulunan toplumsal beceriler modeli, toplumsal 
beceriler yaklaşımının muhtemelen en çok bilinen özeti-
dir. Modelin temel özellikleri hâlâ geniş bir kesim tarafın-
dan kabul edilmektedir. Bu model, fiziksel aktivitelerdeki 
performans ile toplumsal durumlardaki performans ara-
sındaki benzerlik üzerine kuruludur. Bu nedenle modeli, 
herhangi bir fiziksel ya da motor beceriye kolaylıkla uy-
gulayabilirsiniz.

Bu parçada söz edilen modelle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?E
A) Temelinin toplumsal durumlarla bedensel aktivitele-

rin benzerliği üzerine kurulduğu 

B) Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra geliştirildiği

C) Modelin fiziksel bir beceriye de uygulanabileceği

D) Bireyin toplumsal davranışları sonradan edindiği sa-
vını öne sürdüğü

E) Konuyla ilgili diğer yaklaşımlar içinde tanınırlığının 
sınırlı olduğu

23. Her kuşak, öncekiyle farklı dönem ve koşullarda dün-
yaya gelir ve bu koşullarda kişiliğini oluşturmaya çalışır. 
Bunun, doğal ancak anne-baba açısından kabul edil-
mesi zor sonucu olarak çocuklar, özellikle de ergenlik 
döneminde anne-babalarından giderek farklılaşacak; 
onların beklentilerinden uzak davranışlar sergileyecek-
tir. Kuşak gelişimi açısından sağlıklı olan da budur. As-
lında mesele koca bir toplumdur. Her yeni kuşak doğal 
olarak başta anne-babasıyla, daha genelde toplumla 
uyuşmazlık içerisinde olacaktır. Bunun son örneği olan 
Z kuşağı; sokak röportajlarında “çıkar telefonunu”, diye-
rek insanlığın, gelişmenin, sosyoekonomik durumun tek 
ölçütü olarak markası, yeniliği veya çeşitli donanımlarıy-
la telefonu kabul eden önceki kuşakla aynı düşünceleri 
paylaşsaydı bu durum Z kuşağının kendine hiçbir şey 
katamadığı anlamına gelirdi.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ula-
şılabilir?C
A) Sokak röportajları gelişmişliğin ve düşünme biçiminin 

önemli kriterlerinden biridir.

B) Kuşaklar arası çatışma, yeni kuşak lehine şekillendi-
ğinde sağlıklı sonuçlar ortaya çıkar. 

C) Kuşakların birbiriyle çatışması, sağlıklı toplumsal ge-
lişmenin göstergelerindendir.

D) Ülkelerin gelişmesinin önündeki en büyük engel ön-
ceki kuşakların değişime kapalı tutumlarıdır. 

E) Z kuşağı, düşünme becerisi ve dünya görüşüyle 
toplumda önemli değişiklere imza atacağı beklentisi 
oluşturmuştur. 
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24. Barnwell; kostümün, bir karakteri ya da filmi tanımlayan 
en önemli ögelerden biri olabileceğini belirtmektedir. 
Kostümler basitçe ilk bakışta bıraktıkları izlenime göre 
değerlendirilemezler. Kostümler filmin bağlamıyla birlik-
te ele alınmalıdır. Ona göre karakterler, kostüm ya da 
kıyafetleri bedenleri üzerine giyerler; bu sebeple gerçek 
anlamıyla gardıroplarına bağlıdırlar. Ayrıca kostümler 
kültürel imalara da sahiptir. Bir karakterin kostümü onun 
geldiği kültüre dair güçlü anlamlara sahiptir. Giysi, bu 
anlamda filmin konusunun geçtiği çağı, ülkeyi, giysi sa-
hibinin toplumsal sınıfını ve bu kişinin beğenisini açığa 
vurabilir ya da filmin diğer filmlerle ortak biçim ve içerik 
özelliklerine göre sınıflandırılmasına imkân sağlar. 

Barnwell’e göre aşağıdakilerden hangisi filmlerde 
kullanılacak kostümün belirlenmesinde bir etken 
olamaz?E
A) Filmin anlattığı dönem

B) Oyuncunun özellikleri

C) Filmdeki atmosfer

D) Filmin türü

E) İzleyicinin beğenisi

25. Red Kit, Belçikalı karikatürist Morris tarafından 1923-
2001 yılları arasında ortaya konmuş bir çizgi romandır. 
Anlattığı maceralardan bazıları ise 1926-1977 yılları 
arasında Fransız Rene Goscinny tarafından yazılmıştır. 
Morris’in ölümünün ardından Fransız Achde tarafından 
çizimler devam ettirilmiştir. Red Kit, 7 Aralık 1946 tari-
hinde Spirou dergisinin içinde yayımlanmaya başladığı 
günden bu yana dünyanın en çok yayımlanan ve oku-
nan çizgi romanları arasına girmeyi başarmıştır. Red 
Kit’in hikâyesi ülkemizde ilk kez 1956’da Turhan Selçuk 
tarafından çıkarılan Dolmuş dergisinde kendine yer bul-
du. Ancak telif hakkı nedeniyle aslına sadık bir şekilde 
yayımlanmamış, ismi değiştirilmiştir. Lucky Luke’a Red 
Kit ismini ise Türkiye’nin kaligrafi alanındaki en önemli 
ve başarılı sanatçısı olan Ferdi Sayışman vermiştir.

Bu parçadan hareketle Red Kit’le ilgili aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz?C
A) Çizgi romanlar arasında hatırı sayılır bir yeri oldu-

ğuna

B) İsminin bir Türk sanatçı tarafından verildiğine

C) Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip olduğuna

D) Farklı yazarlar tarafından kaleme alındığına

E) İlk yayımlanışının süreli yayınlardan önce olduğuna

26. Hepiniz Nasrettin Hoca’nın şu fıkrasını duymuş veya 
okumuşsunuzdur. Hoca, oğlunu testiyle çeşmeden su 
doldurması için gönderir. Hemen arkasından “Testiyi 
kırma!” diye uyarır ve ensesine bir tokat yapıştırır. Ora-
dakiler şaşkın bir hâlde: “Hoca! Çocuk testiyi kırmadı ki 
ne diye ona vuruyorsun?” diye sorarlar.  Bunun üzerine 
Hoca: “Testiyi kırdıktan sonra vurmanın ne anlamı var?” 
diye cevap verir. Nasrettin Hoca’nın çocuğun testiyi kır-
ma olasılığına karşılık çocuğa vurarak aldığı önlem, hiç-
bir koşulda kabul edilebilir olmasa da uyarının zamanla-
ması pek manidar. 

Bu parçanın yazarının aşağıdakilerin hangisini söy-
lemesi beklenir?E
A) Nasrettin Hoca, sezgisi ve öngörüsü yüksek bir kişi-

liğe sahiptir.

B) Olumsuz davranışı önlemenin en etkili yolu buna 
uygun cezayı vermektir. 

C) Olumsuz davranışlara etkili yöntemlerle önlem almak 
gerekir.

D) Ceza davranıştan önce verildiğinde cezanın şiddeti 
ve türü önemini yitirir.

E) Önemli olan, olumsuz davranış gerçekleşmeden 
önce önlem almaktır. 
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27. Taş ocakçılığı, bir kaynaktan bir şey çıkarmaya dayalı 
olan uğraşların en önde gelenidir. Odun, kabuk ve ke-
mik; ilkel insan tarafından taşı kullanmayı iyice öğren-
meden önce ne kadar dâhiyane bir şekilde kullanılmış 
olursa olsun, yüzeyleri dayanıklı olan sivri uçlu metaller 
ve taşlar olmadan ne silahlar ne de araçlar olarak çok 
kaba bir biçime ve kısıtlı bir etkililiğe sahip olmanın öte-
sine gidebilirdi. Görünüşe bakarak bir tespitte bulunmak 
gerekirse insan tarafından kullanılan ilk etkili araç, bir 
balta görevi görecek şekilde elde tutulan bir taş olmuş-
tur.

Bu parçada taş kullanımıyla ilgili anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?C
A) Bir kaynaktan bir şeyler çıkarmaya başlamak insan-

lık tarihinin başlangıcına işaret etmektedir.

B) Taşın kullanılmaya başlanması odun, kabuk ve 
kemik gibi aletlerin sonunu getirmiştir.   

C) Taş, kendinden önce kullanılan malzemelerden daha 
işlevsel ve işe yarar olanıdır.

D) Balta görevi gören bir materyal teknolojik gelişmenin 
ilk evresidir.

E) Maddeyi biçimlendirebilen aletler, uygarlığın fayda-
sından çok, zararına olmuştur.

28. Kendini bağlı hissettiğin bir biçime başkalarını zorlama 
herkes gibi. Bambaşka bir türlü yaşama biçimi olabi-
leceğine inan, akıl erdir. Çoklarının tersine, farklılıkla-
rı benzerlikten daha kolay kabul et. Başkasının senin 
hâllerinden ve ilkelerinden dilediği kadar uzak kalması-
nı hoş gör. Herkesi düpedüz ve bağımsız olarak kendi 
kişiliğiyle gör, kendi örneği içinde değerlendir. Kendin 
perhiz yanlısı olmasan da kimi insanların perhizciliğini 
içtenlikle beğenmekten, davranışlarını uygun bulmaktan 
geri durma. Hayal gücünle kendini onların yerine koy-
mayı dene. Hatta senden ne kadar ayrı iseler o ölçüde 
daha da çok sev ve say onları. Yerin çamurunda sü-
rünürken de ta göklerde, kahraman ruhların yüceliğini 
görmekten geri kalma.

Bir babanın çocuğuna verdiği bu öğütlere göre ço-
cuğun sahip olması gereken özellikler arasında aşa-
ğıdakilerin hangisi yoktur?A
A) Herkesi kendisi gibi görmek

B) Başka insanları takdir etmek

C) Empati duygusuyla hareket etmek

D) Hakkı kabul etmek ve ona saygı göstermek

E) Farklılıklara açık olmak

29. Dr. John Haygarth şaşkındı. İngiltere’nin Bath şehrin-
de ve Batı dünyasının birbirinden ayrı birkaç bölgesinde  
olağanüstü şeyler oluyordu. Doktor, bir çubuğun vücut-
taki ağrıları nasıl yok ettiğini anlayamıyordu. Tıp eğiti-
minde öğrendiği her şey ağrının öylece havaya boşal-
tılabilecek cisimsiz bir enerji olduğu iddiasının saçmalık 
olduğuna işaret ediyordu. Ama hastaların durumu orta-
daydı, ona bunun işe yaradığını söylüyorlardı. Çubuğun 
gücünü sorgulamak bu noktada imkânsız olacak gibiydi.

Bu parçaya göre Dr. John Haygarth’ın şaşkınlığının 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?D
A) Çubuk, hastaları tedavide bu kadar işe yararken 

kendisini çubuğu sorgularken bulması

B) Kendisini de çubuğun hastaları tedavi ettiğine inanır-
ken bulması

C) Çubuğun, tıp eğitiminde öğrendiklerini bir anda boşa 
çıkarıp geçersizleştirmesi

D) Bilimsel olarak açıklanamayacak biçimde bir çubu-
ğun hastaların vücudundaki ağrıları yok etmesi

E) Bilimsel olmayan bir tedavi yönteminin dünyanın bir-
çok yerine yayılmış olması
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30. Sokak röportajları, eskiden televizyon ve radyo haber-
ciliğinin renkli ve popüler araçlarından biriyken artık 
sosyal medyanın etkisiyle kendi başına bir içerik üretme 
aracı hâline geldi. Sadece büyük ve merkezî şehirler-
de değil yurdun her yerinde kolayca uygulanabilmesi, 
fazla malzeme, ekipman ve maliyet gerektirmemesi gibi 
etkenlerle giderek yaygınlaşmakta, popülerleşmekte-
dir. Sokak röportajcıları eğitimli olduğu, doğru ve güzel 
sorular sorabildiği, dikkat çekici röportajlar yapabildiği 
oranda takipçi ve izleyici sayısını artırabilmektedir. Öyle 
ki bazı televizyon kanallarından daha çok izlenen birey-
sel kanallar, daha çok takip edilen sokak röportajcıları 
var. Belli ki bunlar kendilerini eğitmiş, bu konularda ön 
araştırmalar yapmış ve bu işi özümseyen, bu işe gönül 
veren kişilerdir. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ula-
şılamaz?D
A) Sokak röportajları hitap ettiği kitle açısından ciddi bir 

gelişme göstermiştir.  

B) Sokak röportajcılarının ilerleme dereceleri kendilerini 
yetiştirme dereceleriyle doğru orantılıdır. 

C) Medya kültürünün ve izleme alışkanlıklarının değiş-
mesi, sokak röportajlarını da önemli oranda etkile-
miştir. 

D) Sokak röportajlarını takip etme maliyetinin düşük ol-
ması, bu röportajların izlenme oranını artırmaktadır.  

E) Sokak röportajları icra edilebildiği mekân açısından 
kapsamını giderek genişletmiştir.

31. Dünyanın en çok ilgi çeken sporlarından biri olan futbol 
her ülkede farklı seviyelerde oynanmaktadır. Futbolun 
oyun kurallarının temeli, amatör maçlardan en önem-
li uluslararası spor organizasyonu sayılan FIFA Dünya 
Kupası’na kadar dünyanın her yerinde aynıdır. Oyun 
kurallarının evrensel oluşu futbolun en önemli gücünü 
oluşturarak kültürler arası diyalog için bir fırsat yarat-
maktadır. Kuralların temeli, futbolun herkes için eşit ve 
geliştirilebilir olması üzerine kurgulanmaktadır. Oyunun 
ruhunun vazgeçilmez diğer bir özelliği de adil olma-
sı gerektiğidir. Oyuncuların birbirlerine, hakemlere ve 
kurallara karşı saygılı olması ve bunun sonucunda da 
hakemlerin yönetimlerinin kolaylaştırılması hedeflen-
mektedir. Futbolun tüm paydaşlarının -teknik sorum-
lularının, yöneticilerinin, futbolcularının ve takım kap-
tanlarının- görevli hakem ekibine ve onların verdikleri 
kararlara karşı saygılı olmaları konusunda sorumluluk-
ları bulunmaktadır. 

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ula-
şılamaz?A
A) Futbol oyununda hakem, karar verici olduğu kadar 

yanılma payına da sahiptir.

B) Futbolun kuralları temel olarak her düzeydeki karşı-
laşmada aynıdır. 

C) Futbol oyununun içindekilerin hakeme karşı sorum-
luluğu vardır. 

D) Futbolun en önemli gücü kurallarının evrenselliğin-
den gelir.

E) Futbol kurallarının ortaklığı kültürler arası iletişim için 
bir kapıdır.
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32. Aşağıdaki parçalardan hangisi “Ağaç ev yapılırken 
bulunulan bölgenin iklimi neden önemlidir?” sorusuna 
cevap vermektedir?B
A) Ağaç evler her türlü ağaçtan yapılabilse de dünya 

genelinde en çok sarıçam tercih ediliyor. Nedeni ise 
işlemesi ve uygulamasının kolay, maliyetin ise uygun 
olması. Yaygın kullanılan diğer bir örnek olan sedi-
rin uygulanması ise sert olması nedeniyle daha zor 
ve maliyetli. Ancak görüntüsü bakımından sedir, sa-
rıçama göre daha güzeldir, ayrıca uzun ömürlüdür.

B) Ağaç, kesilse de yaşayan bir yapı malzemesidir. 
Nefes alır ve bu sebeple rutubet barındırmaz. Çok 
sıcak bölgelerde yanlış ağaç kullanılarak yapılan 
kütük evlerde ağaçta çatlamalar, yarılmalar olabilir. 
Soğuk bölgelerde ise izolasyon için daha kalın ağaç 
kullanmak gerekir.

C) Gelişen teknoloji, ahşabın korunması konusunda da 
kendini göstermiş; doğal ahşap malzemenin yan-
mazlığını sağlamak ve mikroorganizmalara karşı di-
rencini artırmak amacıyla yöntemler geliştirilmiştir. 
Ayrıca ahşap; hafiftir, depreme dayanıklıdır, beton 
ve çelikten çok daha uzun ömürlüdür, bakımı beton 
ve çelikten çok daha kolaydır.

D) 1990’ların ortalarından bu yana, eğlence amaçlı kul-
lanılan ağaç evler ABD ve Avrupa’da oldukça ilgi 
çekmektedir. Ağaç evler, barınak amaçlı olmalarının 
yanı sıra, dekoratif olarak da park, bahçe dizaynla-
rında ve peyzaj mimarisinde önemli bir yere sahiptir.

E) Ağaç evler iklim krizine karşı da kullanılabilir çünkü 
ağaç evi inşacıları; pencere çerçevesi, kapı gibi ma-
teryalleri bazen geri dönüşüm malzemelerinden veya 
parçalarından sağlarlar. Bu yüzden ağaç ev inşası, 
sürdürülebilir madde kaynaklarını ve geri dönüşümü 
teşvik için kullanılan yollardan biridir.

33. Bilim kurgunun edebiyat olup olmadığıyla ilgili soruların 
anlamı olduğunu sanmıyorum. Kestirmeden şunu söy-
leyebiliriz: Bir metnin edebiyat olup olmadığı onun türü-
ne bağlı değildir. Yazınsal bir metni oluşturan biçime ve 
içeriğe ilişkin ögeler ve o metnin yazılma nedeni ve içer-
diği anlamlar yazınsal düzeyde nasıl kotarılmıştır, buna 
bakılır. Başka bir ölçüte gerek yok. Dolayısıyla ister 
gerçekçiliğin olanaklarından ister bilim kurgunun hayal 
dünyasından çıkmış olsun, bir roman nitelikli edebiyat 
sayılabilir de sayılmayabilir de. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki 
düşünceyi destekler niteliktedir?B
A) Hayal gücü ile gerçeği dönüştüren romanlar daha 

kalıcı olacaktır.

B) Bir romanın neyi anlattığı değil nasıl anlatıldığıdır 
önemli olan.

C) Okuduğum romanın hayattaki gerçeklikten aldığı pay 
benim için önemlidir.

D) Romanın niteliğini, onun okuyucuda oluşturduğu etki 
belirlemektedir.

E) Her döneme, her asra seslenen roman; klasikler ara-
sında yerini alacaktır.
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34. Okumak, kimilerine göre başkalarına “okuyorum” izle-
nimini vermek, kimilerine göre ise bu izlenimi kendisi-
ne vermektir. Kimileri de okumayı ders çalışmak olarak 
görür, ders çalışmayı da okumak olarak. Yani okumak; 
caka satma, kendini tatmin etme aracı ya da zorunluluk-
la yapılan bir eylem olmaktan öteye gidemiyor. Bazen 
de dikkat çekmek için ellerinde felsefe içerikli veya ilgi 
çekici kitaplar dolaştıranlar olur. Oysa ne okunduğu, na-
sıl okunduğunun her zaman arka planında kalmıştır. Bir 
de okuma eylemini okula gitmekle özdeşleştirenler var. 
“Okuyor musun?” sorusunun “Okula gidiyor musun?” 
anlamında kullanılması bunun göstergesidir. Bu ne-
denle okula her gidenin okumadığı ve diploması olduğu 
hâlde okuma alışkanlığını edinememiş, düşünme bece-
risinden yoksun üniversite mezunu gençlerin kol gezdiği 
gerçeği su yüzüne çıkıyor.

Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini 
söylemesi beklenir?E
A) Başkalarının gözünde değer kazanmak için okuyan-

lar aslında öz güvenleri yetersiz kişilerdir.

B) “Okumak” insana toplumda önemli bir konum ve baş-
kalarını etkileyebilme yetisi sağlayabilir.   

C) Kişisel gelişim açısından belli bir yaşa kadar nitelikli 
kitapları okumak oldukça önemlidir.

D) Felsefe içerikli kitaplar düşünme eylemiyle iç içe ol-
duğundan insanın gelişim sürecinde oldukça etkilidir.

E) Herhangi bir kitabı düşünerek ve sorgulayarak oku-
mak, toplumda önemli bir statü elde etmekten önem-
lidir.

35 - 36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-
layınız.

Beethoven’in, Pastoral Senfoni ’sinin eşine ender rastla-
nır bir hikâyesi var. Klasik müziğin insanı dinginleştirdiği 
ve sakinleştirdiği kanaati çokça dile getirilir oysa bu sen-
foni yüksek bir gerilim ile dinleyeni dinçleştiren ve aya-
ğa kaldıran bir motivasyona sahip. Bunu Beethoven’in  
“hayata başkaldırısı” olarak açıklayanlar var. Çünkü 
senfoninin yazılma süreci Beethoven’in 1789 yılından 
itibaren yavaş yavaş artan sağırlığı dönemine denk ge-
liyor. Beethoven, senfoninin ilk dört notasını, arkadaşı 
Avusturyalı yazar Anton Schindler’e şöyle anlatır: “Ka-
der kapıyı böyle çalar!” Bu ilk dört notanın senfoninin 
bütün ana fikri olduğu söylenir. Üç kısa, bir uzun, dört 
sesten oluşan bu motif üç nokta bir çizgi (...-) olarak ya-
zılıyor ve mors alfabesinde V harfine tekabül ediyor. Bu 
harfin Latince “victoria” (zafer) anlamına gelmesinden 
dolayı esere “Zafer Senfonisi” de denmiştir. Senfoninin, 
bu çağrışımları ve hissettirdiklerinden dolayı kültürel 
ve politik bir dönüşüm simgesi hâline gelmesi, II. Dün-
ya Savaşı sırasında Churchill sayesinde olur. İngiltere 
başbakanı olan  Winston Churchill, Nazi Almanya’sının 
işgali altındaki bölgelerde direnişi teşvik etmek ve politik 
bir motivasyon oluşturmak maksadıyla işaret parmağı ile 
orta parmağını kaldırarak zafer çağrışımlı V işaretini o 
kadar sıklıkla yapar ki  Nazilere karşı zaferin simgele-
rinden birisi olur.

35. Bu parçada “V” işaretiyle ilgili aşağıdakilerden han-
gisine değinilmemiştir?C
A) Siyasi bir amaçla kullanıldığına
B) Kaynağını müzikal bir eserden aldığına
C) Hayata başkaldırı anlamı taşıdığına
D) Güdüleyici bir yönü bulunduğuna
E) Bireysel bir hareketle ortaya çıktığına

36. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?C
A) Sosyal bilimlerdeki bir gelişme toplumsal bir geliş-

meyi tetikleyebilir.
B) Sanatçıların mücadeleci kimlikleri toplumu derinden 

etkiler.
C) Bir sanat eserinin içeriği simgesel bir ifadeye dönüş-

türülebilir. 
D) Müzik eserleri savaşların kazanılmasında önemli bir 

yere sahiptir.
E) Doğal olanı ele alan müzik eserleri diğerlerine göre 

daha başarılıdır.
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37 - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-
layınız.

Toplum olarak edebiyat gibi bir alandan gittikçe uzaklaş-
tık, uzaklaştırıldık. Özellikle planlanmış gibi son yıllarda 
edebiyat, hayatın hiçbir alanında yer almıyor. Dahası 
biri biraz güzel konuşmaya başladı mı “Boş konuşma!” 
anlamında “Edebiyat yapma!” biçiminde hemen yapış-
tırıyoruz uyarıyı. Ne acı ki edebiyat artık boş konuşulan 
bir alan olarak algılanmaktadır. Oysa edebiyat; okumak, 
düşünmek, sorgulamak demektir. Edebiyat, kişinin duy-
gu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi ve kendini 
geliştirerek birey olabilmesi demektir. İşte edebiyattan 
uzaklaşmanın doğal sonucu: Bütün hayatını en fazla 
beş yüz kelimeyle idame ettirerek düşünme becerisin-
den yoksun yaşayan bir nesil ve yine iki kelimeyi bir ara-
ya getiremeyerek kendini ifade edemeyen, daha doğru-
su telaffuzu bozuk birkaç kelimeyle kendini ifade ettiğini 
düşünen onların çocukları…

37. Parçaya göre günümüzde ifade yeteneği zayıf ne-
sillerin yetişmesinin asıl nedeni aşağıdakilerin han-
gisidir?C
A) Düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirmek adına 

çaba harcanmaması 

B) Edebiyatın ve güzel konuşmanın boş ve gereksiz 
olarak değerlendirilmesi

C) Okumak ve düşünmekle yakından ilişkili olan edebi-
yatın yaşamın dışına itilmesi

D) İnsanın hayatını beş yüz kelimeyle idame ettirebil-
mesinin kolay ve mümkün olması 

E) Topluma okuma ve düşünme alışkanlıklarının ka-
zandırılamaması

38. Bu parçadan hareketle edebiyatla ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?E
A) Edebiyatla yakından ilişkili insanların zengin kelime 

dağarcığı ve geniş bakış açıları olur. 

B) Edebiyatı hayatından çıkaran kişiler, düşünebilme 
ve düşündüklerini ifade edebilme yetisinden yoksun 
kalır.

C) Edebiyat ile kişinin kendini var ederek birey olabil-
mesi arasında koşutluk vardır. 

D) “Edebiyat” sözcüğünün taşıması gereken anlam ile 
gündelik hayattaki anlamı arasında ciddi bir fark var-
dır.

E) Kitap okumayan, düşünemeyen ve sorgulamayan 
toplumlar edebiyattan giderek uzaklaşır. 

39 - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-
layınız.

Bir gün bisikletle Winchester’e giderken yolumu kay-
bettim, ilk kasabada bir dükkâna girip “Winchester’e 
giden en kısa yolu bana söyleyebilir misiniz?” dedim. 
Karşımdaki, dükkânın arkasında benim göremediğim bir 
başkasına seslendi: “Bir bay, Winchester’e en kısa yolu 
soruyor.” dedi. Ses, cevap verdi: 

— Winchester mı? 

— Eeevet. Eeeevet.

— En kısa yol mu? 

— Eeevet.

— Bilmiyorum.

Hiçbir karşılık alamadan yoluma devam etmek zorunda 
kaldım. İşte, Oxford’da salık verilen felsefe budur.

39. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi  
Oxford’un felsefeye yaklaşımını tanımlar?E
A) Düşünme eylemini henüz tamamlanmamış bir arayış 

saymak

B) İnsan gerçeğine günlük hayatın içinden bakmak

C) Bir karşılık beklemeden sorular sormaya devam 
etmek

D) Hiçbir şey bilmediğini baştan kabul etmek

E) Vereceği cevabı bir yana bırakarak soruyu enine bo-
yuna anlamak 

40. Bu parçada yazar, düşüncesini dile getirirken aşağı-
daki yöntemlerin hangisinden yararlanmıştır? A
A) Somutlama - İlişki kurma

B) Tartışma - Sorularla düşündürme

C) Kişileştirme - Benzetme

D) Örneklendirme - Tanımlama

E) Tanık gösterme - Karşıtlıklardan yararlanma



1. Soru Cevabınız “A” değilse “Sözcükte Anlam, Boşluk Doldurma” konusunu tekrar ediniz.

2. Soru Cevabınız “C” değilse “Sözcükte Anlam, Söz Gruplarında Anlam” konusunu tekrar ediniz.

3. Soru Cevabınız “E” değilse “Sözcükte Anlam, Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar” konusunu tekrar ediniz.

4. Soru Cevabınız “E” değilse “Sözcükte Anlam, Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar” konusunu tekrar ediniz.

5. Soru Cevabınız “A” değilse “Cümlede Anlam, Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması” konusunu tekrar ediniz.

6. Soru Cevabınız “C” değilse “Cümlede Anlam, Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri” konusunu tekrar ediniz.

7. Soru Cevabınız “B” değilse “Cümlede Anlam, Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması” konusunu tekrar ediniz.

8. Soru Cevabınız “C” değilse “Dil Bilgisi, Ses Olayları” konusunu tekrar ediniz.

9. Soru Cevabınız “E” değilse “Dil Bilgisi, Çekim Ekleri” konusunu tekrar ediniz.

10. Soru Cevabınız “B” değilse “Dil Bilgisi; Cümlenin Ögeleri, Tamlamalar, Fiilimsiler” konusunu tekrar ediniz.

11. Soru Cevabınız “C” değilse “Dil Bilgisi, Yazım Kuralları” konusunu tekrar ediniz.

12. Soru Cevabınız “A” değilse “Dil Bilgisi, Noktalama İşaretleri” konusunu tekrar ediniz.

13. Soru Cevabınız “B” değilse “Dil Bilgisi, Yazım Kuralları” konusunu tekrar ediniz.

14. Soru Cevabınız “E” değilse “Dil Bilgisi, Noktalama İşaretleri” konusunu tekrar ediniz.

15. Soru Cevabınız “A” değilse “Paragrafta Anlam, Düşüncenin Akışını Bozan Cümle” konusunu tekrar ediniz.

16. Soru Cevabınız “B” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafı İkiye Ayırma” konusunu tekrar ediniz.

17. Soru Cevabınız “D” değilse “Paragrafta Anlatım, Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları” konusunu tekrar ediniz.

18. Soru Cevabınız “A” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama” konusunu tekrar ediniz.

19. Soru Cevabınız “E” değilse “Paragrafta Anlam, Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme” konusunu tekrar ediniz.

20. Soru Cevabınız “C” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma” konusunu tekrar ediniz.

21. Soru Cevabınız “D” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)” konusunu tekrar ediniz.

22. Soru Cevabınız “E” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)” konusunu tekrar ediniz.

23. Soru Cevabınız “C” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi)” konusunu tekrar ediniz.

24. Soru Cevabınız “E” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)” konusunu tekrar ediniz.

25. Soru Cevabınız “C” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)” konusunu tekrar ediniz.

26. Soru Cevabınız “E” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi)” konusunu tekrar ediniz.

27. Soru Cevabınız “C” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi)” konusunu tekrar ediniz.

28. Soru Cevabınız “A” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)” konusunu tekrar ediniz.

29. Soru Cevabınız “D” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi)” konusunu tekrar ediniz.

30. Soru Cevabınız “D” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)” konusunu tekrar ediniz.

31. Soru Cevabınız “A” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)” konusunu tekrar ediniz.

32. Soru Cevabınız “B” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma” konusunu tekrar ediniz.

33. Soru Cevabınız “B” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi)” konusunu tekrar ediniz.

34. Soru Cevabınız “E” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi)” konusunu tekrar ediniz.

35. Soru Cevabınız “C” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)” konusunu tekrar ediniz.

36. Soru Cevabınız “C” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)” konusunu tekrar ediniz.

37. Soru Cevabınız “C” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi)” konusunu tekrar ediniz.

38. Soru Cevabınız “E” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri)” konusunu tekrar ediniz.

39. Soru Cevabınız “E” değilse “Paragrafta Anlam, Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi)” konusunu tekrar ediniz.

40. Soru Cevabınız “A” değilse “Paragrafta Anlatım, Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları” konusunu tekrar ediniz.
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