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1. Boşluk doldurma sorularında bütün boşlukları dene-
meyin. Özellikle son boşluklara gelebilecek en uygun 
ifadeyi bulmalısınız. Bu soruda da son boşlukta “tari-
hin tozlu sayfaları” ifadesi en uygun ifadedir. Çünkü 
son boşluktan önce “artık” ifadesi olumsuz bir şeyin 
gelmesi gerektiğini belirtir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

2. Son boşluktaki “geliştirilmeye çalışılıyor” ifadesine en 
uygun ifade E seçeneğindeki “tedavi edilmesi” ifade-
sidir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

3. Parçadaki “her yer” ifadesi sosyalliğe vurgudur.  Bu 
nedenle C seçeneğindeki “sosyal” ifadesi bu boşluğa 
en uygun ifadedir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

4. Cümledeki “geçirmeyen” ve “nazaran” ifadeleri son 
boşluğa olumsuz bir ifade gelmesi gerektiğini belirtir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

SÖZEL TESTİ ÇÖZÜMLERİ
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5. Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma sorularında 
giriş cümlesi olmaya en uygun ifadeyi bulmanız yeter-
lidir. Bağlayıcı ifadeler asla cevap olamazlar.

Doğru cevap B seçeneğidir.

6. I numaralı ifade II numaralı ifade ile birbirinin devamı 
niteliğinde değildir. II numaralı ifade III numaralı ifade 
ile ilgili olduğu için I numara boşta kalır ve anlam bü-
tünlüğünü bozar.

Doğru cevap B seçeneğidir.

7. Parçada giriş cümlesi olmaya en uygun ifade V numa-
ralı ifadedir. V numaralı cümle, parçadan kopuktur ve 
bağlayıcı özellik taşımaz.

Doğru cevap E seçeneğidir.

8. Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma sorularında 
giriş cümlesi olmaya en uygun ifadeyi bulmanız yeter-
lidir. Bağlayıcı ifadeler asla cevap olamazlar.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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9. Kesin yargıyı bulma sorularında verilen cümleyi oku-
yup seçeneklere geçiniz. Seçeneklerde yorumları 
eleyerek cevabı bulunuz.  Cümledeki “son kitabında” 
ifadesi yazarın birden fazla kitabı olduğu anlamına 
gelmektedir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

10. Cümledeki “saygınlığımızı perçinlemiş olduk” ifadesi 
saygınlığın önceden var olduğu anlamına gelir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

11. Cümledeki “birçok imgeyi de anlamlandırmış olursu-
nuz” ifadesi yazarı daha iyi anlamamızı sağlar.

Doğru cevap C seçeneğidir.

12. Cümledeki  “insanların okuma eyleminden anladıkları, 
günde yalnızca birkaç dakika okumak ve sonrasında 
günlük işlere koyulmak ama okuma eylemi, berabe-
rinde düşünme kavramını da getirir.” ifadesi okuma 
eyleminin tam olarak anlaşılmadığını gösterir. 

Doğru cevap D seçeneğidir.
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13. Önce yüklem bulup sonra tamlamaları tamamlayarak 
çözerseniz çok yerinde olacaktır.

Doğru sıralama :

II-I-IV-III-V

Doğru cevap D seçeneğidir.

14. Önce yüklem bulun sonra da tamlamaları tamamlaya-
rak sıralama yapın.

Doğru sıralama:

V-IV-III-II-I

Doğru cevap E seçeneğidir.

15. Önce yüklem bulun sonra tamlamaları tamamlayarak 
sıralama yapın.

Doğru sıralama:

IV-V-III-I-II

Doğru cevap E seçeneğidir.

16. Önce yüklem bulun sonra tamlamaları tamamlayarak 
doğru sıralamayı yapın.

Doğru sıralama:

V-III-II-IV-I

Doğru cevap B seçeneğidir.
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17. Yer değiştirme sorularında I numaralı cümle giriş cüm-
lesi ise sabitlenir değilse değiştirilir. Soruda I numaralı 
cümle giriş olduğu için sabitlenir. II numaralı cümle 
devamı olduğu için o da sabitlenir. III numaralı cümle 
devamı olmadığı için yer değiştirmelidir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

18. I numaralı cümle giriş cümlesidir, sabitlenir. II numara-
lı cümle devamı olmadığı için yer değiştirmelidir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

19. II numaralı cümle giriş cümlesi olmadığı için yer de-
ğiştirmelidir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

20. I numaralı cümle ve II numaralı cümle birbirinin de-
vamıdır. III numaralı cümle akışı bozduğu için yer de-
ğiştirmelidir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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21. Hayıflanma, yapmadığın bir şey için üzülme demektir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

22. III numaralı cümle derginin bir faydasını dile getirmek-
tedir. Derginin bir özelliği değildir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

23. Bu tarz sorularda parçanın girişini okumanız yeterlidir. 
Önce seçeneklerdeki soruyu sonra parçanın girişini 
okumalısınız.

Doğru cevap E seçeneğidir.

24. A seçeneğine “Bu dönem ürünlerinde, dini törenlerin 
etkisi olmuştur.” ifadesinden, B seçeneğine “Ürünler, 
kam, şaman, ozan, baksı adı verilen kişiler tarafından 
kopuz eşliğinde söylenmiştir. Redif ve yarım uyak kul-
lanılmıştır.” ifadesinden, C seçeneğine “Sözlü Dönem 
Türk Edebiyatı, saf bir Türkçenin hâkim olduğu, ya-
bancı etkisinin neredeyse hiç görülmediği bir dönem-
dir.” ifadesinden, E seçeneğine “Ürünler, kam, şaman, 
ozan, baksı adı verilen kişiler tarafından kopuz eşli-
ğinde söylenmiştir.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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25. Parçadaki “Yani dönemlere ayırmada önemli bir et-
kendir. Bir diğer unsur ise coğrafi şartlardır. İçinde 
bulunulan coğrafi şartlar sözcük hazinenize kadar 
etkileyeceğinden dönemler üzerinde de etkili olur.” 
ifadesinden B seçeneğine ulaşılabilir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

26. A seçeneğine “Lirizmin hissedildiği eserler, Divan-ı 
Lügati’t-Türk adlı eserden ciddi bilgiler alınarak gün 
ışığına çıkarılmıştır.” ifadesinden, C seçeneğine “Dö-
nemde ayrıca dini ve din dışı konular da işlenmiştir.” 
ifadesinden, D seçeneğine “Eserlerde önceki döneme 
nazaran edebî bir hava vardır. Bu dönem eserlerinde 
Göktanrı inancının etkileri de görülür. Yazarlar dö-
nemlerden etkilenmişlerdir.” ifadesinden, E seçeneği-
ne “Konu serbestliği dikkat çekmektedir.” ifadesinden 
ulaşılabilir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

27. A seçeneğine “Üç taştan oluşan kitabeler Türk edebi-
yatının ilk yazılı belgeleri olma özelliği taşımaktadır-
lar.” ifadesinden, C seçeneğine “Rus Türkolog Rad-
loff’un yardımıyla Thomsen tarafından çözülmüştür.” 
ifadesinden, D seçeneğine “Abidelerin ikisinin yazarı 
Yollug Tigin’dir.” ifadesinden, E seçeneğine parçanın 
genelinden ulaşılabilir.

Doğru cevap B seçeneğidir.
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28. A seçeneğine “Uygur metinleri, yazılı dönemin en 
önemli aydınlatıcılarıdır.” ifadesinden, B seçeneğine 
“Sekiz Yükmek, Altun Yaruk, Prens Kalyanamkara 
ve Papamkara , Irk Bitig gibi Uygur yazıtları 14 harfli 
Uygur alfabesiyle yazılmıştır.” ifadesinden, D seçene-
ğine “. Bu eserler gerek içerik gerekse kullanılan dil 
bakımından dönemin genel özelliklerini çıkarmamıza 
yardım eder.” ifadesinden, E seçeneğine “Fal kitabı 
niteliğinde eserler yazılmıştır.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

29. A seçeneğine “Tabgaç Buğra Han’a sunulduktan son-
ra da yazara “haciplik” unvanı verilmiştir.” ifadesinden, 
C seçeneğine “Olması gereken devlet yönetimi ve 
halkın da devlete karşı sorumlulukları anlatılır.” ifade-
sinden, D seçeneğine “İlk siyasetname özelliği gös-
terir. Lirik bir anlatımın olduğu eserde ideal insan tipi 
anlatılır. İlk mesnevi olması da yine değinilmesi ge-
reken özelliklerindendir.” ifadesinden, E seçeneğine 
“Olması gereken devlet yönetimi ve halkın da devlete 
karşı sorumlulukları anlatılır.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

30. Parçanın tamamında niteleyici sözcüklerle dolu bir 
anlatım vardır. Olay yoktur.

Doğru cevap C seçeneğidir.

31. Mecaz anlam sorulursa soyut anlam aramalısınız. I ve 
II numaralı cümlelerde soyut anlamda kullanılmıştır.

Doğru cevap A seçeneğidir.
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32. I, II, III, IV numaralı cümlelerde akıp gitmek anlamında 
kullanılmışken, V numaralı cümlede mecaz anlamda 
geçip gitmek ifade edilmiştir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

33. Yakınılan durum sorularında ilk bir iki cümleden ce-
vaba gidebilirsiniz. Parçadaki “Genç yazarların birkaç 
eserle kendilerini olmuş kabul etmelerini aklım almı-
yor. Tamam, çok iyi bir eser vermiş olabilirsin ama tüm 
mesele bunun insanlara dokunup dokunmadığıdır.” 
ifadesinden cevaba ulaşılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

34. A seçeneğine “Bugüne kadar yaşamış tüm matema-
tikçi ve geometriciler arasında adı geometriyle en çok 
anılan kişi olan Öklid’e bu ününü, Elementler isimli 
eseri getirmişti.” ifadesinden, B seçeneğine “O güne 
kadar geometri alanında yapılmış olan tüm çalışma-
ları ve kendi önermelerini, kırk yaşında kaleme aldı-
ğı bu eserinde derledi.” ifadesinden, C seçeneğine 
“Kitabı, 19. yüzyıla kadar bütün dünyada akademik 
çevrelerde ders kitabı olarak okutuldu.” ifadesinden, 
E seçeneğine “Matematik tarihinin en başarılı ese-
ri olarak kabul edilen Elementler’i daha önce hiçbir 
eserde rastlanmayan bir duruluk ve kesinlikle kaleme 
alan Öklid, içeriğinden çok konuları sunuşu açısından 
önemli olan eserinde önce bir takım tanımlar, aksi-
yomlar ve postulatlar verdi.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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35. A seçeneğine “Muzaffer İzgü’ nün önemli eserleri-
nin olduğu bilinmektedir. Okurun, özellikle İzgü’nün 
eserlerinde çocuklara yönelik unsurların yer aldığını 
görmesi, yazarı bu alana iten sebeplerden olmuştur.” 
ifadesinden, C seçeneğine “Çocuk ve gençlik ede-
biyatının geçmişi oldukça gerilere gidiyor. 18. ve 19. 
yüzyılda ekonomik ve sosyolojik koşulların doğurduğu 
ihtiyaç sebebiyle bir zorunluluk gibi ortaya çıkmış ve 
günümüze dek gelişerek devam etmiştir.” ifadesin-
den, D seçeneğine “Sanayileşmenin sonrasında da 
eğitim sistemindeki değişiklikler çocuk edebiyatının, 
gençlik edebiyatına göre biraz daha geride kalmasına 
neden oldu.” ifadesinden, E seçeneğine “18. ve 19. 
yüzyılda ekonomik ve sosyolojik koşulların doğurduğu 
ihtiyaç sebebiyle bir zorunluluk gibi ortaya çıkmış ve 
günümüze dek gelişerek devam etmiştir.” ifadesinden 
ulaşılabilir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

36. A seçeneğine “Prefabrik yapılarda en çok dikkat edil-
mesi gereken unsur ısı ve ses yalıtımıdır.” ifadesin-
den, B seçeneğine “Malzeme ne kadar kaliteli olsa da 
ustanın elindeki son hâl, daha önemlidir.” ifadesinden, 
C seçeneğine yine aynı ifadeden, D seçeneğine “Bu 
nedenle prefabrik yapımının özellikle son dönemler-
de iyice arttığı ülkemizde birtakım önlemlerin alındığı, 
malzeme bulma kolaylığı ve işçilik konusunda yol kat 
edilmesi hususları, incelemeye açıktır.” ifadesinden 
ulaşılabilir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

37. A seçeneğine “Bir ülkenin başından ne kadar çok olay 
geçerse hassas insanlar olan şairler de bir o kadar bu 
durumdan etkilenirler.” ifadesinden, B seçeneğine “Şi-
irlerine konu edindikleri gibi dillerine de o olaylardan 
izler yüklerler.” ifadesinden, D seçeneğine “Verimli ol-
mak derken çok eser vermenin dışında faydalı eserler 
vermelerini de kastediyorum.” ifadesinden, E seçene-
ğine “Şairler, tanıtımlarını sağlam yaparlarsa verimli 
olmaları da kaçınılmazdır.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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38. A seçeneğine “Çeviri eserler, harfi harfine çevrilse 
dahi duyguyu geçirebilme konusunda yetersiz kala-
caklardır.” ifadesinden, B seçeneğine “Çevirmenler, 
ellerinden geleni yapsalar da mutlaka yazarın hissini 
aktarma konusunda çaresiz kalacaklardır.” ifadesin-
den, D seçeneğine “Tiyatro eserlerinde zaman zaman 
asıllarına yaklaşılsa da özellikle şiirlerde okur da bu 
çelişkiyi hissedebilmektedir.” ifadesinden, E seçene-
ğine yine aynı ifadeden ulaşılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

39. Bu soruyu yanlış yaptığını çok iyi biliyorum. Çünkü C 
seçeneği parçada geçen cümleye çok benziyor ama 
tam tersi. Dikkatli ol acele etme.

A seçeneğine “Şiirlerinin özünde hassaslığın yer aldı-
ğını vurgulayan yazar, kişiliğinin de bir o kadar hassas 
olduğunu biliyor olmalı.” ifadesinden, B seçeneğine 
“İlk kitaplarındaki bilgi yoğunluğu, duygusal mısralar 
yerini çoraklaşmış düşüncelere ve duygu yoksunu 
birkaç mısraya bırakmış.” ifadesinden, D seçeneğine 
“Şiirlerinin özünde hassaslığın yer aldığını vurgulayan 
yazar, kişiliğinin de bir o kadar hassas olduğunu bili-
yor olmalı.” ifadesinden, E seçeneğine “İlk kitapların-
daki bilgi yoğunluğu, duygusal mısralar yerini çorak-
laşmış düşüncelere ve duygu yoksunu birkaç mısraya 
bırakmış.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

40. A seçeneğine “Edebiyatımız, daha çok toplum mu sa-
nat mı ikileminde çaba gösterdi.” ifadesinden, B se-
çeneğine “Toplum için sanat anlayışı edebiyatımızın 
birçok döneminde rağbet görse de okur daima şiir gibi 
şiir görmek istedi. Bu anlayış sanat için sanat anla-
yışını körüklemeye yetti.” ifadesinden, C seçeneğine 
“Sanat için diyenlerse daha çok ağır bir dil kullanan, 
konudan ziyade anlatışa önem veren kişilerdir. Birey 
için yapılmalı görüşü ise henüz yaygınlaşmadı.” ifade-
sinden, E seçeneğine “Sanat için diyenlerse daha çok 
ağır bir dil kullanan, konudan ziyade anlatışa önem 
veren kişilerdir.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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41. Parçanın genelinde sanat anlayışlarındaki ikilem ifa-
de edilmiştir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

42. Parçanın girişindeki “insanın her yönü” ifadesi her-
hangi bir alanın daha baskın olmadığı anlamına gelir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

43. - 46. sorular

Hikâyeden çıkarımımız:
Berra ve Emrah’ın aldığı arabaların markasının birer tanesi 
aynı ise bu marka A olamaz, U olamaz. Birer tanesini Sema 
aldığına göre bu marka B olmalıdır.

43. Yasemin’in aldığı araba A,U (Sema’dan farklı) ve B 
(Berra ve Emrah aldı) olamaz. Bu yüzden G ve K mar-
ka olmalıdır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

44. Berra ve Emrah’ın aldıkları arabalar aynı olduğuna 
göre, Berra yabancı ve yerli marka bir B marka araba 
almıştır. Çünkü Berra ve Emrah’ın aynı arabayı alabil-
mesi için geriye yalnızca bir B marka araba kalmıştır.

Doğru cevap E seçeneğidir.
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45. Emrah’ın aldığı B marka araba yabancı ise Berra’nın 
aldığı B marka araba yerlidir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

46. Yasemin, Berra ve Ayşe yerli marka araba almış ola-
bilirler.

Doğru cevap E seçeneğidir.

47. Ali ile Belkıs bu oyunu beş el oynamıştır. Beş el so-
nunda her iki oyuncunun her oyun sonunda 0 ya da 
1 puan aldığı varsayılırsa Ali 2 puan aldığına göre 
Belkıs en fazla 3 puan alacaktır. Bu nedenle Belkıs 4 
puan almış olamaz. Eğer 4 puan almış olsaydı altı el 
oynamak zorunda kalırlardı.

Doğru cevap E seçeneğidir.
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48. Kapı ve anahtar yazanlar 1 puan aldığına göre soru 
kökünde belirtildiği gibi Ali 2.elde kapı, Belkıs anahtar 
yazmış ve puanı Ali almıştır. 5.elde Ali anahtar, Belkıs 
kapı yazmış ve puanı yine Ali almıştır. Ancak 3.elde Ali 
kapı , Belkıs anahtar yazmış ve açıklama kısmındaki 
üçüncü özelliğe göre Belkıs puanı almıştır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

49. 1.el kilit-kilit-beraberlik

2.el kapı-kilit-kapı yener

3.el kapı-kilit-kapı yener

4.el kilit-kilit beraberlik

5.el anahtar-kilit-kilit yener

Belkıs sadece kilit yazsaydı 5.elde kilit, anahtarı yene-
ceğinden 1 puan alırdı.

Doğru cevap A seçeneğidir.

50. 4.elde anahtar yazsaydı Ali, Belkıs’ı yenerdi. Bu ne-
denle Belkıs 4.elde anahtar yazmıştır, ifadesi yanlıştır.

Doğru cevap D seçeneğidir.


