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SÖZEL TESTİ ÇÖZÜMLERİ

1. Kesin yargıyı bulma sorularında verilen cümleyi oku-
yup hemen seçeneklere geçin ve yorumları eleyin. 
Cümlede okur olmak için bir sürü şart ileri sürülmüş.

Doğru cevap C seçeneğidir.

2. Ben şiirim diye haykırmayacak, ifadesi şiirin özellikle-
rini ortaya koyduğunuzu söyler.

Doğru cevap C seçeneğidir.

3. İzleyici bunu fark ettiğinde, ifadesi gizli yönlerinin ol-
duğunu ifade eder.

Doğru cevap E seçeneğidir.

4. Hazır su ile ilgili tespit ifade edilirken faturanın artma-
sı vurgusu yapılmıştır. Bu nedenle olumsuz bir durum 
söz konusudur.

Doğru cevap D seçeneğidir.

SÖZEL TESTİ ÇÖZÜMLERİ
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5. Boşluk doldurma sorularında önemli olan son boşluk-
tur. Tek tek bütün boşlukları deneyip vakit kaybetme-
yin. Son boşluğa en uygununu seçin. Son kısımdaki 
oksijen problemi ifadesi dalışın kısa süreli olacağını 
ifade eder. Son boşlukta buna en uygun ifade C se-
çeneğindedir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

6. Son boşluklara baktığınızda ticaret ve alışveriş ifade-
lerinin birbiriyle ilgili olduğunu görürsünüz. 

Doğru cevap C seçeneğidir.

7. Cümleyi okuyup son kısımlara en uygun olanı seçme-
lisiniz. Cümledeki günümüze kadar getirilmiş, ifadesi 
cevaptaki henüz ve devam ettiriyor ifadeleriyle ilgilidir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

8. İlk boşluktaki, davranış ortaya koymak ifadesi ile 
önemli karakterlerini hatırlamaz mısınız ifadeleri 
uyumludur.

Doğru cevap A seçeneğidir.
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9. Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma sorularında 
giriş cümlesi olmaya en uygun, bağlayıcı ifade olma-
yan cümleyi seçmelisiniz. IV numaralı cümle bağlayıcı 
bir ifadeye yer vermemiştir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

10. Giriş cümlesi olmaya en aday ifadeyi bulmaya çalışın. 
Farklı konuya geçen cümleyi aramayın. Çünkü tüm 
cümleler genelde aynı şeyi anlatır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

11. V numaralı ifade devam niteliği gösterse de artık ta-
mamen parçada anlatılandan kopuyor.

Doğru cevap B seçeneğidir.

12. III numaralı ifade giriş cümlesi olmaya en uygun ve 
bağlayıcı ifadelerin olmadığı bir cümledir.

Doğru cevap A seçeneğidir.
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13. Önce yüklemi bulun, sonra da geriden başa doğru 
tamlamaları tamamlayarak sıralama yapın.

Doğru sıralama: III-V-I-IV-II

Doğru cevap C seçeneğidir.

14. Önce yüklem bulunup sonra başa doğru tamlamalar 
tamamlanarak gidilir.

Doğru sıralama: V-IV-III-II-I

Doğru cevap D seçeneğidir.

15. Hemen parçayı okudun ve tek tek denedin tabii. Bu 
yüzden de yapamadın. Yüklemi bulun ve başa doğru 
tamlamaları tamamlayarak gidin.

Doğru sıralama: II-I-V-IV-III

Doğru cevap E seçeneğidir.

16. Yüklemi bulup tamlamaları tamamlayarak gidin.

Doğru sıralama: V-III-II-IV-I

Doğru cevap C seçeneğidir.
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17. Yer değiştirme sorularında I numaralı cümle girişse 
sabitlenir. Giriş değilse yer değiştirmelidir. I numaralı 
cümle giriş cümlesi olduğu için sabitledik. II numaralı 
cümle I numaranın devamı olmadığı için yer değiştir-
melidir. III numaralı cümle I numaranın devamı olduğu 
için II ile III yer değiştirmelidir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

18. I numaralı cümle giriş cümlesi olduğu için sabitledik. II 
numaralı cümle I numaranın devamı olmadığı için yer 
değiştirmeliyiz. IV numaralı cümle I numaranın deva-
mı olduğu için II ve IV yer değiştirmelidir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

19. I numaralı cümle giriş cümlesi olmadığı için yer değiş-
tirmelidir. Giriş cümlesi olmaya en uyun ifade V numa-
radır. I ve V numara yer değiştirmelidir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

20. I numaralı cümle giriş cümlesidir. II numaralı cümle I 
numaranın devamı olduğu için o da sabitlenir. III nu-
mara akışı bozduğu için yer değiştirmelidir. IV numara 
II numaradan sonra gelebileceği için III ve IV numara 
yer değiştirmelidir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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21. Karşılaştırma cümlelerinde “en, ise, göre, de bağla-
cı vs” yer alır. III numaralı cümledeki “birçok canlıya 
göre” ifadesi karşılaştırma içermektedir. 

Doğru cevap C seçeneğidir.

22. Nedir ve kimdir sorularının cevabı bize tanım cümlesi-
ni verir. II numaralı cümlede eleştiri kavramının tanımı 
yapılmıştır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

23. Parçanın giriş kısmını okuyup seçenekleri denemek 
en hızlı çözüm yoludur. “İnsan ilişkilerinde esas alı-
nacak nokta, yaptığınız iyiliğin tamamen tek taraflı 
olduğunu kendinize kabul ettirmektir. Bunu başarabi-
len insan sayısı oldukça azdır.” ifadesi B seçeneğine 
karşılıktır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

24. A seçeneğine “Üç ciltten oluşan eser, şive ve ağız 
özellikleri de bulundurur. Kilisli Rıfat Bilge tarafından 
araştırılmıştır.” ifadesin, B seçeneğine “. Zengin ve 
soylu kimselere ait bir özellik olan eserin sonuna ha-
rita koyma geleneği etkili olmuş, eser sonuna harita 
konulmuştur.” ifadesinden, C seçeneğine “. Lügatte 
sav, sagu, koşuk gibi türlere ait onlarca bilgi vardır. 
İfadesinden, E seçeneğine “Divan-ı Lügati’t-Türk adlı 
eser, ilk Türkçe sözlüktür.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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25. Parçadaki “Bu eserlerde genellikle kronolojik bir sıra 
izlenir.” ifadesi B seçeneğindeki “çoğu zaman, za-
mansal geri dönüşler yapılır.” ifadesiyle çelişen bir 
görüştür.

Doğru cevap B seçeneğidir.

26. Altı çizili ifade sorulduğunda, parçayı okumayın, direkt 
olarak altı çizili ifadeyi okuyup seçeneklere geçin. “ke-
lamını zemheri ayında bulmamış” derken “zemheri” 
sözcüğü kış ayları için kullanılan bir ifadedir. Genel-
likle çok çetin geçen kış ayları için kullanılır. Doğal 
olarak böyle bir ayda bulmamış ifadesi, zor şartlarda 
kazanmamış anlamını düşündürür. 

Doğru cevap C seçeneğidir.

27. A seçeneğine “. Ülkemizde birçok türü olsa da inanıl-
maz bir çeşitliliği vardır.” ifadesinden, B seçeneğine 
“Aynı zamanda doğuya doğru bakacak şekilde de dik-
memeniz gerekir. Batı yönüne dikilmek, ortancaların 
en sevdiği şeydir.” ifadesinden, C seçeneğine yine 
aynı ifadeden, E seçeneğine “Boyları da on beş yirmi 
metreyi bulur bu çiçeklerin.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

28. Söylenebilir sorusunda parçada geçen bir ifadeyi se-
çeneklerde de bulmalısınız. “Edebiyatımızda deneme 
türü asla bir kenara atılmamış, diğer türlere nazaran 
daima göz önünde tutulmuştur.” ifadesinden E seçe-
neğine ulaşılabilir.

Doğru cevap E seçeneğdir.
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29. Parçadaki “ Biyografilerdeki üçüncü kişi ağzından an-
latım ise samimiyetin olmamasındaki diğer bir etken-
dir.” ifadesinden A seçeneğine ulaşılabilir

Doğru cevap A seçeneğidir.

30. Parçada soru sorma ve bir şeyi eleştirme hissedilmek-
tedir. Bu özellikler bize tartışmayı hatırlatır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

31. Cümledeki “yetiştirebilecekken” ifadesi “yetiştirme 
imkânı varken” anlamını ifade eder. D seçeneğindeki 
“yapma imkânı olduğu hâlde” ifadesiyle aynı anlamı 
belirtir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

32. Bir sözcük verip de belli bir anlama gelip gelmediği 
sorulursa sorulan anlamı o sözcüğün yerine koyarak 
deneyin. C seçeneğindeki “ateş tarlanın her yanını 
sardı” ifadesi “yayılmak” anlamında kullanılmıştır.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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33. Yakındığı durum sorulduğunda parçanın girişine bak-
manız yeterli olur. “Öz Türkçe ile eser verme çabası 
Milli edebiyatın en büyük gayesiydi ama olmadı. Çün-
kü hâlâ eski özlemiyle yazan kalemler vardı. Bu du-
rumda nasıl yenileşilebilir ki? Öz Türkçe demek özü-
müze dönmek, özümüze inmek demek.” ifadesi bizi 
doğru cevaba götürür.

Doğru cevap D seçeneğidir.

34. A seçeneğine “Özellikle Şinasi’nin başı çektiği bu an-
layış tam olarak uygulanamasa da büyük gayret sarf 
edildi.” ifadesinden, B seçeneğine “Bu geleneği öyle 
bir çırpıda bir kenara atmak kolay değildi.” ifadesin-
den, C seçeneğine “Ahmet Mithat Efendi’nin onlarca 
hikâyesi de dilde sadeleşme anlayışını yansıtamadı.” 
ifadesinden, E seçeneğine “Tanzimat 1.Dönem edebi-
yatımızın ileri sürdüğü görüşlerin başında dilde sade-
leşme anlayışı geliyor. Özellikle Şinasi’nin başı çektiği 
bu anlayış tam olarak uygulanamasa da büyük gayret 
sarf edildi. Şinasi her ne kadar sade dili savunsa da 
arkada yok sayılamayacak bir Divan edebiyatı gele-
neği vardı.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

35. A seçeneğine “Okuma kültürü kazanmış insanların 
kavramsal yönden de oldukça gelişmiş oldukları bir 
gerçektir. Özellikle de dergi okurluğu noktasında belli 
bir yol kat edenler, kavramlara hâkimiyet konusunda 
her zaman liderdirler.” ifadesinden, B seçeneğine 
“Özellikle de dergi okurluğu noktasında belli bir yol 
kat edenler, kavramlara hâkimiyet konusunda, okuma 
kültürünü kazanma noktasında her zaman liderdirler.” 
ifadesinden, C seçeneğine  yine aynı ifadeden, D 
seçeneğine “Gerçekten okur olanlarla sahte okurları 
ayırt edebildiğiniz her yerde kavramsal gücü hissede-
bilmeniz mümkündür.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap E seçeneğidir.
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36. A seçeneğine “Türküler, halkımızın çektiği acıların 
anlatıldığı bir edebî türdür. Türkülerde acıları en de-
rinlikte hissedebilmeniz mümkündür.” ifadesinden, C 
seçeneğine “Mutlaka belli şive farklılıklarıyla bir yö-
renin türküsü olma durumu söz konusudur.” ifadesin-
den, D seçeneğine “Türkülerin yöreye göre değişen 
şive özellikleri de aslında türkülerin bölgesel özellikler 
taşıdığını da gösterir.” ifadesinden, E  seçeneğine de 
yine aynı ifadeden ulaşılabilir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

37. A seçeneğine “Hoca fıkraları dil özellikleri bakımından 
da biz okurlara rahatlıkla ulaşabilmektedir. İşte bu ne-
denle fıkraların anlaşılırlığı, okunurluğu ve kalıcılığı 
da artmıştır.” ifadesinden, B seçeneğine “Artık ulusal 
boyutları aşacak bir duruma gelmiştir.” ifadesine, C 
seçeneğine “Özellikle okul kitaplarının mutlaka bir kö-
şesinde yer alan Nasreddin Hoca fıkraları dil özellikleri 
bakımından da biz okurlara rahatlıkla ulaşabilmekte-
dir. İşte bu nedenle fıkraların anlaşılırlığı, okunurluğu 
ve kalıcılığı da artmıştır.” ifadesinden, E seçeneğine 
“Bu durumun bilincinde olan birçok edebiyat tarihçisi 
de Nasreddin Hoca’nın bizler için önemini her fırsatta 
dile getirmektedirler.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

38. Parçada “Tartışma demek, münakaşa demek değildir. 
Münakaşa kuralsızdır, tartışma âdeta kurallar bütünü-
dür. Tartışırken münakaşada olduğu gibi zamansız ve 
sebepsiz söz bölmeler mümkün değildir.” ifadelerin-
den cevaba ulaşılabilir.

Doğru cevap E seçeneğidir.
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39. A seçeneğine “Her ne kadar yöneticinin olduğu bir tar-
tışma ortamı kurulsa da bir süre sonra dinleyicilerin 
bile katıldığı garip bir ortamda bulursunuz kendinizi.” 
ifadesinden, B seçeneğine “Münakaşada buna asla 
dikkat edilmez.” ifadesinden, C seçeneğine “Müna-
kaşa kuralsızdır, tartışma âdeta kurallar bütünüdür.” 
ifadesinden, D seçeneğine “Aslında tartışmanın özü 
olan kural tanınırlık, başarılı olamadığımız bir unsur.” 
ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap E  seçeneğidir.

40. Parçanın genelinde ağırlıklı olarak bir bilgilendirme 
vardır. Tartışma ve münakaşa kavramları hakkında 
bilgi verilmiştir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

41. Parçada tartışma ve münakaşa kavramlarının şu anki 
hâli ve daha önce bilinen hâlleriyle ilgili bir ilgi kurul-
muştur.

Doğru cevap A seçeneğidir.

42. Parçadaki “Mesleğine âşık olan kimseler, ne kadar 
süre ve ne zorlukta çalışırlarsa çalışsınlar yorulmaz-
lar. Yorulmamanın beraberinde de işe verimli yakla-
şım ve iş hayatında başarı gelir. Yani ortam ne denli 
güzel olursa olsun, çalışma arkadaşlarınız ne denli 
düzgün insanlar olursa olsun meselenin altında yatan 
gerçek, mesleğe duyulan aşktır.” ifadelerinden C se-
çeneğine ulaşılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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43. Parçada işini seven kişilerin mutlu oldukları, doyuma 
ulaştıkları vurgulanmıştır. Bu kişilerin şikayet etmele-
rinden bahsedersek parçada anlatılanla çelişmiş olu-
ruz.

Doğru cevap E seçeneğidir.

44. A seçeneğine “Mesleğine âşık olan kimseler, ne ka-
dar süre ve ne zorlukta çalışırlarsa çalışsınlar yorul-
mazlar. Yorulmamanın beraberinde de işe verimli 
yaklaşım ve iş hayatında başarı gelir.” ifadesinden, 
B seçeneğine “Bir de son anlarda karar veren ama 
işini gerçekten seven insanlar var. Onların bir kısmı 
ilerleyen zamanlarda işinden soğurken bir kısmı doğ-
ru karar verdiği için mutlu olmaktadır.” ifadesinden, C 
seçeneğine “Ama küçüklükten beri dile getirdiğiniz bir 
mesleğe sahip olduğunuzda onun hazzını yaşamak 
bir başkadır. Böyle insanların sayısı azdır ama yine 
de karşılaştıklarınıza bu hazzı sormak yerinde bir 
davranış olacaktır.” ifadesinden, E seçeneğine “Yorul-
mamanın beraberinde de işe verimli yaklaşım ve iş 
hayatında başarı gelir.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

45.  S  Z

T  Y

V  U

Serhat ve Zeki en kuzeyde; Umut ve Veli en güneyde 
yer almaktadır.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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46. Tahir batıda Umut ise Tahir’in güneydoğusunda yer 
almaktadır.

Doğru cevap A seçeneğidir.

47. Zeki’nin evi Veli’nin evine göre kuzeydoğudadır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

48. I. Durum

Binişler:

P(Davut) - K(Fırat-Emre) - S(Burak) - U(Ali-Ceyda)

İnişler:

U(Davut-Burak) - R(Emre)

II.Durum

Binişler:

P(Davut) - K(Furkan- Emre) - S(Burak) - U(Ali-Ceyda)

İnişler:

P(Emre) - U(Davut-Burak) - R(Fırat)

Her iki durumda da Emre - Burak - Ceyda sıralaması 
önce binenden sonra binene doğrudur.

Doğru cevap A seçeneğidir.
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49. I. Duruma göre;

Binişler:

P(Davut) - K(Fırat-Emre) - S(Burak) - U(Ali-Ceyda)

İnişler:

U(Davut-Burak) - R(Emre)

Doğru cevap B seçeneğidir.

50. II. Duruma göre;

Binişler:

P(Davut) - K(Furkan- Emre) - S(Burak) - U(Ali-Ceyda)

İnişler:

P(Emre) - U(Davut-Burak) - R(Fırat)

Doğru cevap D seçeneğidir.


