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1. Anlam bütünlüğünü bozma sorularında giriş cümlesi 
olmaya en aday ifadeyi bulmalısınız. II numaralı cüm-
le giriş cümlesi olmaya en aday ifadedir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

2. III numaralı cümle parçadan kopuk bir cümle olmasa 
da giriş cümlesi niteliği taşımaktadır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

3. I numaralı cümle, giriş cümlesi niteliği taşımaktadır. II 
numara da I numaranın devamı olmadığı için cevap I 
numaradır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

4. V numaralı cümle, anlatılanların dışında olmasa da bir 
genelleme yapmaktadır. 

Doğru cevap D seçeneğidir.
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5. Son boşluğa en uygun ifade seçilmelidir. “işleri bile 
ebeveynlerine yaptırmış olmalarıdır” ifadesi “yapma-
ları mümkün olan “ ifadesiyle ilgilidir.

Doğru cevap C seçeneğidir. 

6. Cümlenin son boşluğu olumlu bitecek bir şekilde boş 
bırakılmış. Seçenekler arasında bu duruma en uygun 
olan seçenek D seçeneğidir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

7. Cümlenin son boşluğundan sonra “her şeyiyle his-
setmek” ifadesi “sayfaları geçmek” ifadesinin tersi bir 
ifadedir. Son boşluktaki “değil” ifadesi de tersi bir du-
rumu gerektiriyor.

Doğru cevap A seçeneğidir.

8. “neden sonuç ilişkilerini” ifadesi “belirgin kılması” ifa-
desi ile ilgilidir. 

Doğru cevap C seçeneğidir.
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9. Cümlede uzun soruların zor olduğu algısını kırmak 
gerektiği ifade edilmiştir. Ama netlik söz konusu de-
ğildir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

10. Cümledeki “Sokak köpeklerinin bakımını üstlendiği 
günden beri insanlara da merhametli davrandığını 
söyleyen arkadaşım” ifadesi D seçeneğine götürür.

Doğru cevap D seçeneğidir.

11. Cümledeki “nasıl olduklarını değil,nasıl olmaları ge-
rektiğini söylüyor” ifadesi B seçeneğine götürür.

Doğru cevap B seçeneğidir.

12. Cümlede eğitim seviyesinin yeme içme alışkanlıkları-
na kadar etkili olduğu söylenmektedir.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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13. Sıralama sorularında önce yüklem bulun sonra geriye 
doğru tamlamaları tamamlayarak ilerleyin.

Doğru sıralama : III-II-I-V-IV

Doğru cevap E seçeneğidir.

14. Önce yüklem bulun, sonra geriye doğru tamlamaları 
tamamlayarak ilerleyin.

Doğru sıralama: II-I-V-IV-III

Doğru cevap C seçeneğidir.

15. Önce yüklem bulup, sonra geriye doğru tamlamaları 
bularak ilerleyin.

Doğru sıralama: V-III-II-IV-I

Doğru cevap B seçeneğidir.

16. Doğru sıralama: III-II-I-V-IV

Doğru cevap E seçeneğidir.
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17. I numaralı cümle giriş cümlesi niteliği taşımadığı için 
yer değiştirmelidir. Giriş cümlesi olmaya en uygun ifa-
de IV numara olduğu için I ve IV numaralı cümleler yer 
değiştirmelidir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

18. I numaralı cümle giriş cümlesidir, sabitlenmelidir. II 
numaralı cümle I numaranın devamı olmadığı için yer 
değiştirmelidir. III numaralı cümle I numaradan sonra 
gelebileceği için II ve III numaralı cümleler yer değiş-
tirmelidir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

19. I numaralı cümle giriş cümlesi olduğu için sabitlenir. 
II numara I numaranın devamı olduğu için o da sa-
bitlenir. III numaralı cümle akışı bozduğu için yer de-
ğiştirmelidir. V numaralı cümle III numaradan sonra 
gelebileceği için III ve V numaralı cümleler yer değiş-
tirmelidir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

20. I numaralı cümle giriş cümlesi olduğu için sabitlenir. 
II numara I numaranın devamı olmadığı için yer de-
ğiştirmelidir. IV numaralı cümle I numaradan sonra 
gelebileceği için II ve IV numaralı cümleler yer değiş-
tirmelidir.

Doğru cevap A seçeneğidir.
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21. I ve III numaralı cümlelerde içindeki hislerle dışa vu-
rulanlar arasında fark olacağı ifade ediliyor. “Hisler 
aleyhine” ifadesi sizi yanıltmasın çünkü soruda aynı 
anlamda demiyor, yakın anlamlıdır, diyor.

Doğru cevap D seçeneğidir.

22. II ve III numaralı cümlelerde karşı tarafı susturmaya 
çalışmanın kendi fikirlerimize inanmadığımız anlamı-
na geldiği ifade edilmiştir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

23. Yakınılan durum sorulduğunda, parçanın girişini oku-
manız yeterli olur. “Sosyalleşme noktasında ellerinde 
telefonla dolaşan insanlar tek sorumlu olarak görül-
memeli. Sanki ellerindeki telefonları bir kenara bırak-
salar her yer sosyalleşecek ve her şey düzelecek.” 
ifadesi bizi cevaba götürür.

Doğru cevap E seçeneğidir.

24. Parçada “Özellikle şiir okurken yaşadığınız hazzı ifa-
de etmek, mümkün değildir. Aynı şeyi, susuzluğun do-
ruklarındayken kana kana içeceğiniz bardak bardak 
suda da hissedersiniz.” ifadesi şiir okumanın verdiği 
hazzın hayatın bir anında da yaşanabileceği ifade 
ediliyor.

Doğru cevap B seçeneğidir.
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25. A seçeneğine “Benim öykülerimde okur, olay örgüsü 
içerisinde kendisine yer bulmadı mı ben o öyküyü, 
öykü saymam.” ifadesinden, B seçeneğine “Bir de 
kahramanlar arasında bağ kurup okurla birlikte hare-
ket edebilirse her şey tamamdır.” ifadesinden, D seçe-
neğine “Zaman, yine okur merkezli olup okuru mutlu 
edecek bir dilimi ifade etmelidir.” ifadesinden, E seçe-
neğine “Yani öykülerimde tamamen okur merkezli bir 
tutum içinde olmadığımı belirtmek isterim.” ifadesin-
den ulaşılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

26. Parçada “Yapılan değerlendirmeleri kendi akıl süz-
gecinizden geçirmeli ve kendinden bir şeyler katarak 
aktarmalı.” ifadesi B seçeneği ile çelişir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

27. A seçeneğine “Öykülere yaklaşım hemen hemen her 
coğrafyada, temelde aynı olmuştur.” ifadesinden, B 
seçeneğine “Durum öyküsünde, sadece bir durumun 
ele alınması, çocukluk anılarını anlatmayı engellemiş 
olabilir.” ifadesinden, C seçeneğine “Kısacık yaşamı-
na yüz yirmiye yakın öykü sığdıran yazarımız, çocuk-
luk anılarını anlattığı öykülerinde daha da ön plana 
çıkmıştır.” ifadesinden, E seçeneğine “Ele alınan ko-
nular ve anlatış tarzı farklı olsa da yaklaşımlar hiç de-
ğişmemiştir.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

28. Parçada “Ressamların her türlü kişisel duygularını 
fırçalarıyla buluşturmaları, garipsenmemeli.” ifadesi B 
seçeneğine ters düşer.

Doğru cevap B seçeneğidir.
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29. A seçeneğine “Sözlü dönem Türk edebiyatı, yarım 
uyağın kullanıldığı, ahengin ön planda olduğu bir şiir 
diliyle de karşımıza çıkıyor. “ ifadesinden, C seçene-
ğinde “kullanılmamıştır” yazıyor dikkat etmelisiniz. D 
seçeneğine “Kulaktan kulağa” ifadesinden, E seçe-
neğine “Sözlü dönem Türk edebiyatının en önemli 
özelliği yabancı etkilerden uzak bir edebiyat dönemi 
olmasıdır.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

30. I ve III numaralı ifadeler parçadaki, çocukların kendi 
kararlarını vermeleri konusundaki sıkıntılarının nede-
nini ifade eder.

Doğru cevap D seçeneğidir.

31. I numaralı cümledeki “ister istemez” ifadesi kaçınıl-
maz bir durumu ifade etmektedir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

32. Parçada sürekli çocuklarını kıyaslamanın zararı ifade 
edilmektedir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

33. Pişmanlık, yapılan bir şey için duyulan üzüntüdür. IV 
numaralı cümlede yapılan bir şey için üzüldüğü belir-
tilmiştir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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34. Organik olarak satılan ürünlerin büyük bir çoğunlu-
ğunun organik olmadığı ifade edilmiştir. Tamamının 
organik olmadığı söylenmemiştir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

35. Hayıflanma, yapmadığımız bir şey için üzülme duru-
mudur. V numaralı cümlede de bu durum vardır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

36. Parçadaki ikilem, bazı sözlerin ne anlama geldiğinin 
tam olarak bilinememesidir. Bunu gidermek için de 
sözlere şahit olan yakınlara ihtiyaç vardır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

37. Parçanın son kısmı bizi daima ana düşünceye götü-
rür.

Doğru cevap B seçeneğidir.

38. Parçada sözlerin tam olarak bilinmemesi ikilemi ifade 
edilmiştir. C seçeneği bu ifade ile çelişmektedir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

39. A seçeneğine I numaralı cümleden, B seçeneğine IX 
numaralı cümleden, C seçeneğine V  numaralı cüm-
leden, E seçeneğine II numaralı cümleden ulaşılabilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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40. A seçeneğine parçanın genelinden B seçeneğine I 
numaralı cümleden, C seçeneğine VI numaralı cümle-
den, D seçeneğine VI numaralı cümleden ulaşılabilir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

41. A seçeneğine V, VI numaralı cümlelerden, C seçene-
ğine I numaralı cümleden, D seçeneğine II numaralı 
cümleden, E seçeneğine IX numaralı cümleden ula-
şılabilir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

42. III numaralı cümledeki “anlaşılır” ifadesi öznel bir ifa-
dedir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

43. V numaralı cümleden E seçeneğine ulaşılabilir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

44. A seçeneğine VI numaralı cümleden, B seçeneğine 
parçanın genelinden, C seçeneğine II numaralı cüm-
leden, E seçeneğine I numaralı cümleden ulaşılabilir.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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45. Soruda bilgi yarışmasına katılan 8 kişinin aralarında 
yaptıkları yarışmalarda kimleri eledikleri hakkında bil-
gi verilmiştir.

Öncelikle bilmemiz gereken 8 kişi katıldığına göre ilk 
turda 4 yarışmanın olacağıdır. 4 kişi de elenecektir. 
2.Turda 2 maç olacaktır, 4 kişi elenecektir, 2 kişi ka-
lacaktır. Finalde de 2 kişi karşılaşacak, biri şampiyon 
olacaktır.

Verilen bilgilerden şu sonuçlara varabiliriz:

 - Ahmet; Burak, Ceren, Deniz, Hasan isimli kişiler-
le karşılaşmamıştır.

 - İlk turda Burak ile Emel; Gönül ile Ceren karşılaş-
mıştır.

Çıkarım:

Ahmet adlı kişi geriye kalan Faruk ile karşılaşabilir.

1.tur

A-F

B-E

C-G

D-H

2.tur

E-F

G-D

3.tur

F-D

Tabloya göre Faruk, Ahmet’le karşılaşır.

Doğru cevap A seçeneğidir.

46. Öncülde son karşılaşmayı Emel’i eleyen Faruk ile Gö-
nül’ü eleyen kişi yapmıştır denmiştir. Sonraki öncülde 
de D şampiyon olmuş deniyor. Şöyle bir eşleştirme 
yapacak olursak;

Emel-Faruk

Gönül-Deniz 

Doğal olarak Faruk ile Deniz karşılaşır. Şampiyon De-
niz olur.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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47. Şampiyonun Deniz olduğunu biliyoruz. Deniz ilk turda 
Hasan’la karşılaşmıştır. İkinci turda Gönül ile karşılaş-
mıştır. Son turda ise Faruk ile karşılaşmıştır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

48. 1 2 3 4
Ertan Görkem

1988 1999 1977 1966
Temmuz Sokak

1966 yılında çekilen fotoğraf sokak temalı ise sokak 
temalı fotoğraf iki numaralı fotoğraf olamaz.

Doğru cevap C seçeneğidir.

49. Öncülümüze göre iki numaralı fotoğrafı çekenin kim 
olduğunu bilmemekteyiz.

Doğru cevap E seçeneğidir.

50. Tabloya göre iki fotoğrafı çekenin kim olduğu bilin-
memektedir. 4. fotoğrafı kimin çektiğini bilirsek 1988 
yılındaki fotoğrafı kimin çektiğini bulabiliriz.

Doğru cevap B seçeneğidir.


