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1. “ ---- kırmamız” sözcüğü ile uyum sağlayan iki sözcük-
ten “kalıpları” (diğeri zincirleri) ilk boşluğa getirilmeli, 
“klişeleştirmekten….” sonraki yani ikinci boşluğa ise 
“vazgeçmemiz” getirilmelidir ki anlamsal bütünlük sağ-
lansın.

 CEVAP: C

2. Soruda ilk boşluğu karşıtlık ilgisi sağlayacak “buna 
karşın” ile ikinci boşluğu da “aksine” sözcüğü ile ta-
mamlamak uygun olacaktır.

 CEVAP: A

3. Soruda ön sayıltı (ön varsayım), “örtülü anlam unsur-
ları taşımak” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımı en iyi 
C seçeneğindeki cümle örneklendirmektedir.

 CEVAP: C

4. Soruda son cümle olan “Zenginlerden alıp bunları 
halkın ihtiyaçlarını gidermek için kullanan eşkıyalar, 
halkta bir tepki yaratmamış”ı en iyi tamamlayan yargı 
“aksine halk, onları zulme karşı mücadele eden kahra-
manlar olarak görmüştür.” yargısıdır. Çünkü halk, ken-
disine fayda sağlayana, tepki göstermek yerine onu 
bağrına basmayı tercih eder.

 CEVAP: B

5.  Metinde Nobel Barış Ödülü’nü almak için “Dünya ba-
rışına katkı sunma”nın esas alındığı, bu özelliğe sahip 
herkese ya da kuruluşa ödülün verilebileceği sonucu-
na ulaşılmaktadır.

 CEVAP: E

6. Soru metninde geçen “…belge niteliği taşıyan fotoğ-
raflarla bizlere önemli bir hafızayı miras bıraktı.” cüm-
lesindeki “miras bırakmak” ifadesi sanatçının artık ya-
şamadığı anlamına da gelmektedir.

 CEVAP: D



ALES – 1

7. Soru metninde geçen “…ünlü matador sedyede can 
verirken dışarıdan arenaya çıkan yeni matadoru çılgın-
ca alkışlayan kalabalık…” ifadesi seyirci için aslolanın 
kendisinin eğlendirilmesi olduğu, bunu kim yapıyorsa 
onun baş tacı edileceği sonucu ortaya çıkmaktadır; 
başka bir deyişle seyirci, “Ölen ölür, kalan sağlar bi-
zimdir.” söyleminin başka bir versiyonu olan “Kral öldü, 
yaşasın kral!” söylemine uygun davranmaktadır.

 CEVAP: B

8. Soruyu oluşturan ve karmaşık halde verilmiş sözler 
“içerik, mantık, dil ve anlam” gözetilerek dizildiğinde 
aşağıdaki sıralama ile anlamlı bir metne dönüşür: 

 (III) Yunanca “Ierarchía” kelimesine dayanan (V) hi-
yerarşi, oluşum açısından (II) bir toplumdaki veya ku-
ruluştaki bireylerin belirli faktörlere bağlı olarak (IV) 
statü, görev, ast-üst ilişkilerini sınıflandıran ve (I) bu 
sınıflara bağlı standartlar sunan yapıdır.

 Köprü görevindeki koyu renkle yazılmıştır.

 CEVAP: B

9. Soruyu oluşturan ve karmaşık halde verilmiş cümleler 
“içerik, mantık, dil ve anlam” gözetilerek dizildiğinde 
aşağıdaki sıralama ile anlamlı bir metne dönüşür: 

 (III) Sürekli gülümseyenleri sever misiniz? (V) Hani 
sağlarına bakarlar gülümserler, sollarına bakar gü-
lümserler. (II) Yalandan gülümseye gülümseye 
bütün işlerine bir düzmecilik siner. (I) Doğrusu, ben 
iğrenirim öylelerinden. (IV)Öylelerini gördüm mü, ka-
çarım. 

 Köprü görevindeki koyu renkle yazılmıştır.

 CEVAP: B
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10. Soruyu oluşturan ve karmaşık halde verilmiş cümleler 
“içerik, mantık, dil ve anlam” gözetilerek dizildiğinde 
aşağıdaki sıralama ile anlamlı bir metne dönüşür: 

  (IV) Türünün ilk örneği Edgar Allan Poe tarafından 
Morgue Sokağı Cinayeti ile verilen polisiye roman, 
çok okunmasına rağmen edebiyatın üvey evladı ola-
rak kabul edilmiştir. (V) Edebiyatımıza çeviri yoluyla 
giren polisiye roman, Türk okuru tarafından ilgiyle 
karşılanmış, Peyami Safa ve Kemal Tahir gibi ya-
zarlarımız bu türde eserler vermiştir. (III) Ancak bu 
yazarlar, biyografilerinde görünmesini istemedikleri 
için olsa gerek, bu tür eserlerinde takma ad kullan-
mışlardır. (I) Hatta bazı ediplerimiz, polisiye roman 
yazmış olmalarına rağmen bu eserlerinden kendileri 
de bahsetmemeyi tercih etmişlerdir. (II) Bunlardan 
biri de Necip Fazıl’dır ve üstat, Meşum Yakut adlı po-
lisiye romanından hayatının son demlerine kadar hiç 
söz etmemiştir. 

 Köprü görevindeki koyu renkle yazılmıştır.

 CEVAP: A

11. Soruyu oluşturan ve karmaşık halde verilmiş cümleler 
“içerik, mantık, dil ve anlam” gözetilerek dizildiğinde 
aşağıdaki sıralama ile anlamlı bir metne dönüşür: 

 (III) Çok partili hayat ve özgürlük ortamı, Türkiye’de 
ekonomik büyümenin ve sanayileşmenin de önünü 
açar. (V) Tarıma dayalı ekonomik yapıya sahip ülke-
nin sanayileşmesi köyden kente göçleri de berabe-
rinde getirir. (II) 1950’li yıllarda başlayan bu göçler 
neredeyse günümüze kadar devam eden toplumsal 
bir olgudur. (IV) Ancak yaşadığı köyde kasabada ka-
palı kültürle yetişen insanlar, kent kültürüne ayak uy-
durmakta zorluk çekerler. (I) Kent ya bu insanları 
eritir ve kaybeder ya da bozulmuş, yitirilmiş değerlerini 
devam ettirmeye çalışan, ne kendisi ne kentli olabilen 
yeni insan tipini oluşturur. 

 Köprü görevindeki koyu renkle yazılmıştır.

 CEVAP: B
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12. Sorudaki anlam karmaşasını gidermek için V. cümleyi 
II. ile yer değiştirirsek metin anlamlı bir bütüne kavu-
şur:

 (I) Göbeklitepe, Şanlıurfa il merkezinin 22 km kuzey-
doğusunda yer alan, dünyanın bilinen en eski kült 
yapılar topluluğudur. (V) Bu yapıların ortak özelliği, 
T biçimindeki 12 dikilitaşın yuvarlak planda dizilmiş, 
aralarının ise taş duvarla örülmüş olmasıdır. (III) T bi-
çimindeki 12 taşın ortasına ise daha yüksek boyda 
iki dikilitaş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. (IV) Hem 
ortadaki iki taşın hem de onları çevreleyen 12 dikilita-
şın üzerinde çeşitli hayvan sembolleri kabartma veya 
oyulma yoluyla betimlenmiştir. (II) Bu sembollerin 
meydana getirdiği motifler yer yer bir süsleme olama-
yacak kadar yoğun işlenmiştir taşlara.

 Köprü görevindeki koyu renkle yazılmıştır.

 CEVAP: C

13. Soruda verilen cümleleri anlamlı bir bütün haline getir-
mek için II. ile V. cümleleri kendi aralarında yer değiş-
tirmek gerekir:

 (I) Deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda 
ortaya çıkan enerji sonucu meydana gelen sismik 
dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması 
olayıdır. (V) Sismik aktivite ile kastedilen, meydana 
geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklü-
ğüdür. (III) Depremlerin merkezi, büyüklüğü, süresi 
ve zamanını saptayan aygıta sismograf denir. (IV) 
Depremin şiddeti ise Moment magnitüd ölçeği ya da 
eskiden kullanımda olan Richter ölçeği ile belirlenir. 
(II) Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler ge-
nelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler 
yıkıcı olabilir.

 Köprü görevindeki koyu renkle yazılmıştır.

 CEVAP: D
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14. Soruda da metnin anlamsal bütünlüğü V. ile II. sırada 
verilen cümlelerin yerlerini kendi aralarında değiştirile-
rek sağlanır.

 (I) Kutup bölgelerinde, gökyüzünde görülen, yeryüzü-
nün manyetik alanı ile Güneş’ten gelen yüklü parça-
cıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan renk cümbüşü, 
doğal ışımalar görülür. (V) Bu ışımalar, ağırlıklı ola-
rak iyonosferde meydana gelir ve yılın belli zamanla-
rında, genellikle geceleri gözlemlenir. (III) Kuzey en-
lemlerde gözlemlenebilen bu doğa olaylarına Aurora 
Borealis; güney enlemlerdeki oluşumlara ise Aurora 
Australis adları verilir. (IV) Auroralar, atmosferin üst 
taraflarında iyonosfer bölgesinde, genel olarak 80-100 
km yukarılarda oluşmaktadır. (II) Üst katmanlarda 
meydana gelen bu oluşum, iyonize azot atomlarının 
elektron kazanması ve uyarılmış oksijen ve azot atom-
larının temel enerji düzeyine dönmesi sonucu foton 
salınımıyla ortaya çıkar.

 Köprü görevindeki koyu renkle yazılmıştır.

 CEVAP: E

15. Soruda II. cümlede sorunsal romanla ilgili, “…sorun-
sal roman ise okuru kendi kendisiyle savaşım içine 
sokar.” ifadesi ile VI. cümledeki “Sorunsal ya da yan-
sıtmacı diyebileceğimiz edebiyat ise okuyucu beklen-
tilerini göz önünde bulundurur.” görüşü çelişir. IV. 
cümledeki bakış açısı sorunsal romana değil popüler 
romana özgüdür, bu nedenle IV. cümle metnin anlam 
akışını sekteye uğratmaktadır.

 CEVAP: D

16. Soruyu oluşturan ilk dört cümlenin konusu “aura” iken 
V. cümlede konu değişerek “bağışıklık sistemi” oluyor. 
Bu durum anlam akışını engeller çünkü paragrafın tüm 
cümleleri aynı konuyu işler, farklı konu yeni bir parag-
raf yapmayı gerektirir.

 CEVAP: E
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17. Soruyu oluşturan cümleler . (I) Hidrosfer, bir gezegenin 
veya doğal uydunun yüzeyinde, altında ve üstünde bu-
lunan birleşik su kütlesine verilen isimdir. (II) Dünya 
üzerinde 1.386 milyon kilometreküp su olduğu tah-
min edilmektedir. (III) Tuzlu su, bu miktarın %97,5’ini 
oluştururken tatlı su %2,5’ini oluşturmaktadır. (IV) 
Bunlar, yer altı suyu, okyanuslar, göller ve akarsular-
da sıvı ve donmuş formlarda bulunan sulardan oluş-
maktadır. Şeklinde konu ve konuya bakış açısı uyumu 
ile devam ederken (V). cümlede konu yani “Dünya’nın 
hidrosferi,” aynı kalırken konuya bakış açısı tamamen 
değişmiş “… deniz taban yayılması ve kıtaların kayma-
sı nedeniyle şekil değiştirmeye devam etmektedir.”e 
evrilmiştir. Bu durum metnin anlamsal bütünlüğünü 
bozmaktadır.

 CEVAP: E

18. Soruda verilen II. öncüldeki “Kafayı kullanıp ömrümü 
yedi sülaleme yetecek kadar servet yapmakla geçir-
dim.” ifadesi bireysellik ve bencillik içerdiğinden “haya-
tı, bizim Tanrı’ya sunduğumuz bir armağan” yapmaz. I. 
ve III. öncüllerde ise hayatın  diğer insanlara faydalı ve 
Tanrı’nın da hoşuna gidecek şekilde geçirildiği anlam-
ları vardır.

 CEVAP: D

19. Soruda verilen öncüllerden I.si metinden çıkarılabi-
lecek bir yargı içermemektedir çünkü “…topraklarını 
misyonerlere kaptırılması…”nın “köle ticaretine kapı 
aralaması”na dair bir ifade metinde geçmemektedir. 
II. öncüldeki “…inanan kesimde şaşkınlık ve hayal kı-
rıklığı”nı  metinde geçen “bir de ne görelim?..” ifadesi 
karşılamakta, III. öncüldeki “sermayesi din olanların 
zenginleşmesi”, metindeki “İncil bizim oldu topraklar 
onların” ifadesi ile örtüşmektedir.

 CEVAP: E
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20. Soruda paragraf “…Sanat hayatında kalıcılık, yaşa de-
ğil özgünlüğe bağlıdır.”cümlesini temel alan bir düşün-
ce üzerine kurulmuştur. Bu düşünceyi en iyi karşılayan 
ise “Edebiyatta eskilik ve yeniliğin ölçüsü yaş değil, 
özgün eserler bırakabilmektir.” yargısıdır.

 CEVAP: D

 

21. Soruda geçen “Batılı kılığına bürünmüş Doğulu” sözü, 
“ne Batı değerlerini içselleştirebilmiş ne de Doğulu 
değerlerini koruyabilmiş kişi”yi yani “iki cami arasında 
kalmış beynamaz”ı anlatmaktadır. Bu durumu en iyi 
örnekleyen ise “…smokinle çiçekli pembe bir kravat…” 
kombini yapmak olmuştur. Smokin Batı tarzı elbise ve 
bunu tamamlayan tek renkten oluşan papyondur, güllü 
dallı kravat Doğulu zevke özgüdür.

 CEVAP: E

22. Soruyu oluşturan paragrafta yılbaşı gecesini toplumun 
farklı katmanlarını oluşturan bireylerin vazifeden, eko-
nomik ve diğer koşullardan dolayı farklı geçirdiği anla-
tılmıştır.

 CEVAP: D

23. Soru metninde roman kahramanı Zebercet’le ilgili 
“Yedi aylıkken anasının rahminden dışlanır.” İfadesi 
A’daki “Dünyaya gelişinde bile bir olağandışılık, dış-
lanmışlık vardır.” ile, “…babasının ölümüyle idaresini 
ve kâtipliğini büsbütün üstlendiği bu otel” ifadesi B’deki 
“…otelin idareciliği babasından miras kalmıştır.” ile, 
“okul sıralarında arkadaşlarınca, askerlikte komutan-
larınca, ilk gençlikte kadınlarca hor görülür, aşağıla-
nır.” ifadesi C’deki “Hayatının her evresinde insanlarla 
iletişim kurmada yabancılık, acemilik yaşamıştır.” ile, 
“Hiçbir yere ait olamama ve kimse tarafından kabul 
görememe” ifadesi E’deki “Aidiyet sorunu, süreğen bir 
hastalık, bir gölge gibi onu takip etmiştir.” seçeneği ile 
karşılanmaktadır.

 CEVAP: D



ALES – 1

24. Soru metninde geçen “Eskiden bayramlar olağanüs-
tü günlerdi.” ifadesi ile A seçeneği, “Çocuklar bayramı 
iple çekerdi.” ile B seçeneği, “Bugünkü bayramlar tüke-
tim toplumumuzda sadece alışveriş piyasasını yoğun-
laştıran…” ile D seçeneği, “Fırsattan istifade edilerek 
evden kaçılıyor; Bodrum’a, Marmaris’e gidiliyor.” ile E 
seçeneği doğrulanmaktadır. Metinde C seçeneğinde 
ifadesini bulan “Eski bayramların küskünlerin barıştığı 
müstesna zamanlar olduğuna” dair bir ifadeye rastlan-
mamaktadır.

 CEVAP: C

25. Soru metninde geçen “sağduyuyu önce kendi edi-
nen, sonra onu inanç, direnç ve tutarlılıkla kamuya 
mal etmeye çalışan” ifadesi ile A, “kamunun çıkarları 
arasında yine kendini hakem yapabilen ve egosunun 
aleyhine özveride bulunabilen” ifadesi ile B, “sıkışınca 
mazeret kabilinden başkalarının hatalarını ısıtıp ısıtıp 
ortaya süren insan değil” ile C, “zorlukları büyümeden 
önleyen … bunu çözümlemeye çalışan” ifadesi ile D 
seçeneği doğrulanmaktadır. E seçeneğindeki “… hal-
kın arasına karışıp  onların dertlerini yerinde dinlemek” 
örnek devlet adamına ilişkin metinde geçen bir özellik 
değildir.

 CEVAP: E

26. Soru metninde “haşimato” hastalığı ile ilgili “Kesin 
ve etkili bir tedavi yönteminin henüz bulunmadığı-
na” ilişkin bilgi yoktur. “hastanın bağışıklık sisteminin 
troid hücrelerine karşı ürettiği bir hastalıktır” bilgisi B 
seçeneği, “tiroid hücrelerinin üretttiği tiroid hormonu 
yetersiz hale gelir ve hipotiroidizm başlar.” bilgisi C 
seçeneği, “Aşırı şişmanlama, saçlarda matlaşma, dö-
külme, ciltte kuruluk … aşırı sinirlilik, depresyon, cinsel 
sorunlar baş gösterir.” bilgisiyle D seçeneği, “bağışıklık 
savunma sistemi “yanlışlıkla” hastanın tiroid hücreleri-
ne karşı…” bilgisiyle E seçeneği kanıtlanmış olur.

 CEVAP: A
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27. Soru metni “baobab” ağaçlarıyla ilgili bilgiler içermek-
tedir ama metinde “İri gövdenin ve uzun ömrün bol ya-
ğış alan, sulak bölgelerde yetişmesiyle ilgili olduğuna” 
ilişkin bir bilgiye yer verilmemiştir. “Kabuğundan ve 
yapraklarından “adasonina” adı verilen ateş düşürücü 
madde elde edilen baobabın odunundan kâğıt yapılır.” 
bilgisi A seçeneğini, “bu türün büyüme halkaları oluş-
madığı için yaşları radyo karbon yöntemi ile belirlenir.” 
bilgisi C seçeneğini, “yaşamını sürdürmesini sağlaya-
cak kaynaklarının  tüketilmesi sonucu, dünya üzerin-
deki varlıkları ne yazık ki sona ermek üzere.” bilgisi 
D seçeneğini, “boyu 18, gövde çapı 9 metreyi bulan 
azametiyle dikkat çeker… 2500 yaşına kadar yaşaya-
bilen…” bilgisi E seçeneğini karşılar.

 CEVAP: B

28. Soruyu oluşturan diyalogda kadının “Nedir bu ilaç?” 
sorusuna verilebilecek en uygun cevap “Bir çeşit bü-
yüme hormonu ama insanlarda da aynı etkiyi yapıyor” 
dur. Kadının şaşkınlık da ifade eden ikinci sorusu “Ee, 
benim çocuk bu yüzden mi erken kıllandı?”ya seçe-
nekler içinde verilebilecek en uygun cevap “…ebevey-
nler meyve alırken durumdan kıllanmazsa (şüphelen-
mezse) çocuklar kıllanır.” olacaktır.

 CEVAP: D

29. Soruda kötü davranış dışında davranışla karşılaşma-
mış bir köpeğin kendisine iyi davranıldığı bir durumda 
oradan uzaklaşmasını en iyi “Kötülüğü hayat şartı ka-
bul etmiş canlılar, sevgiyi görünce çok büyük şaşkınlık 
yaşar, afallamaları bundandır.” cümlesi karşılar.

 CEVAP: E

30. Soruda “bir kavramı karşılayacak bir sözcük türeteyim 
derken tanım değerinde uzun söz öbeğini terim olarak 
piyasaya sürme cahilliği ve pervasızlığı” eleştirilmiştir.

 CEVAP: A
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31. Soru verilen metinde kaplumbağalarla ilgili değinilme-
yen yargıyı sormaktadır. Metni okuduğumuzda kap-
lumbağaların “Sakin yaradılışlı olduklarına ve temkinli 
hareket ettiklerine” dair en ufak bir bilgi olmadığını gö-
rürüz.

 CEVAP: E

32. Soruya göre kaplumbağaların yapısı ile ilgili “sindirim 
sistemi olan canlılardır.” bilgisi doğrudur. Bu bilgiyi me-
tinde geçen “dışkılama organı… dışkı… idrarını atmak 
…” sözlerinden anlıyoruz.

 CEVAP: C

33. Sorunun metninde asıl anlatılmak istenen, “Sanatsal 
değerlendirmeler estetik ölçütler çerçevesinde yapıl-
malıdır, toplumsal değil.” mesajıdır. Bunu, metnin I. 
cümlesinde geçen “en büyük açmazlardan biri, sanat-
sal görüşlerimiz ile toplumsal görüşlerimizi birbirine 
karıştırmamızdır.” ifadesinden çıkarırız.

 CEVAP: C

34. Sorunun metninde sadece “Sanatçının, yazdıkları ile 
yaptıkları arasında bir uyum olmalı mıdır?” sorusunun 
cevabı vardır, o da metnin IV. cümlesinde vücut bulan 
“Romanlarında, kırlarda uçan kelebeklerden söz eden 
biri, toplumsal yaşamında hızlı bir kolektivist olabilir.” 
cevabıdır.

 CEVAP: D

35. Sorunun istediği “öneri”, “Özellikle sanat alanındaki 
kalıpları kırmamız için, insanları ve düşüncelerini kli-
şeleştirmekten vazgeçmemiz, paranoyayı bırakmamız 
gerekir.” cümlesinde yapılmıştır. 

 CEVAP: C

36. Sorunun metnindeki altı çizili söz olan “diğer sanat-
sal etkinliklerinin ona sağladığı tartışmasız kredi”yi 
anlamca karşılayan, onun yerini tutabilen, “ustalığını 
kanıtladığı sanat dallarından elde ettiği itibardan ce-
saret alarak” sözüdür.

 CEVAP: D
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37. Soruda Necip Fazıl’la ilgili olarak metinde geçen “öykü-
leri, didaktik yön ve toplumsal dejenerasyona parmak 
basışıyla dikkatlere sunulmuştur.” ifadesi A seçeneğini, 
“Öyküleri, şiirinin ve tiyatro türünün gölgesinde okunan 
metinler olmuştur.” yargısı B seçeneğini, “Paradi öykü-
sünde Kısakürek’in öyküde de tiyatro sahnesini tasvir 
eder üslubu dikkat çeker.” tespiti D seçeneğini, “Eski 
Elbiselerin Hafızası adlı öyküde şairane duyuşlar” ve 
“Öyküde ‘kaburga kemikleri çatırdayan piyanoyla can 
çekişen bir keman’ türünden şairane imgeler…” sözle-
riyle E seçeneği delillendirilir.

 CEVAP: C

38. Sorunun metninde “Öykülere egemen şairane üslup 
ve imgelerin okuru ürperttiğinden” söz edilmemiştir. 
“Öyküleri, şiirinin ve tiyatro türünün gölgesinde 
okunan metinler olmuştur.” ifadesi ile A ve C seçenek-
lerini, “öyküde de tiyatro sahnesini tasvir eder üslubu 
dikkat çeker.” ile B seçeneği,  “… bir tiyatro metninin 
parantez içi kısımlarını hatıra getirir. Bu üslup, yazarın 
başka öykülerinde de mevcuttur.” ile D seçeneği delil-
lendirilir.

 CEVAP: E

39. Soruyu oluşturan her iki metinle ilgili “II. parça, I. par-
çada ortaya konan görüşleri delillendirmek amacıyla 
yazılmıştır.” tespiti yapılabilir.

 CEVAP: C

40. Soru I. metinde “Türk kadınının yönetimde söz sahibi 
olması” ile ilgili herhangi bir ifade yer almamaktadır. “…
hanların, hakanların, cengâverlerin, önünde saygıyla 
eğildikleri bir şeref abidesidir.” ifadesi B seçeneği, “…
çocukların anası olmak…” ile C seçeneği, “Kadın, ken-
disine verilen bir takım haklardan dolayı…” söylemi ile 
D seçeneği, “Dünya tarih sayfalarını incelersek kadına 
Türkler kadar değer veren ve onu yücelten ikinci bir 
milletin olmadığı” ile E seçeneği ilişkilendirilir.

 CEVAP: A
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41. Soruda, II. parçaya göre söylenemeyecek yargı “Seç-
me ve seçilme hakkı Türk kadınının önemli kazanım-
larıdır.” ifadesidir. “Büyük Hun İmparatorluğu adına 
Çin’le yapılan ilk barış antlaşması” ifadesi Çinlilerle bir 
savaş olduğuna dair örtülü bilgi verir, bu da A şıkkını 
delillendirir. “hatunun kağanın yanında olması” ve “ha-
tun, …fikir beyan ederdi.” tespitleri B seçeneğini. “ilk 
barış antlaşmasını Mete Han’ın hatunu imzalamış” ve 
“hatunlar, kağan olmadan da elçileri kabul ederlerdi.” 
ifadeleri C seçeneğini, “Büyük Hun İmparatorluğu” ve 
“Avrupa Hun Devleti” E seçeneğini delillendirir.

 CEVAP: D

42. Soruda I. ve II. metinlerden Türklerle ilgili olarak “Atlı 
kültüre mensupturlar.” sonucu çıkmaz. “Türk toplum-
larında en önemli sosyal birlik olan aile…” tespiti A 
seçeneğini, “Türk tarihinde kadın, hatun veya hanım; 
değerli ve yeri doldurulamazdır.” B seçeneğini, “cen-
gâverler…/ Çin’le yapılan ilk barış antlaşması…/ Av-
rupa Hun Devleti…” C seçeneğini, “kadın, erkeğin 
biricik yoldaşı ve çocuklarının anası…” D seçeneğini 
delillendirir.

 CEVAP: E

9. Kat    Han / Gülben

8. Kat ---------/ Neriman 

7. Kat Neriman /---------

6. Kat    Gülben / Han

5. Kat -----------------------

4. Kat        Bayram

3. Kat     Esat / İnci

2. Kat         Safiye

1. Kat     İnci / Esat

43. Adı belirtilen kişilerden sadece Esat üçüncü katta otu-
ruyor olabilir.

 CEVAP: A
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44. Bayram dördüncü katta, Safiye ise ikinci katta oturdu-
ğuna göre “Bayramın oturduğu kat Safiye’nin oturduğu 
kattan yüksektedir.” Bilgisi kesin olarak doğrudur.

 CEVAP: B

45. Adları verilen kişilerden sadece Gülben ve Han doku-
zuncu katta oturuyor olabilir.

 CEVAP: D

46. Esat en yüksek üçüncü katta oturabilir. Esat’la Han’ın 
oturdukları katlar arasında iki kat varsa Han altıncı 
katta oturuyor demektir. Han’la Neriman’ın oturduğu 
katların arasında kat  ve o katın da boş olacağı söz 
konusu ise yedinci kat kesinlikle boştur.

 CEVAP: D

Kadın turist(4) Erkek turist(3)

Kenya(3)        D ve E        C / B

Lübnan(2)         A / F        F / A

Mısır(2)         B / C            G

47. A, B, C turistlerinden sadece A Lübnan’ı ziyaret etmiş-
tir.

 CEVAP: A

48. C, D, F turistlerinden sadece C ve F erkek olabilir.

 CEVAP: D

49. C ve D’nin aynı ülkeyi ziyaret ettikleri biliniyorsa verilen 
seçeneklerdeki ikililerden B ve G aynı ülkeyi ziyaret et-
mişlerdir.

 CEVAP: B
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50. A ve E turistlerinin aynı cinsiyette -yani kadın- olduğu 
biliniyorsa erkek turistlerden F’nin Lübnan’ı ziyaret et-
tiği kesindir.

 CEVAP: A


