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1. Tırnak içinde verilen bu ifadelerde mümkün mertebe 
parçayı okumakla vakit kaybetmeyin. Söz anlaşılmaz 
düzeyde kapalı ise parçaya ihtiyaç duyulabilir. Söz 
eğer az çok anlaşılır bir nitelik taşıyorsa direkt söz 
üzerinde seçeneklere geçebilirsiniz. Bu soruda da “…
kulpu tek başına tutamamak” ifadesi bir şeyler tek ba-
şına değiştirememek anlamını taşımaktadır.

DOĞRU CEVAP B SEÇENEĞIDIR.

2. Altı çizili ifade sorularında sadece altı çizili ifadenin bu-
lunduğu cümleyi okumanız yeterlidir. Parçayı okumak 
zaman kaybıdır. Bu sorudaki altı çizili ifade incelen-
diğinde ayçiçeğinin güneş için güneşin hareketlerini 
takip ettiği bilinmektedir. Doğal olarak bir çıkar için ha-
reket etme durumu vardır. 

DOĞRU CEVAP B SEÇENEĞIDIR.

3. Kanıtlanabilirlik açısından hangisi farklıdır derse öznel 
mi nesnel mi olduğuna bakmalısınız. D seçeneğinde-
ki ifade tamamen nesnel olup diğerleri öznel ifadeler 
taşımaktadır.

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

4. Size bir cümle verilir de bunun hangisinden sonra 
geleceği sorulursa lütfen tek tek deneyerek vakit kay-
betmeyin. Yapacağınız şey şu: size verilen cümleyi 
okuyup anahtar sözcükleri belirlemek. Sonra cümle-
lere geçip benzer bir sözcük gördüğünüz zaman onu 
işaretlemek. Cümledeki ders anlatırken oluşacak bir 
sorun ifadesi II numaralı cümlede sürekli kontrol edil-
mesi ifadesiyle birdir.

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

5. Boşluk doldurma sorularında ikinci boşluğa en uygun 
ifadeyi bulmak size zaman kazandırır. Tek tek deneye-
rek vakit kaybetmeyin. İlişkilerin sarsılması ifadesi çok 
sık kullanılan bir ifadedir. 

DOĞRU CEVAP B SEÇENEĞIDIR.

6. Akış bozma sorularında giriş cümlesi olmaya en uy-
gun ifadeyi bulabilirsiniz. II numaralı ifade giriş cümlesi 
olmaya uygundur ve akışı bozmuştur.

DOĞRU CEVAP A SEÇENEĞIDIR.
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7. İlginç bir soru evet. Cümleyi okuduktan sonra seçe-
neklere geçip yorum olmayanları elemelisin. E se-
çeneği cümleden çıkarılacak kesin yargıdır. Öznellik 
içermez.

DOĞRU CEVAP E SEÇENEĞIDIR.

8. Bu tarz sorularda iki cümlede yer alan vurguların yer 
aldığı cümlenin bulunması gerekir.

İki cümleye bakıldığında kitle, yazılış amacı ve başarı 
vurguları görülmektedir. Hepsinin yer aldığı seçenek 
ise C seçeneğidir.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

9. Parçanın başından sonuna kadar sürekli olarak sıfat-
lar kullanılmış olup bir betimleme vardır.

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

10. İki parçaya bölme sorularında akış bozmada olduğu 
gibi giriş cümlesi olan ifadeyi bulmalısınız.

DOĞRU CEVAP E SEÇENEĞIDIR.

11. Yumurtlama sözcüğü yumurta-la-ma şeklinde, ayrı 
sözcüğü ayır-ı şeklinde, sıyrık sözcüğü sıyır-ık şeklin-
de ayrılı ve bu üç sözcük de yapım eki alırken yani 
türerken ünlü kaybına uğramıştır. 

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

12. Ilık sıfatı ılı-k şeklinde, bekleyen sıfatı bekle-y-en şek-
linde, sararmış sıfatı sarı-ar-mış şeklinde, kısa sıfatı 
kıs-a şeklinde ayrılabilir, yani hepsi türemiş sıfattır. 
Kötü sözcüğü ise kök halindedir ve basit sıfattır.

DOĞRU CEVAP A SEÇENEĞIDIR.

13. I numaralı cümledeki yukarı ifadesi sıfat, II numara-
daki aşağı ifadesi sıfat, IV numaraki sağdaki ifadesi 
sıfat, V numaradaki içeriye ifadesi isim görevindedir. 
III numaradaki ileri sözcüğü hem ek almamış hem de 
eylemin yönünü belirtmektedir.

DOĞRU CEVAP A SEÇENEĞIDIR.

14. İnsanoğlu sözcüğü birleşik sözcük iken, bunu söz-
cüğünde belirtme hal eki vardır. Eylem adı isim fiil 
demektir. Karşılanamaması sözcüğü eylem adıdır. 
Giderebilmek, artmasıyla gibi sözcüklerse türemiş 
sözcüklerdir. 

DOĞRU CEVAP E SEÇENEĞIDIR.
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15. Cümlenin öge dizilimi:

Özne - Dolaylı Tümleç - Yüklem biçimindedir.

C seçeneğinin öge dizilimi de bu şekildedir.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

16. I numaradaki dolaşırken, II numaradaki inanmak, III 
numaradaki ilerleyen, IV numaradaki yürümeye söz-
cükleri fiilimsi almıştır.

DOĞRU CEVAP B SEÇENEĞIDIR.

17. I, II, III, IV numaralı sözcükler zamirdir. V numaralı 
sözcük ise isimdir. Cümlenin tamamını okumakta fay-
da var. Sadece altı çizililerle bu soruda gitmek zor. 

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

18. III numaralı cümlede Antep fıstığı ifadesinde tamlanan 
fıstık sözcüğü olup nereye ait olduğu söylenmiştir.

DOĞRU CEVAP A SEÇENEĞIDIR.

19. Ön sözcüğü çoğu örnekte ayrı yazılırken öngörü söz-
cüğü istisnai olarak bitişik yazılır

DOĞRU CEVAP E SEÇENEĞIDIR.

20. I ve V numaralı yerlere sırasıyla nokta ve soru işareti 
getirilir. Diğer yerlere ise virgül getirilmelidir.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

21. Özellikle üzerinde durulan düşünce demek, ana dü-
şünce demektir. Son kısımdaki vurgular önemlidir. Son 
kısımdaki baş başa mücadele etmek ifadesine bak-
mak gerekir. C seçeneğindeki birliktelik sözcüğü son 
kısımla uyuşmaktadır.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

22. Aşılamak istenen ifadesi bizi ana düşünceye götürme-
lidir. Son kısım yine ana düşüncenin verildiği kısımdır. 
Son kısımdaki kota getirmek ifadesine gitmek gerekir. 
D seçeneğindeki kısmak ifadesi de son kısımla uyuş-
maktadır.

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

23. Ana düşünce sorularında parçanın son birkaç cüm-
lesini okumak yeterlidir. Son kısımdaki vurgu gelecek 
yani ayakta kalabilmektir.

DOĞRU CEVAP A SEÇENEĞIDIR.
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24. Değinilmemiştir sorularında önce seçenekleri sonra 
parçayı okuyunuz. Parçada hemfikir olmak yani aynı 
düşünceyi savunmak vurgusu yer almamaktadır. A se-
çeneğine “Ülke dokuz yerel idareye ayrılmıştır.” İfade-
sinden, B seçeneğine “San Marino, yürütme yetkisinin 
en çok el değiştirdiği ülkedir.” İfadesinden, D seçene-
ğine “Ülke, 1600 yılında ortaya atılan bir anayasaya 
göre yönetilmektedir.” İfadesinden, E seçeneğine 
“San Marino, Avrupa’nın en eski cumhuriyetidir.” İfa-
desinden ulaşılabilir. Lütfen tek tek hem seçenek hem 
parçayı okuyarak gitmeyin. 

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

25. Olumsuz soru kökünde önce seçenek sonra parça 
okunmalıdır. E seçeneğindeki yetinme duygusunun 
artık kazanılamayacağı ifadesi parçada yer almamak-
tadır. A seçeneğine “Günümüzde daha çok sinemada 
kendine yer bulabilen bir kavramdır.” İfadesinden, B 
seçeneğine “Yapmamız gerekense bu kavramı günlük 
hayatın her anına taşıyabilmek.” İfadesinden, C seçe-
neğine “Görsel sanatların bir diğer dalı olan resimde 
de bu kavramın izlerine rastlamak mümkündür.” Gör-
sel sanatların bir diğer dalı olan resimde de bu kav-
ramın izlerine rastlamak mümkündür.” İfadesinden, D 
seçeneğine “Her şeyle fazlasıyla ayakta kalmaya ça-
lışan insan yetinme duygusunu da oturtabilirse mutlu 
olmamak elde değildir.” İfadesinden ulaşılabilir.

DOĞRU CEVAP E SEÇENEĞIDIR.

26. Parçanın başından sonuna kadar sosyal girişimcinin 
tanımı adeta yapılmaktadır. B seçeneğindeki tanımı-
nın yapılmasının zor olduğu ifadesi doğru değildir.

DOĞRU CEVAP B SEÇENEĞIDIR.

27. Parçaya başlık bulma sorularında parçayı en iyi özet-
leyen ifade seçilmelidir. Parçada tiyatronun gelişimi 
üzerinde durulmuştur.

DOĞRU CEVAP A SEÇENEĞIDIR.

28. Parçanın son kısmındaki “Başarılı olursa devam eder 
yalnız başarısızlık gelirse kaybettiklerinin tamamını 
vicdan muhasebesinden geçirir.” İfadesi önemlidir.

DOĞRU CEVAP E SEÇENEĞIDIR.
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29. Parçada insanın bir şeyler kaybettiği, muhasebe ge-
rektirdiği, kişisel duygularımı götürdüğü, insanı insan-
lıktan çıkardığı üzerinde durulmuştur.

DOĞRU CEVAP E SEÇENEĞIDIR.

30. Vurgulanmak istenen nedir sorularında parçanın son 
kısmını okumak yeterlidir. Son kısımdaki “Konumunuz 
ne olursa olsun, nerede yaşıyorsanız yaşayın, zihnini-
zi doğru yerde ve doğru biçimde kullanırsanız yapa-
mayacağınız şey yoktur.” İfadesi önemlidir.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

31. Parçanın başından sonuna kadar meslek lisesinde 
okuyup da yabancı dil öğrenmek üzerinde durulmuş-
tur.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

32. Parçadaki “Öğrenciler gereksiz kurallarla yoğrulduk-
ça bu konudan sorunun kaçması normaldir.” İfadesi 
önemlidir.

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

33. Öğrencilerin not alıp test çözmeleri ve yapamadıkları-
nı sormaları eylemi bir çaba gerektirir ki kolaya kaçma 
olarak düşünülemez.

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

34. Son kısımdaki “Biyografi yazarları, denemeleri dikkat-
le incelemeli ve gizli kalmış bilgileri de gün ışığına çı-
karmalıdırlar.” İfadesi bizi doğruya götürecektir.

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

35. Parçadaki “Bu noktada mektuplar da büyük bir öneme 
sahip ama bir yazarın mektubuna her zaman ulaşa-
mayabiliriz fakat denemeleri olan bir yazarın deneme-
lerini ciddi bir biçimde okursak ayrıntılarda yatan ger-
çekleri görebiliriz.” İfadesi bizi doğruya götürecektir.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.
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36. Parçadaki “Kalıtıma yenik düşen zihin... Yani her şe-
yin kalıtımla gerçekleştiğini, insanoğlunun boşa çaba 
harcadığını düşünen zihniyet. Ne kadar doğru oldu-
ğunu tartışmaya gerek yok çünkü başlı başına yanlış 
bir yaklaşım. Çünkü bu yaklaşım insan iradesini yok 
sayan, aklın gereksizliğini âdeta savunan bir görüştür.” 
İfadesi bizi doğruya götürecektir.

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

37. Tek tek seçenekleri açıklama ihtiyacı hissetmedim 
çünkü E seçeneğindeki soru cümlesi çok net bir biçim-
de kullanılmamıştır.

DOĞRU CEVAP E SEÇENEĞIDIR.

38. Parçanın son kısmındaki “Bu nedenle biyografilerdeki 
başarısızlıkları derse dönüştürmeli ve gerekli noktaları 
almalıyız.” İfadesi bizi doğruya götürecektir.

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

39. Parçanın konusuna ilk bir iki cümleden ulaşılabilir. 
Parçadaki “Biyografilerde başarısızlık öykülerini sık 
sık görmüşsünüzdür. Onlarca deneme yanılma ve 
sonrasında gelen başarı. Hayatının büyük bir bölü-
münde hep başarısızlık ama sonradan gelen başarı 
ile inanılmaz bir yükseliş.” İfadesi bizi doğruya götürür.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

40. A seçeneğine “Tulipaorphanidea ve thracica… Bu iki 
kavram size çok yabancı gelebilir. Marmara Bölgesi’n-
deki lale türlerinin ismi. Çatalca ve Silifke’nin çayırlık 
alanlarında rastlanılmış ve koruma altına alınmıştır.” 
İfadesinden, B seçeneğine “Birçok bitki türüne ev sa-
hipliği yapan ülkemiz, özellikle yabani lale konusunda 
ön planda.” İfadesinden, D seçeneğine “Coğrafi şart-
ların yanı sıra bunları fark edebilmek ve koruma altına 
almak da diğer önemli etkenlerdendir.” İfadesinden, E 
seçeneğine “Size ilginç bir bilgi daha vereyim altı lale 
türü var ki bunların yeryüzünde sadece Türkiye’de ol-
duğu da bilinen bir gerçektir.” İfadesinden ulaşılabilir.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.


