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1. Altı çizili ifadede bükmek eylemi çalıştırmak, düşün-
mek, planlamak gibi anlamlarda kullanılmıştır. Dilini 
kırk kere bükmesi ifade edişini zihninden yani düşün-
celerinden daha çok planladığını ifade etmektedir.

DOĞRU CEVAP B SEÇENEĞIDIR.

2. Tırnak içindeki ifadeye baktığımızda kervan yolunun 
uzun olacağı ve adım sayısının da doğal olarak çok 
fazla olacağı anlamı çıkarılabilir. 

DOĞRU CEVAP A SEÇENEĞIDIR.

3. Seçeneklerde nesnel olan tek ifade D seçeneğidir.

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

4. Bize bir cümle verilir de hangisinden sonra getirilme-
lidir denirse hemen verilen cümleyi okuyup anahtar 
sözcükleri belirleyin. Verilen cümle parçayı bitirici nite-
liktedir. Son kısma gelmelidir.

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

5. Boşluk doldurma sorularında son boşluğa uygun olanı 
bulmanız yeterlidir. Olumsuz ifadesi cümleye tam ola-
rak uymaktadır.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

6. Akış bozma sorularında giriş cümlesi olanı bulmanız 
yeterli olur. V numaralı cümle giriş cümlesi olmaya uy-
gundur ve akışı bozmuştur.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

7. I ve II numaralı cümleler birbirinin devamıdır yer de-
ğiştiremezler. III numaralı cümle akışı bozduğu için yer 
değiştirmesi gerekir. III numara ile V numaralı ifadeler 
yer değiştirmelidir.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

8. III numaralı cümle çünkü ile başladığından neden be-
lirtrir.

DOĞRU CEVAP B SEÇENEĞIDIR.
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9. İkinci parçaya geçiş sorularında giriş cümlesi olanı 
bulmalısınız. V numaralı cümle bir giriş cümlesi niteliği 
taşımaktadır.

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

10. Hissediyordu sözcüğünde ünlü düşmesi, yaptığı söz-
cüğünde ünsüz sertleşmesi ve yumuşaması, hazzet-
mek sözcüğünde ünsüz türemesi vardır.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

11. Oraya ve oralarda sözcüğü yer belirttiği için işaret za-
miridir. Diğer sözcüklerse kişi zamiridir. 

DOĞRU CEVAP A SEÇENEĞIDIR.

12. I, II, III ve IV numaralı sözcük zarftır. V numaralı ifade 
ise isim olarak kullanılmıştır.

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

13. Yapılan işten etkilenen öge nesnedir. Yükleme en 
yakın öge ise vurgulanan ögedir. I numaralı cümlede 
yüklem şoke etmek, herkesi ifadesi ise nesnedir. I nu-
maralı cümlede nesne vurgulanmıştır.

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

14. I numaralı cümlede kurarken, II numaralı cümlede 
sürmeden, III numaralı cümlede konuşmadığında, IV 
numaralı cümlede ağlaya ağlaya ifadeleri zarf fiil eki 
almıştır. V numaralı cümlede ise olmamış sözcüğünde 
sıfat fiil eki vardır.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

15. A seçeneğinde derin sözcüğü sıfat, B seçeneğinde 
serin ifadesi sıfat, C seçeneğinde kara sevdalı ifadesi 
sıfat, E seçeneğinde yeşil ifadesi sıfattır. D seçeneğin-
deki en sözcüğü ise zarftır. 

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

16. Yüklemin yerine göre dendiği zaman devrik mi kurallı 
mu ona bakılmalıdır. IV numaralı cümle devrik, diğer 
cümleler kurallı cümledir.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.
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17. D seçeneğindeki “tavırı” ifadesinin yazımı yanlıştır. 
Tavrı şeklinde yazılmalıdır.

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

18. IV numaralı yerde cümle bitiyor ve yeni cümle başlıyor. 
Cümlelerde virgül olduğu için noktalı virgül getirilme-
lidir.

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

19. Parçanın son kısmındaki “Bu motivasyonu sağladığın 
an, okuduğun her soruyu yaşarsın ve doğru cevap 
sana sadece göz kırpar. Soruların doğru anlaşılama-
masında da yine motivasyon eksikliği var.” İfadesi bizi 
doğruya götürür.

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

20. Parçanın son kısmındaki “Tüm mesele ÖSYM tarzın-
da sorular yazabilmekte. Şükürler olsun piyasada çok 
iyi kitaplar var ve öğrenciler bu taktikleri en güzel yer-
lerde deneyebiliyorlar. Tam on yıldır binlerce öğrenci 
bu taktiklerle bir yerlere geldi ve inşallah gelmeye de 
devam edecek.” İfadesi bizi doğruya götürecektir.

DOĞRU CEVAP E SEÇENEĞIDIR.

21. Parçanın son kısmındaki “Çözümleri özümseyen öğ-
renci soruyu görünce çözümü hatırlar ve bu bir süre 
sonra otomatikleşeceği için daha hızlı çözer. Çözüm 
özümsenirse ders sorunu da ortadan kalkacaktır.” İfa-
desi bizi doğruya götürür.

DOĞRU CEVAP B SEÇENEĞIDIR.

22. “Nitekim öykü, yaşanmış ya da yaşanması muhtemel 
olayların, yer, zaman, mekân gibi unsurlarla birlikte 
verildiği bir yazı türüdür.” ifadesi tanımdır. “Karakterle-
rin sayfa sayfa tanıtıldığı romanlar yerine az ve öz bir 
anlatımı tercih edeni hikâyeler daha revaçta.” İfadesi 
karşılaştırmadır.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

23. Seçenekleri tek tek açıklamaya gerek görmüyorum ☺ 
Çünkü bu parçada tartışma havasını sezmek büyük 
bir sıkıntıdır. 

DOĞRU CEVAP E SEÇENEĞIDIR.
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24. Parçanın girişini okumak bu soruları yapabilmek için 
yeterlidir. Parçanın girişinde günlük yazmak için nelere 
dikkat edileceği anlatılıyor.

DOĞRU CEVAP B SEÇENEĞIDIR.

25. Boşluğa en yakın ifadeyi okuyup seçenekleri dene-
meniz gerekirdi. Parçanın sonundaki “Bu nedenle 
değerlendirme yapacak kişinin değerlendirmede eseri 
anlayıp anlamaması da önemlidir. Yoksa” ifadesi bizi 
doğruya götürecektir.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

26. Başlık bulma sorularında parçayı en iyi özetleyen ifa-
de seçilmelidir. Parçada denemenin edebiyat dönem-
lerindeki gelişimi anlatılmıştır. 

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

27. Parçanın son kısmındaki “Tatil dönemlerinin bu nokta-
da sağladığı avantaj değerlendirilmelidir. Öğrencilerin 
bu noktada bilinçlendirilmesi de önemli.” İfadesi bizi 
doğruya götürür.

DOĞRU CEVAP B SEÇENEĞIDIR.

28. Parçada anlatılan yeri beğenmemek ya da yerlilik gibi 
ifadeler en ufak bir biçimde bile geçmemektedir.

DOĞRU CEVAP E SEÇENEĞIDIR.

29. Yakınma yani şikâyet sorularında parçanın ilik bir iki 
cümlesi yeterli olur. “Yazar olmak için bir kurs açılmış 
olması çok şaşırtıcı. Acaba bu kursta neler anlatılıyor? 
Olaya şu açıdan bakalım: Yazarlığın kursu olur mu? 
Tartışmalı bir konu. Yazarlık öyle bir iki saatlik kursla 
olacak bir şey değildir.” ifadeleri bizi doğruya götüre-
cektir.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

30. C seçeneğini bulamadığını biliyorum. İşte C seçene-
ğinin olduğu kısım “Mutlaka genlere dayanan bir alt 
yapısı olmalıdır.” Benzetme olması için, gibi, tıpkı, 
sanki gibi ifadelere ihtiyaç vardır. Parçada bunlara yer 
verilmemiştir.

DOĞRU CEVAP E SEÇENEĞIDIR.

31. Parçanın genelinde yazarlığın kursla olabilecek bir 
şey olmadığı anlatılmıştır.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.
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32. Verilmek istenen mesaj sorusu ana düşünceyi buldur-
maya yöneliktir. Son kısmı okumak yeterlidir.

DOĞRU CEVAP A SEÇENEĞIDIR.

33. Parçadaki “Bu çalışma yöntemini uygularsanız yapa-
mayacağınız sınav yoktur.” İfadesi bizi doğruya götü-
recektir. 

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.

34. Parçadaki “Eksik olduğunuz konuları belirledikten son-
ra onları öğrenmek için kaynaklardan çalışmalısınız. 
Öğrendikten sonra da bol test çözmeli ve iyice oturt-
malısınız. Bunları yaptıktan sonra düzenli olarak de-
neme çözerek öğrendiklerinizi iyice pekiştirebilirsiniz.” 
İfadesi bizi doğruya götürür.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

35. Bariyer ifadesi engelleri, yapılamayacak şeyleri ifade 
eder.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

36. Bariyerle kastedilenin engel olduğunu söylemiştim. 
Bariyerleri atmak yani engelleri aşmak zor da olsa bir-
takım şeyleri yapabilmek anlamına gelir.

DOĞRU CEVAP E SEÇENEĞIDIR.

37. İnsanların zihinsel bariyerleri aşarlarsa başarılı olabi-
lecekleri parçanın temel mesajıdır.

DOĞRU CEVAP A SEÇENEĞIDIR.

38. Parçada gelişen teknoloji karşısında geriye gitmek ye-
rine değişime ayak uydurmak vurgulanmıştır.

DOĞRU CEVAP C SEÇENEĞIDIR.

39. Parçanın son kısmındaki “Yani genetik dediğimiz, ba-
bamızdan, dedemizden gelen hastalıkların kökeni ya-
şadığımız köylerin toprakları, sularıdır. Önlem çok ön-
ceden alınmış olmalı ki diğer nesillere aktarılmasın.” 
İfadesi bizi doğruya götürecektir.

DOĞRU CEVAP A SEÇENEĞIDIR.

40. Parçada sadece genetik faktörler üzerinde durulma-
mıştır. D seçeneğinde bunu ifade eden bir kullanım 
vardır.

DOĞRU CEVAP D SEÇENEĞIDIR.


