
TÜRKÇE TARAMA SINAVI – 3  

1. - 5. sorularda, cümle veya parçadaki  boşluğu 
anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan 
seçeneği bulunuz. 

1. Yıllar boyunca ---- düş kırıklıkları onda derin yaralar 
açmış, ancak bu ---- onu çok olgunlaştırmıştı. 

A) tekrarlanan – yaşamlar 

B) gizlediği – izlenimler 

C) karşılaştığı – etkiler 

D) çektiği – eziyetler 

E) yaşadığı – acılar 

 

 

 

 

 

 

2. Türk toplum yaşamında mizahın çok önemli bir yeri 
vardır. Nasrettin Hoca, Bektaşi, İncili Çavuş fıkraları ile 
halk edebiyatındaki taşlamalar bunun en belirgin ----. 
Bu mizah ürünleri güncelliklerini yitirmez, yaşanan 
olaylara göre ---- sürer gider. 

A) açıklamasıdır – birikerek 

B) özellikleridir – artarak 

C) örnekleridir – yenilenerek 

D) bilinenleridir – düşünülerek 

E) ipuçlarıdır – özümsenerek 

 

 

 

 

3. Vietnam’da meydana gelen Lekima tayfununun ardın-
dan durum ---- boyutlara ulaştı. Hâlâ yüzlerce ev ---- al-
tında. Tayfunun etkisiyle oluşan ---- can ve mal kaybına 
neden oluyor. 

A) dehşet uyandıran – göçük – kuraklık da 

B) erişilemeyecek – yer – rüzgârlar da 

C) inanılmaz – tehlike – depremler de 

D) endişe verici – sular – toprak kaymaları da 

E) dayanılmaz – karantina – volkanik patlamalar da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Anadolu, tarih boyunca büyük ve güçlü toplumlara ev 
sahipliği yapmıştır. Bu yüzden ülkemiz, UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne girebilecek doğal ve tarihî güzellikler 
açısından çok zengindir. Ne var ki bu listeye Türki-
ye’den bugüne kadar yalnızca dokuz yer kabul edildi. 
Böyle bir listede daha fazla doğal ve tarihî güzelliğimiz-
le yer alabilmek bizim elimizde; ---- Türkiye’yi listede 
hak ettiği sıraya taşımanın o denli zor olmadığını göre-
ceğiz. 

A) hangi ülkelerin hangi yapıtlarla listede yer aldığını öğ-
renirsek 

B) doğal ve tarihî dokumuza bilinçli olarak sahip çıkıp bu 
konuda boş vermişlikten kurtulursak 

C) bunun için geçmişimizle olan bağımızı kuvvetlendirebi-
lirsek 

D) gelecek kuşaklara bu köklü geçmişi aktarabilirsek 

E) turizm reklamlarına daha fazla ödenek ayırırsak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Antik dönemde tiyatrolar kent nüfusunun %10-%20’sini 
alacak büyüklükte yapılıyordu. Sanayi Devrimi ancak 
büyük bir düşünsel değişim sürecinden sonra gerçek-
leşmişti. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avusturyalıların 
onarılmasını istedikleri ilk yapı opera binası olmuştu. 
Bugün gelişmiş ülkeler arasında yer alan İngiltere’de 
kütüphanelere üye olma oranıysa %50’nin üzerinde. Bü-
tün bunlar, ----. 

A) kültürel yaşamın, dün olduğu gibi bugün de toplumsal 
değişme ve kalkınmanın en önemli yanını oluşturdu-
ğunu ortaya koyuyor 

B) gelişme ve değişmenin ekonomik kalkınmayla gerçek-
leşeceğini gösteriyor 

C) ulusal gelirin büyük bir kısmını sanata ayırmak gerekti-
ğini ortaya koyuyor 

D) o dönemlerdeki kültürel yaşamın bireyler üzerindeki et-
kileri hakkında bize bilgi veriyor 

E) teknolojinin ve bilimin ilerlemesiyle kültüre daha az 
önem verildiğini kanıtlıyor 

 

 

 

 



6. - 10. sorularda, numaralanmış cümlelerden 
hangisinin, parçanın anlam bütünlüğünü bozduğunu 
bulunuz. 

6. (I) Hemofili kanın pıhtılaşmasını sağlayan maddelerin eksik-
liğine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık. (II) Hemofili has-
talarında, küçük kesikler veya çarpmalar sonucunda oluşan 
kanamaların durmaması, kan kaybına bağlı olarak ölüme 
yol açabiliyor. (III) Ciltte kendiliğinden oluşan ve uzun süre 
geçmeyen morluklar, hastalığın tanısında önemli bir ipucu 
olarak kabul ediliyor. (IV) Kalıtsal olan bu hastalık, genellikle 
kadınlarda erkeklere oranla daha az görülüyor. (V) Rus ça-
rının oğlunda ortaya çıkan hastalık, Çarlık Rusyası‟nın so-
nunu hazırlayan önemli nedenlerden biri olarak kabul edili-
yor. 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

 

 

 

 

 

 

 

7. (I) Anadolu binlerce büyük destanın vatanıdır ve İlyada, 
Odysseia destanları bunlardan yalnızca ikisidir. (II) Yaklaşık 
16 bin dizeden ve 24 bölümden oluşan İlyada‟da Truva Sa-
vaşı anlatılır. (III) İlion kentinin kuşatılması, savaş boyunca 
gösterilen kahramanlıklar, on yıl süren savaşın korkunç yö-
nü, aşk ve gurur, hile ve cesaret, inanç ve aldanış konu edi-
lir destanda. (IV) Bu destanın devamı olan Odysseia‟de ise 
savaş sonrasında ülkelerine dönen Odysseus ve arkadaşla-
rının akıl almaz serüveni anlatılır. (V) Savaşın yapıldığı yer 
Çanakkale‟den otuz kilometre uzakta bulunan ve bugün Hi-
sarlık denilen Dardanos bölgesidir. 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

 

 

 

 

 

 

 

8. (I) Cep telefonları, fotoğraf makineleri, işitme cihazları, 
oyuncaklar gibi pek çok eşyayı çalıştırmak amacıyla kullanı-
lan pilleri, ömrü bittiğinde çöpe atarken bir kez daha dü-
şünmek gerekir. (II) Pillerin çoğu lityum, gümüş, nikel ve cı-
va gibi zehirli metaller içerir, bu nedenle de rasgele çöpe 
atılmamalıdır. (III) Rastgele atılmaları durumunda, içerdikleri 
zehirli maddeler toprak, yer altı suları, ırmaklar, bitkiler, ba-
lıklar ve insanlar için tehlike yaratır. (IV) Yalnızca ABD‟de 
her yıl 3 milyarın üstünde pilin çöpe atıldığı tahmin ediliyor. 
(V) Bu tehlike geri dönüş olanağı bulunmayan hasarlara bile 
yol açabilir. 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

 

 

 

 

9. (I) Viyana Sebze Orkestrası havucu flüt, pırasayı keman, 
bal kabağını da davul olarak kullanıyor. (II) Yılda yaklaşık 
otuz konser vermeyi planlıyorlar. (III) Yani bu grup, eline 
geçen her türlü sebzeyi kullanarak müzik yapıyor. (IV) Belli 
bir tarzları yok, çağdaş, klasik, pop, house gibi türlerde par-
çalar seslendiriyorlar. (V) Son parçayı seslendirdikten sonra 
konserden önce aldıkları yetmiş kilo sebzeyi, çorba yapıp 
dinleyicilere ikram ederek değerlendiriyorlar. 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. (I) Türkiye‟de 1980‟lerde yaygınlaşan kuş gözlemciliği, buna 
gönül vermiş amatörlerce yürütülüyor. (II) Aslında, ülke ça-
pında kuş gözlemi yapan profesyonel topluluklardan en aktif 
olanı İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu‟dur. (III) Gönüllülük 
esasına dayanan ve amatörce yürütülen bu çalışmalardan 
elde edilen bilgiler, doğa bilimcilerin veri tabanları oluştur-
malarına yardım ediyor. (IV) 2000-2007 yılları arasında İs-
tanbul‟da yapılan on iki binden fazla gözlem kaydının bu-
lunduğu veri tabanı, İstanbul‟da gözlenen kuşlara ilişkin ra-
porun da bel kemiğini oluşturdu. (V) Kentteki kuşların dağı-
lımını, mevsimsel hareketlerini, üreme alanlarını, göçmenle-
rin geliş-gidiş tarihlerini bu raporda bulmak mümkün. 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. - 14. sorularda, başta verilen cümleden kesin 
olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz. 

 

 

 

 

11. Bir cep telefonu şirketi artık, ülkenin %95’inin kapsama 
alanlarında olduğunu açıklamıştır. 

A) Şirket son dönemde kapsama alanını genişletmiştir. 

B) Ülkede en az bir cep telefonu şirketi daha hizmet ver-
mektedir. 

C) Şirket, ülkede en geniş kapsama alanına sahip cep te-
lefonu şirketidir. 

D) Ülke coğrafyasının %5‟i yerleşime uygun değildir. 

E) Şirket yalnızca cep telefonu satmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. B takımı, A takımını yenerek iki hafta sonra yeniden ga-
lip gelmiş oldu. 

A) B takımı, 2 hafta önce yendiği takımı tekrar yenmiştir. 

B) B takımı, bu maçla birlikte en az iki maç yapmıştır. 

C) Bu galibiyet, B takımının bu sezon aldığı ikinci galibi-
yettir. 

D) B takımı bugüne kadar en çok 3 maç yapmıştır. 

E) B takımı oynadığı son iki maçı kaybetmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kurulmasıyla Tür-
kiye Cumhuriyeti’nde ilk kez çok partili hayata geçiş 
denenmiştir. 

A) Türkiye‟de, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi‟nin ku-
rulmasıyla çok partili hayat yerleşmiştir. 

B) Türkiye tarihinde iki defa çok partili hayata geçiş de-
nemesi olmuştur. 

C) Türkiye Cumhuriyeti‟nde kurulan ikinci parti Terakki-
perver Cumhuriyet Partisi‟dir. 

D) Türkiye tarihindeki tüm çok partili hayata geçiş dene-
meleri başarısız olmuştur. 

E) Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce de siyasi partiler 
vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Dünyada Kudüs ve Venedik’ten sonra üçüncü büyük ta-
rihî ve mimari sit alanı olan Mardin, bir açık hava müze-
si gibidir. 

A) Mardin‟in birçok yerinde bu yöreye özgü tarihî yapılara 
rastlamak mümkündür. 

B) Mardin, Kudüs ve Venedik‟ten sonra kurulmuştur. 

C) Tarihî zenginlikleri olan kent, mimari açıdan en geliş-
miş şehrimizdir. 

D) Mardin dünyada en çok ziyaret edilen üçüncü şehirdir. 

E) En eski mimari yapılar Kudüs ve Venedik‟te bulunmak-
tadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. - 18. sorularda, numaralanmış cümlelerin anlamlı 
bir bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer 
değiştirmesi gerektiğini bulunuz. 

15.  

I. 1980 yılında çekilen “Tanrılar Çıldırmış Olmalı” adlı 
filmde konu edilen Afrika kabilesindeki insanların tıkır-
tıyı andıran seslerle dolu, heyecanlı konuşmaları, dün-
yanın dört bir yanındaki izleyicilere çok tuhaf, bir o ka-
dar da yabancı gelir. 

II. Küçük bir gruba özgü bu dille ilgili olarak yapılan birkaç 
araştırmada, en eski atalarımızın da iletişim kurmak için 
tıkırtıya benzeyen sesler çıkardığı sonucuna varıldı. 

III. Bütün bu bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre, bu-
günkü insanların ortak atalarının savanlarda yaşadığı 
ve tıkırtılı seslerle iletişim kurduğu akla yakın geliyor. 

IV. Genetik veriler ise tıkırtılı konuşan toplulukların köke-
ninin, günümüzden 50.000 yıl önce yaşamış ortak bir 
ataya dayandığını ortaya koydu. 

V. Dil bilim araştırmaları, çıkarılan bu seslerin, 10.000 yıl-
dan da eski bir zamanda ortaya çıktığını gösteriyordu. 

A) I. ile II.   B) I. ile III.  C) II. ile IV. 

D) III. ile V.  E) IV. ile V. 

 

 

 

 

 

 

 

16.  

I. Havacılık tarihinde başarıyla uçan ilk uçağı Wright 
Kardeşler yaptı. 

II. Bu saptamadan sonra ürettikleri Flyer adlı ilk uçak 17 
Aralık 1903 tarihinde ABD‟nin North Carolina eyaletin-
de havalandı. 

III. Wright Kardeşler, planörlerle yaptıkları ön çalışmalar 
sırasında ortaya çıkan sorunları incelediler; başarılı bir 
uçuşun temel koşulunun denge olduğunu belirlediler. 

IV. Flyer ile aynı gün dört uçuş yapan kardeşlerin en uzun 
uçuşları 59 saniye sürdü ve 26 metrelik bir uzaklığı aştı. 

V. 1905 yılına gelindiğinde ise artık 38 dakika uçabiliyor-
lardı. 

A) I. ile II.   B) I. ile IV.  C) II. ile III. 

D) III. ile V.  E) IV. ile V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  

I. İnsanların doğasında olan bilme ve bileni destekleme 
eğilimi, kolay para kazanabilme isteğiyle birleşince bu 
programlara olan ilgi de artıyor. 

II. İzleyiciler, bir konu hakkında görüşlerini belirtmeyi, bil-
gilerini sınamayı, eğlenceli zaman geçirmeyi de istiyor. 

III. Dahası heyecanlanmak, sevinmek ve düş kurmak da 
onlar için öncelikli hâle geliyor. 

IV. İşte televizyon yayıncılığının önemli türlerinden olan 
yarışma programlarının çıkış noktası bunlar oluyor. 

V. Günümüzde neredeyse tüm “kültürel etkinliği” televiz-
yonla sınırlı olan geniş izleyici kitlesi için yalnızca ha-
berler, siyasi tartışmalar ya da çok çeşitli olmalarına 
karşın diziler yeterli olmuyor. 

A) I. ile IV.   B) I. ile V.  C) II. ile III. 

D) II. ile V.  E) III. ile IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  

I. İstanbul Silivrikapı‟da, sur bedenleri arasında bulunan 
Bizans mezar odası yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. 

II. Bu mezar odası, surların restorasyonu sırasında, otuz 
yedinci kulenin güneyinde bulunmuş ve odanın MS 4. 
yüzyılda yapıldığı anlaşılmıştı. 

III. Hatta hırsızlar, bir yıl içerisinde üç kez duvarı delerek 
iç mekânı kaplayan mermer kabartmaları çaldılar. 

IV. Bulunduğu günden beri hırsızların ilgisini çeken bu oda 
pek çok kez yağmalandı. 

V. Bu kabartmalar daha sonra ele geçirildi ve İstanbul Ar-
keoloji Müzesi‟ne teslim edildi. 

A) I. ile III.  B) II. ile IV.  C) II. ile V.  

D) III. ile IV.  E) IV. ile V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.  

I. kitap yazılan nadir kadın yazarlarından biri 

II. Sylvia Plath edebiyat tarihinin 

III. gizemli kalan, hakkında çok sayıda 

IV. çok merak edilen ama 

V. yine de bir yanıyla hep 

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

 

 

20.  

I. yerel oyuncak üreticilerinin izlerini süren kapsamlı 

II. kurucusu ve yöneticisi olan yazar, kitabında 

III. bir araştırma ortaya koymuş 

IV. oyuncağın sosyolojik boyutunu da içeren tarihsel bir 
inceleme ile 

V. ülkedeki ilk ve tek oyuncak müzesinin 

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

 

 

21.  

I. rol yapma yeteneklerini geliştirmek 

II. ekip çalışması ortamı sağlayarak onlara ses 

III. çocuklara tiyatroyu sevdirmek ve onların 

IV. deneyimli tiyatrocuların ders verdiği kursta 

V. beden ve hareket çalışmaları yaptırmak amaçlanıyor 

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştura-
cak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci olur? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  

I. bunun asıl nedeni gelecekte 

II. değişemeyecek kadar sevmemizdir 

III. başka hiçbir şeyle 

IV. bugüne kadar kitap ve dergi yayıncılığını bırakmadıy-
sak 

V. para kazanma ümidimiz değil yaptığımız işi 

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

23.  

I. Çünkü, Anadolulu Helenler, Lidyalılardan daha önce, 
bir yüzyıl boyunca Karadeniz kıyısında kurdukları kent-
ler ve Akdeniz kıyılarında sahip oldukları merkezlerle 
ticarete egemen durumdaydılar. 

II. Ticarete egemen olmalarından dolayı, paranın icadının 
Anadolulu Helenlerle Lidyalıların ortak başarısı olması 
akla yakın gelmektedir. 

III. Lidyalıların dünya tarihi bakımından çok önemli bir role 
sahip oldukları kabul edilir. 

IV. Yine bu yazarlar, bir devlet tarafından basılan paranın 
alışveriş aracı olarak kullanılmasının daha çok Anado-
lulu Helenlerin becerisi olduğu düşüncesindedirler. 

V. Nitekim Helen yazarlarına göre madenî sikkeleri icat 
edenler Lidyalılardır. 

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluş-
turacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü 
olur? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

24.  

I. Bu rehberlerin her birini, rehberlik yaptıkları yabancı di-
le ve bu dilin kültürüne hâkim, sunum yeteneği yüksek 
kişilerden seçerdim. 

II. Biri bana gelip, “Ülke turizmi konusunda en yetkili kişi 
olsaydınız ilk olarak ne yapardınız?” diye sorsa on do-
kuz yıllık profesyonel bir turist rehberi olarak nasıl ce-
vap verirdim, diye düşündüm. 

III. Ayrıca seçtiğim rehberlerle günler hatta haftalar bo-
yunca beyin fırtınası yapar, bundan çıkacak sonuçlara 
da kesinlikle önem verirdim. 

IV. Bu politika uyarınca, tanıtım için “yüz yüze iletişim” 
yöntemine uygun olarak yetişmiş, işini iyi yapan turist 
rehberlerini görevlendirirdim. 

V. Sanıyorum, her şeyden önce kültür turizmi ağırlıklı bir 
politikayı benimseyeceğimi söylerdim. 

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün 
oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci 
olur? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 



 

25. “Bugün okyanusa atılan çöp miktarı, okyanustan çıkarılan 
balık miktarının üç katına ulaşmıştır.” sözüyle anlatılmak 
istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Okyanusların iç denizlere göre daha çok kirlendiği 

B) Okyanuslarda yapılan balık avcılığının giderek azaldığı 

C) Derin denizlerde yaşayan balık türlerinde azalma gö-
rüldüğü 

D) Balıkçılıktan eskisi kadar çok kazanç sağlanamadığı 

E) Okyanuslardaki kirlenmenin tehlikeli boyutlara vardığı 

 

 

 

 

 

 

 

26. “Yaşamda hatalar yoktur, yalnızca dersler vardır.” sözüyle 
anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Olaylara farklı açılardan bakmak gerektiği 

B) Yapılan her yanlıştan bir şeyler öğrenileceği 

C) Doğru ile yanlışın göreceli kavramlar olduğu 

D) Geçmişe bağlı kalarak yaşamak gerektiği 

E) Yanlışların doğrulardan daha uzun süre hatırlandığı 

 

 

 

 

27. “Bir şirketin başarısının göstergesi, problemlerinin olup ol-
madığı değil, bu yılki problemlerin geçen yılkilerle aynı olup 
olmadığıdır.” sözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Her başarılı şirketin kriz dönemlerinde zor anlar yaşa-
yabileceği 

B) Dışarıdan başarılı gibi gözüken şirketlerin de sorunla-
rının bulunabileceği 

C) Bütün şirketleri değerlendirmede kullanılacak ortak bir 
başarı ölçütünün bulunmadığı 

D) Şirketlerin başarılarının, sorunların çözümünde gösteri-
len performansa bağlı olduğu 

E) Sürekli yeni problemlerle uğraşmak zorunda kalan şir-
ketlerin başarısızlığa mahkûm olduğu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. “„Dün‟, bozdurulmuş bir çek, „yarın‟ ise bir bonodur. Yalnız-
ca „bugün‟, eldeki nakit paradır.” sözüyle anlatılmak iste-
nen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yalnızca yaşanan anda bir şeyler yapma olanağı bu-
lunduğu 

B) Yaşamın, zaman kaybedilecek kadar uzun olmadığı 

C) Hayallerin kendi kendine gerçekleşmesini beklemenin 
yanlışlığı 

D) Geleceğin bugünden daha iyi olacağı 

E) Geçen zamanın insana mutlaka bir şeyler kazandırdığı 

 

 

 

 

 

 

 

29. “Bazıları yalnızca mevcut şeylere bakar ve „Neden var?‟ di-
ye sorar; ben olmayan şeyleri de hayal eder ve „Neden 
yok?‟ diye sorarım.” diyen bir kişi aşağıdakilerden hangi-
siyle nitelendirilebilir? 

A) Kötümser    B) Araştırmacı 

C) Başarılı    D) Konuşkan 

E) Çalışkan 

 

 

 

 

30. Ürünlerini “Biz üretiyoruz, biz satıyoruz.” sloganıyla pazar-
layan bir firma, bu sözle aşağıdakilerden hangisini an-
latmak istemiş olabilir? 

A) Kullandıkları tüm ham maddelerin kendi üretimleri ol-
duğunu 

B) Bu tür bir ürünü satışa sunan tek firma olduklarını 

C) Piyasada ürünlerinin taklitlerinin bulunduğunu 

D) Firmanın, ürünlerini fabrika satış mağazalarında indi-
rimli olarak sattığını 

E) Üretici ile satıcı arasında bir aracı olmadığından ürün-
lerinin ucuz olduğunu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. Bir yazar, “Yazdıklarımı dağdaki çoban da anlasın, profesör 
de yavan bulmasın.” diyordu. Mevlana‟nın dile getirdiği bir 
başka gerçeği de göz ardı etmeyelim. “Anlattıklarınız, karşı-
nızdakinin anlayabildiği kadardır.” Evet, sorun, dönüp dola-
şıp anlayabilmekte düğümleniyor. 

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 

A) Kişilerin kavrama düzeyleri birbirinden farklıdır. 

B) Herkesin anlayabileceği biçimde yazmak çok zordur. 

C) Söyleneni ya da okunanı anlamada kişinin mesleği be-
lirleyicidir. 

D) Bireyin kavrama yetisinin gelişmişliği, sorunların çözü-
münde işe yarar. 

E) Anlamada alışkanlıkların etkisi büyüktür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. (I) Troia Vakfı M. Osman Kütüphanesi‟ndeki bütün kitaplar 
Prof. Korfmann‟a ait. (II) Korfmann ünlü bir arkeolog. (III) 
Kütüphanede Troia ve Troas arkeolojisine yönelik yapıtlar 
çoğunluğu oluşturuyor. (IV) Bunların dışında Anadolu‟yu, 
Gürcistan‟ı, Balkanları, Avrupa‟yı ve genel arkeoloji konula-
rını kapsayan yayınlar da bulunuyor. (V) Kütüphanede, altı 
bin kitap ile yaklaşık on bin ayrı basım ve makale yer alıyor. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kü-
tüphanedeki kitapların içeriğiyle ilgili bilgi verilmemiştir? 

A) I. ve III.  B) I. ve IV.  C) I., II. ve V.  

D) II., IV. ve V. E) III., IV. ve V. 

 

 

 

 

 

 

 

33. (I) Çoruh Nehri, 3225 metre yüksekliğindeki Mescit Dağla-
rı‟ndan doğarak toplam 466 kilometre katet-tikten sonra 
Gürcistan sınırları içinde Karadeniz‟e dökülüyor. (II) En hızlı 
akan nehirlerimizden biri olduğundan sporcuların ilgisini çe-
kiyor. (III) Her yıl dünyanın pek çok yerinden gelen rafting, 
kano ve nehir kayağı gibi sporları yapan yerli ve yabancı 
sporcuları ağırlıyor. (IV) Artvin‟e kadar uzanan ve yaklaşık 
260 kilometre uzunluğundaki bölümde 4 farklı etapta rafting 
yapılıyor. (V) Özellikle profesyonel sporcuların tercih ettiği 
nehirde, raftingin zorluk derecesi birden altıya kadar çıkıyor. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kar-
şılaştırma yapılmıştır? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

 

 

 

34. (I) Romanesk mimari, 10. yüzyıldan başlayarak 12. yüzyıla 
kadar Avrupa sanatına yön vermiştir. (II) Avrupa kıtasının 
değişik bölgelerinde, değişik tarihlerde farklı özellikler gös-
teren bu tarz, başlangıçta, dinî propagandayı hedeflemiştir. 
(III) Bu devrin ürünü olan bütün sanat eserleri de bu yüzden 
yoğun bir dinî özellik taşımaktadır. (IV) Bu tarza yön veren 
kişiler din adamlarıdır. (V) Bu devirde yapılan savaşlar ve 
zor yaşam koşulları nedeniyle sığınacak bir yer arayan in-
sanlara ulaşmak isteyen kilise çevreleri, kişisel yaklaşımlar-
dan çok, toplumsal bir anlayışı tercih etmiştir. (VI) Dönemin 
bütün mimari ürünleri de böylelikle topluluklara hizmet ede-
cek nitelikte büyük boyutlu yapılar olmuştur. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri, 
kendisinden önceki cümlede belirtilenlere bağlı bir so-
nucu dile getirmektedir? 

A) II. ve III.  B) II. ve V.  C) III. ve V. 

D) III. ve VI.  E) IV. ve VI. 

 

 

 

 

 

 

 

35. Sefarad olarak bilinen İspanyol Yahudileri, 1492 yılında İber 
Yarımadası‟ndan çıkarıldıktan sonra Doğu ve Güney Akde-
niz‟e dağıldılar. (1) Osmanlı kanunlarının, etnik azınlıkların 
bağımsız bir birim olarak yaşamlarını sürdürmelerine izin 
vermesi, yeni topraklarında uzun yıllar huzur içinde yaşa-
malarını sağladı. (2) İstanbul, İzmir, Selanik ve Kudüs gibi 
şehirlere yerleşen bu topluluk, zaman içerisinde Osmanlı 
kültüründen etkilenmeye başladı. (3) 

I. Böylece, bu Yahudi topluluğu kendi dil, din ve gelenek-
lerini koruyabildi. 

II. O dönemde, Balkanları, Anadolu ve Orta Doğu‟yu elin-
de tutan Osmanlı İmparatorluğu‟nun koruyucu kanatları 
altına yerleştiler. 

III. Bu etkilerden biri de özellikle bu dönemde bestelenen 
Yahudi şarkılarının çoğunda, Osmanlı makamlarının 
kullanılması oldu. 

Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için par-
çada 1, 2 ve 3 ile belirtilen yerlere I, II ve III numaralı 
cümleler aşağıdakilerin hangisinde verilen sırayla geti-
rilmelidir? 

  1         2        3     

A)    I     II     II 

B)    I     III     II 

C)    II     I     III 

D)    II     III     I 

E)    III        I     II 

 

 

 

 

 

 



36. Bir kişi düz bir alanda, bir noktadan eşit aralıklarla önce 
10 adım doğuya, sonra 20 adım güneye, daha sonra 30 
adım batıya ve son olarak da 40 adım kuzeye hareket 
ederse bu kişi ilk bulunduğu noktanın neresinde olur? 

A) Doğusunda 

B) Güneydoğusunda 

C) Güneybatısında 

D) Kuzeydoğusunda 

E) Kuzeybatısında 

 

 

 

 

 

 

37. Sabun yapımına ilişkin ilk tarifler MÖ 2500 yılına ait Sümer 
yazıtlarında ortaya çıkmıştır. Buna rağmen Pompei‟de yapı-
lan kazılarda bir sabun imalathanesiyle kalıp sabunlara rast-
lanmış olması, ilk sabunun Romalılar tarafından bulunduğu 
düşüncesinin yerleşmesine neden olmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir açıklaması 
olabilir? 

A) İnsan belleğinde daha çok pratik bilgilerin yer ettiği 

B) Kabul gören bazı bilgilerin doğru olmayabileceği 

C) Arkeoloji alanında yeterli bilgiye sahip olunmadığı 

D) Bazı tarihsel bilgilerin bilerek çarpıtıldığı 

E) Hafızanın insanı yanıltabileceği 

 

 

 

 

38. Batıda yemek yerken ses çıkarmak görgüsüzlük kabul edilir. 
Oysa Japonya‟da çorba içerken höpürdetmek ayıp sayıl-
maz, tersine ne kadar höpürdetirseniz çorbanın o kadar lez-
zetli olduğunu belirtmiş olursunuz. 

Bu parça aşağıdaki görüşlerden hangisini desteklemek-
tedir? 

A) Görgü kurallarına her zaman her yerde uyulmalıdır. 

B) Gidilen ülkenin âdet ve gelenekleri konusunda önce-
den bilgi edinmek gerekir. 

C) Farklı kültürlerin düşünce şekillerini anlamak o kültürle-
re uyumu kolaylaştırır. 

D) Doğu ve Batı kültürleri birbirinden etkilenmemiştir. 

E) Her kültürün kendine özgü görgü kuralları vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

39. Kimi sanatçıların kişilikleri yapıtlarına yansır. Örneğin bazı 
ressamların fırça darbeleri imzaları gibidir ya da birkaç ro-
manını okuduktan sonra iyice tanıdığımızda, o yazarın ya-
zınsal kişiliğini görmeye başlarız. Hatta bazen çocuk dene-
cek yaştayken yazdıklarında bile görülebilir bu özellikler. 

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Her yazarı ötekilerden ayıran bir yazma tarzı vardır. 

B) İyi bir yazar olabilmek için uzun zaman gerekir. 

C) İyi yazarlar yapıtlarında kendi kişiliklerini gizlemez. 

D) Yazarın kendini anlattığı romanlar daha çok okunur. 

E) Yazı hayatının başlangıcında iyi ürünler vermiş yazar-
lar bu özelliklerini korurlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Kendinden kaçmak için kitaba sığınmak, filme sığınmaya 
benzemez. Kitaplar, sizi kendilerine bir karşılık vermeye, ak-
lınızı ve hayal gücünüzü kullanmaya zorlar. Oysa film izler-
ken hiçbir şey düşünmeden kendinizi kaptırır filmi seyreder-
siniz, hoşunuza da gider. 

Bu sözü söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisini vurgu-
lamak istemiştir? 

A) Kitap okumaktan herkesin keyif alamadığını 

B) Kitap okumaya uzun zaman ayırmak gerektiğini 

C) Kitap okumanın düşünce ve duyguları harekete geçir-
diğini 

D) Nitelikli film yapmanın zor olduğunu 

E) Boş zamanları değerlendirmek için film seyretmenin 
daha iyi bir seçim olacağını 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÖZEL BÖLÜM TESTİ BİTTİ. 

 

 



ÇÖZÜMLERİ 

1. Cümlede, “düş kırıklığı” yaşanacağı için ilk boşluğa 
“yaşadığı” sözcüğü getirilmelidir. İkinci boşluğa da 
“acılar” sözcüğü getirilmelidir. İkisinin birden parçaya 
uyduğu tek seçenek E‟dir. 

Cevap E 

 

 

2. Paragrafta verilen isimler konuyla ilgili “örnekler”dir. 
Güncelliğini yitirmediğine göre de “yenilenerek” söz-
cüğü getirilmelidir. Bunların ikisi de sırasıyla C‟de ve-
rilmiştir. 

Cevap C 

 

 

 

3. Paragrafın ikinci boşluğuna getirilmesi uygun olan 
sözcük “sular”dır. Çünkü “... yüzlerce ev” “yer”, “ka-
rantina” altında olamaz. Ayrıca tayfun felaketi akla 
yağmuru, dolayısıyla da suyu getirmektedir. C seçe-
neğindeki “tehlike” olabilir; ama “depremler de” söz-
cüğü olamaz. Çünkü tayfunun etkisiyle deprem ol-
maz. 

Cevap D 

 

 

 

4. Verilen paragrafta “doğal ve tarihi güzellikler” söz ko-
nusu edilmiştir. Boş bırakılan yere de aynı konuyu iş-
leyen cümle gelmelidir. Diğer seçeneklerde doğal ve 
tarihi güzelliklerden söz edilemediği için parçayı ta-
mamlaması mümkün olmaz. 

Cevap B 

 

 

 

5. Paragrafta her koşulda, her çağda, hatta antik dö-
nemde bile kültürel yaşamın değişme ve kalkınmada 
önemli olduğu vurgulanıyor. Bu durumu en iyi ta-
mamlayan cümle A seçeneğidir. 

Cevap A 

 

6. Paragraf “hemofili”nin ne olduğunu anlatıyor. Beşinci 
cümlede ise konu dışında Rus Çarı‟nın oğlunun böy-
le bir hastalığa yakalandığı söyleniyor. 

Cevap E 

 

 

 

 

7. İlyada ve Odysseia destanlarıyla ilgili bilgiler veren 
paragrafta beşinci cümlede savaşın yapıldığı yer ile 
ilgili bilgilere geçilmiş ve konu dışına çıkılmıştır. 

Cevap E 

 

 

8. III. cümle “tehlike yaratır” ile bitiyor. V. cümle ise “Bu 
tehlike” ile başlıyor. V. cümle III. nün devamı olduğu 
için IV. cümle anlam bütünlüğünü bozmaktadır. 

Cevap D 

 

 

9. Paragraf “Viyana Sebze Orkestrası” ile ilgili bilgiler 
içeriyor. II. numaralı cümle anlam bütünlüğünü bozu-
yor. III. numaralı cümle başına dikkat edilmeli. “Yani 
bu grup...” diye başlıyor. 

Cevap B 

 

 

10. I. cümledeki “yürütülüyor” sözcüğüne ve III. cümlede-
ki “amatörce yürütülen” ifadesine dikkat edilmeli. İkisi 
birbiriyle bağlantılı. Buna göre, II numaralı cümle an-
lam bütünlüğünü bozmaktadır. 

Cevap B 

 

 

 

11. Öncülde %95‟inin kapsama alanında olduğu belirtil-
diği için kapsama alanının genişlediği anlamını çıkar-
tabiliriz. Bu cümlede geçen “artık” zarfı cümleye 
“bundan böyle” anlamını kazandırmıştır. 

Cevap A 

12. Öncülde B takımının en az 2 maç kazandığını belir-
tebiliriz. Bu da B takımının en az 2 maç yaptığı an-
lamını verir. E seçeneği ise çeldiricidir. Lakin maçla-
rın her hafta yapıldığı kesin olmadığı için E‟ye kesin 
olarak ulaşılamaz. 

Cevap B 

 

 

13. Öncülde “ilk kez” çok partili hayata geçildiği vurgu-
lanmıştır. Bu da sözü edilen parti ile birlikte olduğu 
için, sözü edilen parti kurulan 2. partidir. Diğerlerine 
ise cümleden kesin olarak ulaşılması mümkün değil-
dir. 

Cevap C 

 

 

 

 



14. Öncülde Mardin açık hava müzesine benzetilmiştir. 
Bu da Mardin‟in kendine özgü tarihi yapılarının oldu-
ğu anlamını verir. Çünkü bir yer için “açık hava mü-
zesi” sözünün kullanılabilmesi için orada bu eserlerin 
bulunması gerekmektedir. 

Cevap A 

 

 

15. İkinci cümle “sesler” sözcüğü ile bitmiştir. Beşinci 
cümle de “bu sesler” ile devam ettiği için beşinci 
cümle ikinci cümleden sonra gelmelidir. 

Cevap D 

 

 

 

16. İkinci cümle “bu saptama” ile başladığına göre önceki 
cümlede bir saptamanın yapılması gerekmektedir. O 
saptama da üçüncü cümlededir. Yani II. cümle, as-
lında III. cümlenin tam olarak devamıdır. 

Cevap C 

 

 

 

17. İlk cümle bir paragrafın giriş cümlesi olamayacağı 
için yer değişmelidir. IV. cümle de giriş cümlesi ola-
maz. O halde I. ve V. cümleler yer değiştirmelidir. 

Cevap B 

 

18. “hatta hırsızlar” sözünden önce hırsızlarla ilgili bir 
olumsuzluk verilmelidir. Buna göre, III. cümle IV. 
cümle ile yer değiştirmelidir. Bu değişiklikle paragra-
fın düşünce akışı tamamen düzelir. 

Cevap D 

 

 

19. Numaralı sözler anlamlı bir bütün oluşturduğunda sı-
ralama II – IV – V – III – I şeklinde olmalıdır.  
“Sylvia Plath, edebiyat tarihinin çok merak edilen 
ama yine de bir yanıyla hep gizemli kalan, hakkında 
çok sayıda kitap yazılan nadir kadın yazarlardan biri.” 

Cevap E 

 

 

20. Numaralı sözler anlamlı bir bütün oluşturduğunda sı-
ralama V – II – IV – I – III şeklinde olmalıdır. 
“Ülkedeki ilk ve tek oyuncak müzesinin kuruluşu ve 
yöneticisi olan yazar, kitabında oyuncağın sosyolojik 
boyutunu da içeren tarihsel bir inceleme ile yerel 
oyuncak üreticilerinin izlerini süren kapsamlı bir araş-
tırma ortaya koymuş.” 

Cevap A 

 

21. Numaralı sözler anlamlı bir bütün oluşturduğunda sı-
ralama IV – III – I – II – V şeklinde olmalıdır. 
“Deneyimli tiyatrocuların ders verdiği kursta çocukla-
ra tiyatroyu sevdirmek ve onların rol yapma yetenek-
lerini geliştirmek, ekip çalışması ortamı sağlayarak 
onlara ses, beden ve hareket çalışmaları yaptırmak 
amaçlanıyor.” 

Cevap C 

 

 

22. Numaralı sözler anlamlı bir bütün oluşturduğunda sı-
ralama IV – I – V – III – II şeklinde olmalıdır. 
“Bugüne kadar kitap ve dergi yayıncılığını bırakma-
dıysak bunun asıl nedeni gelecekte para kazanmak 
ümidimiz değil yaptığımız işi başka hiçbir şeyle deği-
şemeyecek kadar sevmemizdir.” 

Cevap C 

 

 

23. Numaralı sözler anlamlı bir bütün oluşturduğunda sı-
ralama III – V – IV – I – II şeklinde olmalıdır. 

Cevap D 

 

24. Numaralı sözler anlamlı bir bütün oluşturduğunda sı-
ralama II – V – III – I – IV şeklinde olmalıdır. 

Cevap E 

 

 

25. Atılan çöp miktarının fazla olduğu belirtildiği için ok-
yanuslardaki kirliliğin arttığı vurgulanmıştır. Çünkü 
denizden balık alınmakta, ancak denizlere çöp veril-
mektedir. Bu durum da elbette okyanuslardaki kirlili-
ğin artmasına işarettir. 

Cevap E 

 

 

26. Cümlede yaşadıklarımızdan dersler çıkarmamız ge-
rektiği üzerinde durulmuş, yanlışların ders verici ol-
duğu belirtilmiştir. Bu cümlede geçen “ders” sözü, el-
bette ki “bir şeyler öğrenileceği”ne işaret etmektedir. 

Cevap B 

 

 

27. Cümlede şirketin başarısının problemleri çözmede 
gösterdiği performansla ilgili olduğu üzerinde durul-
muştur. Bu da tam olarak D‟de verilen seçenekte 
karşımıza çıkmaktadır. 

Cevap D 
 

 

28. Cümlede dünün geride kaldığı, yarının ise henüz ya-
şanmadığı vurgulanmış, bugüne dikkat çekilmiştir. Çün-
kü insan nakit para ile bir şeyler yapabilir. Doldurulmuş 
bir çek ile veya bono ile yapılamaz. Bu da A‟da belirtil-
miştir. 

Cevap A 

 



29. “Neden yok?” sorusuyla kişinin araştırmacı, sorgula-
yıcı yönü vurgulanmıştır. Zaten sorunun olumlu veya 
olumsuz olması sorunun yanıtını değiştirmez. Çünkü 
soru soran kişi her durumda araştırmacı bir kişiliğe 
sahiptir. 

Cevap B 

 

 

30. “Biz üretip, biz satıyorsak” arada başka birinin ya da 
aracının olmadığı vurgulanır. Üreten kişi aynı za-
manda satış yapan kişi ise bu durumda aracının kârı 
ortadan kalkacak ve ürün elbette ki daha ucuz ola-
caktır. 

Cevap E 

 

31. Parçanın son cümlesindeki “sorun, dönüp dolaşıp 
anlayabilmekte düğümleniyor” ifadesi, kişilerin kav-
rama düzeylerinin birbirinden farklı olduğu anlamını 
veriyor. 

Cevap A 

 

32. Parçanın III. cümlesinde hangi yapıtların çoğunlukta 
olduğu, IV. cümlesinde de “... kapsayan yayınların” 
olduğu belirtilmiştir. Diğer cümlelerde içeriğe yönelik 
bir bilgi yoktur. 

Cevap C 

 

 

33. “En hızlı akan nehir” sözünden bu nehrin, başka nehir-
lerle karşılaştırıldığı anlamı çıkar. Diğer cümlelerde 
herhangi bir karşılaştırma yapılmamıştır. 

Cevap B 

 

 

34. III. cümledeki “bu yüzden yoğun bir dini özellik taşı-
maktadır” ve VI. cümledeki “böylelikle topluluklara 
hizmet edecek nitelikte büyük boyutlu yapılar olmuş-
tur” ifadeleri kendilerinden önceki cümlelerin sonucu-
nu vermektedir. 

Cevap D 

 

 

35. Numaralı yerlerin anlamlı bir biçimde tamamlanması 
için II., I. ve III. cümlelerin boş bırakılan yerlere geti-
rilmesi gerekir. Bu soruda en büyük ipucu III numaralı 
cümledir. Çünkü paragrafın son cümlesinde bir etki-
den bahsedilmiştir. III numaralı cümle de “Bu etkiler-
den biri de” sözüyle başlamaktadır. Dolayısıyla III 
numaralı cümle 3. boşluğa getirilmelidir. 

Cevap C 

 

 

 

 

36. Verilen bilgilerden kişinin ilk bulunduğu yerin kuzey-
batısında olduğu sonucuna varılır. 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap E 

37. Parçada ilk sabun yapımı tariflerinin Sümer yazıtla-
rında ortaya çıktığı belirtilmiş; ancak sonradan sabu-
nun Romalılar tarafından ilk kez üretildiği kanıtlan-
mıştır. Bu da kesin bir bilgiye ulaşılamadığını göste-
rir. 

Cevap B 

 

 

38. Parçada, kültürlere göre görgü kurallarının değiştiği be-
lirtilmiş, örneklerle konu desteklenmiştir. Çünkü aynı 
davranış Batı‟da ayıp sayılırken Japonların bunu be-
ğenme olarak aldıkları belirtilmiştir. 

Cevap E 

 

 

 

 

39. Parçada sanatçının kişiliğinin yapıtlarına yansıdığı 
üzerinde durulmuştur. Yazarları birbirlerinden ayıran 
yazma tarzlarının olmasında kişiliklerinin önemli ol-
duğu belirtilmiştir. 

Cevap A 

 

 

 

 

40. Parçanın ikinci cümlesine göre, kitapların hem aklı 
hem de hayal gücünü etkilediği belirtilmiştir. Bu da 
düşünce ve duyguları vermektedir. 

Cevap C 
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