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1. Bir oyuncunun kaç yüzü vardır, gerçekten bilebilir 
miyiz? Bir rol için yaptığı makyaj daha sonra çıkar mı 
yüzünden? Yoksa ötekilere eklenerek ömür boyu kalır 
mı oyuncuda? 

Bu sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Oyuncu asla kendi olamaz. 

B) Oyuncu oynadığı karakterlerden etkilenir. 

C) Oyuncu her karakterde kendinden bir parça 
bulur. 

D) Oyunu başarılı kılan oyuncunun kişisel 
becerileridir. 

E) Her oyuncu her karakteri canlandıramaz. 

 

 

 

2. Bu yapıt, çok beğenilen ve çok sevilen bir roman. Bu 
etkisini dilinden alıyor, şiirsel bir dili var. Anlatımıyla, 
anlattıklarıyla Türk edebiyatında yankı uyandırmış 
böyle bir romanı sinemaya uyarlamak yürek isteyen 
bir iş. İlk teklif geldiğinde nasıl yaparım, nasıl 
uyarlarım diye çok korktum. Çünkü bu, yoruma 
başvurmadan uyarlanamayacak bir yapıt. 

Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık 
söylenmiş olabilir? 

A) Sinemaya uyarlanacak yapıtların ne tür 
özelliklere sahip olması gerekir? 

B) Romanda verilmek istenen iletiyi, sinemada da 
aynı biçimde verebildiniz mi? 

C) Her yapıt, her roman kolaylıkla sinemaya 
uyarlanabilir mi? 

D) Böyle iddialı bir romanı senaryoya dönüştürme 
sürecinde zorlandınız mı? 

E) Bunun gibi değerli bir romanı sinemaya 
uyarlamanız edebiyat çevrelerince nasıl 
karşılandı? 

 

 

3. Denizde toplu hâlde yaşayan Golyan balıkları 
üzerinde bilim insanları bir deney yaptılar. Balıklardan 
birinin beynini açarak sürüde birlikte hareket etmeyi 
kontrol ettiğini düşündükleri bölümünü etkisiz hâle 
getirdiler. Daha sonra bu balığı türdeşlerinin arasına 
bıraktılar. Bu balığın, sürüyü bırakarak ayrı gezmeye 
başladığı görüldü. “Yarım beyinli” balık böyle olunca, 
öteki balıklar da onun peşinden gitmeye başladılar. 
Böylece “yarım beyinli” balık, “tam beyinli” balıkları 
peşinden sürükledi. 

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir? 

A) Liderlik için özgür düşünce gerekir. 

B) Liderlik, nitelikli olmayı gerektirir. 

C) Sürüde toplu hareket sorgusuz 
gerçekleşmektedir. 

D) Sürü hareketi, insanlar tarafından kontrol 
edilebilir. 

E) Sürüden ayrılmak Golyan balıkları için tehlikelidir. 

 

4. Birçok simyacının amacı sıradan metallerden altın 
elde etmekti. Bunun için sıra dışı deneyler yapmaktan 
çekinmediler. Örneğin Henning Brand, aslan idrarıyla 
yüzlerce deney yapmıştı. Ona göre bu soylu hayvanın 
idrarında altın bulunmalıydı. Aylar süren çabasının 
sonunda kuşkusuz altın elde edemedi ama parlayan 
bir madde buldu. Ona, Yunanca “ışık taşıyan” 
anlamına gelen “fosfor” adını verdi. 

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Bir sonuca ulaşmak için uzun süre çalışmayı 
göze almak gerekir. 

B) Simyacılar değerli olmayan maddeleri daha 
değerli maddelere dönüştürmeye çalışırlar. 

C) Bazı elementler rastlantı sonucu bulunmuştur. 

D) Araştırmalar her zaman istenen sonuca 
ulaşmayabilir. 

E) Yapay olarak üretilen her madde, bazı temel 
maddelerin birleşiminden oluşur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Usta tırmanıcılar olan Gekko kertenkeleleri, dik bir 
yüzeyde yukarı doğru tırmanırken bir saniyede 
vücutlarının on beş misli uzunluğundaki bir mesafeyi 
aşabiliyor. Bu kertenkelelerin parmaklarında yüzeye 
tutunmayı sağlayan çengeller şeklinde çok sayıda 
yapışıcı kısımlar bulunmaktadır. Bu hayvanlardan 
hareketle bilim insanları aynı şekilde yüzeye yapışan 
bir nano yapıştırıcı icat ettiler. Bu yapıştırıcı, tıpkı 
Gekko kertenkelelerinin ayağı gibi gerektiğinde 
yüzeyden sorunsuz olarak ayrılıyor. 

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki genellemelerden 
hangisine ulaşılabilir? 

A) Bazı ürünleri geliştirmek için doğadaki canlıların 
özelliklerinden esinlenilir. 

B) Pek çok bilimsel gelişme birbirine kaynaklık 
etmiştir. 

C) Bir canlı üzerinde çalışmaya başlamadan önce o 
canlı iyi gözlemlenmelidir. 

D) Doğanın kendi içinde bir dengesi vardır. 

E) Doğadaki her canlı, yaşadığı ortama en iyi 
biçimde uyum sağlar. 
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6. Tedavi sırasında doktor ve hemşirelerden gördüğü 
ilgi, hastaya, aldığı ilaçların biyolojik etkilerinden 
bağımsız olarak güç kazandırabiliyor. Bu nedenle de 
bilim insanları herhangi bir ilacın kimyasal etkilerini 
sınarken ilaç görünümündeki şekerlerle ilaçların 
etkilerini ayrı ayrı gözlemleyip ikisinin yarattığı 
sonuçlara bakarak ilacın etkisi konusunda 
çıkarımlarda bulunuyorlar. Eğer sıradan bir şeker, ilaç 
adı altında hastaya verildiğinde hastada aynı düzeyde 
bir iyileşme gözlemleniyorsa o ilaçlar etkisiz kabul 
ediliyor. İşte, ilaç görünümündeki bu şekerlere 
“plasebo” deniyor. Plasebo uygulamasının, yalnızca 
bedensel hastalıklarda değil, ruhsal hastalıklarda da 
oldukça etkili bir yöntem olduğu kabul ediliyor. Bazı 
araştırmacılar plasebo etkisini klasik koşullanmayla 
açıklarken bazıları da “mutluluk kimyasalı” olarak 
bilinen endorfin hormonunun salınımıyla açıklıyor. 

Bu parçaya göre plasebo uygulamasıyla ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Ön yargısız bir değerlendirme için, hastanın 
tedavi sürecinde ona ne verildiğini bilmemesi 
gerekir. 

B) Bazı ilaçların amaca hizmet edip etmediğini 
araştırmak amacıyla yararlanılır. 

C) Psikiyatride de kullanılmaktadır. 

D) Önemli hastalıklarda başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. 

E) Hastanın ilaç aldığını düşünmesi, sonucu olumlu 
yönde etkiler. 

 

 

 

 

7. Frigler, MÖ 1200’lü yıllardan itibaren Makedonya ve 
Trakya üzerinden Boğazlar yoluyla dalgalar hâlinde 
Anadolu’ya göç eden Trak kökenli boylardan biriydi. 
MÖ 11. yüzyıla doğru Polatlı yakınlarındaki 
Yassıhöyük’e ulaşan ilk Frig göçmenleri, başlangıçta 
basit köy düzeninde bir yaşamı benimsedi. MÖ 9. 
yüzyıla gelindiğinde Yassıhöyük, çevresi güçlü 
surlarla çevrili bir başkente dönüştü. Ünlü Frig Kralı 
Midas döneminde Frigler, Orta Anadolu’da, görkemli 
kaya anıtlarının gölgesinde, Anadolu’nun köklü 
gelenekleri ile yoğrulmuş güçlü bir krallık olarak 
Anadolu kültür tarihine damgasını vurmuştur. 

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir? 

A) Anadolu’nun en görkemli döneminin Frigler 
zamanında yaşandığı 

B) Friglerin Anadolu’da uzun süre aynı yörede 
yaşadığı 

C) Savaşçı bir toplum olan Friglerin Orta Anadolu’da 
kesin bir hâkimiyet kurduğu 

D) Friglerin, ticaret yolları üzerine kurdukları şehirler 
sayesinde zenginleştikleri 

E) Friglerin, Avrupa’da yaşanan karmaşadan 
kaçarak Anadolu’ya göç ettiği 

 

 

 

 

8. - 9. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Kâzım Karabekir’in en önemli yapıtı olarak görülen 
İstiklal Harbimiz, eksiksiz olarak ve kendi elinden 
çıktığı biçimiyle ilk kez tarih meraklılarıyla buluşuyor. 
İlk baskısı esas alınarak hazırlanan kitabın tamamı 
eski harfli el yazısı orijinalleriyle karşılaştırılmış, ilk 
baskıdaki eksikler tamamlanmış ve yüzlerce yanlış 
okuma düzeltilmiş. 1960 tarihli önsöz dışında kitaba 
hiçbir ekleme yapılmamış, metinden hiçbir şey 
çıkartılmamış. 

 

 

 

8. Bu parçaya dayanarak Kâzım Karabekir ile ilgili 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Birden fazla yapıtı vardır. 

B) Söz konusu yapıtı eski harflerle yazmıştır. 

C) Söz konusu yapıtında tarihî olayları anlatmıştır. 

D) Söz konusu yapıtının birden fazla baskısı 
yapılmıştır. 

E) Yapıtlarını anı türünde kaleme almıştır. 

 

 

 

 

 

 

9. Bu parçaya dayanarak İstiklal Harbimiz adlı 
yapıtın yeniden basılmasında, kitabın ilk 
baskısının, 

I. günümüze ulaşamamış olması, 

II. eski harflerle yazılmış olması, 

III. eksiklerinin bulunması 

nedenlerinden hangilerinin rol oynadığı ileri 
sürülebilir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II 
 C) Yalnız III 

D) I ve II   E) II ve III 
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10. - 11. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Atasözlerimizin kısa birer hikâye gibi olması, bu 
sözlerin yaşanan olaylardan sonra söylendiğini, yani 
ortaya çıkışlarının belli bir olaya dayandığını 
düşündürmüştür bana. Örneğin, “Düşenin dostu 
olmaz.” sözü durup dururken söylenmiş olamaz 
bence. Ya dara düşüp en yakınındakilerin bile terk 
ettiği biri tarafından ya da sözcüğün gerçek anlamıyla, 
atından ya da eşeğinden düşüp de hiç yardım 
alamayan biri tarafından söylenmiş olmalı bu söz. 
Bununla birlikte, zıt anlamlı atasözlerimiz de yok değil. 
Ama bu durum bile birer yazınsal ürün olan 
atasözlerinin ortaya çıkışına ilişkin düşüncemi 
destekliyor. İnsan, hayatı boyunca her türlü olayla 
karşılaşabilir, o anki duruma göre olaylar karşısındaki 
duruşu, yani söyleyeceği söz de değişebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Bu parçaya dayanarak atasözleriyle ilgili 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Atasözleri de edebiyatın sınırları içinde yer alır. 

B) Bir atasözünde övülen bir davranış, bir 
başkasında yerilebilir. 

C) Atasözlerinin ortaya çıkışlarına ilişkin kesin bilgi 
mevcut değildir. 

D) Kimi atasözleri zamanla farklı anlamlar 
kazanmıştır. 

E) Atasözleri yaşanan birtakım olaylar üzerine 
söylenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde verilen atasözleri zıt 
anlamlı değildir? 

A) Düşenin dostu olmaz. → Dost kara günde belli 
olur. 

B) Ev alma komşu al. → Komşu komşunun külüne 
muhtaçtır. 

C) Fazla mal göz çıkarmaz. → Azı karar çoğu zarar. 

D) Eğri otur doğru söyle. → Doğru söyleyeni dokuz 
köyden kovarlar. 

E) Öfke baldan tatlıdır. → Öfkeyle kalkan zararla 
oturur. 

12. - 13. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Filmlerimde hep şiddet ve ölüm konusunu işlediğimi 
söylüyorlardı. Gerçekten de o zamana kadar yaptığım 
filmler arasında şiddet içerenler içermeyenlerden 
daha fazlaydı. O dönemde, şiddete yer vermeyen 
birçok senaryo da yazıyordum. Ama yine aynı 
eleştirilerin yöneltildiği Havai Fişekler adlı filmden 
sonra artık farklı bir yapıt ortaya koymanın zamanı 
geldiği düşüncesiyle herkesi şaşırtacak bir film 
yapmaya karar verdim. Bu düşünceyle yaptığım 
Kikujiro’nun Yazı, bilinen bir film türüne ait değil. Bu 
filmde klasik bir öyküyü ele alıp kendime ait bir forma 
dönüştürdüm. Bu bir meydan okumaydı âdeta ve 
bana çok çekici geldi. Sanırım sonuçta imzamı 
taşıyan farklı bir film ortaya çıktı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Bu parçaya göre yönetmenin farklı bir film 
yapmasına aşağıdakilerden hangisi neden 
olmuştur? 

A) Usta bir yönetmen olduğunu kanıtlamak isteme 

B) İlginç filmlerin daha çok para kazandırdığını 
düşünme 

C) İsminin aynı tür filmlerle özdeşleşmesini 
engellemeye çalışma 

D) Şiddet içeren filmlere olan ilginin gün geçtikçe 
azaldığını fark etme 

E) Farklı türde bir film çekerse daha çok seyirciye 
ulaşabileceğine inanma 

 

 

 

 

 

13. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz? 

A) Havai Fişekler adlı film şiddet ögeleri içeren bir 
filmdir. 

B) Yönetmen bir ara sürekli benzer konuları 
işlemiştir. 

C) Yönetmen aynı türdeki filmleri yüzünden 
eleştirilmektedir. 

D) Yönetmenin farklı türde senaryoları da vardır. 

E) Yönetmenin şiddet içeren filmleri daha çok 
beğenilmiştir. 
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14. - 15. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

İçinde bulunulan koşulların kişiye uygun hâle 
getirilmesine “ergonomi” denir. Makine ve insan 
arasında artan ilişki, ofiste oturularak geçirilen uzun 
saatler ve kullanılan araç-gereçlerin çokluğu, 
günümüzde ergonomiyi zorunlu hâle getirdi. Artık 
yalnızca fiziksel koşulların ergonomisi değil, bilgisayar 
yazılımları ve internet siteleri gibi ögelerin de insana 
uyumlu hâle getirilmesi önem kazandı. Zihinsel 
algılamayı kolaylaştıran kullanıcı dostu bilgisayar 
programları ve kolay kontrol edilebilen aygıtların 
geliştirilmesi de giderek kaçınılmaz oldu. Ergonomi 
başta mühendislik, mimarlık, tıp, psikoloji ve sosyoloji 
olmak üzere birçok bilimsel disiplinin ortak çalışma 
alanıdır. Amaç, insana en iyi şekilde uyum sağlamış 
sistemler geliştirmektir. Doğal olarak bu amaç 
yalnızca insanın kendisiyle barışık, uyumlu bir 
çevrede mutlu olarak çalışması ya da yaşaması 
değildir. Ergonomi araştırmaları, aynı zamanda 
verimliliği artırarak insan gücüne dayalı üretimin 
niteliğinin de artırılmasını amaçlar. Ergonomi 
araştırmacıları, iş yerlerinde ergonomik düzenlemeler 
için yapılan her bir dolarlık harcamanın bir yılda 2000 
dolarlık tasarruf olarak geri döndüğünü belirtiyor. 

 

 

 

 

 

14. Bu parçada ergonomi ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Çağımızda neden gerekli olduğuna 

B) Gelişmiş teknoloji kullanan ülkelerde daha çok 
önem verilen bir konu olduğuna 

C) Hangi disiplinleri ilgilendiren bir alan olduğuna 

D) Hedeflenen yararlarının neler olduğuna 

E) Araştırmalardan ne gibi yararlar sağlandığına 

 

 

 

 

 

 
15. Bu parçadan ergonomi ile ilgili olarak 

aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? 

A) Çalışmaların, bedensel güçle yapılan işler kadar 
zihinsel güçle yapılan işleri de kolaylaştırmaya 
yönelik olduğuna 

B) Çalışanların, ergonomik ürünlerin kullanımları 
hakkında bilgilendirilmesi gerektiğine 

C) İş yerlerindeki tasarrufların yalnızca ergonomik 
ürünler aracılığıyla sağlanabileceğine 

D) Kullanılan araç-gereçlerin hâlâ ergonomi 
gözetilmeden yapıldığına 

E) Ergonomik ürünlerin her zaman, her yerde 
kolaylıkla bulunabileceğine 

16. - 17. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

(I) Oyuncaklar düş dünyalarını geliştirmek, oyalamak, 
mutlu etmek amacıyla alınır çocuklara. (II) Bazen de 
suçluluktan… (III) Yoğun iş temposunun ardından eve 
yorgun dönen anne baba, çocuğuyla zaman geçirip 
onu dinlemek, onun duygularını paylaşmak yerine onu 
oyuncağa boğuyor. (IV) Aslında çocuklar için, satın 
alınan oyuncaklar dışında başka şeyler de bir 
oyuncak ve oyun malzemesi hâline gelebilir. (V) 
Ayrıca, doğru seçilmiş bir oyuncak da çocuğun 
yaratıcı düşünme becerisini desteklemeye yardımcı 
olduğu gibi, motor ve sosyal gelişimine de katkıda 
bulunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi 
eleştirilmektedir? 

A) Oyuncak seçimlerinin doğru yapılmaması 

B) Çocuklara gereğinden fazla oyuncak alınması 

C) Vicdan azabıyla çocukların her isteğinin yerine 
getirilmesi 

D) Çocukların hiçbir şeyin değerini bilmez hâle 
getirilmesi 

E) Çocukların çevrelerine karşı duyarsızlaşması 

 

 

 

 

 

17. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinden sonra, düşüncenin akışına göre 
“Oysa, uzmanlar çok oyuncak almak yerine yeterli 
miktarda oyuncak alıp onlarla birlikte zaman 
geçirilmesini öneriyor.” cümlesi getirilebilir? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
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18. - 19. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

(I) Daha otuz yaşına gelmeden, dil bilim alanındaki 
çalışmalarıyla bir anlamda devrim yapan Noam 
Chomsky, dilde cümlelerin oluşturuluşunu kesin bir 
biçimde açıklayan matematiksel kurallar ortaya 
koymaya çalışmıştır. (II) Öyle kurallar ki bir makine 
bile sadece onları kullanarak cümle üretebilsin. (III) 
Çünkü Chomsky, zihinsel özelliklerin, insanların 
eylemlerini, özellikle konuşma eylemini açıklamada 
çok önemli olduğuna inanmıştı. (IV) Ne var ki bu 
düşünce, 1950’lerin psikologları arasında 
Chomsky’nin bir bilim insanında bulunması gereken 
niteliklerin hepsine sahip olmadığı görüşünü 
yaygınlaştırmıştı. (V) Chomsky’yi deneyler yapmadığı 
ve doğayı yakından gözlemlemediği için, daha çok, bir 
filozof ve bir matematikçi olarak nitelendiriyorlardı. 
(VI) 1940’lı ve 1950’li yıllarda, zihin konusundaki farklı 
düşünceler hakkında Chomsky ile Amerika’nın en 
etkili psikoloğu kabul edilen Skinner arasında ünlü bir 
tartışma yaşandı. (VII) Skinner, dilin, tümüyle çevrenin 
şekillendirdiği bir alışkanlıklar bütünü olduğunu, 
konuşmayı açıklamak için içsel özelliklere ilişkin 
kurallara gerek olmadığını iddia ediyordu. (VIII) 
Chomsky, Skinner’ın bu görüşlerini eleştiren 
yazılarıyla onun psikoloji alanındaki yerinin 
sarsılmasına yol açtı. (IX) O dönemden sonra 
psikoloji, zihinsel kurallarla derinden ilgilenmeye 
başladı ama popüler basın, bir süre daha Skinner’ı 
Amerika’nın psikoloji devi olarak yansıtmaya devam 
etti. 

 

 

 

 

18. Bu parçada sözü edilen bilim insanlarının 
savundukları bilimsel görüşler aşağıdakilerin 
hangisinde verilmiştir? 

A) II. ve V.  B) III. ve VII. 
 C) IV. ve VIII. 

D) V. ve IX.  E) VI. ve VII. 

 

 

 

 

 

19. Bu parçaya göre Skinner’ın aşağıdakilerden 
hangisini savunması beklenir? 

A) Dil öğrenmenin hem biyolojik hem de psikolojik 
yönü olduğunu 

B) Zekâ seviyesindeki farklılıkların konuşmaya 
başlama zamanını etkileyeceğini 

C) Konuşma becerisini ruhsal etkenlerin 
yönlendirdiğini 

D) Aynı koşullarda yetişen çocukların dil 
becerilerinin de aynı olacağını 

E) Dil öğrenme mekanizmasının, zamanı gelince 
kendiliğinden harekete geçtiğini 

 

20. - 21. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Ünlü tarihçi Ammianus Marcellinus: “Dünyada hiçbir 
kent, ne topraklarının bereketi ne de ticaretteki 
zenginliği bakımından bu kenti geçemezdi.” sözleriyle 
tanımlar Antakya’yı. MÖ 1000’den günümüze kadarki 
sayısız uygarlığın, kültürün ve inancın izlerini taşıyan 
Antakya, tarihî zenginliğiyle görenlerin hayran 
kalacağı kentlerin başında gelir. Özellikle 1930’lu 
yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkan mozaiklerde 
Antakya’da yaşamış uygarlıkların görkemli 
dönemlerinin izleri görülmekte. Bugün Hatay Arkeoloji 
Müzesinde daha çok MS 2. ve 5. yüzyıllar arasında 
yapılmış Roma ve Bizans yapılarından çıkarılan 
mozaikler sergileniyor. Müzede sergilenen mozaikler, 
sayılarının çokluğu, kalitesi ve büyüklüğü açısından 
dünyada çok önemli ve değerli bir yere sahip. 35 
binden fazla tarihî yapıtın bulunduğu müzeyi her yıl 
yerli ve yabancı çok sayıda turist ziyaret ediyor. 
Müzede, yaklaşık iki metre karelik alanları kaplayan 
mozaik panolar, lahitler, seramikler, camdan yapılmış 
süs eşyaları, paralar ve irili ufaklı heykeller bulunuyor. 

 

 

 

 

 

 

20. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 
hangisine başvurulmamıştır? 

A) Tanık göstermeye 

B) Nesnel verilere 

C) Kişisel görüşlere 

D) Karşılaştırmalara 

E) Kişileştirmeye 

 

 

 

 

 

21. Bu parçada Antakya’yla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Kültürel miras açısından zenginliğine 

B) Müzedeki mozaiklerin çoğunun ait olduğu 
döneme 

C) Çıkarılan yapıtların aynı dönemdeki 
benzerlerinden farklı olduğuna 

D) Müzenin uluslararası boyutta ilgi çektiğine 

E) Bir dönemde ortaya çıkan yapıtların niteliğine 
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22. - 24. soruları aşağıdaki parçaya göre 

cevaplayınız. 

Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na kadar uçabilen 
göçmen kuşların, yüzlerce kilometreyi geride bırakan 
yarasaların ve bir okyanustan ötekine göç eden 
balinaların varlığını biliyoruz. Ne var ki minyatür 
kanatlı kelebekleri dünya göç şampiyonları arasında 
görünce şaşırıyoruz. Kuzey Amerika Kral kelebeği 
göç sırasında Kuzey ve Orta Amerika boyunca 4000 
kilometrelik bir mesafeyi katediyor. Büyük Göller 
Bölgesi kıyılarından kıtayı aşmak üzere eylül ortası 
havalanan bir kelebek, kimi zaman kalabalık 
topluluklar içinde kimi zaman tek başına günde 75 
kilometre yol alıyor. Bütün Orta Batı’yı ve ABD’nin 
kurak güneybatı eyaletlerini geride bıraktıktan sonra 
Meksika’nın iç kısımlarındaki dağlık bölgeye varıyor. 
Koskoca Amerika kıtasında yüz ölçümü Midilli 
Adası’ndan bile küçük, yaklaşık 1000 kilometre karelik 
bir bölgeye yerleşiyor. ABD Kongresinin bir zamanlar 
ulusal böcek ilan etmeyi düşündüğü bu kelebek acaba 
yönünü nasıl belirliyor? Bunu incelemek için sonbahar 
göçmeni Kral kelebekleriyle ilgili olarak bilim insanları 
deneyler yaptılar. Önce normal çevre koşullarında, 
sonra yapay olarak değiştirilmiş manyetik alanlarda ve 
en son her türlü manyetik etkiden tümüyle arındırılmış 
ortamlarda yapıldı bu deneyler. Kral kelebekleri doğal 
koşullarda her zaman yaptıklarını yaptılar, 
güneybatıya yöneldiler. Manyetik kutuplar yapay 
olarak tersine çevrildiğinde tam tersi rotayı 
benimseyip kuzeydoğuya yöneldiler. Manyetik 
etkilerden tümüyle arındırılmış ortamda ise yönlerini 
tamamen şaşırdılar. 

 

22. Kral kelebeklerinin izleyecekleri yolu bulmalarıyla 
ilgili olarak yapılan deneyin sonuçları için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Değiştirilmemiş koşullarda yönlerini her zamanki 
gibi kolaylıkla bulmuşlardır. 

B) Yapılan üç deneyden ikisinde doğru yönü 
bulamamışlardır. 

C) Uçarken yerkürenin manyetik alanından 
yararlanmışlardır. 

D) Güneşi esas alarak gidecekleri yere 
ulaşmaktadırlar. 

E) İçsel bir yön bulma yeteneğine sahiptirler. 

 

23. Bu parçada Kral kelebekleriyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Göçlerinin nereden başlayıp nerede sonlandığına 

B) Göçlerinin neden şaşkınlık yarattığına 

C) Hangi ayda kışlık bölgeye göç ettiklerine 

D) Göç edilen bölgenin özelliklerine 

E) Neden zorlu bir yolculuğu göze alarak göç 
ettiklerine 

 

24. Kral kelebekleriyle ilgili deneyde aşağıdakilerden 
hangisi yapılmamıştır? 

A) Öteki göçmen hayvanlarla karşılaştırma yapma 

B) Göç yönüyle ilgili bilgileri kullanma 

C) Yön bulmayı etkileyebilecek etmeni belirleme 

D) Farklı deney koşulları hazırlama 

E) Göç yönünü bulma konusundaki iç güdülerine 
neyin etki ettiğini araştırma 

 

25. - 27. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Düşüncelerin, duyguların yazı ya da söz olmaksızın 
beyinler arasında iletilmesine “telepati” deniyor. 
Telepati bir tür duyular ötesi hissetme olarak 
tanımlanabilir. Telepati sözcüğü, eski Yunancadaki 
“tele” (kulak) ve “pati” (duygu) terimlerinden geliyor. 
Telepati yalnızca düşüncelerin ve duyguların 
aktarılmasını değil, çeşitli olayların önceden 
hissedilmesini de kapsıyor. İşitme, görme, dokunma, 
koklama ve tat alma gibi beş duyuya ek olarak altıncı 
bir duyu kabul edilen bu özellik, Sigmund Freud’a 
göre, baskılanmış eski bir özelliktir ve ancak belirli 
koşullarda ortaya çıkar. İlkel insanlardaki telepatinin 
tehlikelerden korunmak için gerekli bir mekanizma 
olduğu düşünülüyor. Bazı durumlarda kişilerin 
algılama özelliklerinde değişiklik olabiliyor. Örneğin bir 
yakınını kazada, savaşta ya da hastalıktan kaybetmiş 
kişiler bazı olayları ya da tehlikeleri önceden 
hissedebiliyorlar. Beyinde anlık bir düşünce ya da 
görüntü olarak ortaya çıkan bu durum, kişinin günlük 
programlarını ya da kararlarını bile etkileyebiliyor. 
Telepati kişinin duygusal durumuyla da yakından ilgili. 
Bu özellik daha çok kadınlarda bulunuyor. Bunun 
nedeni belki de kadınların davranış ve düşüncelerinin, 
erkeklere oranla duygusal temellere daha çok 
dayanması. 

 

 

 
25. Bu parçadan telepatiyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 

A) İlk insanların kendilerini savunmada kullandıkları 
bir özellik olduğu 

B) Her beynin farklı dalgalar yaydığı 

C) Beynin bir bölgesinin fazla gelişmesiyle ortaya 
çıktığı 

D) Doğal afetlerin önceden bilinip onlara karşı 
önlem alınmasında kullanılabileceği 

E) Tıbbın sık yararlandığı bir yöntem olduğu 

 

 

 

26. Bu parçada telepatiyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir? 

A) Nasıl tanımlandığına 

B) Kelimenin kökenine 

C) Ne gibi durumlarda ortaya çıkabileceğine 

D) Çok sayıda bilim insanının çalışma yaptığına 

E) Kadınlarda daha sık görülmesinin nedenine 

 

27. Telepatiyle aşağıdaki deyimlerden hangisi 
arasında anlamca bir yakınlık söz konusudur? 

A) içine kapanmak 

B) içi içine sığmamak 

C) içine doğmak 

D) içi ezilmek 

E) içine sinmek 



                                                          DGS TÜRKÇE TARAMA TESTİ – 4  

38. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Meyveleri, sebzeleri, rengârenk çiçekleri ve elbette 
balı, bal arılarına borçluyuz. Sayısız çiçekli bitkiyi 
tozlaştıran bal arıları, çiçeklerin vazgeçilmez 
partnerleri olarak flora için yaşamsal önem taşıyor. Bir 
arı kolonisinde 50.000 ya da daha fazla işçi arı, 
sayıları birkaç yüzle birkaç bin arasında değişen 
erkek arı ve yalnızca bir kraliçe arı bulunur. Koloninin 
bütün sakinleri hayatlarını, yegâne doğurgan dişi olan 
kraliçe arıya göre düzenler. Kraliçe çok sayıda 
yumurta yumurtlar; bunların bir kısmı erkek arıların 
çıkacağı döllenmemiş yumurtalar, bir kısmı da dişi 
arıların çıkacağı döllenmiş yumurtalardır. Dişi arıların, 
aralarında izciler, bekçiler, polen ezicileri, sütanneler, 
ısıtıcılar, pompalayıcılar vb. gruplar oluşturarak 
yaptıkları iş bölümü de gerçekten mükemmel. 
Binlerce minik hayvan, uğuldayan bir kitle hâlinde, 
olağanüstü bir örgütlenmeyle aynı çatı altında birlikte 
yaşıyor. Bu çalışmanın sonucu olarak da bir kovana 
yaz boyunca 30 kilogram polen ve 600 kilogram 
nektar taşınıyor. 

 

 
28. Bu parçada bal arılarıyla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? 

A) Fiziksel özelliklerine 

B) Kraliçe arının koloni için önemine 

C) Ekonomi açısından sahip olduğu değere 

D) Görev dağılımının neye göre yapıldığına 

E) Döllenmemiş yumurtalardan neden erkek arı 
çıktığına 

 

 

29. Bu parçada bal arılarıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? 

A) Ömürlerinin kısa olduğuna 

B) Bitkileri tozlaştıran tek böcek olduğuna 

C) Koku alma duyularının çok gelişmiş olduğuna 

D) Değişen koşulların etkisiyle yaptıkları işleri 
değiştirebileceklerine 

E) Koloni içinde yaşamanın birtakım kuralları 
olduğuna 

 

 

 

30. Bal arılarının çiçekli bitkilerin “vazgeçilmez partneri” 
olarak adlandırılmasıyla aşağıdakilerden hangisi 
anlatılmak istenmiştir? 

A) Bal arılarının sadece çiçek tozuyla beslenebildiği 

B) Bal arılarının bitkilerin çiçeklendiği mevsimlerde 
aktif olduğu 

C) Bal arılarının belirli bitkilerden nektar toplamayı 
tercih ettiği 

D) Çiçekli bitkilerin üremek için bal arılarına 
gereksinimi olduğu 

E) Arı kovanlarının çiçekli bitkilerin yakınında 
bulunması gerektiği 

31. - 33. Soruları aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 

Olimpiyat oyunlarına katılan bir ülke, eskrim, bisiklet, 
atletizm, yüzme ve judo sporlarında bireysel dalda 
yarışmış ve olimpiyatlarda toplam sekiz madalya 
kazanmıştır. Bu ülkenin kazandığı madalyalarla ilgili 
olarak şunlar bilinmektedir: 

 Eskrimde ve bisiklette birer, atletizm, yüzme ve 
judoda ise ikişer madalya kazanılmıştır. 

 Kazanılan madalyaların üçü altın, dördü gümüş 
ve biri de bronzdur. 

 Eskrimde ve bisiklette altın madalya 
kazanılamamıştır. 

 Her bir dalda birden fazla altın ya da gümüş 
madalya kazanılmış olabilir. 

 

31. Yüzmede kazanılan madalyaların biri gümüş, 
diğeri bronz ise öteki madalyalarla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 

A) Atletizmde bir altın, bir gümüş madalya 
kazanılmıştır. 

B) Judoda kazanılan madalyaların ikisi de 
gümüştür. 

C) Hem eskrimde hem de bisiklette gümüş madalya 
kazanılmıştır. 

D) Gümüş madalyalar atletizmde ve judoda 
kazanılmıştır. 

E) Eskrim, judo ve atletizmde birer gümüş madalya 
kazanılmıştır. 

 

32. Atletizmde iki altın ve eskrimde bir bronz madalya 
kazanılmışsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
yanlıştır? 

A) Yüzmede gümüş madalya kazanılmıştır. 

B) Judoda altın madalya kazanılmıştır. 

C) Bisiklette gümüş madalya kazanılmıştır. 

D) Judoda iki gümüş madalya kazanılmıştır. 

E) Judo ve yüzmede birer altın ve birer gümüş 
madalya kazanılmıştır. 

 

33. Madalya kazanan sporculardan beşi erkek, üçü 
kadındır. 

Kadın sporculardan biri atlet, biri judocu ve biri de 
bisikletçi olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi 
kesinlikle yanlıştır? 

A) Kadın sporcuların kazanmış olabileceği altın 
madalya sayısı en fazla ikidir. 

B) Erkek sporcuların kazanmış olabileceği gümüş 
madalya sayısı en az birdir. 

C) Kadın sporcuların hiçbirinin gümüş madalya 
kazanmamış olma olasılığı vardır. 

D) Erkek sporcuların bir bronz ve dört gümüş 
madalya kazanmış olma olasılığı vardır. 

E) Kadın sporcuların erkek sporculardan daha fazla 
gümüş madalya kazanmış olma olasılığı vardır. 
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34. - 36. soruları aşağıdaki bilgilere göre  
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 

Bir otogarda 23’ten başlayıp 32’ye kadar 
numaralandırılmış yan yana 10 peron vardır. Bu 
peronlara Ankara, İstanbul ve İzmir otobüsleri 
yanaşmaktadır. Otobüsler ve yanaştıkları peronlarla 
ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir: 

 Peronların ikisine Ankara, beşine İstanbul, üçüne 
İzmir otobüsleri yanaşmaktadır. 

 26 nolu perona İzmir otobüsü yanaşmaktadır. 

 Ankara otobüsleri yan yana olan peronlara 
yanaşmaktadır. 

 İstanbul otobüslerinin hiçbiri yan yana olan 
peronlara yanaşmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

34. Buna göre, aşağıdaki peron-otobüs 
eşleştirmelerinden hangisi kesinlikle doğrudur? 

A) 24 – İzmir   B) 28 – İstanbul 

C) 29 – İstanbul  D) 30 – İstanbul 

E) 31 – İzmir 

 

 

 

 

 

 

35. Aşağıdaki peronlardan hangisine Ankara otobüsü 
yanaşmış olamaz? 

A) 28 B) 29 C) 30 D) 31 E) 32 

 

 

 

 

 

 

36. İzmir otobüslerinden birinin 28 nolu perona 
yanaştığı biliniyorsa aşağıdaki peronlardan 
hangisine İstanbul otobüsü yanaşmış olamaz? 

A) 23 B) 25 C) 27 D) 29 E) 31 

 

 

 

 

 

37. - 40. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 

Aslı, Burak, Ceyda, Defne, Esin ve Fırat bir 
kitabevinden romanlar, öykü kitapları, şiir kitapları, 
yemek kitabı ve dergiler satın almışlardır. Burak ve 
Fırat erkek, ötekiler kadındır. Bu kişilerin kitabevinden 
aldıklarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir: 

 Herkes 2 farklı çeşit kitap ya da dergi almıştır. 

 Toplam 3 roman, 4 öykü kitabı, 2 şiir kitabı, 1 
yemek kitabı ve 2 dergi almışlardır. 

 Ceyda 1 dergi ve 1 öykü kitabı almıştır. 

 Defne ile Esin’in aldıkları aynıdır, Aslı ile Burak’ın 
aldıkları farklıdır. 

 Yemek kitabı alan kadındır ve şiir kitabı da 
almıştır. 

 

 

37. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
doğrudur? 

A) Aslı dergi almıştır. 

B) Burak roman almıştır. 

C) Defne şiir kitabı almıştır. 

D) Esin öykü kitabı almıştır. 

E) Fırat dergi almıştır. 

 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? 

A) Aslı şiir kitabı almıştır. 

B) Burak dergi almıştır. 

C) Burak şiir kitabı almıştır. 

D) Defne roman almıştır. 

E) Fırat şiir kitabı almıştır. 

 

39. Aşağıdakilerden hangisinin öykü kitabı almadığı 
kesinlikle bilinmektedir? 

A) Aslı   B) Burak 
  C) Defne 

D) Esin   E) Fırat 

 

 

40.  

I. Aslı 

II. Defne 

III. Fırat 

Yukarıdakilerden hangilerinin kitabevinden ne 
aldıkları kesinlikle bilinmektedir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II  
 C) I ve II 

D) II ve III  E) I, II ve III 
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TARAMA -4 ÇÖZÜMLER 

1. İkinci cümlede geçen “yaptığı makyaj daha sonra 
çıkar mı yüzünden?” ifadesi ile oyuncunun 
canlandırdığı karakterlerden etkilendiği 
vurgulanmıştır. 

Cevap B 

 

 

2. Parçada bir yapıttan söz edilmiş, yapıtın 
sinemaya uyarlanmasının zor olduğu 
belirtilmiştir. Buna soru olacak seçenek de D’dir. 

Cevap D 

 

 

3. Parçada yapılan bir deneyden sonra kendi 
başına davranan bir balığı diğer balıkların 
sorgusuz takip ettiği anlatılmıştır. 

Cevap C 

 

 

4. Parçada aslan idrarıyla yapılan bir deneyden ve 
tesadüf eseri bulunan bir maddeden söz 
edilmiştir. Yapay bir madde üretimi söz konusu 
değildir. 

Cevap E 

 

 

5. Parçada Gekko kertenkelelerinden esinlenerek 
üretilen bir yapıştırıcıdan söz edilmiştir. Bu da 
insanların doğadaki diğer canlılardan 
yararlandığı anlamını verir. 

Cevap A 

 

 

6. Parçanın ikinci ve üçüncü cümlesinde A’ya, 
ikinci cümlesinde B’ye, dördüncü cümlesinde 
C’ye, son cümlesinde de E’ye değinilmiştir. 
Ancak bu parçada plasebonun “önemli 
hastalıklarda başarısızlıkla sonuçlandığı”na dair 
herhangi bir ifade söz konusu değildir. 

Cevap D 

 

 

7. Parçada Friglerin MÖ 11. yy.da Polatlı 
yakınlarındaki Yassıhöyük’e yerleştikleri ve 
burada yaşadıkları belirtilmiştir. Ayrıca 
tarihlerden de Friglerin zaten en az 300 yıl 
boyunca burada kaldığı anlaşılmaktadır. 

Cevap B 

 

 

 

8. Parçada geçen “en önemli yapıtı” A’yı, “eski 
harfli el yazısı” B’yi, “tarih meraklılarıyla 
buluşuyor” C’yi, “ilk baskıdaki eksikler 
tamamlanmış” D’yi verir. Ancak paragrafın hiçbir 
cümlesinde onun yapıtlarını anı (hatıra) türünde 
kaleme aldığı ile ilgili bir ayrıntıya değinilmemiştir. 

Cevap E 

 

 

9. Parçanın sondan ikinci cümlesinde eserde 
eksiklerin olduğu ve bu eksikler giderildikten 
sonra eserin tekrar basılacağı belirtilmiştir. 
Ancak günümüze ulaşmamış olması zaten 
mantık dışı bir durumdur. Ayrıca eski harflerle 
yazılmış olması da yeni baskının nedeni 
olamaz. Çünkü bundan önceki baskının da eski 
yazıdan yanlış bir biçimde çevrildiği 
anlaşılmaktadır. 

Cevap C 

 

10. Parçada geçen “yazınsal ürün olan” ifadesinden 
A’yı, ikinci cümleden B’yi, birinci cümleden C’yi, 
son cümleden E’yi çıkarabiliriz. 

Cevap D 

 

 

11. B seçeneğindeki atasözleri aynı düşünceyi, yani 
komşuluğun önemini dile getirdiği için karşıt 
anlamlı değildir. Diğerleri ise karşıt anlamlı 
sayılabilecek atasözlerini içermektedir. 

Cevap B 

 

 

12. Parçanın dördüncü cümlesinde yönetmenin 
farklı olabilmek için herkesi şaşırtacak bir film 
yapmaya karar verdiği belirtilmiştir. 

Cevap C 

 

 

13. Parçanın dördüncü cümlesinden A’yı, birinci 
cümlesinden B’yi, dördüncü cümlesinden C’yi, 
beş ve altıncı cümlelerinden D’yi çıkarabiliriz. 
Ancak bu paragrafta söz konusu edilen 
yönetmenin şiddet içeren filmlerinin daha çok 
beğenildiği ile ilgili bir sonuca ulaşılamaz. 

Cevap E 

 

 

14. Parçanın ikinci cümlesinde D’ye, beşinci 
cümlesinde C’ye, sondan ikinci cümlesinde 
D’ye, bütününde de E’ye değinilmiştir. 

Cevap B 
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15. Parçada fiziksel koşulların yanında zihinsel 
koşulların da kolaylaştırılması amaç olarak 
verilmiştir. Buna da özellikle “Zihinsel algılamayı 
kolaylaştıran...” sözü ile başlayan cümleden ve 
bunun hemen sonrasında verilen ifadelerden 
ulaşılmaktadır. 

Cevap A 

 

 

16. Parçanın üçüncü cümlesinde anne babanın 
yoğun iş temposundan dolayı çocuğu oyuncağa 
boğduğu anlatılmaktadır. Bu da 
eleştirilmektedir. 

Cevap B 

17. Parçanın üçüncü cümlesinde çok oyuncak 
alındığı ifadesi olduğu için, bu cümlenin sonuna 
getirilmelidir. Çünkü soruda verilen ifadede çok 
oyuncak almak yerine neler yapılması gerektiği 
üzerinde durulmaktadır. 

Cevap C 

 

18. Üçüncü ve yedinci cümlede sözü edilen bilim 
insanlarının bilimsel görüşleri verilmiş, bu 
görüşlerin bilim insanları tarafından savunulduğu 
belirtilmiştir. Zaten bu cümleler sırasıyla 
“inanmıştı” ve “iddia ediyordu” sözleriyle 
tamamlanmıştır. Bunlar da sorunun çözümünde 
bize kolaylık sağlamaktadır. 

Cevap B 

 

19. Parçanın yedinci cümlesinde “dilin, tümüyle 
çevrenin şekillendirdiği bir alışkanlıklar bütünü 
olduğu” belirtilmiştir. Aynı koşullarda yetişen 
çocukların dil becerilerinin de aynı olacağı anlamı 
çıkar. Çünkü dil becerisi tamamen çevreye 
bağlanmıştır. 

Cevap D 

 

20. İlk cümlede tanık göstermeye, parçanın 
bütününde nesnel verilere, “dünyada çok önemli 
ve değerli yere sahip” cümlesinde kişisel 
görüşlere, “daha çok MS. 2. ve 5. yüzyıllar” 
cümlesinde karşılaştırmaya başvurulmuştur. 
Parçada insana ait bir özelliğin insan dışı bir 
varlığa aktarılması olan kişileştirme 
yapılmamıştır. 

Cevap E 

 

21. Parçada Antakya’da çıkarılan tarihi eserlerin 
aynı özelliklere sahip olduğu vurgulanmış, 
benzerlerinden ayrılmadığı belirtilmiştir. 

Cevap C 

 

 

 

22. Parçada kelebeklerin yönlerini bulmak için 
manyetik etkiden yararlandığı belirtilmiştir. 
Güneşi esas aldıklarına dair bir bilgi yoktur. 
Dolayısıyla paragrafta yer almayan bir bilgiye 
de paragraftan ulaşılabilmesi asla mümkün 
olamaz. 

Cevap D 

 

23. Parçada birinci cümleden A’ya, ikinci cümleden 
B’ye, dördüncü cümleden C’ye, dört ve beşinci 
cümleden D’ye varılır. Ancak bu paragrafta Kral 
Kelebeklerinin bu zorlu yolculuğu neden göze 
aldıklarıyla ilgili olarak herhangi bir ipucu 
verilmemiştir. 

Cevap E 

24. Parçanın ilk cümlesinde yarasalar ve balinaların 
da göç ettikleri verilmiş; ancak bu yapılan 
deneyle ilgili olmamıştır. Dolayısıyla bu 
paragrafta “öteki göçmen hayvanlarla 
karşılaştırma yapma” gibi bir sonuca 
ulaşılamaz. 

Cevap A 

 

25. “İlkel insanlardaki telepatinin tehlikelerden 
korunmak için gerekli bir mekanizma olduğu 
düşünülüyor.” cümlesinden A’yı çıkarabiliriz. 
Parçadan, diğer cümlelerle ilgili herhangi bir 
çıkarıma ulaşılması mümkün değildir. 

Cevap A 

 

 

26. Birinci cümleden A’ya, üçüncü cümleden B’ye, 
“Örneğin bir yakınını kazada, savaşta...” 
ifadesinden C’ye, son iki cümleden de E’ye 
varabiliriz. Ancak paragrafta telepatiyle ilgili 
olarak çok sayıda bilim insanının çalışma 
yaptığına dair herhangi bir bilgi verilmemiştir. 

Cevap D 

 

 

27. Parçaya göre, telepatide önceden sezmek, 
tahmin etmek anlamı çıkar. Bu da “içine 
doğmak” deyimine yakındır. A’daki deyim 
etrafıyla ilişkisini kesmek, B’deki çok mutlu 
olmak, D’deki üzülmek veya acıkmak, E’deki ise 
istediği biçimde olduğu için huzur ve mutluluk 
duymak anlamlarındadır. 

Cevap C 

 

28. Parçada arıların genel özelliklerine değinilirken 
kraliçe arının arı dünyası için önemi verilmiştir. 
Parçadan anlaşıldığına göre, koloninin 
üremesini sağlayan aslı birey, bu kraliçe arıdır. 

Cevap B 
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29. Parçada bal arılarının arasında bir işbölümü 
yapıldığı üzerinde durulmuştur. Bundan da 
koloni içinde kuralların olduğu anlamı çıkar. 
Zaten paragrafta son derece açık ve net bir 
biçimde “iş bölümü de gerçekten mükemmel” 
sözü kullanılmıştır. 

Cevap E 

 

30. Parçanın ikinci cümlesinde geçen “Sayısız 
çiçekli bitkiyi tozlaştıran bal arıları, çiçeklerin 
vazgeçilmez partnerleri” ifadesi cevabı 
vermektedir. 

Cevap D 

 

31.  

Eskrim Gümüş  

Bisiklet Gümüş  

Atletizm Altın Gümüş 

Yüzme Gümüş Bronz 

Judo Altın Altın 

 

Eskrim ve bisiklette altın madalya olmadığından 
her ikisinde de gümüş madalya alınmıştır. (Tek 
bronz madalya yüzmede kazanıldığı için) 3 altın 
madalya kazanıldığı için atletizm ve judoda birer 
altın kazanılmalıdır. Atletizmdeki gümüş ile 
Judodaki altın yer değiştirebilir. Yukarıdaki 
tabloya göre, hem eskrim hem de bisiklette 
gümüş madalya kazanılmıştır. 

Cevap C 

 

32.  

Eskrim Bronz  

Bisiklet Gümüş  

Atletizm Altın Altın 

Yüzme Gümüş Gümüş 

Judo Gümüş Altın 

 

Eskrim ve bisiklette altın kazanılamadığı ve tek 
bronz madalya eskrimde kazanıldığı için 
bisiklette gümüş madalya kazanılmalıdır. Geriye 
3 gümüş madalya kalacağı için yüzme ve 
judoya birer gümüş madalya kalır. 

Yüzmedeki gümüş ile judodaki altın madalya 
yer değiştirebilir. Yukarıdaki tabloya göre yüzme 
ve judoda birer altın ve birer gümüş kazanıldığı 
bilgisi kesinlikle yanlıştır. 

Cevap E 

 

 

 

33.  

Eskrim Erkek  

Bisiklet Kadın  

Atletizm Erkek Kadın 

Yüzme Erkek Erkek 

Judo Kadın Erkek 

 

3 kadın sporcunun madalya kazandıkları 
branşlar belli olduğu için diğer branşlarda boş 
kalan madalya kontenjanlarını erkek sporcular 
doldurur. 

Atletizm, Yüzme ve Judoda 4 erkek olduğu için 
en az birisi altın madalya almak zorundadır. 
Böylece 5 erkek sporcunun 4 gümüş, 1 bronz 
madalya kazanma ihtimali yoktur. 

Cevap D 

SORULAR İÇİN AÇIKLAMA 

2 Ankara (yan yana olacak) 

3 İzmir 

5 İstanbul (hiçbiri yan yana olmayacak) 

Ankara otobüslerinin 23, 24 ve 25. peronlardan 
iki tanesine yan yana yanaşması durumunda 
27-32. peronlara İstanbul otobüsleri yan yana 
yanaşmak zorunda kalır. İstanbul otobüslerinin 
yanaştığı peronların aralarına Ankara ve İzmir 
otobüslerinin yanaştığı peronlar yerleştirilerek 
aşağıdaki gibi iki tablo düzenlenebilir: 

Tablo I 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

İst. İz. İst. İz. İst. Ank. Ank. İst. İz. İst. 

 
Tablo II 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

İst. İz. İst. İz. İst. İz. İst. Ank. Ank. İst. 

 
 

 

 

34. Açıklama kısmındaki her iki tabloya göre de 24. 
perona İzmir otobüsü yanaşmaktadır. 

Cevap A 

 

 

35. Açıklama kısmındaki her iki tabloya göre de 
Ankara otobüsleri 32. perona yanaşmış olamaz. 

Cevap E 
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36. Açıklama kısmındaki Tablo II’ye bakılırsa 31 
nolu perona İstanbul otobüsü yanaşmış olamaz. 

Cevap E 

 

 

. SORULAR İÇİN AÇIKLAMA 

 

Aslı Yemek Şiir 

Burak   

Ceyda Dergi Öykü 

Defne Roman Öykü 

Esin Roman Öykü 

Fırat Şiir  

 

Yemek kitabı bir tane olduğu için alan kişi Defne 
ve Esin olamaz. (Bu ikisinin aldıkları aynı kitap 
olmak zorunda) Yemek ve şiir kitabını Aslı 
almıştır. 

Defne ve Esin’in aldıklarının aynı olabilmesi için 
her ikisi de roman veya öykü almak zorundadır. 

Aslı, şiir kitabı aldığından Burak şiir kitabı 
alamaz. O yüzden şiir kitabını Fırat almalıdır. 

1 dergi, 1 roman ve 1 öykü kitabı Burak ve 
Fırat’a istenildiği gibi dağıtılabilir. 

 

 

 

37. Açıklama kısmındaki tabloya göre, Esin öykü 
kitabı almıştır. 

Cevap D 

 

 

 

38. Açıklama kısmındaki tabloya göre, Aslı, şiir 
kitabı aldığından Burak şiir kitabı alamaz. 

Cevap C 

 

 

 

39. Açıklama kısmındaki tabloya göre, Aslı yemek 
ve şiir kitabı almıştır; öykü kitabı almamıştır. 

Cevap A 

 

 

40. Açıklama kısmındaki tabloya göre Aslı ve 
Defne’nin aldıkları kitaplar bilinmektedir. 

Cevap C 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


