
TÜRKÇE – TARAMA – 1  

1. - 5. sorularda, başta verilen cümlelerden kesin 
olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz. 

1. Hafta sonuna kadar sürmesi beklenen kriz nedeniyle 
dünya borsalarının şu ana kadarki toplam kaybı 100 mil-
yar doları geçti. 

Borsaların sonraki haftalarda sürekli yükselmesi bek-
lenmektedir. 

Bu dönemde en çok düşüş, ekonomisi güçlü ülkelerin 
borsalarında yaşanmıştır. 

Dünya çapında bazı borsalar yükselirken bazıları düş-
müştür. 

Düşüşten önceki haftalarda borsa endeksleri sürekli 
yükselmiştir. 

Krizin, bir süre daha devam edeceği düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

2. İtalyan edebiyatının ülkemizde de çok sevilen büyük us-
tası Calvino’nun ilk romanı da nihayet dilimize kazandı-
rıldı. 

A) Yazar, ilk romanıyla edebiyat dünyasında yankı uyan-
dırmıştır. 

B) Yazarın bazı kitapları Türkçeye daha önce çevrilmiştir. 

C) Yazar, yalnızca roman değil, şiir ve deneme de yaz-
mıştır. 

D) Yazar, yapıtları Türkçeye çevrilen ilk İtalyan sanatçıdır. 

E) Yazar, İtalyan edebiyatının yenilikçi yazarlarından biridir. 

 

 

 

 

3. Hamit Görele, Türk resminde 1930’lu yıllarda gerçekle-
şen yenilikçi hareketin içinde yer alan sanatçılardandır. 

A) Türk resminde 1930’lu yıllardan önce yenilikçi harekete 
rastlanmamıştır. 

B) Hamit Görele, taklitçiliği yıkarak Türk resmine özgünlük 
kazandırmıştır. 

C) Bu yenilikçi harekete birden fazla sanatçı katılmıştır. 

D) Günümüz Türk resmi hâlâ bu hareketin etkisindedir. 

E) Hamit Görele bu hareketin fikir babasıdır. 

4. Likya uygarlığının en büyük kentlerinden biri olarak öne 
çıkan bu eski yerleşim yerinde, ilk kez, soyulmamış, 
tahrip edilmemiş mezarlar gün ışığına çıktı. 

A) Daha önce yağmalanmış mezarlara ulaşılabilmiştir. 

B) Bu yerleşim yeri Likya uygarlığına başkentlik yapmıştır. 

C) Bulunan mezarlar Likya uygarlığının farklı dönemlerine 
aittir. 

D) Likyalılarda ölüler dinî tören yapılarak gömülürdü. 

E) Likya, döneminin en güçlü devletiydi. 

5. Yenilikçi yaklaşımı ve cesur oyun seçimleriyle, kurul-
duğu günden bugüne sanat dünyasında yankı uyandı-
ran bu tiyatro, yeni sezona da oldukça iddialı bir projey-
le başlıyor. 

A) Kısa süre önce kurulmuş bir tiyatrodur. 

B) Daha çok ünlü yazarların ünlü oyunları sahnelenmek-
tedir. 

C) Bir sezonda birden fazla oyunu izleyiciye ulaştırmışlardır. 

D) Daha önce de ses getiren oyunlar sergilemişlerdir. 

E) Hiç sergilenmemiş oyunları sahneye koymayı tercih 
etmektedirler. 

 

 

 

 

 

 

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

6. (I) Türkiye’nin sığla ormanları her yıl endişe verici ölçüde 
azalıyor. (II) Güneybatı Anadolu’da, özellikle Marmaris ve 
Fethiye çevresinde ormanlık alanlar oluşturan sığla ağaçla-
rının bölge ekonomisinde önemli bir yeri var. (III) 1949 yılın-
da yapılan bir araştırmaya göre 6 bin 212 hektar sığla or-
manı vardı, bu sayı 1982’de 5 bin hektara düştü. (IV) Gü-
nümüzdeyse 3 bin hektar sığla ormanı kaldı. (V) Sığla or-
manlarının azalmasının en önemli nedeniyse, buraların na-
renciye bahçelerine dönüştürülmesidir. 

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

 

 

7. (I) Otuz yıl süren araştırmalar sonucunda, çocukların, yaz 
tatilinde, bir önceki eğitim yılına göre zihinsel yeterlilik ba-
kımından bir ay geriledikleri saptandı. (II) Yine başka bir 
araştırmaya göre, çocuklar tatil boyunca zekâ derecelerin-
den bir puan kaybediyor. (III) Uzmanlara göre çocuklar boş 
zamanlarında çok fazla kitap okumuyor. (IV) Yeni öğretim 
yılı başladığında, yaz tatillerini öğretici faaliyetlerle değer-
lendirmeyen çocukların, ötekilere göre geri kaldığı da yapı-
lan araştırmalarla tespit edildi. (V) Bu fark kısa sürede kapa-
tılsa da çocukların bu durumla hiç karşılaşmaması için anne 
ve babalara büyük görev düşüyor. 

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

 

 

 

 

8. (I) Opera, müziği ve tiyatroyu bir araya getiren bir sanat da-
lıdır. (II) Opera binaları, kentlerle ilgili değerlendirmelerde 
önemli bir ölçüt olarak ele alınabilir. (III) Çünkü opera bina-
ları, ait oldukları kentin kültürel düzeyinin bir göstergesidir. 
(IV) Örneğin Avrupa’da önemli kültürel etkinliklere ev sahip-
liği yapan şehirlerden Paris’te beş; Prag, Berlin, Münih’te 
üçer opera binası vardır. (V) Bu opera binaları o kentte yaşa-
yanların opera sanatına verdikleri değerin ötesinde, kültürel 
ve sanatsal etkinliklere verdikleri önemin de göstergesidir. 

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



9. (I) Çocukluğumuzda yaz mevsiminin çekici taraflarından bi-
risi, çizgi roman okuma özgürlüğüne kavuşmaktı. (II) Bilgi-
sayarların, DVD’lerin olmadığı hatta televizyonun her evde 
bulunmadığı zamanlarda, yaz sıcaklarında eve kapanan 
çocukların tek eğlencesiydi çizgi romanlar. (III) Fazla çeşit 
olmadığından piyasaya yeni çıkan ne varsa alınıp okunur, 
okunanlar öteki çocuklardaki çizgi romanlarla değiştirilirdi. 
(IV) Aynı zamanda kitapçılar da okunmuş çizgi romanları 
alır, satar, değiştirir ya da hemen oracıkta duvar dibinde 
okunmak üzere kiralardı. (V) Film yapımcıları ve senaristler 
pek çok çizgi roman karakterine hayat verip onları beyaz 
perdeye taşıdı. 

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

 

 

 

 

10. (I) “Diş çürüklerine karşı etkili” sözü diş macunu üreticileri-
nin en dikkat çekici reklam sloganı hâline geldi. (II) Diş çü-
rüklerinin tedavisinde, dişin hasara uğramış sert dokularını 
onarmak için çeşitli dolgu malzemelerinden yararlanılmakta. 
(III) Bu dolgu malzemeleri arasında en çok dikkat çeken, ar-
ka dişlerin dolgusunda kullanılan, amalgam adı verilen bir 
alaşım. (IV) Bakır, gümüş, kalay ve çinkodan oluşan amal-
gam tozunun cıva ile karıştırılması sonucunda hazırlanan 
sert, dayanıklı ama estetik olmayan bu malzeme, yüz yılı 
aşkın bir süredir kullanılmakta. (V) Son yıllardaysa dişin do-
ğal rengindeki estetik malzemelerin geliştirilmesi için büyük 
çabalar harcanmakta. 

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

 

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

11.  

I. İlk televizyon uzaktan kumandasını 1950 yılında “Ze-
nith Radio Corporation” adlı bir şirket piyasaya sürdü. 

II. “Lazy Bone” adı verilen bu kumanda, televizyonun ka-
nallarını değiştirebiliyordu ancak kablosuz değildi. 

III. Televizyon ekranının her bir köşesine yerleştirilen dört 
tane fotosel aracılığıyla kablodan kurtarılan bu kuman-
da, güneşli günlerde sorun yaratabiliyordu, çünkü gü-
neş ışığı kanalların kendiliğinden değişmesine neden 
oluyordu. 

IV. Mühendis Eugene Polley 1955 yılında ilk kablosuz 
uzaktan kumandayı yaptı. 

V. Bu kumanda çok yer kaplayan bir kabloyla televizyona 
bağlıydı, bu da kabloya sık sık ayağı takılan tüketicinin 
hoşuna gitmiyordu. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

12.  

I. Tarihte su altı dünyasının keşfinin, Büyük İskender’le 
başladığı bilinir. 

II. Hava sorununun çözümü araçların daha derinlere in-
mesini sağlamış ancak bu kez de derinlere indikçe ar-
tan basınç, karşılaşılan yeni bir sorun olmuştur. 

III. Deniz altına indirilen bir araca hava pompalama fikriy-
se ünlü İngiliz astrofizikçi Edmond Halley’e aittir ve bu 
keşfin tarihi 1690’dır. 

IV. Tarihî kayıtlar MÖ 4. yüzyılda Büyük İskender’in cam-
dan bir kabin yaptırdığını ve su altına indiğini yazar, 
ama araçtaki oksijen sorunu nedeniyle dalış, çok sığ 
sularda ve kısa süreli olmuştur. 

V. Bu sorun, küre biçimli denizaltı araçlarının bulunmasıy-
la çözülmüş ve küre üzerinde her noktada eşit dağılan 
basınç, daha derinlere inmenin yolunu açmıştır. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  

I. İnsanlar çok eski zamanlarda sayı saymayı öğrendiler-
se de hesap yapma ancak ticaretin başlamasıyla bü-
yük önem kazandı. 

II. Sayma ve hesaplama işlemlerinde parmaklar dışında 
kullanılan ilk yardımcı araçlar, birden ona kadar sayıla-
rı temsil eden küçük çakıl taşlarıydı. 

III. Mezopotamyalılar, toprağı kazarak içine çakıl taşlarının 
konulabileceği bir dizi oluk açtılar ve çakıl taşlarını bu 
olukların birinden öbürüne aktararak basit hesaplar 
yapmaya başladılar. 

IV. Bunu izleyen atılımlar ancak 17. yüzyılda logaritma 
cetveli, sürgülü hesap cetveli ve basit mekanik hesap 
makinesi gibi aygıtların bulunmasıyla gerçekleşti. 

V. Daha sonra Çin’de ve Japonya’da, onlukları ve yüzlük-
leri simgeleyen boncuk sıralarından oluşan abaküs kul-
lanıldı. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.  

I. Günün birinde duydum ki benim şiirlerimi beğeniyor, 
üstelik dilinden düşürmüyormuş. 

II. Çoğu zaman onun evinde gerçekleşen sohbetlerimizde 
edebiyat, özellikle de şiir üzerine konuşurduk. 

III. Benim de bazıları dergilerde yayımlanmış birçok şiirim 
olmasına karşın, ona bunları hiç okumazdım. 

IV. Çünkü bilirdim ki üstat kolay kolay beğenmez, üstelik 
beğenmedikleriyle alay ederdi. 

V. Edebiyatımızın önemli isimlerinden olan bu şairle ara 
sıra görüşme olanağı bulurdum. 

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

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

 

 

15.  

I. İstanbul’un tarihi, yakın zamana kadar 3000 yıl önce-
sinden başlatılıyordu. 

II. Çıkarılan otuzun üzerinde batık gemiyle dünyanın en 
büyük antik limanı sayılan Yenikapı kazı alanı, yakın 
zamanda yeni bir keşfe daha olanak verdi. 

III. Bu projede istasyonlardan biri olarak düşünülen Yeni-
kapı’daki kazılar sırasında bulunan antik liman kalıntı-
ları, İstanbul’un tarihçesinin güncellenmesi gerektiğini 
ortaya koydu. 

IV. Oysa boğazın iki yakasını denizin altından birbirine 
bağlaması planlanan Marmaray projesi çalışmaları bu 
kanıyı değiştirdi. 

V. Batık gemilerin kalıntıları arasında bulunan Neolitik 
Döneme ait iyi korunmuş iki kürek, şimdilik dünyanın 
en eski kürekleri olma özelliğini taşıyor. 

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

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

 

 

16.  

I. çökelti örneklerinin içinde 

II. Japon araştırmacılar, Guam Adası’nın güneybatısında 
bulunan 

III. çoğu şimdiye kadar bilinmeyen birhücreli 

IV. canlılara ait fosiller buldular 

V. Challenger Çukuru’ndan aldıkları 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  

I. 2026 ile 2060 yılları arasında dünyanın 

II. neslinin yok olmasına yol açacağını ortaya koydu 

III. bunun kutuplarda yaşayan bazı canlı türlerinin 

IV. yapılan son araştırmalar, önlem alınmadığı takdirde 

V. ortalama sıcaklığının iki derece artacağını ve 

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 

 

 

 

 

18.  

I. İbrahim Peygamber’in, bugün kalenin 

II. Halep şehri, “süt sağmak” anlamına 

III. olduğu tepede süt sağarak ihtiyacı 

IV. gelen Arapça “Halab al Shahba” adını 

V. olanlara dağıtmasından alıyormuş 

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 

 

 

 

19.  

I. incelediği esere bakış açısını 

II. bulduğu sonuçların çeşitlilik kazanmasını da sağlar 

III. zengin bir kültürel birikime sahip olması 

IV. genişletmekle kalmaz 

V. bir edebiyat araştırmacısının 

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluştura-
cak biçimde sıralandığında, hangisi ilk sırada yer alır? 

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

20.  

I. kısa bir gözlem sonunda keşfedildi çünkü 

II. yaklaşık bir saat süren 

III. gezegenin yeri daha önceden 

IV. Neptün gezegeni Johann G. Galle tarafından 

V. matematiksel olarak hesaplanmıştı 

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

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

 

 

 



 

21.  

I. küçük bir şehrinde kurulan aile tersanesi 

II. günümüzde, uluslararası pazardaki 

III. güçlü rakipleriyle yarışabilecek duruma gelmiştir 

IV. denize kıyısı bile olmayan 

V. 1795’te Almanya’nın 

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

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

 

 

 

 

22. “Büyük projelere yarım kalmış fikirlerle başlamayın.” sözüy-
le anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Başarılı her işin ortak çalışmaların ürünü olduğu 

B) Bir işi bitirmeden başka bir işe başlamanın yanlışlığı 

C) Başkalarının düşünceleriyle başarıya ulaşılamayacağı 

D) Önemli bir konu hakkında yeterince düşünülmeden uy-
gulamaya geçilmemesi gerektiği 

E) Geniş kitleleri ilgilendiren çalışmalardan sonuç almak 
için beklemek gerektiği 

 

23. “Kabuğu yeşil olan bir cevizi kırmak neredeyse imkânsızdır, 
ama olgunlaşan ceviz bir vuruşta açılır.” sözüyle anlatıl-
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Zamanından önce kalkışılan işleri başarmanın zor olduğu 

B) Bir sorunu çözmek için bazen başkalarının yardımına 
gereksinim duyulduğu 

C) Sorunları çözmek için farklı bir bakış açısına sahip ol-
mak gerektiği 

D) Zor işlerin üstesinden gelmek için kararlılığın önemli 
olduğu 

E) Bazen eldekilerle yetinmek gerektiği 

 

 

24. Bakımlı köy evinde kedileri, tavukları ve eksik olmayan ko-
nuklarıyla yaşıyordu. Evin giriş katına yerleştirdiği seramik 
fırını ise yaşamının rengi ve anlamıydı. Bin bir renkli tabak-
lar, çanaklar, vazolar, heykelcikler üretiyordu çamurdan. Bir 
ara, neden kenti bırakıp Ege’nin bu küçük köyüne kaçtığını 
sordum. Bir an sustu, sonra: “Hayatı yavaşlatmak için!” dedi. 

Bu parçadaki altı çizili sözle kişi, neyi anlatmak istemiştir? 

A) Köyde istediği kadar seramik üretebileceğini 

B) Kentin yorucu koşullarında sağlık sorunları yaşayacağını 

C) Çalışmalarının doğal bir çevrede daha verimli olacağını 

D) Toprakla uğraşan insanlar arasında daha mutlu olacağını 

E) Köyün kargaşadan uzak, sakin ortamında hayatı du-
yumsayarak yaşayacağını 

 

 

 

25. Talihi yaver gidip şöhrete ve servete sahip olmuş bir kişinin 
akılsızca, görgüsüzce ve cahilce davranışlar sergilediğini 
gördüğünüzde, Moliére’in Harpagon’unu hatırlamaz mısınız? 

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir? 

A) Moliére’in şans eseri şöhrete ve servete sahip olduğu 

B) Aniden zenginleşen kişilerin kendilerini çevrelerinden 
soyutladıkları 

C) Şans oyunlarıyla servet edinenlerin bu serveti mutlaka 
yitirdikleri 

D) Moliére’in bu davranışları sergileyen bir kahraman ya-
rattığı 

E) Bir şekilde şöhreti yakalamış olan kişilerin servetlerinin 
de arttığı 

 

 

 

 

 

 

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, ayraç içinde verilen söz-
cüğün anlamını içermemektedir? 

A) Anne sütüyle beslenen bebekler çok sayıda mikroor-
ganizmaya karşı korunmuş oluyor. (öncelik) 

B) Anne sütünün içeriği hâlâ tam olarak bilinmiyor. (belirsizlik) 

C) Anne sütü bebekler için en uygun besindir. (üstünlük) 

D) Anne sütünün bileşimi, bebeğin gereksinimlerine göre 
değişim gösterir. (uyum gücü) 

E) Uzmanlar, bebeğin altı aylık oluncaya kadar yalnızca 
anne sütüyle beslenmesini öneriyorlar. (salık verme) 

 

 

27. (I) Belediyelerin internet sitelerine girdiğinizde bu sitelerin çok 
büyük bir kısmında, o şehrin mutlaka İpek Yolu, Kral Yolu ya 
da Baharat Yolu ile bağlantısı verilir. (II) Genellikle bir taş yol 
“İşte İpek Yolu!” diye gösterilir. (III) Böylelikle, İpek Yolu den-
diğinde E-5 türü bir yol anlaşılmaktadır. (IV) Aslında kavram-
sal olarak İpek Yolu bir yol hattını değil, ipek ticaretinin bütün 
iktisadi, kültürel, siyasal özelliklerini içermektedir. (V) Bu açı-
dan İpek Yolu arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık tarihi, ekonomi 
tarihi gibi pek çok bilimin de ilgi alanına girer. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-
ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede, bir saptama yapılmıştır. 

B) II. cümlede, bir adlandırmanın neden kaynaklandığı 
açıklanmıştır. 

C) III. cümlede, bir adlandırmadan ne anlaşıldığı belirtilmiştir. 

D) IV. cümlede, bir bilginin yanlışlığı dile getirilmiştir. 

E) V. cümlede, bir kavramın farklı alanlarla bağlantısı üze-
rinde durulmuştur. 

 

 

 

 



28. (I) Araştırmacılar, nanotüpleri kullanarak “kalıcı” bilgisayar 
belleği üretebilecekleri görüşünde. (II) Bilginin manyetik bir 
disk üzerinde saklandığı “uçucu” bellek türlerinde, bilgi yal-
nızca bilgisayar açık olduğu sürece korunuyor. (III) Bilgisa-
yar her açılıp kapandığında sakladığı bilgiyi, sabit diskten 
alıp yeniden elektronik bellek üzerine yazıyor. (IV) Kalıcı 
bellekteyse sistem bilgisi, bilgisayar kapatıldığında da silin-
miyor. (V) Böylece bilgisayar açılırken beklenmesi gereken 
süre ortadan kalkıyor. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden 
sonra, düşüncenin akışına göre “Bilgisayar açılırken bir 
süre beklemenin gerekmesi de bu işlemin yapılmasından 
kaynaklanıyor.” cümlesi getirilebilir? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. İbni Haldun’a göre, tarih, Yunan tarihçileri ile onlardan sonra 
gelen Müslüman tarihçilerin düşündükleri gibi, birtakım dinî, 
siyasi ve askerî olayları, oluş sırasına göre arka arkaya 
vermekten veya peygamberlerin ve hükümdarların hayatla-
rını anlatmaktan ibaret değildir. Bir tarihçinin, öncelikle tarihî 
olaylardaki benzerlikleri ve farklılıkları saptayarak bunlar 
arasındaki zaman ve mekân dışı nedensellik ilişkilerini belir-
lemesi gerekir. 

Aşağıda verilen örneklerden hangisi, İbni Haldun’un ta-
rih görüşünü örnekler nitelikte bir yargıdır? 

A) Tarihte çok uluslu imparatorlukların parçalanmasının 
ana nedenlerinden biri milliyetçilik akımının ortaya 
çıkması ve güçlenmesidir. 

B) Sümerler, ziggurat denilen tapınaklarını rasathane olarak 
da kullanmış, Ay ve Güneş tutulmalarını hesaplamıştır. 

C) Türklerin Anadolu’ya akınları 11. yüzyılda Çağrı Bey ve 
Tuğrul Bey dönemlerinde yoğunluk kazanmıştır. 

D) Hititler ve Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Antlaşma-
sı, yazılı bir antlaşmadır. 

E) Hukuk kavramı ve adaletin üstünlüğü anlayışı Mezopo-
tamya’da, Lagaş Kralı Urgakina’nın düzenlediği kanun-
larla ortaya konmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Fiziğe, kimyaya ya da öteki bilim dallarına ilgi duymayan in-
sanlar için doğanın kuralları, çok da şaşırtıcı olmayan, statik 
kurallardır. Bilim adamları için ise bunlar, bulundukça ve 
keşfedildikçe farklılaşan, tılsımlı yapı taşlarıdır. 

Bu parçada bilim adamlarının hangi özelliği vurgulan-
mak istenmiştir? 

A) Araştırma yapmaktan yorulmadıkları 

B) Açık fikirli oldukları 

C) Gördükleri karşısında birbirlerinden farklı tepkiler ver-
dikleri 

D) Öteki insanlara yol gösterdikleri 

E) Bakış açılarının öteki insanlardan farklı olduğu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Filozoflar, herkeste parça parça ve karmaşık olarak var olan 
bilgileri, düzenli ve sistemli bilgiler hâline getirirler. 

Bu söz, aşağıdaki soruların hangisine karşılık olarak 
söylenmiş olabilir? 

A) Filozofların çalışma yöntemleri bilim adamlarınınkinden 
farklı mıdır? 

B) Felsefi düşünce yeteneği her insanda doğuştan mı 
vardır? 

C) Filozoflar öteki insanlardan hangi yönüyle ayrılır? 

D) Bilgilerin düzenli oluşu, onların doğru olmasını sağlar mı? 

E) Yalnızca filozoflar mı sistematik çalışma prensibine 
sahiptir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. Belgesel filmlerin kalitesi, öncelikle hazırlık aşamasında ya-
pılan araştırmayla doğru orantılıdır. Ayrıca bu aşamada 
varsayımlardan kaçınılmalıdır. Araştırmalar sonunda elde 
edilen bilgilerin doğruluğunun çeşitli kaynaklardan denet-
lenmesi de gerekmektedir. 

Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık ola-
rak söylenmiş olabilir? 

A) Belgesel film çekerken hangi bilimsel kaynaklardan ya-
rarlanılabilir? 

B) Belgesel film çekerken ne tür zorluklarla karşılaşılabilir? 

C) Belgesel film çekerken sette nasıl bir iş bölümü yap-
mak gerekiyor? 

D) Nitelikli bir belgesel film çekerken hazırlık aşamasında 
neler yapılması gerekir? 

E) Belgesel film çekiminde hazırlık aşaması ne kadar sürer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Her çocukta görülmese de birçok çocukta karşılaşılan okul 
korkusunun en önemli nedeni, çocukların yapabileceği işleri 
bile anne ve babaların yapmasıdır. Bu yanlış bir tutumdur. 
Çünkü okula gitmekten korkan çocuklar, genelde ---- çocuk-
lardır. 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilebilir? 

A) daha önce hiç sorumluluk almamış, aileleri tarafından 
sürekli korunmuş 

B) uzun süre dikkatini toplayamayan, ailelerince sürekli 
eleştirilen 

C) çevresindekilere karşı ilgisiz, bencil 

D) okul öncesi eğitimi almamış, karamsar 

E) her şeyin kusursuz olmasını isteyen, yanlış yapmaktan 
korkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Yapılan bir araştırmaya göre, 1960-1980 yılları arasında 
öykü kitabı yayımlamış kadın yazarların, ele aldıkları konu-
lar açısından çizdiği genel tablo çok karmaşık değildir. Söz 
konusu yazarlardan adları fazla duyulmamış olanlar, daha 
çok gündelik yaşamla ilgili sorunları yansıtmaya çalışmış-
lardır. Tanınmış olanlarsa ilgi gören toplumsal sorunları ay-
rıntılı olarak değişik yönleriyle ele alıp işlemişlerdir. 

Bu parçada sözü edilen kadın öykü yazarlarıyla ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Sorunlara yaklaşımlarının yüzeysel olduğu 

B) Kadınların güncel sorunlarını yeterince yansıtmadıkları 

C) Bu dönemde kitaplarına olan ilginin arttığı 

D) Konulara öncekilerden çok farklı bir biçimde yaklaştıkları 

E) Tanınmamışlarla ünlülerin seçtiği konular arasında fark 
olduğu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Bir sanat yapıtı, konunun ele alınış biçimi ve işleniş özellikleri 
açısından değerlendirilmelidir. Bunun için konunun ne olduğu, 
değerlendirmede göz önüne alınmaz. Ama bazıları, bu yanıl-
gıya düşer ve beğendikleri, onayladıkları bir konuyu işleyen 
yapıtı güzel ve değerli bulurlar. Bu tür değerlendirmeler, bir 
portreyi sevgilisine benzediği için güzel bulmak gibidir. 

Bu parçaya göre, bir sanat yapıtını değerlendirmede, be-
nimsenmesi istenen yaklaşım aşağıdakilerin hangisidir? 

A) Yapıcılık     B) Nesnellik 

C) Açıklık    D) Çok yönlülük 

E) Samimiyet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36. Dağcılık konusunda yıllar boyu geliştirdiğim bir anlayışım 
var. Benim için önemli olan, sadece zirveye çıkmak değil, 
dağı bir bütün olarak yaşamak. Teknik açıdan zorlukları ol-
mayan, rahat yürüme ve eski usul tırmanma olanağı veren 
dağlara çıkmak benim için çok keyifli bir iş. 

Bu sözlerin söylenmesindeki amaç, aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 

A) Dağa tırmanmanın zorluklarını dile getirmek 

B) Dağa tırmanmanın zamanla bir tutku hâline geleceğini 
vurgulamak 

C) Ne tür dağ tırmanışları yapmaktan hoşlandığını açık-
lamak 

D) Dağa tırmanmanın neden güç olduğunu anlatmak 

E) Dağcılık sporunun yaygınlaşmasını sağlamak 

 

 

 

 

37. Günümüzde araştırmacılar, sanatın kökenlerini binlerce yıl 
önce yaşamış insanların ortaya koyduğu ürünlerde arıyor-
lar. Ancak o çağın insanının yaratma isteğini ve sürecini ta-
nımlamak pek kolay değildir. Mağarasına çizdiği resimlerde 
neyi amaçlıyordu tarih öncesi insanı? Zamanlarının çoğunu 
mağaralarda geçiren bu insanlar için bir oyalanma aracı 
mıydı resim? Yoksa gerçekçi, bilinçli bir yaratma ihtiyacının 
ürünleri miydi? Eski çağlardan günümüze gelen küçük hey-
kelciklerin bir simgesel anlamı, saptanmış belirli bir formu 
mu vardı? Tüm bu sorulara kesin yanıtlar vermek o kadar 
da kolay değildir. 

Bu parçada aşağıdakilerin hangisi eleştirilmektedir? 

A) Amacı bilinmeyen bir yaratma döneminin ölçü alınması 

B) Geçmişte yaşamış insanların inançlarının yeterince bi-
linmemesi 

C) Araştırma yöntemlerinin geliştirilmeye çalışılmaması 

D) Değişen yaşam şartlarının göz önünde tutulmaması 

E) Tartışmaların bir sonuca ulaşmaması 

 

 

 

38. Yazar, kafasındakini kâğıda döktükten sonra işi bitmiş say-
mamalı; yazısını bir kez, bir kez daha, gerekirse birkaç kez 
daha başkasının yazısını okuyormuş gibi okumalı. Böylece, 
her okuyuşta dalgınlıktan, dikkatsizlikten kaynaklanan yan-
lışları görüp düzeltecek, düşünme ve araştırma yetersizlikle-
rini tamamlayacak, gerekli olmayan kısımları çizip atacaktır. 
Kısacası her yazar yazısını gün ışığına çıkarmadan önce 
döne döne denetlemelidir. 

Bu parçaya göre, yazı yazmayla ilgili olarak önerilenler 
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Eleştirel bir gözle inceleme 

B) Eksikleri giderme, fazlalıkları çıkarma 

C) Tekrar tekrar okuma 

D) Okurlardan gelebilecek tepkileri önemseme 

E) Hatalarını en aza indirmek için çaba harcama 

 

 

39. Günümüzde hiçbir müzede ve koleksiyonda yer almayan 
Türk sazı “çeng”, yeniden hayat buldu. Bir sanatçımız, uzun 
araştırmalar sonucunda, 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı ve İran 
minyatürlerindeki çeng modellerinden ve 15. yüzyıl Türk şai-
ri Ahmed-i Dai’nin mesnevisi “Çeng-nâme” den yararlanarak 
çengi nasıl yapacağını öğrendi, kullanma tekniğini geliştirdi. 
Arap sazlarına benzeyen bir çalgı olan, çalınırken dikleme-
sine tutulan ve her makamda akordu değiştirilen çeng, 16. 
ve 17. yüzyıllara ait parçaların günümüze ulaşmasına katkı-
da bulundu. 

Bu parçada çeng ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi-
ne değinilmemiştir? 

A) Nasıl bir müzik aleti olduğuna 

B) Ne zaman ortadan kalktığına 

C) Yapımında kullanılan bilgilerin nerelerden alındığına 

D) Hangi dönemlere ait yapıtların seslendirilmesini sağla-
dığına 

E) Nasıl çalınacağıyla ilgili bilgiye 

 

 

 

 

40. Yabancı dil öğreniminde sözlüklerin ayrı bir yeri vardır. Bir 
sözlükte, her zaman kullanılan yaygın sözcüklerin bulunma-
sı, bunların değişik anlamlarının örneklerle açıklanması, 
söyleyiş ve vurgulama düzeninin gösterilmesi, açıklamaların 
doğru ve anlaşılır bir dille yapılması gerekir. Kullanımdaki 
sözlüklerin önemli eksiklerinden biri, sözcüklerin Türkçe 
açıklamalarındaki özensizliktir. Açıklamalar çoğu kez Arap-
ça-Farsça karışımı sözcüklerle yapıldığından bunları anla-
mak zordur. 

Bu parçadan yabancı dil sözlükleriyle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerin hangisi çıkarılamaz? 

A) Yeni bir dil öğrenirken önemli olduğu 

B) Ne gibi özellikler taşıması gerektiği 

C) Sözcüklerin kökenleri hakkında bilgi verdiği 

D) Açıklamalarda kullanılan yabancı sözcüklerin anlama-
da güçlük yarattığı 

E) Sağlam bir Türkçeye dayandırılması gerektiği 

 

 

 

 

SÖZEL BÖLÜM TESTİ BİTTİ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarama-1 çözümleri 

 

 

1. Öncülde “hafta sonuna kadar sürmesi beklenen” 
cümlesiyle krizin daha bitmediği devam edeceği an-
lamı çıkar. Kriz bugün itibariyle bitmemiş, hafta sonu 
bitecektir. 

Cevap E 

 

 

2. “İlk romanı da nihayet dilimize kazandırıldı” cümlesiy-
le yazarın başka romanlarının önceden dilimize ka-
zandırıldığı anlamı çıkar. 

Cevap B 

 

 

3. “Yenilikçi hareketin içinde yer alan sanatçılardandır” 
cümlesiyle başka sanatçıların da bu hareketin içinde 
yer aldığı anlamı çıkar. 

Cevap C 

 

 

4. “Bu eski yerleşim yerinde, ilk kez, soyulmamış, tahrip 
edilmemiş mezarlar gün ışığına çıktı.” cümlesiyle da-
ha önceden yağmalanmış mezarlara ulaşıldığı anla-
mı çıkar. 

Cevap A 

 

 

5. “Yenilikçi yaklaşımı ve cesur oyun seçimleriyle, ku-
rulduğu günden bugüne sanat dünyasında yankı 
uyandıran bu tiyatro…” cümlesiyle daha önce de ses 
getiren, beğenilen eserlerin ortaya konduğu anlamı 
çıkar. 

Cevap D 

 

 

 

6. Parçanın bütünde sığla ormanlarının azalması ve 
bunun nedenleri üzerinde durulurken, ikinci cümlede 
bu ormanların ekonomik yönden katkıları üzerinde 
durulmuş, bu nedenle de parçanın anlam akışı bo-
zulmuştur. 

Cevap B 

7. Parçanın bütününde yaz tatillerinin çocukların zihin-
sel gelişimlerini olumsuz etkilediği üzerinde durul-
muştur. Bu durumdan kurtulmaları için anne babalara 
görev düştüğü anlatılmıştır. Üçüncü cümlede ise ço-
cukların boş zamanlarını nasıl değerlendirdikleri üze-
rinde durulduğundan akış bozulmuştur. 

Cevap C 

 

 

8. Parçanın bütününde opera binaları üzerinde durul-
muş, operaların kentle ilişkisine değinilmiştir. İlk cüm-
lede ise operanın diğer sanat dallarıyla ilişkisine de-
ğinildiğinden parçanın anlam akışı bozulmuştur. 

Cevap A 

 

 

9. Parçanın bütününde çocukluğumuzla ilgili konuya 
değinilmiş; yaz dönemlerini nasıl geçirdiğimiz, neler 
yaptığımız üzerinde durulmuştur. Beşinci cümlede 
ise film yapımcılarından söz edildiğinden anlam akışı 
bozulmuştur. 

Cevap E 

 

 

 

10. Parçanın bütününde diş çürükleriyle mücadelede kul-
lanılan dolgudan söz edilmiş, bu dolgunun nelerden 
yapıldığına değinilmiştir. Birinci cümlede ise diş çü-
rüklerine karşı kullanılan bir slogandan söz edildiğin-
den akış bozulmuştur. 

Cevap A 

 

 

 

11. İkinci cümlede kablosuz kumandaya yer verilmiştir. 
Beşinci cümlede bu kablonun televizyona bağlı oldu-
ğu söylenmiştir. İkinci cümleden sonra beşinci cümle 
gelmelidir. Dördüncü ve üçüncü cümlelerde de kab-
losuz kumanda anlatılmıştır. 

Cevap D 

12. I. ve IV. cümlelerde Büyük İskender döneminden söz 
edildiği için I.’den sonra IV. cümle gelmelidir. 

Cevap C 

 

 

 

13. Numaralı cümlelerde sayılarla yapılan hesaplamanın 
tarihi ve gelişme süreci anlatılmıştır. V. cümlede ko-
nuklarla yapılan sıralamaya değinilmiş, IV. cümlede 
en son aşaması anlatılmıştır. IV. ve V. cümleler yer 
değiştirmelidir. 

Cevap E 

 

 

 

 

 



14. I. cümle giriş cümlesi olamayacağı için yeri değişme-
lidir. V. cümle de giriş cümlesi olacaktır. I. ve V. cüm-
leler yer değişmelidir. 

Cevap B 

 

 

 

15. III. cümlede geçen “bu proje” sözü ile önceki cümle-
de bir proje anlatılmalıdır. O da IV. cümledir. II. ve IV. 
cümleler yer değişmelidir. 

Cevap B 

 

 

 

16. Numaralı sözlerin anlamlı kuruluşu “Japon araştır-
macılar, Guam Adası’nın güneybatısında bulunan 
Challenger Çukuru’ndan aldıkları çökelti örneklerinin 
içinde çoğu şimdiye kadar bilinmeyen bir hücreli can-
lılara ait fosiller buldular.” şeklinde olmalıdır. 

Cevap C 

 

 

17. Numaralı sözlerin anlamlı kuruluşu “Yapılan son 
araştırmalar, önlem alınmadığı takdirde 2026 ile 
2060 yılları arasında dünyanın ortalama sıcaklığının 
iki derece artacağını ve bunun kutuplarda yaşayan 
bazı canlı türlerinin neslinin yok olmasına yol açaca-
ğını ortaya koydu” şeklinde olmalıdır. 

Cevap A 

18. Numaralı sözlerin anlamlı kuruluşu “Halep şehri” “süt 
sağmak” anlamına gelen Arapça “Halab al Shahba” 
adını İbrahim Peygamber’in, bugün kalenin olduğu 
tepede süt sağarak ihtiyacı olanlara dağıtmasından 
alıyormuş.” şeklinde olmalıdır. 

Cevap D 

 

 

19. Numaralı sözlerin anlamlı kuruluşu “bir edebiyat 
araştırmacısının zengin bir kültürel birikime sahip ol-
ması incelediği esere bakış açısını genişletmekle 
kalmaz bulduğu sonuçların çeşitlilik kazanmasını da 
sağlar.” şeklinde olmalıdır. 

Cevap E 

 

 

20. Numaralı sözlerin anlamlı kuruluşu “Neptün gezegeni 
Johann G. Galle tarafından yaklaşık bir saat süren 
kısa bir gözlem sonunda keşfedildi çünkü gezegenin 
yeri daha önceden matematiksel olarak hesaplan-
mıştı.” şeklinde olmalıdır. 

Cevap A 

 

21. Numaralı sözlerin anlamlı kuruluşu “1795’te Alman-
ya’nın denize kıyısı bile olmayan küçük bir şehrinde 
kurulan aile tersanesi günümüzde, uluslararası pa-
zardaki güçlü rakipleriyle yarışabilecek duruma gel-
miştir.” şeklinde olmalıdır. 

Cevap B 

 

 

22. “Büyük projelere yarım kalmış fikirlerle başlamayın.” 
sözüyle önemli bir adım atılacaksa bu konuyla ilgili 
gerekli incelemenin yapılması gerektiği anlatılmakta-
dır. 

Cevap D 

 

 

23. “Kabuğu yeşil olan bir cevizi kırmak neredeyse 
imkânsızdır, ama olgunlaşan ceviz bir vuruşta açılır.” 
cümlesinde olgunlaşmak sözüyle anlatılmak istenen 
bir işin zamanında yapılmasıdır. Zamanından önce 
yapılan işlerin zor olacağı vurgulanmıştır. 

Cevap A 

24. Parçada geçen “hayatı yavaşlatmak için” sözüyle ya-
şamın sorunlarından bir süre de olsa kurtulmak, sa-
kin bir ortamda yaşamak anlamı çıkmaktadır. 

Cevap E 

 

 

25. Cümlede geçen, “Moliére’in Harpagon’unu hatırla-
maz mısınız?” sözüyle cümlede sözü edilen kişi ka-
rakteriyle ilgili örneğin Moliere’nin eserindeki karak-
terle uyuştuğu anlatılmak istenmektedir. 

Cevap D 

 

 

26. A’da geçen “Anne sütüyle beslenen bebekler çok sa-
yıda mikroorganizmaya karşı korunmuş oluyor.” cüm-
lesinde koşul anlamı dile getirilmiştir. Öncelikle ilgili 
bir yargı söz konusu değildir. 

Cevap A 

 

 

 

27. Numaralı cümlelerin ikincisinde “İpek Yolu” ile ilgili bir 
adlandırma yapılmamış, ipek yolunun taş yolundan 
geldiği söz edilmiştir. 

Cevap B 

 

 

 

 



28. Parçada geçen “Bilgisayar her açılıp kapandığında 
sakladığı bilgiyi, sabit diskten alıp yeniden elektronik 
bellek üzerine yazıyor.” cümlesiyle bilgisayarın açılır-
ken bir süre beklemenin nedenine yer verilmiştir. So-
rudaki cümlede de “Bilgisayar açılırken bir süre bek-
lemenin gerekmesi” verilerek üçüncü cümleden son-
ra gelmesi gerekir. 

Cevap C 

 

 

29. Parçanın son cümlesinde “Bir tarihçinin, öncelikle ta-
rihî olaylardaki benzerlikleri ve farklılıkları saptayarak 
bunlar arasındaki zaman ve mekân dışı nedensellik 
ilişkilerini belirlemesi gerekir.” denmiş ve nedenler 
üzerinde durmanın önemine yer verilmiştir. A seçe-
neğini de bu yargıyı örnekler niteliktedir. 

Cevap A 

30. Parçada bilim adamlarıyla öteki insanlar arasındaki 
görüş farklılığının nedenine yer verilmiştir. Bu da bi-
lim adamlarının bakış açılarının farklı olduğunu gös-
termektedir. 

Cevap E 

 

 

 

31. Cümlede filozofların özelliklerine yer verilmiş, ayrılan 
yönlerine değinilmiştir. Sorunun da buna yönelik ol-
ması gerekir. 

Cevap C 

 

 

 

 

32. Parçada belgesel filmin kalitesinin nasıl olması ge-
rektiği, nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılmakta-
dır. “Nitelikli bir belgesel film çekerken hazırlık aşa-
masında neler yapılması gerekir?” sorusunun cevabı 
verilmiştir. 

Cevap D 

 

 

33. Parçada çocuklarda okul korkusunun nedenine yer 
verilmiştir. Bu neden de çocukların sorumluluk al-
maması, aileleri tarafından korunmasıdır. “Çünkü” 
bağlacı da önceki cümlenin açıklamasına yer vere-
ceği için cevap A olmalıdır. 

Cevap A 

 

 

 

 

34. Parçada geçen “Söz konusu yazarlardan adları fazla 
duyulmamış olanlar, daha çok gündelik yaşamla ilgili 
sorunları yansıtmaya çalışmışlardır. Tanınmış olan-
larsa ilgi gören toplumsal sorunları ayrıntılı olarak 
değişik yönleriyle ele alıp işlemişlerdir.” cümlelerinde 
tanınmış yazarlarla tanınmamış yazarlar arasındaki 
farka yer verilmiştir. Bu fark da işlediği konudan kay-
naklanmaktadır. 

Cevap E 

35. Parçada geçen “Ama bazıları, bu yanılgıya düşer ve 
beğendikleri, onayladıkları bir konuyu işleyen yapıtı 
güzel ve değerli bulurlar. Bu tür değerlendirmeler, bir 
portreyi sevgilisine benzediği için güzel bulmak gibi-
dir.” cümleleriyle sanat yapıtında öznelliğin olmaması 
gerektiği anlatılmaktadır. 

Cevap B 

 

 

 

36. Parçada geçen “Benim için önemli olan, sadece zir-
veye çıkmak değil, dağı bir bütün olarak yaşamak. 
Teknik açıdan zorlukları olmayan, rahat yürüme ve 
eski usul tırmanma olanağı veren dağlara çıkmak 
benim için çok keyifli bir iş.” cümleleriyle ne tür dağ 
tırmanışları yapmaktan hoşlandığını belirtmektedir. 

Cevap C 

 

37. Parçada eleştirilen durum, sanatın kökeninin binlerce 
yıl önce yaşamış insanların ortaya koyduğu ürünler-
de aranması o dönemle ilgili sürecin kesin olarak ta-
nımlanamamasıdır. 

Cevap A 

38. Parçanın birinci cümlesinden A ve E seçeneklerine, 
ikinci cümlesinden B ve C seçeneklerine ulaşılır. 
Okurlardan gelebilecek tepkilerle ilgili bir açıklama 
yapılmamıştır. 

Cevap D 

 

39. Parçanın üçüncü cümlesinde A, D, E seçenekleriyle 
ilgili bilgi verilmiştir. İkinci cümlede C seçeneği ile ilgili 
bilgi verilmiştir. Ne zaman ortadan kalktığıyla ilgili bil-
gi yoktur. 

Cevap B 

 

40. Parçanın birinci cümlesinde A, ikinci cümlesinde B, 
üçüncü cümlesinde E, dördüncü cümlesinde D seçe-
neği ile ilgili bilgi verilmiştir. Sözcüklerin kökenleri 
hakkında bilgi verilmemiştir. 

Cevap C 


