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PARAGRAF ÇÖZME STRATEJİLERİ
1. Her İşin Bir Kuralı Var
Paragraf sorularını çözerken dikkat edilmesi gereken önemli kurallar, ipuçları ve taktikler olduğunu göz ardı etmemelisin.

2. Ön Yargılarınızdan Kurtulun
Öğrencilerin birçoğunda ne yazık ki paragraf sorularının çok uzun ve sıkıcı olduğu ile ilgili bir ön yargı vardır. Bu ön yargıdan kurtulmalısın. “Parçanın sonuna gelmeden başını unutuyorum.”, “Bir paragraf sorusuna harcayacağım zamanda
5 tane başka soru çözerim.” gibi düşüncelerden uzaklaşmalısın. Unutmayın paragraf uzadıkça soru kolaylaşır. Bir metni okumak da cevaplamak da düşünsel bir eylemdir. Vereceğiniz cevaba psikolojinizin etkisi yadsınamaz.

3. Önce Soru Kökünü Okuyun
Parçada neye dikkat etmen gerekeni öğrenmen için önce soru kökünü okumalısın. Soru kökünü okuyup istenileni
anlamadan metni defalarca okumanın bir anlamı olmayacaktır. Önce soru kökünü, sonra metni ve en son seçenekleri
okuyarak soruları cevaplamalısın.

4. Sadece Soru Kökünde İstenilene Odaklanın
Paragraf soruları çözülürken parçaya ne dışarıdan bir bilgi katılmalıdır ne de metindeki bilgi yok sayılmalıdır. Altı çizili
ifadeleri, koyu ya da açık ton ile vurgulanan ifadeleri, olumsuz sözcükleri veya tırnak içine alınarak dikkat çekilmeye
çalışılan sözleri dikkate almalısın.

5. Bol Bol Paragraf Sorusu Çözün
Burada “bol bol” dan kasıt her gün 150-200 soru çözmek değildir. Haftanın her günü düzenli olarak en az 20-25 paragraf sorusu çözmektir. Paragrafı olabildiğince farklı kaynaklardan çözmeni tavsiye ederiz.
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DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Çok soru çözmenize rağmen hala yanlış sayılarında azalma olmuyorsa veya netleriniz artmıyorsa şu noktaları göz
önüne alıp almadığınızı kontrol ediniz.

Soruyu Tam Okuyup Net Anlıyor musun?
Bir metni doğru anlamanın birinci yolu o metni doğru okumaktır. O nedenle aktif okuma yapmalısın. Okuma yaparken
zihniniz ve tüm algılarınız açık olmalıdır. Dudaklarınızla değil gözlerinizle okumayı alışkanlık haline getirmelisin. Soru kökünde istenileni tam anlamalı ve istenilene dair bulguları metinde belirleyip seçeneklerle örtüşeni işaretlemelisin.

Okuduğunu Anlamıyor musun?
Bazı insanlar kendilerini paragrafın akışına kaptırıp parçayı hızlı hızlı okuyup giderler. Paragraf biter ama okuduklarından
bir şey anlamazlar. Parçayı tekrar okumak zorunda kalırlar. Bu duruma düşmemek için anladığın sürece okumayı hızlandırmalı, anlama yavaşladığında okuma hızını da yavaşlatmalısın. Kısacası anladığın hızda okumalısın.

Metnin Sadece Belirli Bölümlerini mi Okuyorsun?
Paragraf sorularında yapılan yanlışlardan biri de parçanın ilk ve son cümlelerini okuyarak ya da parçadaki sözcüklere
göz gezdirerek soruyu çözmeye çalışmaktır. Bunlar, bazı soru tiplerinde uygulanabilir ama hepsinde işe yaramaz. Bu
bakımdan metnin lütfen tamamını okuyun. Okumadığın bölüm seni doğru cevaba götürecek yer olabilir.

Basit Düşünüyor musun?
Hemen çözdüğün bir soruda, “Kesin bu soruda bir bit yeniği vardır.” deyip kolay olan soruyu lütfen zorlaştırmayın. Paragraf sorularının büyük bir çoğunluğu kolay çözüm mantığına uygun olarak hazırlanır.

Çok mu Yorum Yapıyorsun?
Paragraf sorularında senin fikrini sormuyorlar! O parçada neyin anlatılıp neyin anlatılmadığı soruluyor. Metne kendinden
bir şey ekleme. Sorularda sadece beş seçenekten doğru olarak belirleneni bulmanı istiyorlar. Anlayacağın bu işin sana
göresi, bana göresi yok.

Metnin İçindeki Bilgileri Sorguluyor musun?
Metindeki bilgiler ile senin bildiklerin çelişebilir. O bilgiler senin dünya görüşüne, bakış açına, algına, yaşam tarzına uymayabilir. Ama sen bunların hiçbirisi ile ilgilenmemelisin. Sadece soru kökünde istenen ile ilgilenmeli ve metne bu gözle
bakmalısın.

Bazı Sözcüklerin Anlamını Bilmiyor musun?
İşte bunun için farklı kaynaklardan bol bol paragraf sorusu çözmelisin. Bir paragraf kitabında yüzlerce metin, yazar ve
üslup var. Anlamını bilmediğin sözcüklerin anlamlarını mutlaka araştırmalısın ve bir yere not almalısın. Bu, hem sözcük
dağarcığını geliştirir hem de soruları daha hızlı çözmeni sağlar. ÖSYM sınavlarında çıkmış paragraf sorularını iyice incelemek ve çözmek bu sözcükleri öğrenmene, sözcük dağarcığını zenginleştirmene katkı sağlayacaktır.

Paragraf Kondisyonun Yeterli mi?
Birkaç soru çözünce canın sıkılıyor, kısa sürede algın azalıyor, dikkatin dağılıyorsa uzun mesafe koşucusu değilsin
demektir. Bunları yaşamamak için normal test çözümleri çok önemlidir. Sadece 1 paragraf testi, 8-10 soru çözüp bırakmamalısın. Bir veya birkaç sorudan sonra “Şunun bir cevabına bakayım.” dememelisin. Bunlar kondisyonu zayıflatır! Bir
oturumda en az 20-25 paragraf sorusu çözmeden masadan kalkmamalısın.

7

PARAGRAFIN YAPISI
Paragrafta Yapı
Bir anlatım birimi olan paragrafın kendine özgü bir yapısı vardır. Bu yapı, aynı anlam etrafında toplanmış, biçimce de birbirine bağlanan cümlelerden meydana gelir. Demek ki paragrafın yapısını belirleyen temel öge, cümleler ve bu cümlelerin
belli bir plan içinde bir araya getirilmesidir. Ancak bu yapıda önemli olan, cümlelerin sayısından çok, aynı anlamı ifade
etmesi, aynı düşünceyi işlemesidir.
İyi bir paragrafta her cümle kendinden önceki cümlenin devamı, kendinden sonraki cümlenin ise hazırlayıcısıdır. Bu da
cümleler arasındaki dil ve anlatım ilişkisini ortaya koymaktadır. Çünkü bu olmadan cümleler arasında ilgi oluşturulamaz.
Her cümle, kendi içinde taşıdığı anlamı ve paragrafta yüklendiği anlam ve göreviyle paragraftaki düşünceyi belirgin bir
biçiminde ortaya koyar.

PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ
A. Paragrafın Giriş Bölümü
Giriş cümlesi, paragrafın ilk cümlesidir. Giriş cümlesi, genel bir yargı özelliği taşıyan bağımsız bir cümledir. Bu bölümde
paragrafta işlenecek konu belirtilir. Aynı zamanda paragrafa başlangıç ifade eden bu bölüm, bağımsız cümle özelliği
gösterir. Kendinden önce başka bir cümlenin söylendiği duygusunu uyandıran cümle giriş cümlesi olamaz. Kendisinden
sonraki cümleler; dil, düşünce ve üslup bakımından bu cümleyle ilgilidir.
Giriş cümlelerinde bu cümleyi önceki cümleye bağlayan “bağlayıcı ögeler” bulunmaz. Bu bağlayıcı ögeler “de, ise, bu
yüzden, onu, onları, bunu, şöyle ki, halbuki, kısacası, ama, fakat, oysa, bundan dolayı, yine de, bu nedenle, ne var ki,
bunun için…” gibi ifadelerdir.

B. Paragrafın Gelişme Bölümü
Bu bölüm, bağımsız bir cümle özelliğinden çok, kendinden önceki düşüncenin devamı özelliğini taşımaktadır. Çünkü
gelişme bölümünde girişte verilen duygu ya da düşünce daha anlaşılır hâle getirilir. Bu yapılırken anlatım tekniklerinden
ve düşünceyi geliştirme yollarından da yararlanılır. Bu bölümü oluşturan cümleler; anlam, dil ve anlatım bakımından hem
kendinden önceki hem de kendinden sonraki cümlelerle ilgilidir.

C. Paragrafın Sonuç Bölümü
Paragrafta anlatılan düşünce ile ilgili son sözün söylendiği bölümdür. Bu bölümde bir bitiş, sona eriş sezilir. Bu cümle
düşünceyi sonuçlandıran, özetleyen cümledir. Bu bölümde ana düşünce verilebilir. Konu özetlendiği ve bir sonuca gidildiği için de bu bölümde yer yer “özetle, öyleyse, sonuç olarak, kısacası, demek ki, yani, böylece…” gibi özet niteliği
taşıyan bağlayıcı sözlere yer verilebilir. Sonuç cümlesi kendinden sonra açıklama yapılacağı duygusu uyandıran bir cümle
olamaz.
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SORU TİPİ

GİRİŞ CÜMLESİ

1

SORU KÖKLERİ
1. Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş
cümlesi olmaya uygundur?
2. Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş

İZLENECEK YOL
1. Soru kökünü oku
2. Cümleleri oku
3. Seçeneklere bak

cümlesi olmaya uygun değildir?

UYARI

TAKTİK

1. Giriş cümlesinin bağımsız bir cümle ol-

1. Giriş cümlesi, kendinden önce söylen-

masına dikkat etmelisin.
2. Giriş cümlesinde “de, ise, bu yüzden,
onu, onları, bunu, şöyle ki, halbuki, kısacası, ama, fakat, oysa, bundan dolayı, yine de, bu nedenle, ne var ki, bunun
için…” gibi bağlayıcı ifadeler olmamalı.

miş bir söz olduğu duygusu uyandırmamalı.
2. Cümlede ele alınan düşünce devam ettirilebilir olmalı, söylenecek başka şeyler olduğu izlenimi uyandırmalıdır.

KILAVUZ SORU
Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi olmaya uygundur?
A) Bunun devamını sağlamak ise üretim sürecinin hesap edilebilir ve yönetilebilir olmasını gerektirir.
B) Modernizmi hiç de hazır olmadığı sona getiren şey de doğasındaki bu yeniliğe açlığın verdiği heyecandaki hızdır.
C) Bir diğer yandan tüketim toplumlarının en önemli niteliksel boyutlarından biri yeniden çevrim ve tekrarlanmadır.
D) Bu durumda sanatsal pratiğin özü, birtakım özneler arasında ilişkilerin keşfedilmesinde yer alır; her
sanat yapıtı, ortak bir dünyada yer almaya yönelik bir öneri olur.
E)

Sanatta malzemenin, formun ve fikrin kullanımındaki köklü değişim, melez birçok formu doğurmuş;
birçok çalışmanın yetersizliğine yol açmıştır.

ÇÖZÜM
A seçeneğinde “ise”, B seçeneğinde “de”, C seçeneğinde “bir diğer yandan”, D seçeneğinde “bu durumda” ifadeleri bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygun değildir. Çünkü kendinden önce söylenmiş bir söz
olduğu duygusu uyandırmaktadır.
Cevap: E
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KAVRAMA TESTİ - 1
1.

Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi
olmaya uygun değildir?

3.

A) İnsanların insansı robotları kendi yaşama ortamlarında güvenli şekilde kullanmalarının sağlanabilmesi için bilimsel araştırmalar devam etmektedir.
B) İnsansı robotlar nesneleri tutabilmeli, onların yerlerini değiştirebilmeli ve elleri vasıtası ile çevre ile
etkileşebilmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi, başına da sonuna da konulsa, bu paragrafın düzenini ve anlam bütünlüğünü bozmaz?

C) İnsansı robotların insanın yardımcıları olarak işlevsel olabilmeleri için yürümenin yanında bazı
özellikler taşımaları gerekmektedir.

A) Annem, kendini üzen insanları da hiçbir zaman
üzmedi.

D) Değişken zemin eğimleri ve düzensizlikleri iki bacaklı robotların dengeli yürüyüşünü güç bir hale
getirmektedir.
E)

Hiçbir zaman katı yürekli, sert ve kırıcı değildi. Ağzından sert ve kaba hiçbir söz çıkmazdı. Başkalarını boş
yere eleştirmez, kimsenin ayıbını yüzüne vurmazdı.
Yanlış ve hoşlanmadığı bir davranış görürse "Bazı
kimseler, şöyle şöyle yapıyorlar..." şeklinde, bu davranışları yapanların kim olduklarını belli etmeden ve
hiç kimseyi kırmadan yanlışı ve hataları düzeltirdi.

B) Güler yüzlü, nazik, ince ve hassas ruhlu bir kadındı annem.
C) Annem böyle davranınca ona sevgi ve hayranlıkla
bakardım.

Bu etkileşim, temas için kuvvet kontrolü tekniklerini, nesnelere yönelmek için görsel kontrolü
önemli kılmaktadır.

D) Kaba insanları görünce, annemin kanatları altına
sığınırdım.
E)

2.

Annemin söylediği bu sözlerden hepimiz hatalarımızı anlardık.

Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi
olmaya uygundur?
A) Çoğumuz zamanımızın büyük bir bölümünü şimdi
de televizyon veya bilgisayar ekranı karşısında bir
koltukta oturarak geçiririz.
B) Şunu unutmamak gerekir ki, biz bu atalarımızın
her davranışını yorumlayacak bilgiye sahip değiliz.
C) Kaldı ki içinde sayısız gravürler ve resimler bulunan mağaraların o devirdeki işlevini hiçbirimiz
bilmiyoruz.
D) Tarımın arkasından, insanoğlunun gerçekleştirdiği ikinci büyük devrim hayvanın evcilleştirilmesi
oldu.
E)
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Demek ki insanoğlu oturduğu mekânı, temel gereksinimleri doğrultusunda düzenlemiştir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi
olmaya uygundur?
A) Oysa o, şiirlerinde insanlığın bu yaşananlara kayıtsız kalmasına tepkisini dile getirir.
B) Halbuki yaşadığı dönem, büyük sorunların baş
gösterdiği bir dönemdir.
C) Burada şairin kullandığı üslubun eleştirel olduğu
görülmektedir.
D) Şair, bazen de karşısında biri varmış gibi sorular
sorarak okuru şaşırtır.
E)

Şair yaşanılan gerçekleri bütün insanların görebilmesi için dilin gücünden yararlanır.

KAVRAMA TESTİ - 1
5.

Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi
olmaya uygundur?

7.

A) Ortaya çıkan birçok krizde olduğu gibi, bu krizde
de ne yapacağını bilmeyen bir kişiyle karşı karşıyayız.

A) Ülkeler arasındaki kültürel, bilimsel, siyasi ve ticari ilişkiler, dil alanında etkileşimlere yol açmıştır.
B) İletişim aracı olan diller, kelimeleri, kalıp yapıları, cümleleri birbirlerinden almış ya da birbirlerine
vermiştir.

B) Giderek kıt bir kaynak haline gelen kentsel suyun
sunum ve kullanımının önemli bir bölüşüm, eşitsizlik ve çelişki alanına dönüştüğü açıktır.

C) Bir dilin diğer dile baskın gelmesi sonucuna bağlı
olarak ortaya çıkan diller arası etkileşimler vardır.

C) Çünkü ortada duyarlı tek bir kişi dışında konuşan
herhangi bir teknik sorumlu yoktu.

D) Hatta diller arasındaki etkileşim bazı dillerin dilbilgisi yapılarının değişmesine sebep olmuştur.

D) Söz konusu plansızlık genel olarak kaynakların
keyfi ve kontrolsüz kullanımı ve israfı ile sonuçlanmıştır.
E)

E)

Bu çerçevede içine düştüğümüz durum bundan
sonra yapılacaklara iyi bir örnek oluşturmaktadır.

8.
6.

Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi
olmaya uygundur?
A) Bu tip organizasyonlar bazen kaliteye ulaşmanın
ne olduğunun bile farkında olmayan bireysel çabaları teşvik etme eğilimindedir.
B) Böyle üretici ve kaliteli bir öğrenme ortamı oluşturmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekir.
C) İnsanları eğitmek, insanlarla uğraşmak bir fabrika
ürünü üretmekten çok daha karmaşıktır.
D) Bu da genellikle birçok öğrencinin, sistemde
mümkün olabilecek en üst düzeye ulaşamamaları
ile sonuçlanır.
E)

Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi
olmaya uygun değildir?

Başarmanın en iyi yolu ise tüm çalışanların, velilerin ve okul yönetiminin katılacağı bir toplantıdır.

Türk dilinin diğer dillerden etkilenmesinde dini
inançların kabulünün ve kültürel etkileşimin
önemli bir yeri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi
olmaya uygundur?
A) Çünkü bu sorun Türk süsleme sanatının en kritik
dönemeci, bugünkü sanat tarihi tartışmalarının en
hassas düğüm noktasıdır.
B) Bunun nedeni, yeni bir denge durumunu şekillendiren toplumsal enerjinin bu yüzyılda yoğunlaşmış olmasıdır.
C) Sanat anlayışını değiştiren derin toplumsal süreçler bazen hızlı bazen yavaş, sonuç olarak birlikte
yaşandı.
D) Bense sanatçı olarak tanımladığınız birey olarak
çevresini şekillendirme çabası içindeyim.
E)

Kısaca kompozisyon dediğimiz bu bütün, iki ana
bileşenin katılımıyla doğar, vücut bulur, ortaya
çıkmış olur.
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SORU TİPİ

PARÇANIN BAŞINA CÜMLE EKLEME

SORU KÖKLERİ

2

İZLENECEK YOL

1. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

1. Soru kökünü oku

2. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

2. Paragrafı oku

3. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

3. Seçeneklere bak

UYARI
1. Parçanın başına eklenecek cümle giriş
cümlesi olma özelliklerini taşımalı.
2. Paragrafın tamamı okunmadan sadece
ilk cümleler okunarak çözüm yapılmamalı.

TAKTİK
1. Boşluktan sonra gelen cümledeki bağlayıcı unsurlara ve ipuçlarına dikkat edilmeli.
2. Parçaya eklenecek cümle parçanın konusu ve
ana düşüncesi ile aynı doğrultuda olmalı.
3. Parçaya eklenecek cümle boşluktan sonra gelen cümle ile hem anlamsal hem de yapısal bakımdan uyum içinde olmalı.

KILAVUZ SORU
- - - - . Bu kurallar, öznel ve nesnel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Öznel ahlak kuralları, bireyin kendisine
karşı olan davranışlarını; nesnel ahlak kuralları ise bireyin toplum ve diğer bireylere karşı olan davranışlarını
düzenlemektedir. Ahlak kurallarına uymak hem vicdanın emri sayılır hem de bu kuralların ihlalini toplum
hoş görmez. Ancak kurallara uymayanlara da kamu gücüyle herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır.
Ahlak kuralları, zaman, kültür ve yere göre değişiklik de gösterebilir.
Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi olmaya uygundur?
A) İlk çağlarda, bütün toplumsal düzen kurallarının dini nitelikte olduğu söylenebilir
B) Ahlak kuralları toplumda iyi ve kötü olarak nitelendirilen davranışların ayrımının bir sonucu olarak oluşan kurallardır
C) Toplum düzenini sağlayan bu kurallar, bireylerin uyması gereken "buyruk" ve "yasakları" göstermektedir
D) Kurallar, bireyin ahlaki standartları, akıl yürütmesi estetik kararlarına bağlı olarak oluşturulan kültürel
değerlerine dayanmaktadır
E)

Hukuk, bireylerin birbiriyle ve bireyin toplumla ilişkilerini düzenleyen, uyulması kamu gücüyle sağlanan
kurallardır

ÇÖZÜM
Boşluktan sonra gelen “bu kurallar” ifadesi kendinden önce bazı kurallardan söz edildiğini göstermektedir.
B seçeneğinde bu kuralların ne olduğu söylenmiş. İki cümle anlamsal bir bütün oluştırmaktadır. A, D ve E
seçenekleri parçanın ana düşüncesi ile uyumlu değildir. C seçeneğindeki “bu kurallar” ifadesi kendinden
önce söylenmiş bir söz olduğu duygusu uyandırdığı için ilk cümle olmaya uygun değildir.
Cevap: B
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KAVRAMA TESTİ - 2
1.

- - - - . Hem kendisinden önceki şiir hem kendi şiiri hem de kendisinden sonraki şiir ortamı hakkında
sıklıkla yazılar yazmıştır. Bu konulardaki düşüncelerini çekinmeden dile getirmiştir. Ayrıca, onun poetik
yaklaşımları bu konuda her zaman sözünü şiiri ile
doğrulayan bir kıvama sahiptir. O yalnızca kendi şiir
yazma deneyiminden edindiklerini paylaşmaz okurla.
Aynı zamanda, iyi bir şiir okuyucusu olabilmek için yol
gösterecek tarzda şiir okuyucusuna yardımcı olacak
konuları da tartışır.

3.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bu eser, sanatçının kendi ağzından sanatı ve şiirleri hakkında açıklamaları içeren önemli bir kitaptır

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Her ulusun tarihsel serüveni içinde yaşadığı olağanüstü dönemler vardır

B) O, kendi kuşağı içerisinde şiirin sorunları üzerine
en çok düşünen ve yazan şairlerden biri görünümündedir

B) Yakın dönem tarihsel romanlar sözü Cumhuriyet
Dönemi romanı için söylenemez

C) Şiire dair yazılarından bazılarını da içeren ve aynı
adla birkaç kez yayımlanan kitaba eklemeler ve
çıkartmalar yapılmıştır

2.

- - - - . Bir önceki kuşağın romancıları, yanlış Batılılaşma, kaybolan değerler, modernizm gibi temel izlekler çevresinde çalışmalarını sürdürürken çocukluk
ve gençlik yılları İttihatçıların parti kavgaları, Birinci
Dünya Savaşı’nın ve Mütareke Dönemi’nin olumsuz
ortamı içinde geçmiş, daha sonra İstiklal Savaşı’na
ve Cumhuriyet’in kuruluşuna tanık olmuş genç kuşak
romancılar, dönemin şartları gereği yeni kurulan devletin prensiplerini benimseyen, destekleyen romantik
eserler yazarlar. Bu eserlerin önemli bir bölümü konularını tarihten; tarihsel romanların yarıdan fazlası ise
konularını Mütareke Dönemi ve Kurtuluş Savaşı gibi
yakın dönem tarihinden alırlar.

C) Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı, Cumhuriyet
düşüncesi çevresinde şekillenir

D) Türk şiirinde çeşitli vesilelerle şiire dair görüşlerini
belirten birçok sanatçı olmuştur

D) Millî Mücadele konulu romanların hepsinin başarılı olduğunu söylemek zor

E)

E)

Onun bu düşüncelerini yazmakla kendi şiirini ve
sanat anlayışını savunmaya çalıştığı da söylenebilir

- - - - . Doğruların toplamı değil yanlışın elenmesi
bilimsel bilgiyi ilerletir. Bu nedenle kesin doğrulardan değil, şimdilik yanlışlanmamış hipotezlerden söz
edebiliriz. Bu nedenle Popper’a göre, bir iddia yanlışlanma potansiyelini barındırmıyorsa bilimsel değildir. Popper’ın burada aklında olan temel konulardan
bazıları Marx’ın tarih teorisi, Adler’in psikolojisi ve
Freud’un psikanalizi idi. Bu teorileri doğrulayan birçok
gözleme rastlamak mümkündür. Bu nedenle Popper
bir şüphe içindedir. Onlarla ilgili doğrulayıcı gözlemlerin çokluğuna vurgu yapar ve bu çokluğun bilimselliğe işaret etmediğini ifade eder. Bu teoriler potansiyel
olarak yanlışlanmaya kapalıdır, dolayısı ile bilimsel
uğraşlar değildir. Tıpkı astroloji gibi. Bu teoriler esneklik özelliğine sahip dogmatizm halini almıştır. Yanlışlanabilirlik, Popper’a göre, bu sorunu çözmeye adaydır.
Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bilim, doğrulamayla değil, yanlışlamayla ilerler
B) Bilim ile bilim olmayan arasındaki çizgi net olmalıdır
C) Bilimsellik iddiasındaki bazı teoriler bilimsel olmayan ögeler taşıyabilir
D) Deneme ve yanılma birçok bilim insanı için bilimsel bir metottur
E)

Bilimsel veri her zaman bir teorinin doğruluğunu
belirlemeye yetmez

4.

Cumhuriyet kuşağı romancıları toplumun beklentilerini karşılamaya çalışmışlardır

- - - - . Türkiye bu anlamdaki bir çocuk edebiyatına
ve eğitimine, ancak son yüz elli yılda eğilmiştir. Son
yıllarda çocuk edebiyatı alanında yapılan çalışmaların
hız kazandığı, çocuk gelişimini önceleyen edebî eserlerin kaleme alındığı görülmektedir. Eğitimde edebiyatın ve edebî eserlerin önemi yadsınamaz. Çocuk
edebiyatı ürünlerinin de bu anlamda önemi büyüktür.
Bu nedenle çocuklar için hazırlanan, yazılan kitapların
daha büyük bir özen ile hazırlanması beklenmektedir.
Aslında çocuk eğitimi ve çocuğa yönelik edebiyat, bir
tarih ve toplum bilincinin ürünüdür.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Çocuğun eğitimi üzerinde konuşmak ve düşünmek çağlar boyu her toplumda rastlanılan bir konudur
B) Çocuk edebiyatı ürünlerinin Türk edebiyatının en
zayıf dallarından birini oluşturduğunu söyleyebiliriz
C) Çocuk edebiyatı ve eğitimi çok üzülerek söylemek gerekirse ülkemizde yeterince ciddiye alınmamaktadır
D) Bir çocuğun gelişiminde eğitim ile birlikte ailenin,
okulun ve çevrenin ne denli önemli bir yer tuttuğu
tartışmasız bir gerçektir
E)

Çocuklara yönelik edebî ürünler yeni bir sektör
yaratmış; böylece çocuk edebiyatı, bir edebiyat
türü olarak kabul edilmeye başlanmıştır
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KAVRAMA TESTİ - 2
5.

- - - - . Çiftler genellikle çatışmalı dönemler sonrasında çözüm üretemeyeceklerine inanarak bu kararı
almışlardır, yani duygusal karmaşaları yoğundur. Çocuğu olan çiftler için velayet konusu uzun süre askıda
kalabilir. Boşanma sonrası yeni düzen kurarken ayrı
bir birey olarak bağımsız bir yaşamın zorluklarıyla ilgili
yoğun kaygılar yaşanabilir. Para ve mal bölüşümü de
bu sırada birbirinin ihtiyaçlarına duyarsızlaşmış olan
çiftler için bir çatışma ortamı oluşturabilir. Boşanma
sürecindeki bu sorunlar yeni zedelenmeleri hatta depresyonu getirebilir. Hal böyle olunca boşanma sürecini sağlıklı hale getirmek ve en az zararla atlatmak için
bir çift terapistinden yardım almakta fayda vardır.
Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Boşanma sadece eşler arasında yaşanan bir süreç değildir, çocuk açısından da önemli bir süreçtir
B) Sosyo-ekonomik seviyesi yüksek bireyler boşanma gerekçelerini iletişim eksikliği, ilgi alanlarında
uyuşmazlık gibi nedenlerle açıklarlar
C) Boşanma öncesi dönemi ve boşanma nedenlerini anlayamadan boşanma sonrası yaşanacakları
kestirmek de mümkün olmayacaktır
D) Çocuklukta ebeveyni ile güvenli bir bağlanma ilişkisi kuramayan bireyler evliliği kırılgan bir zemin
olarak değerlendirirler
E)

Boşanma süreci çok boyutlu bir süreçtir ve birçok
karmaşık sorunu beraberinde getirir

6.

- - - - . Bu dönemlerde kadınlar, çalışma hayatına
yoğun şekilde katılım sağlamaya başlamışlardır. Bu
anlamda kadının ev idare rolü de değişmeye başlamıştır. Diğer yandan kadınların ev idare rolü ile çalışan
rolü arasında denge sağlamak adına, esnek çalışma
biçimleri tercih edilmeye başlanmıştır. Buna göre haftanın belirli günlerinde belirli saatlerinde yapılan tipik
çalışmalar yerine esnek çalışma modelleri ortaya çıkmıştır. Esnek çalışma modelleri arasında sadece çalışma sürelerinin kararlaştırılan belirli gün ve saatlerle
yapılması değil, aynı zamanda evden çalışma gibi
modeller de tercih edilmeye başlanmıştır. Esnek çalışma modelleri sadece kadının istihdamına bağlı olarak değil, aynı zamanda küreselleşmeye bağlı olarak
artan çok uluslu şirketlerin rekabet etme gücü için de
tercih edilmektedir.
Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İşin daha özelleştirilerek uzmanlığın yaratılması
rekabet etme gücü bakımından destek sağlamaktadır
B) Y kuşağının diğer kuşaklardan en büyük farklarını
oluşturan alanlardan biri çalışma yaşamında yaşanan dönüşümlerdir
C) Tüketimin giderek katlanır şekilde artmasına bağlı olarak üretimde dönemsellik arz eden artışların
karşılanması esnek çalışma ile karşılanmaktadır
D) Y kuşağının içerisinde doğup büyüdüğü yıllarda
değişen tüketim yönelimi, bireylerin tüketim alışkanlıklarını dönüşmesine neden olmuştur
E)
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Değişimde yaşanan hızlanma, sınırları belirli ve
kuralları katı olan tipik çalışmaların yerini esnek
çalışmaların almasına neden olmuştur

KAVRAMA TESTİ - 2
7.

- - - - . Kendi deyimiyle “edebiyat yapmayı” sevmez
ve ne söyleyecekse onu kestirmeden söyler. Öyküde
sözü azaltırken dolambaçlı yollardan sakınır. Sadelik,
onun öykülerinin en önemli özelliğidir. Onun öykülerinin bir başka özelliği de öyküyü okurla, dinleyenle
hasbihâl eder, muhabbet eder gibi kurgulamasıdır.
Böylece okura “Sen dışarıda değilsin, bu öyküyü birlikte oluşturuyoruz.” izlenimini vermek ister. Kutlu’nun
zihni ve dikkati “yazmaktan” çok, “anlatmaya” ayarlıdır. Öyküyü yazarak “aktarıyor” değil de, karşısındakine muhabbet içinde “anlatıyor” gibi davrandığını
metinlerinde rahatlıkla görmek mümkündür.
Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mustafa Kutlu hikâyelerinde Anadolu ve özellikle
Doğu insanının konuşmalarını, şive taklitlerini başarıyla kullanmıştır
B) Mustafa Kutlu’nun öyküleri, anlatım tekniği yanında içerik bakımından da sinemasaldır
C) Mustafa Kutlu, öykülerinde biçimsel zorlamalara
girmeden kolay, anlaşılır, sade bir anlatımı yeğler
D) Her yıl bir öykü kitabı yayımlayan Mustafa Kutlu
bu sene de yine o bildik tek hikâyelik uzun hikâye
formatında bir kitap yayımladı
E)

Mustafa Kutlu'nun son kitabında bir ölüm olayı
sonrası insanların ölüme bakışı ve bu ölünün hayatı hikâye edilir

8.

- - - - . Dolayısıyla, gerek bilgi gerekse bilme yöntemi,
ortaya çıktığı toplumun gelenek, tarih, din, kültür gibi
ögelerinden soyutlanamaz. Peki, bilme nedir? Ne tür
bilme biçimlerine bilimsellik atfedilir? Bu soruları çoğaltmak mümkündür. Ancak bu ve benzer soruların
evrensel ve herkes tarafından kabul edilebilir, kesin
cevapları bulunmamaktadır. Bununla beraber, bilgi ve
bilimle ilgili kavramların nerdeyse her tarihsel dönemde ele alındığı ve tartışıldığı ifade edilebilir. Buna göre
bilgi, insanlığın en köklü sorunlarından birisi olarak
eski çağlarda din ve felsefe çerçevesinde analiz edilmiştir. Bu analiz çoğunlukla bireysel olarak gerçekleştirilmiştir.
Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre;
I.

Bilmek, bir insan etkinliği olarak toplumsal bir
bağlamda ortaya çıkar

II.

Bilgi, doğru inancın iletilmesi ve bilen kişinin inancının niye doğru olduğunun açıklamasıdır

III. Antik dönemlerden beri bilgi, toplumsal bir gerekçelendirme eylemi olarak görülmüştür
IV. Bilgi, hesabı verilebilen, gerekçelendirilebilen,
açıklanabilen bir inançlar bütünüdür
V.

Bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde
edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdür

yargılarından hangileri getirilebilir?
A) I ve II

B) I ve III
D) III ve IV

C) II ve III
E) IV ve V
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SORU TİPİ

SONUÇ CÜMLESİ
SORU KÖKLERİ

1. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
2. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
3. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre yukarıdakilerden hangileri getirilebilir?

3

İZLENECEK YOL
1. Soru kökünü oku
2. Paragrafı oku
3. Seçeneklere bak

4. Düşüncenin akışına göre bu parça aşağıdakilerden hangisiyle
sürdürülebilir?

UYARI
1. Düşünceyi sonuçlandıran,
cümleye dikkat etmelisin.

TAKTİK
özetleyen

2. Sonuç cümlesinin ana düşünce ve konuyla aynı doğrultuda olduğunu unutmamalısın.
3. Sonuç cümlesinin ana düşünce olabileceğini unutmamalısın.

1. Bu bölümde “özetle, öyleyse, sonuç olarak, kısacası, demek ki, yani, böylece…” gibi bağlayıcı
sözlere dikkat etmelisin.
2. Sonuç cümlesi kendinden sonra açıklama yapılacağı hissini veren cümle olmamalı.

KILAVUZ SORU
Türk şiirinde felsefi şiirleriyle dikkati çeken Abdülhak Hamit, doğayı bir felsefi yorumlar dağı olarak görür.
Hem şaşırır hem de doğaya sığınır. Varlık onun gözünde varlık ötesinin bir tenteneli perdesidir. Perdeyi
aralamak ister, Nesimi gibi olmasa da kısmen isyan eder. Cahit Sıtkı tabiatı bir sığınak olarak görür. Ağaçlara, güneşe sığınır. “Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden.” der. “Deli eder insanı
bu dünya.” diyen Orhan Veli de doğa karşısında hayretini saklayamaz ve doğaya olan hayranlığıyla kendinden geçer. Kısacası - - - - .
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) doğa, soyut ile somutun bir arada var oluşundan ortaya çıkan imgeler bütünüdür
B) şairler, bu tür doğa görünümlerini şiirlerinde pastoral bir tat oluşturmak için kullanır
C) her sanatçının, doğayı algılayışı ve doğa karşısındaki tutumu birbirinden farklıdır
D) doğanın ana ögelerini tanıtan cümleler, herkesin söyleyebileceği tasarımlardır
E)

burada karşılaştırılan şey şairlerin masumiyeti ile doğanın masumiyetidir

ÇÖZÜM
Metnin sonuna getirilecek cümle “kısacası” sözü ile başlaması gerektiğinden metni özetleyen bir cümle
olmalıdır. Metinde de bazı sanatçıların doğa karşısında nasıl davrandıklarından söz edilmiş. Metni en iyi
özetleyen ve metni anlamca bütünleyen cümle C seçeneğinde yer almaktadır.
Cevap: C
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KAVRAMA TESTİ - 3
1.

Sanayi Devrimi modernizmin doğuşuna zemin hazırlaması, toplum ve sanatçıyı yakınlaştırması bakımından olumlu sonuçlara yol açmıştır. Fakat sermayenin
artmasıyla birlikte üretim ve tüketim taleplerinin ortaya çıkması toplumlarda hızlı entegre olunan bir adaptasyon sürecini doğurmuştur. Sanatçıların eserleri arz
ve talebe göre işlem görerek sanatta meta olgusunu
tetiklemiştir. 18. yüzyılda başlayan Paris salon sergileri ve sonraki süreçlerde modern sergi salonları olan
galeriler ortaya çıkmıştır. Bu durum sanat eserlerinin
tüketicisiyle buluşmasına bir örnektir. Sanat, Orta
Çağ’da krallar ve kiliselerin yönetiminde olmuştur.
Modernizmde ise sanat piyasasını burjuvaların yönlendirdiğine dair bir iddiada bulunulabilir. Bu yüzden
sanatın alıcı, eser ve sanatçı karsısındaki rolleri süreç
içerisinde değişiklik gösterebilmektedir. Çünkü modernizmin sanatçıyı deha ve yetenekli görmesi postmodernizmde etkisini yitirmiştir. Böylece - - - - .

2.

Hume’a göre insan doğasının bilimi, diğer bütün bilimler için bir odak noktası, merkezdir. Bu nedenle,
neredeyse tüm bilimlerin insan doğasıyla ilgili bilimde
kapsandığı ve ona bağlı olduğu ileri sürülebilir. Peki,
bu noktada, felsefeye düşen görev nedir? Ya da felsefe nasıl bir işleve sahiptir? Hume, felsefenin işlevini
ya da görevini, “bu zamana kadar izlenen oyalayıcı ve
usandırıcı yöntemleri terk etmek”, “sınırdaki bir kaleyi
ya da köyü ele geçirmek yerine doğrudan başkente,
yani bilimlerin merkezine, bir zamanlar hepsinden üstün olan insan doğasının ta kendisine yürümek” olarak belirler. Felsefedeki sonuçsuz tartışmaların ötesine geçebilmek ancak ve ancak onun odak noktasını,
merkezini değiştirmekle mümkün olabilir. Bir başka
ifadeyle felsefe, süregelen tartışmalı konularla uğraşmak yerine - - - - .
Düşüncenin akışına göre bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir?
A) insan doğasının bilimine odaklanmalıdır

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

B) insanın anlama yetisinin gücünü kavramaya çalışmalıdır

A) bu dönemde her okuyanın farklı bir anlam çıkardığı, sınırsız sayıda anlamın olduğu ve bir anlamsızlığın ortaya çıktığı görülür

C) ortaya koyduğu düşünceleri sorgulamaya çalışmalıdır
D) insan ve insan yaşamına dair görüşleri incelemelidir

B) postmodernizmin çok sesli ve tabuları yıkan söylemleri eserlerde en çok kimlik, imge ve iktidar
ilişkilerinin irdelenmesine yol açmıştır

E)

felsefenin özünün ne olduğunu belirlemelidir

C) sanatçı aynı zamanda iyi bir izleyici rolünü üstlenmekte olup alıcının yorumları ve eleştirileri eserin
parçasını oluşturmaktadır
D) toplum yapısında meydana gelen değişikliklerle
aklı, bireyi ve sanatçıyı yücelten modernist sanat
anlayışı daha da güçlenmiştir
E)

modernizmin ön yargılarından uzaklaşan ve yerleşik kalıplarını kıran sanatçılar postmodernizme
geçişi hızlandırmışlardır

3.

Çocukları, gençleri düşler kurmaktan vazgeçirip yalnız doğru söylemeye, doğruyu araştırmaya alıştırmak
istiyorlar. Çocuklar, gençler doğruyu aramasınlar,
görmeye çalışmasınlar demiyorum ancak hayallerini
işletmezlerse düşler kurmaya alışmazlarsa gerçeği,
doğalları da sezemezler; göremezler. Düş gücünden
yoksun bir akıl kuruyuverir. Bunun içindir ki hikâye,
roman okumayanları sevmem; beslemezler hayallerini, düş kurma güçlerini işletmez olurlar. Giderek hiçbir
şeyi, kendilerinden başka hiçbir insanı anlamaz olurlar. - - - -.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Başkalarını anlamayınca, kendilerini de anlamazlar
B) Oysa bilmek, öğrenmek ve anlamak birbirinden
farklı kavramlardır
C) Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini
kavramazlar
D) Kendilerini kiminle, ne ile karşılaştıracaklar da anlayacaklar ki
E)

Birinin duygularını, istek ve düşüncelerini sezebilme yetisinden uzaklaşırlar
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KAVRAMA TESTİ - 3
4.

Dün bir delikanlı sordu bunu bana. Doğrusu ben de
bilmiyorum niçin yazdığımı. Bırakamam yazmayı diyemem, biliyorum ki pekâlâ bırakabilirim. Birtakım
kimseler varmış, içlerinden bir şey zorlamış onları
yazmaya, hiçbir karşılık beklemeden, sadece yazmak
istemelerinin buyruğu ile oturur yazarlarmış. Ben onlardan olmadığımı biliyorum. Bir yazımı yarına bırakabilsem sevinirim. Öyle sanıyorum ki çalışmadan geçinebilseydim hiç yazmazdım belki okumazdım bile.
- - - -.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre;
I.

Yazı yazmayı iş edindim de onun için yazıyorum

II.

Katıksız bir yazı yazma ihtiyacı duyduğum için yazıyorum

III. Başka bir iş yapamayacağım için yazıyorum
IV. İnsanlara söyleyecek sözüm olduğu için yazıyorum
yargılarından hangileri getirilebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III
D) II ve III

C) I ve III
E) III ve IV

6.

Müzeler sadece bir şeyleri gösteren değil soruları
gündeme getiren yerler olmalıdır. Geleneksel müzecilik anlayışının etkisini giderek kaybettiği günümüzde
müzelerin iç ve dış katılıma önem veren, yaratıcı bir
şekilde düşündüren, sorgulayan ve sorgulatan kurumlar olmalarına önem verilmektedir. Bu nedenle çağdaş
müzeler sadece içerdikleri koleksiyon nesnelerini, ele
aldıkları konuları ve düzenledikleri etkinlikleri sorgulatmakla kalmaz, toplumu ilgilendiren bütün sorunları
gündeme getirmeyi amaçlar. Bir başka deyişle müzeler, sadece çeşitli görsel imgeler ve bunlara ilişkin
bilgilendirici metinler ile geçmişe yönelik anlamlar
yaratmamıza olanak sağlayan yerler değil sorunları
çözmemize ortam sağlayan ve böylece bizi ileriye taşımayı amaçlayan yerlerdir. - - - - .
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Bu anlamıyla müzeler geçmişe değil, geleceğe
yatırım yapan kurumlar olma özelliği taşırlar
B) Kısaca müzeler; geçmişe ait nesneleri toplama,
koruma, belgeleme ve sergileme görevini üstlenen kurumlardır
C) Böylece merak, müzelerde giderilmesi gereken
bir unsur değil tersine, güçlendirilmesi gereken
bir unsur olmuştur
D) Sonuç olarak insanlar müzelerde yanıtlanmamış
soruları yeniden gündeme getirmeyi ya da tamamen yeni sorular üretmeyi öğrenirler

5.

Büyükdere’nin alınacak önlemler ile koruma altına
alınması tartışmaları sürmektedir. Bölgede başlatılan
“lüks villa” furyası, plansız ve denetimsiz yapılaşma
semtin en önemli özelliği olan yeşil sırtların yok edilmesine neden olmaktadır. Kentin bu değerli bölgesinde yaşamayı seçenler, aslında seçimlerine neden olan
özellikleri ortadan kaldırarak bölgeye yerleşmelerini
sürdürmektedirler. Tüm bu olumsuzluklara karşın bugün halen Büyükdere, Osmanlı Dönemi'nin özel bir
mesire ve sayfiye yeri ve farklı kültürlerin bir arada yaşadıkları bir buluşma noktası olma özelliklerinden izler
taşımaktadır. - - - - .
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Semtin iç mekânlarındaki kiliseler ile camiler bir
arada varlığını sürdürmektedir
B) Dönemin usta ellerinden çıkan ahşap köşkler,
kentin tarihçesine ait önemli belgelerdir
C) Büyükdere, çok özel doğası nedeniyle değerli bir
“obje” gibi korunmayı hak etmektedir
D) İçinde gerçekleştirilecek her türlü yapılaşma,
onun bu özellikleri göz ardı edilmeden gerçekleştirilmelidir
E)
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Kentsel yapılaşmaya açılan bu yerde semt pazarları için de bir yer ayrılması kaçınılmaz olmuştur

E)

Özetle müzeler, kültürel unsurları koruyan ve onları keşfetmenin farklı yollarını gösteren yaşam
boyu öğrenme alanlarıdır

KAVRAMA TESTİ - 3
7.

Yahya Kemal’e göre dayanak noktamız geçmişimizi görkemli kılan başarılar olmalıydı. Türkleri millet,
Türkiye’yi vatan yapan eserler ile bu eserlerin yaratılmasına ön ayak olan ruh ve inanç değerleri çağın
gerektirdiği yorumla, bakış açısıyla esas alınmalıydı.
Ahmet Kutsi ise halk kültürünün esas alınması ya da
halk edebiyatına hayat veren değerlerin araştırılmasını öngörüyordu. Bu entelektüel tutum yeni, güçlü bir
şiirin dogmasına yetmedi. Edebiyat açısından önemi
ne olursa olsun Yahya Kemal geleceğe seslenemeyen
kısır bir şiire emek vermiş oldu. Ahmet Kutsi ise ister
istemez yüzeyde kaldı. Ama her ikisinin ruhlarından
bir şey taşıyan Ziya Osman Saba, - - - -.

A) hem kolları kendinden sonraki şiire uzanabilen
hem de derinliği olan bir şiir koydu ortaya

Yaşamın erken yıllarındaki olumlu, destekleyici ilişkilerin yalnızca bilişsel gelişim için değil, aynı zamanda
sağlıklı bir duygusal ve sosyal gelişim için de kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Erken çocukluk yılları
temel motor becerilerin kazanılması, dil gelişimi ve
gelişimin yaşam boyu süren diğer etkileri olan birçok temel yönü için de elverişliliğin en üst düzeyde
olduğu zamandır. Bu yüzden erken yaşlarda sağlanan olanakların ya da olanaksızlıkların beyin gelişimi
üzerindeki etkisi uzun sürelidir. Kendileri ile çok seyrek konuşulan, çok az oyun materyali ile karşılaşan,
çevresini araştırma ve keşfetme olanağı bulamayan
ya da çok seyrek bulan çocuklar, ilerideki öğrenmeyi
kolaylaştıracak olan sinir bağlantılarını ve yollarını en
iyi biçimde geliştirmekte başarısız olacaklardır. Çevre,
yalnızca beynin hücre sayısını ve bağlantılarını değil,
aynı zamanda onların bağlanma yollarını da etkilemektedir. Bu nedenle - - - - .

B) ne özde ne biçimde ne de söyleyişte onlar gibi
geleneğin yaratıcı bir yenilenişini başaramadı

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

Düşüncenin akışına göre bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

C) aşırı duygusallığı ve söyleyişe gereğinden fazla
yaslanmasıyla aynı dönemdeki hececi şairlerden
ayrıldı
D) ortaya yeni bir şey koyamadan ancak kendine
devreden geleneği sürdürmekle yetinmek zorunda kaldı
E)

gelenekten yararlanma gibi bir kaygı gütmeden
sonraki kuşaklara herhangi bir miras bırakmadan
şiirler yazmaya devam etti

8.

A) erken yaşlarda sağlanacak olanaklar, ileri yaşlardaki değişik öğrenme becerilerinin gelişimini
olumlu yönde etkiler
B) çocuk ilkokula başladığında gelişimin büyük bir
kısmı tamamlanmış olacağından öğrenme gereksinimleri daha önceden karşılanmalıdır
C) yaşam boyu sürecek olan öğrenmenin temeli, erken çocukluk döneminde atılmalıdır
D) erken çocukluk dönemine yapılan yatırımlar öğrenme ve öğretme yaklaşımlarındaki değişimlere
bağlı olarak farklılık göstermektedir
E)

çocuk, erken çocukluk dönemi süresince, daha
sonraki yıllarda öğreneceklerini destekleyecek
bilgiler edinir ve beceriler geliştirir
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DÜŞÜNCENİN AKIŞIN BOZAN CÜMLE
Bir cümle kendinden önceki ve sonraki cümleyle aynı konuyu, aynı olayı ve aynı düşünceyi aktarmıyorsa düşüncenin
akışını bozar. Bu cümlelerde paragrafın anlam bütünlüğüne uymayan, paragrafta işlenen düşüncelerin dışında bir düşünceye yer verilir.
Paragraf dil ve anlatım bakımından bütünlük sağlamalıdır. Her paragrafta bir konu işlenir. Farklı düşünceler ya da bir düşüncenin farklı yönleri ayrı paragraﬂarda ele alınır. Anlatımın akışını bozan cümlelerle ilgili sorularda paragrafın anlam
bütünlüğüne uymayan, paragrafta işlenen düşüncelerin dışında bir düşünceye yer verilir. Paragrafta işlenen düşünce
bütünlüğüne uymayan bu cümleler düşüncenin akışını bozar. Sadece konu bütünlüğü değil yapısal bütünlük de göz
önünde bulundurulmalıdır. Düşüncenin akışını bozan cümleyi bulmak için cümlenin kendinden önceki cümle ile olan
ilişkisine bakmak yapısal olarak bütünlüğü dikkate almak gerekir.

PARÇAYI İKİ PARAGRAFA BÖLME
Paragrafı oluşturan cümlelerin hepsi aynı düşünceyi ve konuyu ele alır. Yani her paragrafta bir konu ve düşünce
işlenir. Farklı bir konu, farklı bir paragraf demektir. Bu nedenle bir paragrafta konu, konuya bakış açısı, düşünce değiştiğinde yeni bir paragrafa geçmek gerekir. Konunun değiştiği yeni konunun başladığı cümle ikinci paragraf olmaya
uygun bölümdür.
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SORU TİPİ

DÜŞÜNCENİN AKIŞINI BOZAN CÜMLE

4

SORU KÖKLERİ
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

İZLENECEK YOL

TAKTİK

1. Soru kökünü oku
1. Cümlelerin bir sonraki cümle ile bağlantısına baktığın kadar cümlenin kendinden önceki cümle ile olan ilişkisine
de bakmalısın.

2. Cümleleri oku
3. Seçeneklere bak

UYARI

1. Genel algı akışı bozan cümlenin ortada olduğu yönündedir. İlk cümle veya son cümle de akışı bozabilir.
2. Bazen konu değişmez yazarın konuya bakış açısı değişir. Bazen de konunun farklı bir yönü ele alınır.
3. Aralarında anlamsal ve yapısal bağ kurulamayan cümle akışı bozmaktadır.

2. Olay paragraflarında olayların oluş sırasını ve anlamsal akışı dikkatle incelemelisin. "İlk olarak, ardından, daha
sonra" gibi ifadelere dikkat etmelisin.
3. Farklı bir konuyu ya da konunun farklı
bir yönünü işleyen cümleyi bulmaya
çalışmalısın.
4. Parçada örneği, açıklaması, gerekçesi olmayan, devamı gelmeyen cümleyi
bulmaya çalışmalısın.

KILAVUZ SORU
(I) Cahit Sıtkı Tarancı, Türkçeyi en iyi kullanan ve Türkçeyi güzelleştiren şairlerden biridir. (II) Kurduğu mısralar düzyazı havası taşımaz, mısraları yapmacıktan uzaktır. (III) Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirlerinde ölüm ve yaşama sevinci ön
plandadır. (IV) Diyeceğini en kestirme yoldan, az heceli sözcüklerle ahenk ve ritme dikkat ederek akıcı bir şekilde
söyler. (V) Şiirlerini tek cümleden ibaret mısralarla adeta konuşur gibi yazar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

ÇÖZÜM
Parçanın I, II, IV ve V numaralı cümlelerde Cahit Sıtkı Tarancı’nın üslubu ve üslup özellikleri anlatılıyor. III numaralı
cümlede ise parçanın konusu değişiyor ve sanatçının şiirlerindeki temalardan söz ediliyor. Ayrıca IV numaralı cümlenin
II numaralı cümleyle anlamsal bir bağı vardır. III numaralı cümle, temadan söz ederek Cahit Sıtkı’nın üslubunun anlatıldığı bu parçadaki düşüncenin akışını bozmaktadır.
Cevap: C
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KAVRAMA TESTİ - 4
1.

(I) Bir sosyal bilim olan antropoloji insanla ilgilenen
birçok bilim dalından biridir. (II) İnsan bilimi anlamına gelen antropolojinin konusu insan, toplumlar ve
kültürdür. (III) Amacı; insanların ve toplumların neden
birbirlerine benzeyip benzemedikleri, neden ve nasıl
değiştikleri sorularına geçerli, doğru ve evrensel cevaplar aramaktır. (IV) Bir insan ve kültür bilimi olan
antropoloji; genel olarak fiziksel/biyolojik ve sosyal/
kültürel antropoloji olarak ikiye ayrılır. (V) Bilimsel anlamda kültür, toplumun üyesi olarak insanın, yaşayarak, yaparak öğrendiği ve aktarıp öğrettiği maddi manevi her şeyden oluşan karmaşık bir bütündür.

3.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

(I) Yeni barajlar, su kanalları ve su altyapıları özellikle
insanların temel su ihtiyaçlarının hala karşılanamadığı, gelişmekte olan ülkelerde elbette inşa edilecektir.
(II) Her geçen gün, şehir atık suyu taşınması gereken
bir yük değil, bahçe sulamasından içme suyuna kadar geniş̦ bir yelpazede kullanılabilecek bir kaynak
olarak keşfedilmektedir. (III) Ama bu bölgelerde bile
su ihtiyacının daha az kaynakla karşılanmasına izin
veren, daha az ekolojik bozulmaya sebep olan ve
düşük maliyetli yeni yaklaşımlar geliştirilmekte veya
eski yaklaşımlar yeniden gözden geçirilmektedir. (IV)
Önümüzdeki yüzyılda insanların su talebini başarılı bir
şekilde karşılamak giderek inşaata ihtiyaç duymayan
yöntemlere, planlama ve yönetimdeki tamamen yeni
bir bakış̦ açısına dayanacaktır. (V) Bu yeni paradigmanın en önemli hedefi su bütünlüğünü, ekolojik sağlığı
ve çevresel refahı temin ederek sağlamaktır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I

2.

(I) Doğada var olan pek çok bitki türü; yiyecek, yakıt,
yağ, baharat, yakacak ya da hayvan yemi gibi çok değişik amaçlarla insanlar tarafından kullanılmaktadır. (II)
Bir ülkenin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin ve özellikle bitki zenginliğinin yaşamsal ölçüde önemli olduğu
gerçeği bugün tüm dünya tarafından kabul edilen bir
olgudur. (III) Bu bakımdan kıskanılacak bir zenginliğe
sahip olan Türkiye, 12.000 civarında eğrelti ve tohumlu bitki türü ile dünyada, bulunduğu iklim kuşağında
oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip ender ülkelerden
biridir. (IV) Ülkemizin yaklaşık 15 katı büyüklüğündeki
Avrupa kıtasının bütününde 13.000’e yakın bitki çeşitliliği olduğu düşünüldüğünde ülkemizin bu konuda
ne denli zengin olduğu daha açık bir şekilde ortaya
çıkar. (V) Türkiye, sahip olduğu bitki türü zenginliğinin
yanında içerdiği endemik bitki sayısı bakımından da
Avrupa ülkelerine göre çok zengindir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I
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B) II

C) III

D) IV

E) V

4.

B) II

C) III

D) IV

E) V

(I) Çeşitli arşivlerde saklanan çok sayıda Osmanlıca
eser ve belge sadece ülkemizdeki değil farklı ülkelerdeki ilgili araştırmacılar için de büyük önem taşımaktadır. (II) Ancak kötü saklama koşulları ve zamana bağlı
aşınmalar arşivlerdeki bu çok değerli metinlerin bir
kısmını erişilemez hale getirmektedir. (III) Bu mirasın
korunabilmesi amacıyla metinlerin sayısallaştırılması
çalışmaları son yıllarda büyük önem ve hız kazanmıştır. (IV) Osmanlıca metinlere erişimi sağlayacak bir
sistem hem uzman kişilere araştırmalarında yardımcı
olacak hem de çok daha geniş bir kitlenin bu arşivlere
ulaşmasını sağlayacaktır. (V) Ancak, sayısallaştırılmış
metinler çoğunlukla resim olarak saklandığı için erişim
çok kısıtlı kalmaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

KAVRAMA TESTİ - 4
5.

(I) Su, tüm insanlık için hayati bir gereksinim olmasına rağmen doğal ve kıt bir kaynaktır. (II) Bununla
birlikte, kentli insanın ihtiyacı ve kent kurgusu gereği
su gereksinimi devamlı olarak artmaktadır. (III) Oysaki yeryüzündeki suların ancak %2,5’i tatlı su olarak
kullanılabilmektedir. (IV) Bu oranın %68,6’sı kuzey ve
güney kutuplarındaki buzullarda yer almaktadır. (V)
Geriye kalan %22’lik kısım ise dünya ülkeleri arasında
içme suyu, kullanma suyu, sulama suyu, sanayi suyu
olarak paylaşılmaktadır. (VI) Türkiye’nin yer aldığı Orta
Doğu Bölgesi yarı kurak bir iklime sahip olduğundan,
bölgenin su kaynakları potansiyeli düşüktür.

7.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II

B) III

C) IV

D) V

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?

E) VI

A) I

8.

6.

(I) Cumhuriyet Dönemi’nde çekirdek aile ve varlığını bir arada sürdüren geniş aile tipleri olmuştur. (II)
Aile konusunda algılamalar değişmiş, dokunulmaz
ve yıkılmaz olarak görülen aile reisi statüsü değişime
uğramıştır. (III) Hane içinde daha eşitlikçi yapının kurulmasında önemli adımlar atılmıştır. (IV) Türk Medeni Kanunu İsviçre hukukundan alındığından Türk aile
hukuku da o esaslara göre oluşturulmuştur. (V) Bütün
bu gelişmelere rağmen Türkiye’de ailenin genelde
otoriter, ataerkil bir nitelik taşımaya devam ettiği söylenilebilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

(I) Birbirinden kopuk olayların peş peşe anlatıldığı Sevgili Arsız Ölüm’ün kurgusu Battal Gazi, Selçukname,
Dede Korkut gibi destansı halk hikâyelerini akla getirir.
(II) Yazar, bu romanında klasik roman anlayışının dışında daha çok Türk halk anlatı geleneğinin imkânlarını
kullanmış. (III) Birbiriyle nedensellik bağı olmayan ve
dolayısıyla olay örgüsünün söz konusu edilemeyeceği, küçük küçük ve birbirinden kopuk olayları peş peşe
sıralayarak destansı anlatıma ulaşmıştır. (IV) Sevgili
Arsız Ölüm’de olaylar, bir hikâye etme coşkusu içinde
baş döndürücü bir tempoda nakledilir. (V) Yazarın ve
tercih ettiği anlatıcının tüm unsurlara eşit mesafede
durması çok sesli bir yapı ortaya çıkarmıştır.

B) II

C) III

D) IV

E) V

(I) Çevre kavramı içerik olarak, yeryüzünün tamamını, dolayısıyla bütün canlıların yaşamı için gerekli olan
hava, su ve toprak katmanlarını kapsar. (II) Ayrıca
çevre hangi boyutta ele alınırsa alınsın her boyutu bir
diğeri ile sıkı bir ilişki ve etkileşim içindedir. (III) Böyle
düşünüldüğünde çevre hiçbir kişinin, hiçbir zümrenin,
hiçbir devletin malı değildir. (IV) Hem günümüzde yaşayan hem de gelecekte yaşayacak olan tüm canlıların çevrede varlıklarını sürdürmelerine kimsenin engel
olmaya hakkı yoktur. (V) Çevrenin ulusal boyutu, bir
ülkedeki farklı yerlerin çevresel değerlerini ve özelliklerini oluşturur. (VI) Bunun yanında insan, hem kendi
türünün hem de diğer canlı türlerinin yaşaması için
gerek kişisel, gerek ulusal, gerekse uluslararası boyutta çevreyi korumakla yükümlüdür.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II

B) III

C) IV

D) V

E) VI
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SORU TİPİ

PARÇAYI İKİ PARAGRAFA BÖLME

5

SORU KÖKLERİ

İZLENECEK YOL
1. Soru kökünü oku

1. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi
cümleyle başlar?

2. Seçenekleri oku
3. Paragrafı oku

UYARI

TAKTİK

1. Her zaman konu değişmez,
yazarın konuya bakış açısı da
değişebilir.
2. İkinci paragrafın ilk cümlesinin
genelde giriş cümlesi özelliği
taşıdığını unutmamalısın.

1. Yeni bir konuya geçen ya da konunun farklı bir yönünü anlatan
cümleye odaklanmalı ve o cümleyi bulmaya çalışmalısın.
2. Olayların oluş sırasını ve anlamsal akışı dikkatle incelemelisin.

KILAVUZ SORU
(I) Köyden kente büyük hayallerle göç edenler her zaman aradıklarını bulamamışlardır. (II) İçinde doğduğu büyüdüğü,
havasını soluduğu, derelerinden, pınarlarından su içtiği doğal çevreyi hep özlemişlerdir. (III) Bir yandan işsizlik, diğer
yandan başta konut sorunu olmak üzere ilk kez karşılaşılan sorunlar yumağı onları yeni gerçeklerle yüz yüze getirmiştir.
(IV) Aşırı kalabalık ve gürültülü şehir hayatı şehre gelenlerin beden ve ruh sağlığını büyük ölçüde etkilemiştir. (V) Çevre
sorunları ve kirliliğinin kentlerdeki sorunlardan ibaret olmadığı açıktır. (VI) Her gün yeni kirlilik kavramları literatüre girmekte ve insanlar temiz bir çevreyi özlemektedir.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) II

B) III

C) IV

D) V

E) VI

ÇÖZÜM
Parçada I, II, III ve IV numaralı cümlelerde köyden kente göç ve bu göçün ortaya çıkardığı sorunlar anlatılıyor. V numaralı cümleden itibaren konu değişerek
çevre sorunları ve kirliliğinden söz edilmeye başlanmıştır. VI numaralı cümle
de çevre sorunları ve kirliliği konusunun devamı niteliğinde olduğundan ikinci
paragrafın V numaralı cümle ile başlaması uygun olacaktır.
Cevap: D
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KAVRAMA TESTİ - 5
1.

(I) Hudutlarda dolaşan yalnız bir kahraman olan kovboyların ilk öyküleri 18. yüzyılda Daniel Boon tarafından yazılmıştır. (II) İlk kovboy öyküleri vahşi Batı’da
izcilik yapan erkeklerin başından geçen maceraları
anlatmaktaydı. (III) 19. yüzyıldan itibaren ucuz roman
biçiminde yazılan kovboy hikâyeleri türün yaygınlaşmasını sağlamıştı. (IV) Ünlü western yazarlarından
olan James Fenimore Cooper’ın yazdığı romanlar
önce Amerika’da ve sonra tüm dünyada ünlü bir tür
haline gelmişti. (V) Cooper eserlerinde Batı’da yeni
yerleşmeye başlayan toplulukların sorunlarını dile getiriyordu. (VI) Vahşi hayat içerisinde yeni bir toplum
yaratmaya çalışan insanların hem kendi içlerindeki
sorunlar hem de vahşi doğa ve Kızılderililer ile olan
gerilimleri sıkça işlenen konulardı.

3.

(I) Birçok insan için matematik, hayatı zehir eden derslerden biri; insanların içine korku salan sınavlardan ve
okulu bitirir bitirmez kurtulacağı bir kâbustan ibarettir. (II) Bazıları için de matematik hayatı anlamanın ve
sevmenin bir yoludur. (III) Matematikçi olmak kişinin
kendine kalmış bir sorundur. (IV) Matematik eğitimi almış iki matematikçi arasında insaf sınırlarının ötesinde bir fark vardır. (V) Matematik eğitimi almış kişi size
çözümleri ve çözümlerin birbiriyle şaşılası uyumunu
anlatırken bir başka matematikçi size sadece güzel
problemler sunar.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) II

2.

B) III

C) IV

D) V

E) VI

(I) Popüler edebiyat yazarları kendi dönemlerinde çok
okunmakla beraber Türk edebiyatı araştırmacıları tarafından çoğunlukla ciddiye alınmamıştır. (II) Bu durumun en önemli sonucu birçok yazarın unutulmaya
terk edilmesidir. (III) Bugüne kadar adı geçen bazı yazarların ise ancak dönemlerinde büyük şöhrete sahip
kimseler olması şaşırtıcı değildir. (IV) Türk edebiyatında popüler türler içerisinde belki de en çok ürün verileni aşk romanı, diğer adıyla romanstır. (V) Romans
türü edebiyatımızda, sadece masum aşkları değil erotizmin birçok biçimini de içeren bir tür olarak geniş biçimde değerlendirilmiştir. (VI) Bu türe giren ilk eserlere
bakıldığında imparatorluğun çöküş yıllarına denk gelen bu yayımlarda erotizmin hâkim olduğunu görülür.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

4.

(I) Geçen yüzyılın edebiyatımızdaki en hassas ve bir
bakıma talihsiz şahsiyetlerinin başında gelen Cahit
Sıtkı Tarancı, ünlü Otuz Beş Yaş şiiri ile hafızalarda
yer edinmiştir. (II) Kısacık ömründe bıraktığı birçok şiiri
varsa da o hep “Yaş otuz beş yolun yarısı eder.” dizesiyle anılmıştır. (III) Cahit Sıtkı Tarancı’nın nesirleri pek
bilinmez, nesirleri gölgede kalmıştır. (IV) Onun birçok
dergide yayımlanmış makaleleri ve düzyazıları vardır.
(V) Özellikle dil ve edebiyat konularındaki yazıları örnek alınabilecek niteliktedir.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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KAVRAMA TESTİ - 5
5.

6.

(I) Türkiye, üç kıtanın kesişim noktasında bulunması
nedeniyle göç yollarının ana güzergâhlarından birisi olmuştur. (II) Anadolu, büyük göçlere ve yer değiştirmelere sahne olmuştur. (III) Söz konusu göçler
bu coğrafyada kurulan devletleri ve toplumları derinden etkilemiştir. (IV) 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu toprakları içinde ulus devletlerin kurulmasıyla ve Rusya’nın yayılmacı politikalarıyla birlikte
zorunlu göçler yaşanmıştır. (V) Bu göçler Osmanlı
İmparatorluğu’nu yalnız demografik olarak değil, siyasi, ekonomik ve sosyal olarak derinden etkilemiştir.

7.

(I) Garip akımına uygun yazılmış şiirler arasında estetik ölçülerde iyi sayılabilecek pek az şiire rastlanır.
(II) Kolay yazılabilir gibi görünen bu tarz şiiri yazma
hevesi, birçok kişiyi etkisi altına almıştır. (III) Garip’ten
sonra ilk dikkat çeken edebî hareket, 1950 yılından
itibaren yayımlanan Hisar dergisi etrafında gerçekleşir. (IV) Kendilerinden önceki topluluklar genellikle bir
bildiriyle ortaya çıkarlarken, Hisarcılar bildiri yayımlamamışlardır. (V) Onlar geleneğin imkânlarını kullanarak fakat geleneği aynen taklit etmeden, aruz vezni ile
şiirler yazmışlardır.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

A) I

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

(I) Sanat eserinin özgünlüğü sanat dünyasını uzun
süredir meşgul eden konulardan biridir. (II) Mesele,
daha çok sanat eserinin özgünlüğüyle ilgili olarak, bu
durumun kabulü ya da reddi üzerinden ele alınmıştır.
(III) Burada kastedilen özgünlük; kendine has olan,
kopya olmayan, ilk kez yapılmış olan anlamındadır.
(IV) Yüzyıllar öncesinde sanat eserinin niteliği ustaların
eserlerinin ne kadar iyi kopyalanabildiği ile ilişkiliydi.
(V) Fotoğraf makinesinin icadı ile sanatçılar yeni ifade
biçimleri keşfetmek durumunda kaldılar. (VI) Yeni ifade
yolları keşfetmek ise tamamıyla sanatçı dehası gerektiren bir konudur.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) I
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B) II

C) III

D) IV

E) V

8.

B) II

C) III

D) IV

E) V

(I) Doğa, insan iradesinin dışında ve henüz insan
faktörüyle bozulmamış kirletilmemiş kendi iç dinamikleriyle devinimini sürdüren canlı cansız tüm varlık
âlemidir. (II) Bir anlamıyla tüm hayvanlar, bitkiler, ormanlar, çöller, dağlar, denizler, ırmaklar gibi algıladığımız her şey doğanın birer unsurudur. (III) Her filozofun, düşünce adamının, sanatçının, her dinin, hatta
her insanın doğayı bir algılayışı ve doğa karşısında bir
duruşu vardır. (IV) Yeryüzüne ayak basan ilk insandan
günümüze kadar hemen hemen herkes ilk bakışından
itibaren doğayı anlamlandırmak istemiştir. (V) Bütün
büyük filozoflar ve dinler doğanın anlaşılması gereken
bir kitap gibi olduğu görüşünde birleşirler.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

CÜMLE SIRALAMA
Paragraftaki giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin konuyu destekleyecek ve tamamlayacak biçimde birbirine bağlanması
gerekir.
Bu tip sorularda bir paragrafı oluşturan cümleler karışık olarak verilir ve bu cümleleri anlamlı bir parça oluşturacak şekilde sıralamamız istenir. Cümleler anlam ve biçim özellikleri dikkate alınarak sıralanmalıdır.
Olay anlatan parçalarda, zaman sıralaması vardır. Düşünce paragraflarında ise mantık sıralaması vardır.

CÜMLELERİN YERİNİ DEĞİŞTİRME
Anlamlı bir bütün oluşturan paragraflarda cümleler mantık ve olay akışına uygun sıralanmıştır. Cümlelerinin yeri değiştirilmiş bir paragraf, mantık ve olay akışına uygun değildir. Sizden bu tür sorular düzgün bir paragraftaki cümlelerin
yerleri değiştirilerek oluşturulur. Bu değişikliğin düzeltilmesi istenir.

Olay anlatan parçalarda, zaman sıralaması vardır. Düşünce paragraflarında ise mantık sıralaması vardır.

Metnin cümlelerinin yeri değiştirilirken konu bütünlüğü ile geçiş ve bağlantı unsurları dikkate alınmalıdır. Verilen parça
baştan sona dikkatle okunmalı, bulunduğu yerde olmaması gereken bir cümle tespit edilmelidir. Yerini uygun görmediğiniz bir cümle bulmuşsanız çözümün yarısı tamamlandı demektir. Bulduğunuz cümlenin geçtiği seçenekleri belirleyin;
genellikle iki seçenekte o cümle yer alır. Seçeneklerin istediği değişiklikleri uygulayarak parçayı kontrol etmelisiniz.
Böyle soruları deneme yanılma yoluyla seçenekleri tek tek deneyerek çözmeye çalışmak zaman kaybına neden olur.
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CÜMLE SIRALAMA

6

SORU KÖKLERİ

1. Yukarıda numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
2. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan - - - - olur?

İZLENECEK YOL
1. Soru kökünü oku

3. Bu parçada anlam akışındaki bozukluğu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

2. Cümleleri oku

4. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir?

UYARI

3. Seçeneklere bak

TAKTİK

1. Metni hiç okumadan seçenekleri deneyerek soru çözülmeye çalışılmamalıdır.
2. İçinde “ama, fakat, ancak, ayrıca, oysa,
çünkü …” gibi bağlayıcı unsur bulunan
cümleler ilk cümle olamaz.
3. İçinde “de, ki, ise” bağlacı bulunan
cümleler ilk cümle olamaz.
4. İçinde “bu, bunu, bu - - - -, bunlar” gibi
ifadeler varsa bu ifadelerin hangi nesne ya da kavramın yerine kullanıldığına
bakmak gerekir.
5. İçinde özet niteliğinde olan “kısaca,
özetle, denilebilir ki, sonuç olarak” gibi
ifadeler bulunan cümle son cümle olabilir.

1. İlk olarak paragrafın giriş cümlesi olabilecek
cümleyi bulmalısın.
2. Aralarında anlam ilişkisi bulunan ve art arda geldiği düşünülen cümleleri bir kenara yazarak çözüm yapmalısın.
3. Olayların gerçekleşme sırasını, düşüncenin mantık sırasını göz önünde bulundurarak diğer cümleleri giriş cümlesine bağlamalısın.
4. Cümleler arasındaki anlamsal ve yapısal bağı
sağlayan anahtar sözcüklere dikkat etmelisin.
5. “İlk olarak, ardından, daha sonra” gibi ifadelere
dikkat etmelisin.
6. Olay paragraflarında zamansal değişime dikkat
etmelisin.

KILAVUZ SORU
(I)

Paris dönüşü, o zamana kadar ciddî manada ele alınmayan “halk dili ile yazma” ilkesini gündeme
getirerek, “saf Türkçe ile” şiirler yazmak istemiştir.

(II) Edebiyatımızın eksen değiştirmesinde etkili olmuş önemli şahsiyetlerin başında İbrahim Şinâsi ismi
gelmektedir.
(III) Şiir diline ilk defa siyasi, hukuki, felsefi ve toplumsal alanlarla ilgili millet, devlet, kanun, medeniyet,
adâlet gibi kavramları da sokmuştur.

(IV) Paris’te bulunduğu yıllarda Türkçe bir lügat çıkartmak istemiş, gramerle ilgili çalışmalarda bulunmuştur.
(V) Şinasi, Paris’te Ernest Renan, Lamartine gibi mühim şahsiyetlerle tanışmış, bu şahısların fikirlerinden
etkilenmiştir.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi
baştan dördüncü olur?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

ÇÖZÜM
Metnin bütününe dönük olarak cümleler incelendiğinde giriş cümlesinin II numaralı cümle olduğu görülecektir. “Paris dönüşü, Paris’te bulunduğu yıllarda” gibi ifadelerden de yararlanarak olayların oluş sırası ve anlam
akışı dikkate alındığında cümlelerin II - V - IV - I - III biçiminde sıralanması uygun olacaktır. Bu durumda
baştan dördüncü cümle I numaralı cümle olur.
Cevap: A
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KAVRAMA TESTİ - 6
1.

(I) Erkek kahraman başlangıçta toplumun sorunlarıyla ilgilenmezken aşk, arkadaşlık gibi nedenlerle bu
durumun bir parçası olur.

3.

(II) Bu sürüler, sadece atlı çobanlar tarafından zaman
zaman kontrol edilmekteydi.

(II) Çünkü kendileri onun kadar yetenekli değildir ve
kahramanın cesareti onlarda yoktur.

(III) Sürüler, yaz kış devamlı vadi ve su başlarında bulunan meralarda otlatılmak suretiyle beslenmekteydi.

(III) Standart western filmlerinde toplum kötüler tarafından tehdit edilir ve vahşi doğadan gelen bir yabancı
bu iyi insanlara yardım eder.

(IV) Yine aynı çobanlar tarafından bu sürülerin zaman
zaman otlak yerleri değiştirilmekteydi.

(IV) Sonuçta kahraman, kötülere karşı onların yanında
yer alarak kötüleri yener, onların sorunlarını çözer.

(V) Büyüğünden küçüğüne kadar aygır, kısrak, tay
gibi bütün hayvanlar aynı sürü içinde toplanmaktaydı.

(V) Toplum ise önceleri kahramana güvenmezken
sonraları onun tek kurtarıcıları olduğunu anlar.

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

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi
baştan ikinci olur?
A) I

B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

4.
2.

(I) Binit ve savaş aracı olarak kullanılan atların dışında sürülerdeki hayvanların özel bir bakımı yoktu.

(I) Bu gelişmelerden biri olan nanoteknoloji, atom ölçeğinde malzemeleri tasarlamayı sağlayan disiplinler
arası bilim dalıdır.
(II) Günümüzün bilimsel ve teknolojik gelişmeleri
doğrudan malzeme bilimini yakından etkilemektedir.
(III) Nanoteknoloji, geleneksel yöntemlerle üretilen
malzemelere kıyasla daha kaliteli ve daha küçük yapıların geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.
(IV) Yakın gelecekte, nanoteknolojinin gelişmesiyle
birlikte yaşayan bir sistem gibi kendi kendini yetiştiren
materyaller üretmek mümkün görünmektedir.
(V) Çevreyle uyumlu olarak üretilen nanoteknoloji ve
nano malzemeler, belirli işlevleri yerine getirme gibi
gelişmiş özelliklere sahiptir.

(I) Bu türe yeterli ilgi göstermemesinin bir başka nedeni de ülkenin geç modernleşmesidir.
(II) Bu duruma rağmen Türk edebiyatında korku içeren eserlere rastlamak neredeyse imkânsızdır.
(III) Yeni edebiyatın kurucularından olan Namık
Kemal’in cin, peri masallarını aşağılaması kendi dönemini ve sonra gelen nesilleri çok etkilemiştir.
(IV) Yüzyıllar öncesinden kalan inanışlar kimi yerlerde
toplumsal hayatı ve edebiyatı şekillendirecek kadar
güçlüdür.
(V) Edebiyatımızın bu türe ilgi göstermemesinin belki
de en önemli nedenlerinden biri başlangıcından itibaren yeni edebiyatın gerçeklik kaygısıdır.
(VI) Son iki yüzyıldır ülkemiz aydınlarının temel kaygısı
bir an önce Batı’ya yetişmektir.

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

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

A) I

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

B) II

C) III

D) IV

E) V
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KAVRAMA TESTİ - 6
5.

(I) Gelişmekte olan ve bu süreçte dış yatırıma açılmış ülkelerin, gelişmiş ülkelerin yapacakları yatırımları
büyük bir titizlikle denetlemeleri ve kirlilik dış alımını
önlemeleri gerekmektedir.

7.

(I) Geçmiş çağlara ait yazıtlardan elde edilen bilgilerde hamurun mayalanması gibi gelişmelerin insan
yaşamında önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır.
(II) Akıl almaz hızla ilerleyen gen teknolojisinin en ses
getiren meyvesi genetiği değiştirilmiş organizmalardır.

(II) Alınan kararlar, çıkarılan yasalar, kamuoyunun artan duyarlılığı, bu alanda topluma öncülük eden kişi
ve kurumlanın çabaları, değişmenin hem göstergesi
hem de hazırlayıcısı olmuştur.

(III) Biyoteknolojideki gelişmelerin insan yaşamında
kullanımı insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe dayanmaktadır.

(III) Gelişmiş ülkeler, buna çözüm olarak daha önce
kurulmuş ve halen çalışmakta olan fabrikaları endüstriyel büyümeye ihtiyaç duyan, gelişmekte olan ülkelerde kurmaya başlamışlardır.

(IV) Dünyada en sık ekimi yapılan genetiği değiştirilmiş ürünlerin başında mısır, soya, pamuk ve kanola
bitkisi gelmektedir.
(V) Yıllar içinde gelişen moleküler biyoloji ve genetik
bilimleri 1970’li yıllardan itibaren biyoteknolojiyi etkilemeye başlamıştır.

(IV) Endüstrileşme sürecini tamamlamış ülkelerde,
doğa son derece kirletilmiş bulunduğundan çevre ve
çevre sağlığının korunması amacıyla çok sıkı tedbirler
alınmış veya alınmaktadır.

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

(V) Alınan bu önlemler üretim maddelerinin, yani ürün
maliyetlerinin önemli ölçüde yükselmesine neden olmaktadır.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi
baştan dördüncü olur?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

8.

6.

(I) Demokritos’a göre evrende iki önemli unsur bulunur ki bunlar atomlar ve boşluktur.
(II) Bilim görüşleri açısından doğa filozofları arasında
önemli olan bir görüş atomcu anlayıştır.
(III) Eğer atomlar arasındaki ilişki sona erer ve atomlar
dağılırlarsa o zaman yokluk meydana gelmiş olur.
(IV) Bilim insanları arasında atomcu anlayışın en
önemli savunucusu hiç kuşkusuz Demokritos’tur.

(I) Çoğu zaman bu güçlü duygular, içinde bulunulan
duygulardan dolayı çevredekilerin suçlanmasına ve
birilerinin duygularını kontrol edip yönettiğine inanma
tuzağına düşülmesine neden olmaktadır.
(II) Dış karmaşa, içinde bulunulan duygu durumundan karşıdaki sorumlu tutulmaya çalışıldığında ve karşıdan yeterli tepki alınmadığında ortaya çıkmaktadır.
(III) Bununla birlikte, duygular çok kuvvetli olduğunda
onları açığa vurmanın, iç ve dış karmaşalara neden
olduğu görülmektedir.
(IV) Duyguları açığa vurmak, onları bastırmaktan daha
iyidir ve duyguların farkında olmak ve ifade etmek,
bedene doğruluk ve gerçeklik akışını sağlamaktadır.

(V) Her bir varlık evrendeki atomların birbiriyle farklı
şekillerde birleşmelerinin bir sonucudur.

(V) İç karmaşa ise bireyin kendisinin başlattığı veya
birinin acı çekmesine neden olduğuna inandığı zaman
oluşmaktadır ki bundan dolayı birey utanç ya da suçluluk duyguları yaşayabilmektedir.

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

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

A) I

A) I
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B) II

C) III

D) IV

E) V

B) II

C) III

D) IV

E) V

SORU TİPİ

CÜMLELERİN YERİNİ DEĞİŞTİRME
SORU KÖKLERİ

7

İZLENECEK YOL

1. Bu parçada anlam akışındaki bozukluğu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

1. Soru kökünü oku

2. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir
bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir?

3. Seçeneklere bak

UYARI
1. Metni hiç okumadan seçenekleri deneyerek soru çözülmeye çalışılmamalıdır.
2. Paragrafın bütünlüğü için cümlelerin anlamca ve yapıca birbirine bağlanabilmesi gerekmektedir.
3. Paragrafın konu bütünlüğü korunmalıdır.

2. Cümleleri oku

TAKTİK
1. Anlamsal bozukluğun olduğu yeri bulmalısın.
2. Aralarında anlam ilişkisi bulunmayan ve art arda
gelmesi uygun olmayan cümleleri belirlemelisin.
3. Cümlelerde bir olay anlatılıyorsa olayın gerçekleşme sırasını belirlemelisin.
4. Cümlelerde bir düşünce işleniyorsa bu düşüncenin mantık sırasını belirlemelisin.
5. Seçenekleri gözden geçirerek doğru sıralamayı
bulmalısın.

KILAVUZ SORU
(I) Bazı örümceklerin kurdukları ağlar, çalıların üzerine bırakılmış bir örtüye benzer. (II) Bu harika yöntem,
büyük mekânların üstünü kapamak amacıyla insanlar tarafından birçok yapıda taklit edilmiştir. (III) Zemin
boyunca yayılan ağ, çalıların uçlarına tutturulan gergin iplikçiklerle taşınır. (IV) Bu taşıma sistemi, örümceğe, sağlamlıktan ödün vermeden, oldukça geniş bir alanda ağ kurmasına imkân tanır. (V) Bu yapılardan
bazıları Münih Olimpiyat Stadyumu, Kanada ve Münih’teki hayvanat bahçeleri, ABD’de Denver Havaalanı
binasıdır.
Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için, aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A)

I. cümleyle II. yer değiştirmeli

B)

II. cümleyle III. yer değiştirmeli

C)

IV. cümleyle V. yer değiştirmeli

D)

II. cümle IV. den sonra gelmeli

E)

V. cümle II. den sonra gelmeli

ÇÖZÜM
Cümleler incelendiğinde II numaralı cümlenin I numaralı cümle ile anlamsal bütünlüğünün olmadığı görülür.
“Bu harika yöntem” ifadesi kendinden önce bir yöntemden söz edildiğini göstermektedir. I numaralı cümlede
herhangi bir yöntemden söz edilmemiştir. Ayrıca II numaralı cümlede, örümcek ağlarının birçok yapının üstünü kapamak amacıyla taklit edildiğinden söz edilmektedir. Bu yapıların hangileri olduğu V numaralı cümlede
açıklanmıştır. Bu durumda II numaralı cümle V numaralı cümleden önce yani IV numaralı cümleden sonra
gelmelidir.
Cevap: D
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KAVRAMA TESTİ - 7
1.

(I) İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından
Naziler tarafından elde edilmiş binlerce eser arasında
Göring’e ait Vermeer tabloları bulunmuştur. (II) Hollanda hükümeti bu konuyu araştırmaya karar vermiş ve
tabloların Van Meegeren tarafından Göring’e satıldığını tespit etmiştir. (III) Van Meegeren “Hollanda ulusal
mirasını Nazilere satma” suçlamasıyla idam cezasıyla yargılanmaya başladığında, tabloları kendisinin
yaptığını ve hepsinin birer kopyadan ibaret olduğunu
itiraf etmiştir. (IV) Herkes Van Meegeren’in idam cezasından kurtulmak için yalan söylediğini düşünse de
Van Meegeren herkesin huzurunda yeni bir Vermeer
tablosu çizerek iddiasını kanıtlamıştır. (V) Mahkemece
görevlendirilen sanat tarihçileri ve uzmanlardan oluşan bir heyet bu kadar orijinal gözüken eserleri Van
Meegeren’in yapabileceğine imkân bile vermemiştir.
(VI) Heyet resimleri onun yapmış olması durumunda,
dâhi olarak kabul edilmesi ve her eserin başlı başına
birer sanat eseri sayılması gerektiğine karar vermiştir.

3.

(I) Sanatsal görüşlerinde farklılıklar olmakla birlikte örneğin Hisarcılarla olan çatışma daha çok siyasi farklılıklara dayanmaktadır. (II) Doğal bir sonuç olarak aynıyla karşılık görürler ve Garipçilerle aralarında şiddetli
polemikler yaşanır. (III) Başta Attilâ İlhan olmak üzere
Mavi kadroları, hem Garip hem İkinci Yeni hem de
Hisar hareketine karşı yazılar kaleme almışlardır. (IV)
Attilâ İlhan’ın Mavi dergisine katılmasıyla Garip akımına karşı şiddetli bir taarruza başlarlar. (V) Nitekim
Maviciler siyasi görüşlerinin de etkisiyle kendileri için
“sosyal realizm” tanımlaması yaparlar. (VI) Bu tanıma
Hisarcılar adına Peyami Safa Mavicilere bazı ithamlarda bulunarak oldukça sert bir üslupla karşılık verir.
Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için, aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) I. cümleyle IV. yer değiştirmeli
B) II. cümleyle III. yer değiştirmeli

Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için, aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

C) V. cümleyle VI. yer değiştirmeli
D) III. cümle VI. dan sonra gelmeli
E)

A) I. cümleyle II. yer değiştirmeli

V. cümle II. den sonra gelmeli

B) II. cümleyle III. yer değiştirmeli
C) V. cümleyle VI. yer değiştirmeli
D) IV. cümle VI. dan sonra gelmeli
E)

2.

V. cümle II. den sonra gelmeli

(I) İnsan ile uğraşan ve insanı anlama çabası içindeki
bir bilim dalı için hümanisttik görüş, insana bakış açısı ile çok çekicidir. (II) İnsan kendi gücünü kendinden
alan dinamik bir varlıktır. (III) Bütün canlılar arasında
ancak insan, bilinç denilen yetiye sahiptir. (IV) İnsan
kendine özgü duyuş ve düşünceleri, yetenek ve özellikleri, istek ve özlemleri ile yeri bir başkası tarafından
doldurulamayacak tek varlıktır. (V) Çünkü Hümanistlere göre insan, yalnız dünyada değil, belki de evrende
en değerli varlıktır.
Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için, aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) I. cümleyle II. yer değiştirmeli
B) II. cümleyle V. yer değiştirmeli
C) III. cümleyle IV. yer değiştirmeli
D) IV. cümle I. den sonra gelmeli
E)

V. cümle II. den sonra gelmeli

4.

(I) Bu yaz Amerika’dan yedi öğrenci üniversitelerinin
yaz okulu kapsamında İstanbul’a geldi. (II) Bu yedi kişi
yaz okulu süresince İstanbul’un sorunlarıyla pek çok
İstanbulludan daha fazla ilgilendi. (III) İlk hafta öğrencilerin kentin tarihini ve Galata’yı tanımalarına yönelik
dersler ve gezilerle geçti. (IV) İkinci haftadan itibaren
yoğun alan çalışmaları başladı ve ikinci haftanın sonunda bir ara jüri yapıldı. (V) Bu öğrencilerin bu yaz
ödevleri İstanbul’un mimari mirasını korumak için yollar düşünmekti. (VI) Bu ilk tespit çalışmaları sonucunda öğrenciler İstanbul’un problemlerine bazı çözüm
önerileri getirdiler.
Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için, aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) I. cümleyle V. yer değiştirmeli
B) II. cümleyle III. yer değiştirmeli
C) V. cümleyle VI. yer değiştirmeli
D) III. cümle VI. dan sonra gelmeli
E)
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V. cümle II. den sonra gelmeli

KAVRAMA TESTİ - 7
5.

(I) Kırsal aile yapısının ilk özelliği, kalabalık bir nüfusa sahip olmasıdır. (II) Başka bir ifadeyle, birkaç kuşağın bir arada ve aynı evde yaşaması, köy ailesinin
en önemli özelliğidir. (III) Geleneksel ailelerin işleyişini
dinsel, ahlaksal ve özellikle de töresel değerlere dayanan toplumsal değerler belirlemektedir. (IV) Geleneksel değer, ahlak ve dinin aile üzerinde daha çok
belirleyici olması, kırsal aile yapısının ikinci özelliğini
vermektedir. (V) Az gelişmiş kırsal bölgelerde, toplumsal kurallar ve uygulama biçimleri aile içinde erimiş
gibidir. (VI) Kırsal aile denildiğinde ilk akla gelen şey,
ailenin geniş bir aile tipini temsil etmesidir.

7.

Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için, aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için, aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A) IV. cümle II. den sonra gelmeli

A) I. cümleyle II. yer değiştirmeli

B) I. cümleyle III. yer değiştirmeli

B) II. cümleyle V. yer değiştirmeli

C) III. cümle V. den sonra gelmeli

C) III. cümleyle VI. yer değiştirmeli

D) IV. cümleyle V. yer değiştirmeli

D) III. cümle VI. dan sonra gelmeli
E)

6.

Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için, aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) II. cümleyle III. yer değiştirmeli
B) II. cümleyle V. yer değiştirmeli
C) III. cümle V. den sonra gelmeli
D) IV. cümleyle V. yer değiştirmeli
E)

E)

V. cümle IV. den sonra gelmeli

(I) Şehir planlama, giderek önemini arttıran disiplinlerarası bir meslek alanı olarak tanımlanmaktadır. (II)
Dolayısıyla, mesleğin eyleme dönüşme araçlarından
olan imar planları da bunu yansıtmalıdır. (III) Ancak,
kenti biçimlendiren imar planları öncelikli olarak ekonomiyi veri almakta ve bu öncelik mekânda görünür
kılınmaktadır. (IV) Şöyle ki kent, mekânsal ve toplumsal devamlılığı olan yaşama, çalışma, dinlenim ve ulaşım alanlarının bütünüdür. (V) Diğer bir deyişle, ekonomiye ağırlık veren imar planları, kenti ekonominin
önceliklerine göre kurgulamaktadır. (VI) Burada hem
her bir unsur kendi içinde hem de hepsi bütünde bir
ekonomi oluşturur ve getirisi artacak biçimde ekonomiyi devamlı tutar.

IV. cümle II. den sonra gelmeli

(I) Bilim kavramı üzerine düşünce tarihi boyunca bilim
insanları ve felsefeciler tarafından birçok görüş ortaya
atılmıştır. (II) Bu görüşler belirtildikleri zamanın izlerini
taşımanın yanı sıra günümüzde bilim adına gerçekleştirilen faaliyetlerin içeriğini belirlemiştir. (III) Bugün
gelinen noktada bilimin olmadığı bir dünya düşünmek
neredeyse imkânsızdır. (IV) Ancak hala bilim ile kastedilen olgunun düşünsel zeminde neyi ifade ettiğini
tam olarak açıklamak pek kolay görünmemektedir. (V)
Bu da bilim ile ilgili tartışmaların günümüzde de yoğun
bir biçimde devam etmesini sağlamaktadır.

8.

II. cümleyle V. yer değiştirmeli

(I) Tarihin en eski dönemlerinden bu yana, yeryüzündeki bütün dil toplulukları, diğer dil topluluklarıyla az
ya da çok ama mutlaka temasta bulunmuştur. (II) Temas sonucunda dillerin birbirlerini etkilemesi istisnai
durum değil, kaçınılmaz önemli bir kuraldır. (III) Dillerin birbirleriyle teması, dillerde veya dillerden birinde
daha önceden bulunmayan değişiklikler, yenilikler
ortaya çıkarır. (IV) Yüzyıllarca komşu veya aynı coğrafyalarda yaşayan Türk ve İran dilleri de bu evrensel
gerçeğin dışında değildir. (V) Ancak, bilim dünyasında
Türklerin İslam öncesi dönemlerden itibaren İran dillerinden yararlandıkları görüşü yaygındır. (VI) İranlı bilim
insanlarına göre, Türkçedeki temel söz varlığına ilişkin
kimi sözcükler İran dillerinden kopyalanmıştır.
Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için, aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) I. cümleyle II. yer değiştirmeli
B) II. cümleyle III. yer değiştirmeli
C) V. cümleyle VI. yer değiştirmeli
D) III. cümle VI. dan sonra gelmeli
E)

V. cümle II. den sonra gelmeli
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PARÇAYA CÜMLE EKLEME

Parçaya eklenecek cümle kendinden önceki ve sonraki cümleyle hem anlamsal olarak hem de yapısal olarak
bağlantılı olmalıdır.
Parçaya eklenecek cümlenin başında bulunan ifadenin düşüncenin yönünü nasıl değiştirdiğine dikkat etmek gerekir. Bu sözcükler bizim için anahtar sözcüklerdir.

Anahtar Sözcükler

+

Ama

-

=>

Fakat
Ancak
Yalnız
-

Ne var ki

+

Ayrıca

-

Ek olarak

+

+
-

=>

Çünkü: Cümleye neden-sonuç ilişkisi katar.

Üzere / -se, -sa: Cümleye koşul anlamı katar.

34

“Ama, fakat, ancak, yalnız, ancak, ne var ki”
gibi ifadelerden önceki cümle olumluysa sonraki cümle olumsuz; önceki cümle olumsuz
ise sonraki cümle olumlu olur.

“Ayrıca, ek olarak” gibi bir ifadelerden önceki cümle
olumluysa sonraki cümle de olumlu; önceki cümle
olumsuz ise sonraki cümle de olumsuz olur.

Oysa / Hâlbuki: Aralarında karşıtlık bulunan cümleleri “tersine olarak”, “aksine” anlamlarıyla birbirine bağlar.

Parçada ya da parçaya eklenecek cümlede “bu, bunu, bu ..., bunlar” gibi ifadeler varsa bu ifadelerin hangi nesne ya da kavramın
yerine kullanıldığına bakmak gerekir.

SORU TİPİ

PARÇAYA CÜMLE EKLEME

8

SORU KÖKLERİ

İZLENECEK YOL

1.

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine düşüncenin akışına göre
“- - - - ” cümlesi getirilmelidir?

2.
3.
4.

1.

Soru kökünü oku

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinden sonra düşüncenin
akışına göre “- - - - ” cümlesi getirilmelidir?

2.

Parçaya eklenecek cümlenin özelliklerini incele

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinden önce düşüncenin akışına göre “- - - - ” cümlesi getirilmelidir?

3.

Paragrafı oku

4.

Seçeneklere bak

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

UYARI
1.

2.

Parçaya eklenecek cümlenin yeri çok önemlidir.
Soru kökünde yer alan “hangisinden önce, hangisinden sonra ya da hangisinin yerine” ifadelerine dikkat etmelisin.
Parçaya eklenecek cümledeki bağlayıcı sözcüklere odaklanmayı unutmamalısın.

TAKTİK

1.

Parçaya eklenecek cümlenin anlamını aklında
tutmalısın.

2.

Parçaya eklediğin cümlenin kendinden önceki
ve kendinden sonraki cümleyle oluşturduğu yapısal ve anlamsal uyumu kontrol etmelisin.

KILAVUZ SORU
(I) Yazar, Mütareke Dönemi’nden vefatına kadar geçen sürede hikâye yayımlamaya devam eder. (II) Yayın periyodundan
da izi sürülebileceği gibi sanatçı, Meşrutiyet Dönemi’nde oldukça üretkendir. (III) Bunun sebebi ise sanatçının içinde
bulunduğu ekonomik sıkıntılardır denilebilir. (IV) Nitekim İkinci Meşrutiyet’in ilanının ardından çoğu sanatçı arkadaşları
belli devlet görevlerine getirilmelerine rağmen, aynı durum onun için söz konusu değildir. (V) Özel hayatında şansı yaver
gitmeyen sanatçının arkadaşlarından kopması ve edebi çizgisinin bozulması da kaçınılmaz olur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre “Ancak bu üretkenliğine rağmen başarılı bir hikâyecilik sergilediğini söylemek mümkün değildir.” cümlesi getirilmelidir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

ÇÖZÜM
Soru kökünde verilen cümledeki “ancak” ifadesi düşüncenin yönünü olumludan olumsuza çevirmiştir. Yazarın üretkenliği ile ilgili olumlu ifadeler II numaralı cümlede yer almaktadır. Ayrıca soru kökünde verilen yazarın “başarılı bir
hikâyecilik sergileyememesinin” sebebi III numaralı cümledeki “bunun sebebi ise” ifadesi ile başlayan cümlede verilmiştir. Dolayısıyla soru kökünde verilen cümlenin II numaralı cümleden sonra III numaralı cümleden önce getirilmesi
uygun olur.
Cevap: B

35

KAVRAMA TESTİ - 8
1.

(I) Uluslararası göçmenliğin en önemli belirleyici ölçütü vatandaşlık olarak kabul edilmektedir. (II) Hiç
şüphe yok ki doğum yeri ve ikamet gibi ölçütler de
uluslararası göç ölçümünde ikincil düzeyde önem taşımaktadır. (III) Vatandaşlık aynı zamanda uluslararası
göç analizleri için önemli bir göstergedir, veri toplama
ve bilgi değerlendirme sistemlerinde öncelikle kullanılması gerekmektedir. (IV) Vatandaşlık bilgilerinin sorgulanması, vatandaşların ve yabancıların ülkeye giriş
ve çıkış bilgilerini görmek için de kullanılır. (V) Bu bilgiler sadece nüfus artış veya azalmaları hakkında bilgi
almak açısından değil, yabancı nüfusun azalmasını
veya artmasını tespit etmek açısından da önemlidir.

3.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden
önce düşüncenin akışına göre “Fakat kapıda
bekleyen Balkan Savaşları, bu görüşteki sanatçıların
büyük bölümünü toplumsal meseleleri dert edinmeye
mecbur bırakır.” cümlesi getirilmelidir?

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden
sonra düşüncenin akışına göre “Ancak belirtildiği
üzere vatandaşlık, bireylerin ülkeye giriş, o ülkede
kalış ve çalışma haklarının düzenlenmesinde en
önemli ölçüttür.” cümlesi getirilmelidir?
A) I

2.

B) II

C) III

D) IV

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine
düşüncenin akışına göre “Buna rağmen bu
müzeler, yaşanmışlıklardan, hatıralarla yüklü oluştan
kaynaklanan eşsiz ve özel bir üstünlüğe sahiptir.”
cümlesi getirilmelidir?
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B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

(I) Tarihi binalar; kültürel, ulusal ve tarihi değerlere
sahip koleksiyonları korumak amacıyla müze ev yapılmaktadır. (II) Bu binalar önceki yaşanmışlıklarıyla
halka açıldıklarında kendi orijinal eşyalarını ve koleksiyonlarını halka göstermek durumundadır. (III) Müze
evler, yapının kendisi ve içinde bulundurduğu koleksiyon ile karakteristik bir şema oluşturan, sürekli önemli
bir pozisyona sahip olmuş ve bu pozisyonu korumuş
olan yapılardır. (IV) Tarihi müze evler, diğer müzelerden farklı olarak mekânın, yapı geçmişinin ve yaşanmışlıkların getirdiği türlü sınırlamalarla kuşanmıştır. (V)
Kendileri zaman içinde temsil ettikleri pek çok değerle birlikte unutulmuş olsa da tarihi, geleneksel evler
geçmişi hatırlatan, geçmişi günümüze taşıyan hafıza
mekânlarıdır.

A) I

(I) Fecriati topluluğu, araştırmacıların çoğu tarafından
Servetifünun’un bir devamı niteliğinde değerlendirilmektedir. (II) Topluluğu oluşturan sanatçılar herhangi
bir görüşe veya toplumsal ihtiyaca dayalı eserler vermeye karşıdır. (III) Onlar sanatçının eserini özgürce
ortaya koyması gerektiğine inanırlar. (IV) Bu isimlerden biri de önemli roman yazarlarımızdan olan Yakup
Kadri Karaosmanoğlu’dur. (V) Sanat yaşamına Fecriati içinde başlayan Yakup Kadri daha sonra Milli edebiyat anlayışına yönelir.

E) V

4.

(I) Toplumlarda estetik algıyı ve görme biçimlerini belirleyen unsur çoğu zaman yüksek kültür olmuştur. (II)
Yüksek kültür kendini estetik ölçüler koyma ve bütün
topluma uygun bir kültür sağlama konusunda da sorumlu görür. (III) Bu bakımdan değerlendirildiğinde sanatın gelişimi açısından yüksek kültürün halkla bütünleşmesi ve sanatçıyla olan bağı son derece önemlidir.
(IV) Klasik dönemde sanatın ayrıcalıklı kesime hitap
etmesi nedeniyle alıcı ve sanatçı arasındaki bağ oldukça mesafeli olmuştur. (V) Klasik sanatın katı kuralları, gerçeklik arayışı ve mantıksal çıkarımları sanatı
seçkinler sınıfına dâhil etmiştir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden
sonra düşüncenin akışına göre “Ancak modern
sanat akımlarıyla birlikte sanat, halkla bütünleşmeye
başlamıştır.” cümlesi getirilmelidir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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5.

(I) Çocuğun gelişimi ve yetiştirilmesi görevi sadece
anneye bırakılmamalı, ailedeki diğer yetişkinlerle anne
arasında paylaşılmalıdır. (II) Günümüz ailelerinde,
anne ve babalar; ev işlerinde, çocuk yetiştirmede ve
ev ekonomisine katkıda bulunmada ortak sorumluluklara sahiptirler. (III) Kadınların iş hayatında etkin olması
ve ekonomik özgürlüklerini kazanmaları, aile içerisinde baba ve annenin sorumlulukları paylaşma zorunluluğunu doğurmuştur. (IV) Türkiye’de bazı uç örneklerde annenin çalışıp evi geçindirdiği, babanın çocuklar
ve ev ile ilgili işlerde çalıştığı dahi söylenebilir. (V) Bu
durum eğitimli annelerin çoğalmasına yol açarken zamanla yükseköğretimden yoksun babaların giderek
çoğalması sonucunu doğuracak gibidir.

7.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden
sonra düşüncenin akışına göre “Çünkü işletmelerin
görevi doğrudan doğruya eğitim hizmeti vermek
değildir.” cümlesi getirilmelidir?

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden
sonra düşüncenin akışına göre “Ayrıca son yıllarda
kadınların, özellikle yükseköğretime geçişte, erkeklere
oranla daha başarılı oldukları gözlemlenmektedir.”
cümlesi getirilmelidir?
A) I

6.

B) II

C) III

D) IV

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine
düşüncenin akışına göre “Oysa bu yaklaşımla
sadece buz dağının yüzen kısmını görebiliriz.”
cümlesi getirilmelidir?
B) III

C) IV

D) V

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

(I) Teknolojik gelişmenin bugün üstesinden gelemediği
en önemli sorun, ekonomik gelişmenin ve artan nüfusun su talebindeki artış̦ hızına paralel olarak yeterli suyun sağlanacağı kaynağa erişim maliyetidir. (II) Diğer
bir sorun ise hızla kirlenen su kaynaklarının güvenli
bir su kullanımına dönüştürülebilmesi için maliyetlerin
halen yüksek oluşudur. (III) Bugün yaşanan su sorununa mühendislik açısından baktığımızda sorunu ve
soruna neden olan faktörleri bu şekilde tanımlamakla
bir açılım sağlayabiliriz. (IV) Temeldeki sorun ekonomik gelişme için diğer doğal kaynaklar gibi suyun da
bugün dünyada kaynak paylaşımına konu olmasıdır.
(V) 1970’lere kadar ortak mallar statüsünde yer alan
su, artık dünya piyasasında ekonomik bir mal olarak
değerlendirilmektedir. (VI) Su da tıpkı diğer madenler
ve doğal rezervler gibi var oldukları ülkelerin dünyadaki önemini ve yerini belirlemeye başlamıştır.

A) II

(I) Eğitim kurumları, diğer işletmelerden daha çok örgütsel öğrenmeye önem vermek zorundadır. (II) İşletmeler daha çok kendi personeline hizmet içi eğitim
vererek daha kaliteli mal ve hizmet üretmeyi amaçlamaktadır. (III) Hâlbuki eğitim kurumlarının ana görevi
eğitim hizmeti vermektir. (IV) Bu bakımdan örgütsel
öğrenme eğitim kurumlarının kültürünün bir parçası
olmak zorundadır. (V) Eğitim kurumlarındaki öğrenme
ve öğretmeye ilişkin yeni değerler, öğrenmenin “öğrenci merkezli” olarak yeniden düzenlenmesini öngörmektedir.

E) VI

8.

(I) Görgü kuralları bireyin toplum içindeki davranışlarını düzenleyen selamlaşma, konuk ağırlama, yeme
içme gibi kurallardır. (II) Görgü kuralları zamana, kültüre ve yere göre değişiklik göstermektedir. (III) Hatta
bir toplum ya da toplumun bir kesimi için görgü kuralı
sayılan bir durum bir başka toplum ya da toplumun
farklı bir kesimi için böyle sayılmayabilmektedir. (IV)
Ayrıca bundan yıllar önce görgü kuralı olmayan bir durum bugün görgü kuralı sayılabilir. (V) Görgü kurallarına uymamanın yaptırımı genellikle toplum tarafından
ayıplanma ya da kınanmadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden
sonra düşüncenin akışına göre “Bu durumun tersi
de mümkündür.” cümlesi getirilmelidir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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Bir grup arkadaşımızla minibüsle sabahleyin erkenden yola çıktık. Yeşilin, açığından en koyusuna kadar
bütün tonlarıyla bezenmiş ağaçların süslediği tepelerden geçtik. Şırıl şırıl akan derecikleri aşa aşa bir yeryüzü cennetine vardık. Çevresini irili ufaklı ağaçların
kuşattığı mavi, duru, büyük göle bakan bir yamaçta
durduk. Arabadan eşyaları çıkarıp çok güzel bir kahvaltı sofrası kurduk. Soframızda yok yoktu.

4.
İlk olarak sizi de ilgilendiren, birçok kişinin ilgisini
çekecek bir konu başlığı belirleyin.

II.

Çekim yapılacak alanlardan izin alın, çekilen görüntülerin ve konuşan kişilerin de izinlerini alın.

III. Belgesel ﬁlm yapmak biraz karmaşık bir süreçtir
ve gerçek durumu yaratıcı bir yolla izleyicilere aktarmanız gerekir.

Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangileri ağır basmaktadır?

IV. Çekim alanında mümkün olduğunca çok çekim
yapınız çünkü aynı alanda bir daha benzer bir çekim yapma şansınız olmayabilir.

A) Betimleme - açıklama

V.

B) Öyküleme - betimleme
C) Öyküleme - açıklama

Konu ile ilgili görsel materyalleri nasıl hazırlayacağınıza dair ayrıntılı bir plan yapın.

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

D) Açıklama - tartışma
E) Kanıtlama - tartışma

A) I

5.
2.

I.

(I) İzmir’in en güzel yalıları, köşkleri, sakız tipi evleri bu
semtteydi. (II) Sahil şeridine yedi katlı apartman izni
verilince hepsi tek tek yıkıldı. (III) Bugün oraya kırk yıl
önce orada yaşamış biri gelse orayı kesinlikle tanıyamaz. (IV) Yerine şehrin rüzgârını kesen bitişik nizam
betondan sevimsiz bir set dikildi. (V) O güzelim bahçeler, ağaçlar, çiçekler, sarmaşıklar yok edildi.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Ne yazık ki ben ağıt yakmasını bilmiyorum. Nedense
hiç abartamıyorum. Yapmacık davranmayı sevmiyorum. Başkaları olsa kim bilir ne sözler söylerdi. Bense
içimden geldiği gibi işte böyle bir iki lâf edebildim. Ben
her zaman samimiyetten yanayım.
Bu sözleri söyleyen bir yazarın vurgulamak istediği özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akıcılık

B) Sanatlı söyleyiş

D) Yenilik

C) Orijinallik
E) Doğallık

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
6.

3.

(I) Kilimler, Türkmen ve yörük kültürünün vazgeçilmez
parçalarından biridir. (II) Evlerin en önemli eşyalarından biri olan kilimlerin dokunmasına ayrı bir özen gösterilmiştir. (III) Kilimlerin bir ev eşyası olması yanında,
onlara uygulanan motiﬂerle kilimlerin anlamlı hale
gelmeleri sağlanmıştır. (IV) Eskişehir Arkeoloji Müzesi
sahip olduğu düz dokuma ve halı koleksiyonu ile Türkmen ve yörük kültürünü büyük ölçüde yansıtmaktadır.
(V) Müzede Anadolu’nun çeşitli yörelerinden toplanarak müzeye getirilen ve sayısı 150’yi bulan kilim örneği mevcuttur. (VI) Kilimlerin çoğunluğunu Eskişehir ve
Afyon yöresi kilimleri oluşturmaktadır.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci
paragraf hangi cümleyle başlar?
A) II

B) III

C) IV

D) V

E) VI

Ankara ilinin yüz ölçümünün büyük bölümü bozkır karakterindedir. Bu nedenle konuya yakın olmayanlar tarafından biyolojik çeşitlilik açısından “fakir bir il” olarak
değerlendirilir. Fakat bu alanlar biyolojik çeşitliliğin en
zengin olduğu yaşam alanlarıdır. İl sınırları içerisinde
tuz oranı yüksek olarak tanımlanabilecek bozkırlardan
verimli topraklara; biyolojik çeşitliliği değişik şekillerde
destekleyen sulak alanlardan doğal, kalıntı ve yapay
ormanlara kadar geniş bir habitat çeşitliliğine sahiptir.
Habitat çeşitliliği, göç yollarının üzerinde bulunması,
çeşitli sulak alan ve ormanlara sahip olması yanında
sahip olduğu geniş yüz ölçümü Ankara’nın sanılandan
veya tahmin edilenden çok daha zengin bir biyolojik
çeşitliliğe sahip olmasını açıklamaktadır.
Bu parçada Ankara ile ilgili vurgulanmak istenen
düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bitki çeşitliliğine sahip bir il olması
B) Bozkırlarla kaplı bir il olması
C) Hakkında bilinenlerin az olması
D) Doğal güzelliklere sahip olması
E) Yüz ölçümü geniş bir il olması
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7.

Bir şeyin sanat eseri sayılabilmesi için belirli özelliklere sahip olması gerekir. Bunlardan en önde gelen
özellik özgünlüktür. Özgün olmak kendine özgü bir nitelik ya da buluş içermek demektir. Özgünlük biçimde
ya da özde olabilir. Tek yani biricik oluş, daha önce
başkası tarafından yapılmamış, yaratılmamış olmaktır.
Taklit edilerek ortaya konan bir nesne ya da fabrikada seri olarak çok sayıda üretilen ve birbirinin eşi olan
ürünler, güzel de olsa sanat eseri sayılmaz.
Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güzel olan her eser sanat yapıtı sayılamaz.
B) Sanatta biçim kadar içerik de önemlidir.
C) Sanatta güzellik son derece önemlidir.
D) Özgünlük sanat yapıtının en önemli özelliğidir.
E) Sanat yapıtları çok sayıda üretilmemelidir.

9.

Yeşilçam döneminde üretilen ﬁlmlerin çoğu, kullandıkları benzer anlatı kalıpları yüzünden birbiriyle ortak
noktaları olan öykülerden oluşmaktadır. Bunun sebebi
izleyicinin beğenisi, etkilenilen kültürel kaynaklar ve
yapımcıların kâr beklentisidir. Yeni bir şeyler denemek
isteyen yapımcı, yönetmen ya da yazarlar nadiren istedikleri ﬁlmleri yapmak özgürlüğüne sahip olmuşlardır. Bu sebeple her yıl onlarca senaryo üreten yazarlar
dönemsel beğenileri dikkate almak ve seyircilerin isteklerini ön planda tutmak zorunda kalmışlardır.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi
çıkarılabilir?
A) Yeşilçam filmlerinin senaristleri başarılı senaryolar yazamamıştır.
B) Yönetmenler yeni filmler üretmeyi denemekten
uzak durmuşlardır.
C) Yeşilçam filmlerinde birbirinden farklı konular
işlenmiştir.
D) Yapımcılar ürettikleri filmlerden yüksek karlar
elde edememiştir.
E) Yeşilçam filmlerinin üretilmesinde izleyicinin istekleri etkili olmuştur.

8.

Zekâ bireyin öğrenme kapasitesini, bir bakıma kavrama genişliğini ve hızını gösteren önemli bir niteliktir.
Bireyler arasında zekâ seviyeleri ve zekâ türleri bakımından ölçülebilen farklar vardır. Öğrenilmesi gereken
beceriler kolaydan zora doğru sıralanırsa bireyler arasında çeşitli zorluk seviyelerindeki becerileri öğrenme
bakımından farklar ortaya çıkacaktır. Bu farklar becerilerin gerektirdiği bilgilere ve o beceri ile ilgili tecrübelere bağlı olduğu gibi bireylerin öğrenme kapasitelerine
de bağlıdır.
Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

10. Sanat tarihi süreci içinde sanatçılar kendilerini farklı
biçimlerde anlatmaya çalışmışlardır. Yıkıcılıktan, makineden, hızdan, kentten, savaş ve acıdan yana olan
fütürizm; bütün dünyanın resimlerde parçalanıp yeniden kurulduğu kübizm şeklinde yaşamı ifade etmeye çalışmıştır sanatçılar. Ekspresyonizm canlı ve zıt
renkleri, hareketli, rahat, geniş fırça vuruşlarını, kırık
çizgileri kullanmıştır. Sürrealizm bütün gerçeklerden
kaçmış, bilinçaltını ortaya koymaya çalışmıştır. Dadaizm bütün yaşama ve hatta sanata karşı tavır içinde
olmuştur. Bütün bu izmler geçmişten günümüze tüm
sanatçılarının ortak kaygılarını, kendilerini farklı yöntem ve teknikler aracılığıyla anlatma gereksiniminden
kaynaklanmıştır.

A) Öğretilmesi gereken konular kolaydan zora doğru
sıralanmalıdır.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

B) Zekâ seviyesi ve zekâ biçimleri kişiden kişiye
değişiklik gösterebilir.

A) Her sanat akımı yaşam ve olaylarla ilgili farklı
konulara yer vermiştir.

C) Öğrenme kapasitesi düşük bireyler zor öğrenir.

B) Her sanatçı kendine en uygun sanat akımını seçmekte özgürdür.

D) Zeki bireylerin öğrenme becerileri daha yüksektir.
E) Bireylerin öğrenme kapasitelerini fazla zorlamamak gerekir.

C) Sanatçılar kendilerini ifade etmek için çeşitli anlatım biçimleri seçmişlerdir.
D) Ekspresyonizm daha çok resim sanatıyla yakından ilgilenmiştir.
E) Bazı sanat akımları yaşama ve sanata karşı ortak
tavır ortaya koymuşlardır.

111

KARMA TEST - 1
11. İnsanın yaptığı ve hala da yapmakta olduğu tahribatın
sonucu olarak toprak, su ile birlikte havanın bileşimi
önemli ölçüde bozulmaktadır. Hızla artan sanayi ve
yerleşim bölgelerinde oluşan sera gazları ile çevre ve
atmosfer büyük ölçüde kirlenmekte, havanın ısınma
eğilimi giderek artmaktadır. İnsan iklime, iklim de insana tesir etmektedir. Bunun neticesinde insanlık, küresel iklim değişikliği problemi ile karşı karşıyadır. Bu
nedenle, insanların çeşitli faaliyetlerinden dolayı atmosferin kimyasal bileşeninin değişimi sonucu iklimde
görülen değişiklikleri azaltmak amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi yürürlüğe
konulmuştur. Küresel ısınma, atmosferde artan sera
gazlarının potansiyel etkilerinden sadece birini ifade
eden bir terimdir.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) İklim ve insan birbirini etkilemektedir.
B) Toprak, su ve hava insanın tahribatı sonucu
bozulmaktadır.

13. Eleştirmenin görevi ele aldığı eseri çözümlemek,
eserin özelliklerini ortaya çıkarmak, onu öz ve biçim
yönünden değerlendirmektir. Eseri veya yazarı sevip
sevmemek eleştirmenin görevleri arasında değildir. Bu
iş, zordur ama olanaksız değildir. Eleştirmenle sıradan
okuru ayıran da bu iş ve yansız tutumdur. Bir eseri yalnızca ideolojik özelliklerine göre değerlendirmek yanlıştır. Eleştirmen, estetik çözümleme ve değerlendirme
üzerinde durmalıdır. Çünkü estetik yönü olmayan bir
eserin savunduğu dünya görüşüne herhangi bir katkısı ve yararı yoktur.
Bu parçaya göre eleştirmenin görevleri arasında;
I.

Yapıtın özelliklerini ortaya koymak,

II.

Yazara ve yapıta karşı tarafsız olmak,

III. Yazarın düşüncelerine önem vermek
durumlarından hangileri yoktur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) I ve III

C) İklim değişiklikleri insanların ortak sorunlarından
biridir.
D) Küresel iklim değişikliği insanlığın sonu olacaktır.
E) Küresel ısınma artan sera gazlarıyla doğrudan
ilişkilidir.

12. Çocuğun biyolojik gelişmesinin belirtilerinden biri de
çocuğun ilk dişinin çıkmasıdır. Çocuk yaklaşık altı aylıkken dişleri çıkmaya başlar. Çıkan ilk dişler çocuğun
büyüdüğünün, geliştiğinin bir işaretidir. Bu nedenle çıkan dişler aile tarafından sevinçle karşılanır. Çocuğun
dişleri çıkmaya yaklaştığı zaman, çocukta haﬁf rahatsızlıklar baş gösterir. Çocuğun dişinin çıkıp çıkmadığı
sürekli kontrol edilir. Zira çocuğun dişinin çıktığını ilk
olarak görmek ve müjdelemek önemlidir. Çocuktaki
bu gelişme bir törenle kutlanır. Anadolu’da bu kutlama
törenine “diş hediği, diş bulguru, duzlama, dişlik, diş
günü” gibi çeşitli isimler verilir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) İlk dişin ne zaman çıkmaya başladığına
B) Çocukların diş çıkarma zamanı huysuz olduğuna
C) Çıkan dişlerin neyin belirtisi olduğuna
D) Diş çıkarma durumunun coşkuyla karşılandığına
E) Diş kutlama törenine farklı adlar verildiğine
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14. Necip Fazıl Kısakürek sanatında söyleyişi, iç ve dış
ahengi, getirmek istediği ruh sarsıcı yeniliklerin yanında gözden kaçırmamıştır. Kapalı ve dolgun kelimeleri
uzun ve birbirine bir kale duvarındaki taşlar gibi sıkı
sıkıya bağlı mısralara yerleştirebilmeyi başarmıştır. Kitabını orijinal bir sınıﬂama çerçevesi içine almış, şiirlerine paralel olarak şiir görüşünü ortaya koyabilmiştir.
Bu özellikleriyle kendinden sonraki genç şairleri etkilemiş bir sanatçı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu parçada Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili olarak;
I.

Mistik ve ruhsal konuları işlediği,

II.

Sağlam bir şiir örgüsüne sahip olduğu,

III. Şiirle ilgili görüşlerini ortaya koyduğu,
IV. Diğer şairler üzerinde etkisi olduğu
yargılarından hangilerine değinilmemiştir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III
D) I ve IV

C) I ve II
E) II ve III

KARMA TEST - 1
15. Kişilik, kişide yapıların, davranış biçimlerinin, düşünüş
özelliklerinin, ilgi ve eğilimlerin, yetenek, kabiliyet ve
yönelişlerin, ruhsal durumların karakteristik bir bütünleşmesidir. Bu tanıma göre kişilik dediğimiz şey, kişinin
bütün bedensel özelliklerinin, içgüdülerinin, dürtülerinin, eğilimlerinin, kazanılmış deneyimlerinin bir bütünüdür. Deneyimden kastedilen, insanın yaşantısıdır.
Bu yaşantı süresince kişiliğimizde mutlaka küçük veya
büyük bazı değişiklikler olmuştur. Kişiliğimiz bir yerde
durmaz, değişiklikler hayat boyu devem eder. Beden
yapısının gelişmesi gibi kişilik de uzun yıllar boyu değişir. Ancak bu, sezilmesi çok zor olan, yavaş bir oluşumdur. Kişiliğin geçirdiği değişiklikler hayat boyu devam eder ama bu değişimlerin hızı belli bir dönemden
sonra oldukça düşer. Yani kişiliğin oturduğu yaştan
sonra meydana gelen değişiklikler ufak tefek değişikliklerdir.
Yukarıdaki parçada kişilikle ilgili aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?
A) Beden değişimine göre kişilik değişmesi daha az
gözlemlenebilir.
B) Birçok insanın kişiliğinde ortak unsurlar, ortak
deneyimler bulunur.
C) İnsan belli bir yaşa gelince kişilik özellikleri daha
az değişir.
D) İnsan, yaşamı boyunca kişiliğinde bazı değişiklikler geçirmektedir.
E) Kişilik, insanın bütün özelliklerinin bir toplamıdır.

16. Gazeteci:
(I) - - - Eleştirmen:
–

Perçemli Sokak’ta ne varsa hepsini anlıyor
muyum? Doğrusunu söyleyeyim, çok anlamadığım yerleri var o betiğin. Anladığım, kıskanasıya
sevdiğim yerleri de var. “Onları anlat.” deseniz
bana, anlatabilir miyim hepsini? Başaramam o işi.
Bir yapıtı anlamak, anlatabilmek demek değildir.

Gazeteci:
(II) - - - Eleştirmen:
–

“Yapıtın beni sarmayan yerlerinde de benim
duyamadığım güzellikler olacak, onlardan niçin
yoksun bırakayım kendimi?” derim ve anlamaya
çalışırım. Atmam bir okuyuşta, döner döner yine
okurum. Ne olur bunun sonu? Çalışarak, uğraşarak sezerim ozanın yarattığı güzelliği.

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) (I) Perçemli Sokak sizce başarılı bir yapıt mı?
(II) Bir yapıtı okumak için anlamak şart mıdır?
B) (I) Perçemli Sokak adlı yapıtı bizim için değerlendirir misiniz?
(II) Bir yapıtı anlamadığınızda ne yaparsınız?
C) (I) Perçemli Sokak sizce anlaşılır bir yapıt mı?
(II) Bir yapıtı tekrar tekrar okumanızın nedeni
nedir?
D) (I) Perçemli Sokak adlı yapıtın beğendiğiniz yönleri nelerdir?
(II) Bir yapıtın beğenmediğiniz yönleri olduğunda
ne yaparsınız?
E) (I) Perçemli Sokak’ta neleri ilginç buldunuz?
(II) Bir yapıtın güzelliğini nasıl keşfedersiniz?
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17. - 18. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

İnsanoğlu tarafından atmosfere salınan gazların sera
etkisi yaratması sonucu, dünya yüzeyindeki sıcaklığın
yükselmesi küresel ısınma olarak tanımlanmaktadır.
Küresel ısınma ve bunun sonucunda ortaya çıkan
küresel iklim değişikliği, son yıllarda dünyanın karşılaştığı en önemli sorunların başında yer almakta ve
dünyada yaşayan tüm canlıların yaşamlarını tehdit etmektedir. İklim değişiminin en belirgin sonuçları; dünyanın giderek ısınması, buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, yağış desenlerinin değişmesi,
aşırı hava olaylarının şiddetinde ve sıklığında önemli
artışlar olması ve bunlara bağlı olarak ekolojik değişime uğramasıdır. Bu ﬁziksel sonuçlar, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, dünya genelinde büyük
oranda can ve mal kaybına neden olmuştur.
17. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küresel ısınmadan kaynaklanan can ve mal
kaybı giderek artmaktadır.
B) Atmosfere salınan sera gazları küresel ısınmaya
neden olmaktadır.
C) Küresel ısınmanın olumsuz sonuçlarıyla başa
çıkmak kolay değildir.
D) Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri en önemli
sorunların başında gelmektedir.
E) İklim değişiklikleri önlenemezse
yaşamsal denge kaybolacaktır.

dünyadaki

19. - 20. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında
ihtiyaç duyulan ya da planlanan işlerin yüzde 60’ının
bilgisayarla ilişkili olacağına dair istatistiki gerçek, dijital gelişimlerin hızının kesilmeyeceğini aksine artacağını göstermektedir. Bu noktada bilgisayar bilimleri
ve mühendisliği alanlarında kaliﬁye eleman ihtiyacı
da gün geçtikçe artmakta; uygulama geliştirme, kod
yazma gerekliliği nedeniyle ülkelerde müfredat değişikliğine gidilmektedir. Analitik, eleştirel, tasarım odaklı
düşünme, problem çözebilme gibi önemli becerilerin
önemi, ülkelerde eğitim sisteminin tekrar değerlendirilmesine ve bilişim, teknoloji, kodlama derslerinin
ilkokuldan itibaren müfredata eklenmesine neden olmuştur. Kodlama gerçek hayat uygulamalarını ve örneklerini modelleyerek insanların dünyayı daha kolay
ve iyi anlamalarını, hayattaki karmaşık işlemleri otomatize edebilmelerini sağlar. Bu otomasyon sistemleri
gün geçtikçe değer kazanmakta; dijitalleşen dünyaya
adaptasyonumuzu, hayat kalitemizi artırmaktadır.
19. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
A) Kodlama eğitimi çocuklara pek çok alanda beceriler kazandırır.
B) Bilimsel ve teknolojik alandaki işlerin yarısından
fazlası bilgisayarla ilişkili olmaya devam edecek.
C) Kodlama, gerçek hayattaki uygulamaları örnek
olarak kullanır.
D) Kodlama, insanların dijital dünyaya uyumunu ve
yaşam kalitesini arttırmaktadır.
E) Erken yaşta başlanan kodlama eğitimi, çocuklar
için öğrenmeyi kolaylaştırıyor.

18. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi iklim
değişikliğinin sonuçları arasında sayılamaz?

20. Bu parçaya göre okullarda müfredat değişikliğine
gidilmesinin temel nedeni arasında;

A) Yağış miktarlarındaki azalma

I.

nitelikli eleman ihtiyacı,

B) Deniz sularındaki yükselme

II.

kod yazma gerekliliği,

C) Çevreyle ilgili yapıda değişiklik

III. teknolojiyi eğitim alanında kullanma ihtiyacı

D) Ortalama ısıdaki yükselme

durumlarından hangileri gösterilebilir?

E) Hava olaylarında değişiklik

A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II
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C) Yalnız III
E) II ve III
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21. Annem saçlarımı o yumuşacık elleriyle tarıyor; ellerimin kirli, düğmelerimin kopuk olmasına aldırmadan
başını göğsüme kapayarak ağlıyordu. Bir çığlık duyduğumda ancak o halimden sıyrılabildim. Etrafta mis
gibi yasemin kokuları vardı. Bir gün büsbütün ayağa
da kalktı, sandığından yeni elbiseler çıkararak süslendi. Akşamüstü babamı karşılamak için aşağı indik.
Babam, bende biraz vahşi tabiatlı, sert bir asker hatırası bırakmıştır. Fakat annemi ayakta görünce sevinçle konuştuğunu, yeni yürüyen bir çocuk gibi onu bileklerinden tutarak ağladığını hiç unutamam.
Yukarıdaki metinde aşağıdaki duyulardan hangisine ait bir özellik yoktur?
A) Görme
B) İşitme
C) Koklama
D) Tatma
E) Dokunma

23. Sözün düşünceyi ifadeden aciz olduğunu, birtakım
basit düşünceleri işaretlerle anlatmadaki kuvvet gösterir. Bir adama “Odadan çıkınız!” demek, ona işaretle kapıyı göstermekten daha az etkilidir. Parmağınızı
dudağınıza götürerek, birinin susmasını istemeniz,
“Susunuz!” diye kulağına fısıldamanızdan daha çok
anlamlıdır. “Buraya gel!” demektense bir el işareti yapmak daha iyidir. Gözlerin açılması, kaşların yükselmesi kadar başka bir şey, hayreti daha canlı bir biçimde
anlatamaz.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beden dilini kullanma, yerinde yapılan jest ve
mimikler sözlerden daha fazla etkili olabilir.
B) Zihin ve dil arasında yer yer bağlantı kopukluğu
olabilir.
C) Kaba kuvvete başvurma ve bağırma bilgisizlerin
başvuracağı bir yöntemdir.
D) Anlatımda zorlandığımız zaman el ve kol hareketlerine başlarız.
E) Özellikle hastane koridorlarına görülen “sus” işareti, onlarca sözden, öğütten daha etkilidir.

22. Severim gerçekçi edebiyatı. Bu yaşa kadar en çok
onun ürünlerini, o yolda yazılmış hikâyeleri, romanları,
hep o çığırı öven denemeleri, eleştrileri okudum. Bir
hikâyede, romanda anlatılanların gerçekte olanlara
benzememesi çok kimseler gibi benim için de suçtur.
Peri masallarından, dev masallarından çocukluğumda
bile pek hoşlanmadım. Olmayacak şeyler, benzerleri görülmeyecek insanlar anlatan hikâyeler arasında
beğendiklerim yoktur demeyeceğim ama onlarda da
gerçeği aradım. Yazar gerçeği bir düşle örtmüş, kaldırın o örtüyü çırılçıplak doğruyu bulursunuz, diye düşünüyorum.
Bu parçadan hareketle yazarın edebiyatçılardan
hangi nitelikte eserler beklediği söylenebilir?

24. Çevirmenlik illet, saygı görmeyen bir meslek. İnsanlar
İngilizce biliyor olsalardı çevirmen olup kolay para
kazanacaklarını sanıyor. Ancak dil bilmediğini söyleyerek verip veriştiriyor. Dil bilen herkesin çevirmen
olduğunu yan gelip yatarak para kazandığını düşünen
insanlarla dolu buralar. Korkunç... Daha, doğru düzgün Türkçe konuşmadan çeviri yapmanın imkânsız
olduğundan habersiziz. Kendi ana dilini düzgün kullanamadan, yabancı bir dilde çeviri yapabileceğimizi
iddia ediyoruz. Çeviriyi önündeki cümleleri kelime kelime kendi diline geçirmek diye anlıyoruz. Dehşet verici...

A) Daha çok roman ve hikâye türünde yazılmış eserler

Bu parçadan çevirmenlikle ilgili aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?

B) İnsanda düş kurma duygusu besleyecek nitelikte
eserler

A) Yeteri kadar değer verilmediği

C) İnsan ve toplum hayatını olduğu gibi yansıtan
eserler
D) Yabancıların eserlerini taklitten uzak, özgün eserler

B) Kolay bir meslek olmadığı
C) İnsanların ön yargılı yaklaştığı
D) Ana dilini iyi bilenlerin yapması gerektiği
E) Çok para kazandırdığı

E) Belli bir akımın özelliklerini taşımayan eserler
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Bilme isteği, insanın etrafında olup bitenleri gözlemleyerek taklit etmesi, zamanla elde ettiği veriler arasında bağ kurarak anlamlı bir bütüne ulaşmasıyla devam
etmiştir. Elbette sanat, anlamlı bütüne ulaşmak için
yapılmamış ve yapılmamaktadır. Sanat, bu anlamlandırma içinde öncelikle toplulukların aynı düşünüşünün
temsili olarak ortaya çıkarken soyut olan duygu ve
düşüncelerin somutlaştırılması olarak kendini sürdürmektedir. Diğer taraftan gökyüzünün, güneş, ay ve
yıldızların gözlenmesiyle zaman kavramının yıl, ay,
hafta, gün olarak somutlaştırılması, doğa olaylarının
tahmin edilmesiyle ne zaman ne yapılması gerektiğini
belirleyen bilgilerin elde edilmesi ve alet üretebilmesi
insan yaşamını ﬁziksel olarak kolaylaştırmaktadır.

KARMA TEST - 2
3.

Yazar, kahramanın hayatının ve kitabın hep bir nehir
gibi olduğunu düşünmüştür. Kitabın bir düzeni varsa
bu, nehrin düzenidir. Gerçekte bir ustalık ya da olay
örgüsü yoktur. Tıpkı düşüncelerin bütün felsefe sistemlerini hiçe sayarak birbirlerini takip etmesi gibi sözcükler de sözdizimini hiçe sayarak öylece oradadırlar.
Kitabın her bölümü diğer bir bölümün habercisidir.
Nehir, sanki haritada yokmuş gibi keşfedilir. İnsanın
büyümesi ve yaşlanmasıyla ilgili çözümlenmemiş çok
az şey kalmış olsa da okuyucu, edebiyatta bu yüzyılda
ortaya çıkan modern hayatın en kapsamlı araştırmasıyla karşılaşır.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?

A) Benzetmelere yer verilmiştir.

A) İnsanların bilme isteği, insanın kendi çabalarıyla
sistemli hale gelmiştir.

B) Kişileştirme vardır.
C) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.

B) Sanat, insan duygu ve düşüncelerinin görünür
hale gelmesidir.

D) Betimlemeye başvurulmuştur.
E) Deyim kullanılmıştır.

C) Sanat, insanın oluşturduğu bilme isteğinin sonucu
ortaya çıkmıştır.
D) Zaman kavramının belirginleşmesi, belli gözlemler sonucu sağlanmıştır.
E) Bilim ve teknoloji her alanda insan yaşamını
kolaylaştırmıştır.
4.

2.

“Romancı denilen adam; felsefî, medenî ve dinî
meselelerden birini kendine gaye edinerek bu yolla
o gayeye hizmet için yazdığı hikâyede, halkın eğilim
ve merakı ne yönde ise anlatımını o yönde yürütür.
Fakat romanı okuduktan sonra okuyucuda meydana
gelecek düşünce, duygu ve bunlardan doğacak gaye,
niyet tamamen romancının yaratmaya çalıştığı şeyler
olur.” Bu cümleler, Ahmet Mithat'ın roman anlayışını
ve roman yazmaktaki amacını ortaya koymaları bakımından önemlidir. Bu cümleleriyle eserlerinde - - - - .
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) halkın bilgilendirilmesi ve eğitilmesi ile birlikte
halka ait dilin kullanılması amacını güder
B) halkın içinde yer alıp onların yaşadığı sıkıntıları
eserlerine yansıtmayı amaçlamıştır
C) söyleyeceği sözleri hiçbir otoriteyi dikkate almadan korkusuzca dile getirmiştir
D) halkın anlayabileceği bir dille onları tatmin edici
noktalara değinmiş ve halktan kopmamıştır
E) sanatçı kişiliğini gizleyip halktan biri gibi hareket
etmeye çalıştığını anlatmıştır
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Batı Avrupa tarihçilerinin zihinlerini meşgul eden
önemli konulardan biri de Orta Çağ eğitim sistemleri, metotları ve kurumlarının gelişim sürecinde İslam
uygarlığının ne ölçüde rol oynadığı sorusudur. Klasik
İslam uygarlığının Avrupa kurumlarını etkilediğinde
tarihçiler hemﬁkirken bu etkinin derecesi ve doğası
üzerinde zaman içerisinde değişen çeşitli ﬁkir ayrılıkları olmuştur. Örneğin 20. yüzyılın ilk yarısında ciddi
akademik çevrelerce kabul edilen başat görüş İslam
uygarlığının yüksek Orta Çağ eğitim kurumlarını elbette etkilediği ama her ne kadar İslam uygarlığının açık
bir etkisi görülse de bu etkide "İslam’a özgü çok az
şeyin bulunduğu" şeklinde özetlenmiştir.
Bu parçaya göre tarihçiler aşağıdakilerin hangisinde fikir ayrılığına düşmüştür?
A) Eğitim yöntemlerinin uygulamasında en çok hangi
kültürün etkisi olduğu
B) İslam uygarlığının Orta Çağ eğitim kurumlarına
ne kadar etkisinin olduğu
C) İslam uygarlığının, Avrupa’da hangi alanlarda ne
kadar etkili olduğu
D) Orta Çağ eğitim kurumlarında İslam kültürüne ait
hangi özelliklerin bulunduğu
E) İslam uygarlığının Orta Çağ Avrupa’sında ne
kadar tanındığı

KARMA TEST - 2
5.

Eleştirmen, sanat-edebiyat için olmazsa olmaz bir kişi
midir? O olmadan iyi roman, öykü ve şiir yazılamaz
mı? Kısaca sanat-edebiyat dünyası için eleştirmen gerekli midir? Bu soruların yanıtı, en azından bu dönem
için, belirgin bir biçimde verilememiştir. Hatta bu, tek
başına bir yazı konusu bile olmamıştır. Bu konudaki
düşüncelere edebiyatla, eleştiriyle ilgili yazı ve konuşmaların satır aralarında rastlarız. Bu yazı ve konuşmalarda ise özellikle eserleri eleştirmen tarafından olumsuz olarak değerlendirilen sanatçıların çoğu, - - - - .
Sözgelimi Salâh Birsel’e göre onlar, bilmedikleri şeye
sövgü yağdıran bencil yaratıklardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) eleştiri ve eleştirmenin okura her zaman yararlı
olacağını düşünmüşlerdir
B) eleştirmenin yeri, “okurdan öte, okurdan fazla bir
şey” değildir
C) alanında uzman olan eleştirmenin çok az olduğu
kanısındadır
D) “biraz bilmekle çok bildiğini sanan” uzman(!) eleştirmenlerden çok fazla olduğu kanaatindedir
E) hem eleştirmeni dikkate almaz, hem de onu sanat
ve edebiyat için gereksiz biri olarak görür

7.

Muhabir:
(I) - - - Şair:
– Doğrusu bunu çok saçma buluyorum. Şair bir
duyarlılık yakalıyor ve istiyor ki başkaları da o
duyarlılığı paylaşsın onunla, sevsin şiiri. Fakat
duyarlılığın paylaşılamaması, şiirin sevilememesi
şairin kabahati değildir. Sanattan çok şey bekliyoruz. Oysa sanatın böyle kaygıları yoktur. Biz şairler, düşünceyle yazmıyoruz; sözcüklerle yazıyoruz. Sözcükleri de kullanırken sözcüklerin gölgelerini kullanıyoruz. Yani imgeyi… Düşünce şiiri
diye bir şeyi kabul edemem. O zaman düzyazı
yazılsın, derim.
Muhabir:
(II) - - - Şair:
– Her şiir kendi yapısını getiriyor. Kendi iç dünyasını, dileklerini. İyi bir şiirin ilk dizesi, şiirin her şeyidir. Şair, ilk dizeyle şiirin sonuna dek sürecek olan
yapıyı kurabilir, bu yüzden bütün şairler için en
zor şey ilk dizeyi bulmaktır. O ilk dize, hem anlamı hem de yapıyı beraberinde getirebilir.
Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) (I) Şiirden insanların beklentilerinin olmaları doğal
mıdır sizce?

6.

Norveç, küçük bir ülke olmasına rağmen, müzik terapi
konusunda son 30 yılda oldukça hızlı gelişme göstermiştir. 1980’li yıllarda müzik terapi aktiviteleri, başkent
Oslo civarında yoğunlaşmıştır. 1991 yılında Norveç
hükümeti, özel ihtiyaçları olan insanların da normal
insanlar gibi kendi özel çevresinde çalışmaya, okula
gitmeye ve hobi geliştirmeye hakkı olduğunu ortaya
koyunca “birleştirme” reformunu hayata geçirmiştir. Bu
reform sayesinde müzik terapiye ilgi hızla artmış ve
bunun sonucunda “Norveç Müzik Akademisi” altı aylık
bir program başlatmıştır. Bu program, daha sonra açılacak olan “müzik terapi” programına hazırlık olmuştur.
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) “Birleştirme reformu”nun müzik terapisi alanındaki çalışmalara ne gibi katkısı olmuştur?
B) “Birleştirme reformu” neden hayata geçirilmiştir?
C) Müzik terapi yöntemi, Norveç’te ilk kez ne zaman
başlamıştır?

(II) Şiirin belli bir kalıp içinde yazılmasını ne kadar
doğru buluyorsunuz?
B) (I) Anlaşılmayan şiir sevilebilir mi, şairin şiiri topluma sevdirmek gibi bir ödevi var mıdır?
(II) Bir şair için şiirde ilk dizenin önemi nedir?
C) (I) Şairlerin içinde yaşadığı topluma verebileceği
bir mesajı olmalı mı?
(II) Şiirin düzyazının dışında bir kalıp koyması,
bir gazete, bir ders kitabı dışında kurulması
gerekmez mi?
D) (I) Şiir, anlaşılabilmek için mi yazılır?
(II) Şiir yazmanın sizce en zor tarafı nedir?
E) (I) Bir şair, topluma şiiri nasıl sevdirebilir?
(II) Şairlerin belli bir yapı dışına çıkmayışını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

D) Norveç’te müzik terapisinin en yoğun olduğu yer
neresidir?
E) Müzik terapi yönteminde Norveç en önemli gelişmeyi ne zaman yaşamıştır?
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8.

Âşık edebiyatı, İslamiyet öncesinden günümüze farklı
tesirlerin etkisinde kalarak değişim ve dönüşüme uğramış fakat yine de Türk edebiyatının önemli bir geleneği olarak varlığını devam ettirme başarısı göstermiştir.
Zaman zaman kesintilere uğrasa da Türk toplumunun
benimsediği ve özümsediği yapısını yüzyıllar boyunca
asla kaybetmemiştir. Halkın diliyle onun düşünce tarzını yansıtması ve geleneğin temsilcilerinin toplumun
büyük çoğunluğu tarafından benimsenmelerinin bunda önemli bir etkisi olduğunu söylemek mümkündür.
Bu parçadan âşık edebiyatı ile ilgili olarak;
I. Birçok değişime uğradığı,
II.

Bu parçada Türkçe ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

Halk tarafından kabul gördüğü,

III. Halkın sorunlarına kulak verdiği
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

10. Son yıllarda dilimize o kadar yabancı sözcük girdi ki
sıradan bir kentin ana sokaklarındaki satış yerlerinin
adlarına baktığımız zaman bunu kolayca anlayabiliriz. Dilimiz yabancı sözcüklerin saldırısına uğramış
durumda. Bir futbol takımının oyuncu kadrosuna dönüştü dilimiz. Sahaya çıkan on bir kişinin yarısından
fazlası yabancı futbolculardan oluşuyor. Dilimiz, kendi
kültürlerinden, kendi coğrafyalarından utanan, ona sırt
çevirenlerin alkışlandığı, parlatıldığı bir döneme girdi.
Türkilizce diyebileceğimiz melez bir dil oluştu. Bu dille
sanat yapılabilir mi? Seyrani’nin ünlü deyişiyle “Eğri
okla doğru hedef vurulabilir mi?”

A) Yanlışlardan vazgeçilmeye başlandığına
B) Yabancı dillerin istilasına uğradığına
C) Melez bir dil haline geldiğine

E) II ve III

D) Futbolla benzer yanlarının olduğuna
E) Sanatın arı bir dille yapılabileceğine

9.

(I) Sinema görsel - işitsel olarak ortaya çıkmaya başladığı dönemden itibaren, senaryo oluşturma amaçlı olarak
romanları kullanmaktadır. (II) Televizyonun yayın hayatına girmesi ve yaygınlaşmasıyla birçok televizyon ﬁlmi
ile televizyon dizisi de konu elde etmede romanları uyarlama yoluna gitmektedir. (III) Bu kapsamda Türkiye’de
de ilk örnekleri TRT’de görülmüştür. (IV) Bugün bir öykü,
bir roman birçok medya platformunda kendini göstermektedir. (V) Bu açılımla ortaya çıkan her yeni metinde
anlatıya, kendine özgü değer katmaktadır.

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine
“Daha sonra ise özel yayıncılık ile devam eden süreçte birçok roman, sinema ve televizyona uyarlanmıştır.”
cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü
bozulmaz?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

11. (I) Teknoloji sözcüğünün kökeni eski Yunanca’daki
“tekhne” (sanat, zenaat) ve “logos” (söz, sözcük) terimlerinin bileşiminden oluşmuştur. (II) Bilimin insanın
pratik yaşam gereksinimlerinin karşılanmasına veya
çevresini denetleme, biçimlendirme ve değiştirme çabalarına yönelik uygulamaları anlamına gelmektedir.
(III) Teknoloji, hayatımızın her alanını kapsama alanı
içine almıştır. (IV) Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla
birlikte sabit telefonların kullanımı azalmıştır. (V) Gezdiğimiz gördüğümüz ortamları akıllı telefonlarla fotoğraf karesine almamızla fotoğraf makineleri kullanılmaz
olmuştur. (VI) Radyo, TV, internet için akıllı telefonların
kullanılması bu telefonların hayatımızın büyük bir bölümünde yeri olduğunu gösterir.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci
paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle
başlar?
A) II
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B) III

C) IV

D) V

E) VI
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12. Dili deforme etmek “İkinci Yeni”nin en önemli özelliklerinden biridir. Ondan önceki şiire baktığımızda, örneğin Orhan Velilerde ondan evvel Yedi Meşalecilerde
de dil bir kavramlar meselesidir. Şairler bu kavramları
kullanırlar. “İkinci Yeni”nin büyüklüğü, doğrudan doğruya yeni bir dil getirmiş olmasındandır. Dikkat ederseniz Ece Ayhan’da, Cemal Süreya’da, Turgut Uyar’da,
Edip Cansever’de başka bir dilin yaşadığını görürsünüz. Kendinden öncekilerin diliyle hiç ilişkisi yoktur
çünkü her şair kendi dilini getirir. Asıl önemli olan da
budur. Ben bir şairi, kullandığı dilden anlıyorum. Hepimiz Türkçe yazıyoruz ama büyük şair, orada kendisine
özgü bir ses buluyor.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bazı sanatçılar, dil konusunda duyarsız olduklarından dilin bozulmasına neden olmuşlardır.
B) Sanat akımlarının dil hassasiyetleri, dilin korunmasında ve gelişmesinde önemli bir etkendir.
C) Şairi değerli kılan asıl özellik, özgün bir dil anlayışının olmasıdır.

14. İnsan, hiçbir zaman ben yazar olayım diye oturup
yazmaya başlamaz. Bizde ailelerin çocuklarını yazar
olsun diye yetiştirdiklerini sanmıyorum. Şimdilerde
sanayici, oğlunu yerine yetiştiriyor. Ticarette de gelenek budur. Ama bizim toplumumuzda böyle bir şey yazarlık için söz konusu değildir. Birtakım koşullar kişiyi
oraya itiyor. Öyle inanıyorum ki yazarlık benim için de
başkaları için de bir çeşit ruh hastalığından kaynaklanıyor. Bu ruh hastalığının ille de klinikleşmiş olması
gerekmez tabii. Bu bozukluğu bir yerde toplum yaratıyor. O insan da toplumu buna karşılık olarak etkiliyor.
Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bütün meslek dallarında ustaların yanlarında
çırak yetiştirmeleri, geleneksel bir yöntemdir.
B) Yazarlık da diğer mesleklerde olduğu gibi ustaçırak yöntemiyle öğrenilir.
C) Bazı yazarlar, yeteneklerini doğuştan getirirler.
D) Yazarlık, insanın içinde yaşadığı ortamın kişiyi
oraya iteklemesiyle başlar.
E) Yazarların en önemli silahları kâğıt ve kalemdir.

D) Kendisinden önceki sanatçıları taklit eden şairler,
özgünlüğü hiçbir zaman yakalayamazlar.
E) Birçok sanat akımı, dil bilincine ulaşamadıkları
için unutulup gitmişlerdir.

13. Romanı okurken ruhumuzdaki eksikliğin sebep olduğu
parçalanmayı, tamamlanma isteğini hissettim. Kitaptaki en net duygu, sanırım, eksikliği gidermeye çalışmanın tamamlanmaktan daha önemli olduğuydu. Son
sayfaya kadar hayatımda tam olmayı isterken “eksiklerimi” görüp göremediğimi sorguladım. Aslında çokça
denenmiş bir konuyu işlemiş Kemal Varol. Ancak bir
kitapta konunun yanında yazarın edebi yönü, okuyucuyu tanımasının da önemini bize bir kez daha hissettiriyor. Kitap 25 yıl sonra bir gece vakti gelen babanın
hasta da olsa mağrur ve ölmek üzereyken bile hayat
vermeye çalışan geniş gönlünü tanıtarak başlıyor.
Bu parçada sözü edilen yazarın, aynı konuyu işleyen diğer yazarlardan farkı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okuyucunun ruhen rahatlamasını sağlaması
B) Hayatın eksiklerini tamamlaması
C) Okurunu çok iyi tanıyor olması
D) Üslubunun duygusal olması
E) Anlatımının sürükleyici olması

15. Benim çok programlı bir çalışma düzenim yok. Bir
hikâye, bir roman, bir olay ben farkına varmadan benim hayatıma girer. Bana kendini yazdırmak ister. Ben
onu sezerim, bilirim. O zaman oturup yazmaya başlarım. Yapıtların yazılış süreleri çok değişiktir. Örneğin
“Tuhaf Bir Kadın”da yazmaya başladıktan sonra tam
orta yerinde iki sene durdum. Çünkü Mustafa Suphi
ile ilgili bir bölümde, onu anlatacak yeterli bilgim olmadığını, bazı eksiklerim olduğunu sezdim. Ve dünya
kadar kitap karıştırdım. Bize okullarda öğretilenin dışında o olayı, gerçeği, anlattığım kişinin yaşantısına
sokup oradan süzüp yazabilmek bana iki seneye mal
oldu.
Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini
söylemesi beklenemez?
A) Ben bir roman kaleme almam, zamanı geldiğinde
roman bana “Beni yaz.” der; ben de yazmaya
başlarım.
B) Hakkında bilgi sahibi olmadığım bir konu hakkında asla yazı yazmam ve yazanlara da karşıyım.
C) Kitabımı iyice düşünce süzgecinden geçirip atacağım adımlara karar vermeden yazmaya başlayamam.
D) Bir yazarın en güzel ve en samimi eseri, bence
içinden geldiği gibi yazdığı eseridir.
E) Bir eserde, bu bir kurgu da olsa okuyucuya bir
konu hakkında yanlış bilgi vermek kesinlikle etik
değildir.
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16. - 17. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

18. - 19. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Bilim ve teknolojinin farklılığını belirtmek için ilk nükleer denizaltıyı yapan ve serbest bir eğitim eleştirmeni
olan Amiral Hyman Rickover şöyle söylüyor: "Bilim ve
teknoloji birbirine karıştırılmamalıdır. Bilim doğadaki
olayların gözlenerek zaten var olan doğru ve gerçeklerin ortaya çıkarılması ve bu gözlemler sonucunda
elde edilen verilerin düzenlenerek gerçeklerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin ortaya konulduğu teorilerin
oluşturulmasıdır. Teknoloji asla bilim için bir otorite
olamaz. Teknoloji insan aklını ve vücudunu güçlendirmek, üstün kılmak için geliştirilecek aletler, teknikler
ve yöntemler üzerinde durur. Fakat bilimsel yöntem
insan faktörünün tamamen dışlanmasını gerektirir.
Gerçeği arayan kimse, kendinin ya da diğer insanların
hoşlanacağı veya sevmeyeceği şeylerle, halkçı değerlerle ve herhangi bir çıkar uğruna çalışmaz."

(I) Rolland'ın nehir roman türünde yazdığı Jean Christophe adlı yapıtında bir ailenin kuşakları üzerinden
dönemler tarihi, politik ve ekonomik açıdan geniş bir
perspektiften yansıtılır. (II) Bir üst başlık olarak kabul
edilebilecek olan nehir roman türü, aslında aile romanı, çağ romanı, tarihsel roman ve otobiyograﬁk romandan özellikler taşır ve çeşitli motiﬂerden oluşmuş bir
bütündür. (III) Yapıtta, aile romanı türünün özelliklerinden faydalanılarak anlatılan ailenin kuşaklar boyu
değişim ve dönüşümleri yansıtılırken tarihi roman
türünün katkısıyla da arka planda çağın önemli tarihi gelişmeleri ele alınabilmektedir. (IV) Nehir romanın
en önemli parçası olan çağ romanı sayesinde, yapıtta
dönemin kültürel özellikleri ele alınırken otobiyograﬁk
roman türünün aracılığıyla geniş bir karakter yelpazesine ulaşılmaktadır. (V) Bir nehir roman olarak kabul
edilebilecek ve dört kuşağın oluşturduğu bu destansı
yapıt, sadece bir ailenin kronolojisi değildir.

16. Bu parçada bilimle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?
A) Belli araştırmaların neticesinde teoriler ortaya
koyduğuna
B) Var olan gerçekleri gün yüzüne çıkarma işini yaptığına
C) Sonuçlarını belli bir düzen içinde ortaya koyduğuna

18. Bu parçadan hareketle nehir roman türüyle ilgili
olarak;
I.

Birçok romanın özelliğini içinde barındırmaktadır.

II.

Ele aldığı kişi ya da toplulukları tek bir yönden ele
almaz.

D) Doğa olaylarını gözlemlediğine

III. İçinde bulunduğu toplumun kültürel yapısını da
yansıtmaktadır.

E) Teknoloji için bir dayanak olduğuna

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) I, II ve III

17. Bu parçaya göre teknolojiyi bilimsel yöntemden
ayıran asıl özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teknolojide maddi çıkarlar gözetilirken bu durum
bilimsel yöntemde göz ardı edilir.
B) Bilimsel yöntemde gerçekler her şeyin üzerindeyken teknolojide insan yararı ön plandadır.
C) Bilimsel yöntem, teknolojiye göre daha çok pratikte kullanıldığı için daha nesneldir.
D) Teknoloji hayatı kolaylaştırmaya yönelik yeni icatlar geliştirirken bilimsel yöntem var olanı ortaya
koyar.
E) Bilimsel yöntemde nesnellik ve gerçekçilik ön
plandayken teknolojide gerçeklik ve nesnellik
aranmaz.
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19. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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20. Öğretme-öğrenme sürecinde "öğretmen" ve "teknoloji" iki önemli ögeyi oluşturmaktadır. Çünkü öğrencilerin
öğrenmelerinde bu iki öge en büyük etkiye sahiptir.
Günümüz eğitiminde farklı roller üstlenmiş olan öğretmenin hem teknolojiyi kullanması hem de teknolojinin
öğrenme amacıyla nasıl kullanılacağını öğrenciye öğretmesi gereklidir. Eğitim teknolojisi, öğretmene öğrenme işinde yardım eder, öğrencilerin özel durumları ile
ilgilenip onlara kılavuzluk yapmayı ve mesleki bilgi ve
becerilerini yenilemesi için zaman kazandırır.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Günümüzde teknoloji, eğitimin önemli bir unsuru
haline gelmiştir.
B) Öğrencilerin, eğitimde teknolojiyi kullanmaları
kaçınılmaz olmuştur.
C) Daha kolay bir öğretimin sağlanmasında teknolojinin önemi büyüktür.
D) Eğitimde istenen neticelerin daha hızlı alınabilmesinde teknolojinin katkısı inkâr edilemez.
E) Öğretmenin, kendi alanında kendini yenilemesinde teknoloji önemli bir faktördür.

22. Mısır Piramitleri, Mısır’da yer alan piramit şeklindeki
yapılardır. Mısır’da 100’den fazla piramit vardır. Piramitlerin çoğu Eski Krallık Dönemi’nden Orta Krallık
Dönemi’ne kadar yaşamış ﬁravunların mezarı için
inşa edilmiştir. Bilinen en eski piramit III. Hanedan
Döneminde inşa edilen Basamaklı Piramit’tir. Bu piramit ve etrafını çevreleyen bloklar, Mimar İmhotep tarafından tasarlanmıştır. Ayrıca bu piramitler şekilli
taşlardan inşa edilmiş, dünyanın en eski yapılarıdır.
Yapımda çalışan işçiler piramitlerin sırrını bildikleri
için yapım bittikten sonra öldürülmüşlerdir. Bilinen en
eski piramitler Gize’de bulunmuştur. Gize Piramitleri
inşa edilmiş en büyük yapılardır. Gize Piramitleri’nin
en büyüğü olan Keops Piramidi şu ana kadar zarar
görmeden ayakta duran Dünya’nın Yedi Harikası’ndan
biri olarak kabul edilmiştir.
Bu parçadan piramitlerle ilgili hangi bilgiye ulaşılamaz?
A) İnşaatında çalışanların akıbetine
B) Yapımında kullanılan taşların özelliğine
C) Hangi dönemde yapıldıklarına
D) En büyüğü ile en küçüğü arasındaki farka
E) Nerede inşa edildiklerine

21. Eleştirmenler, Uşaklıgil’in en iyi yapıtının Aşk-ı Memnu olduğunda birliktirler ama romanın neyi anlattığı
ve tezi konusunda ayrılırlar. Birçokları romanın ana
temasını Bihter’in yasak aşkında bulur. Bazıları ise
Batılılaşma bunalımındaki toplumumuzun sorunlarını,
değerlerini elden kaçıran eski hayatın umutsuz direnişini, zenginliğe heveslenen kadın iştihasının düşeceği
kaçınılmaz tuzakları, sarsılan ahlak ölçülerimizin kargaşasını verdiğini söyler. Her şeyden önce onun ne tür
bir roman olduğuna dikkat etmeliyiz. Hakkında yazanlar onu ya ahlaksal bir bildirisi olan ya da İstanbul’daki
Türk toplumunun bir kesiminin yaşamını yansıtan bir
roman olarak yorumluyorlar. Aşk-ı Memnu topluma
değil, bireye ve bireyler arası ilişkiye dönük romanlardandır. Uşaklıgil, somut ve tek olan bir evliliğin belli
koşullar altında nasıl işlediğini, belli insanların arasındaki ilişkiler örgüsünün niteliğini ve gelişimini anlamaya, anlatmaya çalışır.
Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eleştirmenlerin Aşk-ı Memnu konusundaki görüş
ayrılığının olmaması gerektiği
B) Romandaki ahlaksal çöküşün nerelere dayandırılması gerektiği
C) Aşk-ı Memnu’nun realist bir bakış açısıyla incelenmesinin uygun olacağı
D) Romanları konu ve tür bakımından sınıflandırmanın isabetli bir karar olacağı
E) Aşk-ı Memnu’nun ne tür roman olduğu ve ne
anlattığına dikkat edilmesi gerektiği

23. (I) Meşe ağaçlarının yeşil bir örtüyü andıran yaprakları
arasında yolculuğun devam etmesi ne âlâ. (II) Bir kuş
gibi haﬁﬂemiş yolcuların zihnini meşgul eden tek bir
sorun yok. (III) Bir han misali konup göçtüğümüz dünyada elem çekmek de neyin nesi? (IV) Yol kenarındaki
çeşmenin suyu sanki bir kılıç, elinizi kesiyor hissine
kapılıyorsunuz. (V) Bu doğa, bu güzellikler hiçbir insanın reddedemeyeceği bir evren sunuyor yolculara.
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde benzetmeye başvurulmamıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

24. (I) Her ulusun atasözleri kendi varlığının ve benliğinin
aynasıdır. (II) Atasözlerinde tüm zamanları kapsayan özlü sözler kullanılmıştır. (III) Atasözleri ulusların
zekâlarındaki keskinliği, hayallerindeki genişliği, duygularındaki inceliği gösteren en değerli örneklerdir.
(IV) Bu sözler derin manalardan başka güzel buluşlarla, parlak nüktelerle, ince alaylarla, sert taşlamalarla doludur. (V) Atasözlerinde, bir ulusun düşünceleri,
yaşayışları, inanışları ve gelenekleri görülür. (VI) Türk
kültürü atasözleri bakımından son derece zengin bir
içerik taşır.
Bu parçadan, numaralanmış cümlelerden hangisi
çıkarılırsa parçanın anlamında önemli bir daralma
olmaz?
A) II

B) III

C) IV

D) V

E) VI
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Günümüz Türk sinemasında 80'li yıllarda ele alınan
kadın ﬁlmlerindeki başkaldıran, bastırılmış duygularını
yavaş yavaş gün yüzüne çıkaran kadınlar anlatılıyor.
Yine az sayıda ﬁlmde gelenek ve töreler karşısında
çaresiz kalan kadınlar konu ediliyor. Özellikle de duygu, tutku, gizemlilik, iletişimsizlik ön plana çıkıyor. Birbirini anlamayan çiftler, mutsuzluk yaşayan kadınlar
ﬁlmlerin ana kahramanları oluyor. Camdan Kalp ﬁlmi,
tiyatro oyuncusu bir kadın, senaryo yazarı kocası ve
temizlikçi bir kadın etrafında dönen güncellik içinde
güneydoğunun geleneksel yapısının da işlendiği ilginç, farklı bir çalışmadır. Kiraz Çiçek Açıyor’da kadın
bu kez duygusal olarak ayrılık, gurbet, terk edilmişlik
konusu içinde ele alınıyor. Berdel ﬁlmi kadına kuma
getirme töresinin kadını yıpratışı ve bunun sonuçlarını
sergileyen bir anlatıdır.

3.

(I) Bir zamanlar Kırgızistan’da Manas Destanı söyleyenleri dinlemiştim. (II) “Manasçı” denilen bu adamlar,
bir milyon dizeden oluşan destanın bölümlerini, özel
bir ezgi ve ritimle söylüyorlardı. (III) Bu deneyim, bana
destan ve müzik tarihine ilişkin daha geniş bir bakış
açısı kazandırdı. (IV) Nitelikli şiirle nitelikli müziğin
buluşması benim için her zaman büyük bir ödüldür.
(V) Demek ki bugün bizim kitaplarda okuduğumuz
destanlar da böyle söyleniyordu. (VI) Homeros’un altı
heceli destanları bu biçimde aktarılıyordu insanlara,
belki Gılgamış Destanı da böyle söyleniyordu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II

B) III

C) IV

D) V

E) VI

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kişileştirmeye yer verilmiştir.
4.

B) Birinci kişili anlatım kullanılmıştır.
C) Tanımlamadan yararlanılmıştır.

I.

Kıyı kirliliği de hem bu atıklar hem de bilinçsizce
denize atılan diğer atıklardan kaynaklanıyor.

II.

Türkiye’nin denize karışan atıkları başka ülkelerin
sahillerini kirletiyor.

D) Benzetme yapılmıştır.

III. Kıyı atıkları, akıntılar ve diğer sebeplerle denizlerde ülke sınırlarını aşıyor.

E) Örneklemeye başvurulmuştur.

IV. Diğer ülkelerden de bizim kıyılarımıza ulaşan ve
sorun yaratan atıklarla mücadele etmemiz gerekiyor.
V.

Atık depolama alanları deniz kıyılarına yakın yerlere konumlandırıldığında çeşitli sebeplerle atıklar denize karışabiliyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü olur?
A) I

5.
2.

(I) İkinci Yeni şiiri, anlamı kapalı bir şiirdir yalnız kapalılıkla anlamsızlık arasında bir ilişki kurulması doğru
değildir. (II) Bu şiir, başka türlü olamadığı, olmak istemediği için kapalıdır. (III) Anlaşılmak, anlaşılmamak
değildir İkinci Yeninin amacı: Sadece şiirdir. (IV) Attilâ
İlhan’a göre İkinci Yeni şiiri, sanatçının hiçbir şey demeden konuşmasını isteyen bir şiirdir. (V) İlhan, bu
şiiri bulanıklığı ve anlamda rastgeleliği savunduğu için
alaycı bir biçemle eleştirir.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci
paragraf hangi cümleyle başlar?
A) I
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B) II

C) III

D) IV

E) V

B) II

C) III

D) IV

E) V

Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulmak
istense, bunlardan hangisi o paragrafın giriş cümlesi olur?
A) Başka bir deyişle mimari ürünün görülmesi, algılanması insan isteğine bağlı değildir.
B) Sanat ve mimarlık ürünlerinin insanlarla olan ilişkileri iç içe ve kaçınılmazdır.
C) Çevreyi kullananlar, bu çevrede yer alan mimari
ürünlerle iç içe yaşamak zorundadırlar.
D) Her mimarlık ürünü sonuçta kalıcı bir nesne olarak ortaya çıkan nesneleşmiş bir modeldir.
E) Bu nedenle insan çevre ve yaşamla olan sürekli
etkileşimini göz ardı edemez.
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6.

Spor salonuna düzenli olarak gidebilmek her zaman
kolay olmayabiliyor. Gün boyu yapılan işler, stres,
toplantılar derken günün tüm yorgunluğu kaplamışken bedeni, akşam bir de spora gitmek çoğu kişi için
zulüm sebebi. Hal böyleyken bir de spor kıyafetlerini yıka, spor çantasını eksiksiz hazırla derken spora
gitmemek için bahaneler öyle çoğalıyor ki! Spor salonuna yazılıp da gitmememizin altında birçok sebep
yatıyor. Tamam, spor salonuna gitmeye üşeniyor olabilirsiniz ama bu evde spor yapamayacağınız anlamına gelmiyor! Birkaç pratik ev egzersizi yaparak sanki
spor salonuna gitmişsiniz gibi sağlıklı bir vücuda sahip
olmak imkânsız değil. Burada unutulmaması gereken
tek bir konu var! O da sporun düzenli ve günden güne
yoğunluğu artırılarak yapılan bir şey olduğu gerçeği.

8.

Çay, beş bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Her ne kadar
Türklerin yaşamına geç girmişse de temiz girmiş. Gün
boyunca çay içmemizin yanı sıra, kendimize özgü
demleme usulü, ince belli cam bardaklar, kıtlama çay
gibi katkılarımızla çayın kültür tarihine eklediklerimiz
göz ardı edilemez. Bunlardan ilki, iyi bir çay demlemenin olmazsa olmaz kurallarından biri olan demliğin
sıcak olması şartını, demliği çaydanlığın üstüne oturtarak ustaca ve güzelce çözümlememizdir. Türkler,
Anadolu'ya gelmeden önce de çayı bilmelerine karşın
çayın Türkiye'ye gelmesi ancak birkaç yüzyıl önceye
dayanmaktadır. Çay içiminin Anadolu’da yaygınlaşması 19. yüzyıldan itibaren olmuştur.
Bu parçada çay ile ilgili aşağıdakilerden hangisine
değinilmiştir?

Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tercih edilme nedenine

A) Spor salonuna gitmemek için mazeretlerin arkasına sığınmamak gerekir.

B) Çay kültürüne yapılan katkılara

B) Evde spor yapabilirsiniz ama bunu rutin haline
getiremezsiniz.

D) Ortaya çıktığı dönemin koşullarına

C) Duygular üzerindeki etkisine

E) Toplumsal yapı üzerindeki etkilerine

C) Spor yapmak ve sağlıklı olmak için spor salonuna
gitmek şart değildir.
D) Günümüzün çalışma koşulları spor yapmayı
zorunlu kılmaktadır.
E) Düzenli olarak spor salonuna gitmek sanıldığı
kadar zor değildir.
9.

7.

Nasıl bir roman? Dönemin yazar ve eleştirmenlerinin
üzerinde durduğu sorunsallardan biri de budur. Anlayışların farklılığı, çözümlerin de farklı olması sonucunu doğurur. Romanın nasıl olması gerektiği konusunda düşünce üretenlerin hemen hepsi roman kişilerinin
ve bunların yaşadığı çevrenin yaşanılır kılınması gerektiği üzerinde görüş birliği etmiş gibidirler. Bunların
çoğu romandaki olayların ve roman kişilerinin gerçek
yaşamdan alınmış olsalar da romanın bir kurgu, bir
yaratı işi olduğunu yadsımazlar. Gerçekler anlatılsa da
anlatılmasa da önemli olan anlatılanlara okuru inandırabilmek, onlara gerçekmiş sanısını verebilmektir.

Cumhuriyet’in ilanı ile öncelikli olarak ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için endüstri yatırımları
yapılmaya başlanmış, birçok kentte fabrikalar inşa
edilmiştir. Endüstri alanlarının kurulması, fabrikaların
iş yapmaya başlaması Türkiye Cumhuriyeti için farklı bir sorunun gündeme gelmesine neden olmuştur.
1940’larda fabrikalarda çalışabilecek kaliﬁye eleman
sayısının yetersiz olması, üretimin yeterli hızda ilerleyememesine, makinelerde yaşanan sorunların giderilememesine veya giderilebilmesi için uzmanların
beklenmesine neden olmuş; fabrikalar tam kapasite
ile çalışamamıştır. Bu sorunların giderilmesi için Milli
Eğitim Bakanlığınca fabrikalarda görev alacak, teknik
bilgisi yüksek elamanlar yetiştirmek amacıyla meslek
okullarının açılmasına karar verilerek eğitim reformu
yapılmıştır.

Bu parçadan hareketle;

Bu parçada Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra
yaşanan sorunlarla ilgili olarak;

I.

Romanın bir kurgu olduğu inkâr edilemez.

I.

Nitelikli insanın yetersizliği,

II.

Romanın nasıl olması gerektiği konusunda kesin
yargılara ulaşılamaz.

II.

Fabrikaların kapasitesinin düşüklüğü,

III. Roman okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırmalıdır.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III

III. Üretimin yavaş ilerlemesi
durumlarından hangilerine değinilmiştir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve III

C) I ve II
E) I, II ve III

E) I ve III
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10. Kemalettin Tuğcu bizlere yoksulluğu, yaşamla savaşmayı, acımayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı ve en
güzeli yaşam hedeﬁ edinmeyi öğretmiştir. Kahramanlarını hiç yüzüstü, umarsız bırakmamıştır. Onlara mutlak bir çıkar yol göstermiştir. Hep olumlu bir hedefe
yöneltmiş ve o hedeﬂere de eriştirmiştir. Bu hedeﬂer,
çokluk Karun gibi zenginlik değildir. Eğitimle, alın teriyle, çabayla elde edilen onurlu meslekler ve konumlar
olmuştur. İnsanlar hep iyiye, güzele, doğruya yöneltilmiştir. Okuyucuya şimdiki gibi emeksiz köşe dönme
düşleri kurdurulmamıştır.
Bu parçadan hareketle Kemalettin Tuğcu ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Çocuklara zorluklara göğüs germe becerisi
kazandırdığı
B) Toplumun yaşadığı acıları başarılı biçimde yapıtlarına aktarabildiği

12. Türkiye’deki öne çıkan eğitimde kalite yükseltme çalışmalarının felsefesini, amaç, yöntem ve sonuçlarını
anlamak ve doğurabileceği sorunları öngörebilmek
için diğer ülkelerin başarı ve deneyimleri üzerine
araştırmalar yapmak gerekir. Her ulus, sorunlarını
kendine özgü koşullara uygun olarak çözümlese de
çözüm yolları üzerinde başka ulusların yaklaşımlarını
göz önünde bulundurmaktadır. Farklı ülkelerin eğitim
uygulamaları, tecrübeleri, eğitim alanında yaptıkları
yenilikler, yaşadıkları problemler; her ülkenin kendi
eğitim sistemi, ekonomik, sosyal ve kültürel şartları da
göz önüne alınarak incelenmelidir. Eğitim uygulamalarının incelenmesinde diğer ülkelerdeki olumlu noktalar
yanında olumsuz noktalar da olumsuzlukların önlenmesinde bir yol gösterici olarak ele alınmalıdır.
Bu parçadan eğitimde kalite yükseltme çalışmaları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

C) Kalemini okuyucuyu etkilemek için kullandığı

A) Her ülkenin amaç, yöntem ve felsefesi kendine
özgüdür.

D) Yaşamın acılarını okurla paylaşarak acıların azalmasını sağladığı

B) Eğitim uygulamalarında diğer ülkelerden yararlanılabilir.

E) Okuyucuyu hep olumlu davranışlara yönlendirdiği

C) Olumsuzlukların önlenmesinde olumsuz uygulamalardan yararlanılabilir.
D) Her ülkenin çalışmaları kendi koşulları göz önüne
alınarak incelenmelidir.
E) Başka ülkelerin deneyimleri üzerine araştırmalar
yapmak yararlıdır.

11. Cape Town’un dünyanın en güzel şehirlerinden biri
olduğunda birçok kişi hemﬁkirdir. Bir yanda Atlas Okyanusu diğer yanda Hint Okyanusu… Arada yükselen
Masa Dağı’nın etrafında birbirini kollayan ve adeta
cilveleşen bulutlar… Ancak şehrin çok ciddi çevre
sorunları var. Bir yandan aşırı göçlerle kalabalıklaşmış gecekondular şehrin ﬁziki çevresini bozarken asıl
tehlike sosyal çevrede kendisini gösteriyor. Şehirde
güvenlik çok ciddi bir sorun. Bunu hemen hemen her
evin alarm sistemiyle korunmasından anlayabiliyorsunuz. İki yüz yıllık sömürge ve ardından da ırkçı rejimin
sebep olduğu kronik sorunlar şehri yaşanabilir olmaktan uzaklaştırmış. Toplumun farklı kesimleri arasındaki gerginlik hala devam ediyor.
Bu parçadan hareketle Cape Town ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

13. Maden aramada birçok teknik kullanılmaktadır. Bunlardan biri de sismik metot adı verilen tekniktir. Bu
metotta depremlerin incelenmesi sonucu ortaya çıkan
bulgulardan yararlanılır. Gerçekte tipine göre toprak
altı tabakalarında ve kayalarda deprem dalgaları farklı hızlarla ilerlemektedir. Bu olgudan hareketle toprak
içerisinde oldukça derin bir yerde dinamit patlatılmakta ve çevrede bulunan kayıt edici aletlerle sismik dalgaların yayılma ve yansımaları tespit edilmektedir. Bu
sayede çeşitli yer altı toprak ve kaya tabakalarından
yansıma sonucu gelen sinyaller değerlendirilmektedir.
Sismik metodun özellikle petrol yataklarının keşﬁnde
çok yararlı olduğu anlaşılmıştır.

A) Doğal güzelliklere sahip bir şehir olduğu

Bu parçada söz edilen maden arama teknikleri
arasında;

B) Toplumsal çatışmaların yaşandığı bir şehir olduğu

I.

Dinamitten yararlanıldığı,

C) Her şeye rağmen yaşanabilir bir şehir olduğu

II.

Petrol yataklarından yararlanıldığı,

D) Güvenlik sorunlarının yaşandığı bir şehir olduğu
E) Yoğun göç alan bir şehir olduğu

III. Teknik cihazlardan yararlanıldığı
yargılarından hangilerine değinilmemiştir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II
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C) Yalnız III
E) II ve III
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14. Gelecek mimarisinde binanın sürdürülebilir olması,
kendi enerjisini üretebilmesi, herkes için tasarım ilkelerine uygun olarak tasarlanması, daha konforlu iç
mekân ortamlarının yaratılması ve çevre kalitesinin en
üst düzeyde olması önem taşımaktadır. Yarının kentlerindeki sürdürülebilir mimari, gelişim ve gereksinimlerin en üst düzeyde karşılandığı, doğanın, tarihi ve
kültürel değerlerin korunduğu, deprem gibi doğal afetlere dayanımın yüksek olduğu, kişilerin psikolojik ve
sosyolojik ihtiyaçlarının karşılandığı, insanların mutluluk içinde yaşayabileceği alışılmamış mekânların
öngörüldüğü yaşam alanlarını tasarlamaya yöneliktir. Sürdürülebilir şehirlerin nasıl olması gerektiğinin
anahtarı ise ekolojik uyum ve yaşam kalitesidir. Kaliteli
ve sağlıklı çevrede yaşamak tüm insanların hakkıdır.
Bu parçada geleceğin mimarisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

16. Gazeteci:
(I) - - - Bilim insanı:
–

Bilim insanlarını bir araya toplayabilmeyi hedefledik. Genetik üzerine çalışanları bir araya toplayabilmek, geçen kongreden bu yana bilimsel yenilikleri buraya taşımak ve tartışmak istedik.

Gazeteci:
(II) - - - Bilim insanı:
–

Bunun için önce bütün bu işle ilgili olan herkese
özel davetiye gönderildi, onun dışında ayrıca
internet vasıtasıyla da duyurular yaptık. Yedi
yüzün üzerinde başvuru geldi. Bunlar incelendi,
uygun olanlar kongreye davet edildi.

A) Kaliteli ama ekonomik olmasına

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

B) Doğal afetlere dayanıklı olmasına

A) (I) Kongre öncesi hedeflerinize ulaştınız mı?
(II) Bilimsel kongre düzenlemenin zorlukları nelerdir?

C) Çevreyi ve doğayı korumasına
D) İnsanların ruhsal ihtiyaçlarını karşılamasına

B) (I) Bu kongreyi niçin düzenlediniz?
(II) Bilim insanlarını bir araya getirmek zor oluyor
mu?

E) Yaşam kalitesini yükseltmesine

C) (I) Bilimsel toplantılar niçin düzenlenir?
(II) Bu toplantıya katılım yeterli miydi?
D) (I) Genetik üzerine yapılan çalışmaları değerlendirir misiniz?
15. Günümüzde dünya enerji ihtiyacı, birincil enerji kaynağı olan fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Fosil yakıtların kaynaklarının sınırlı olması, ﬁyatlarının sürekli
artması, yenilenebilir olmaması, yanma ürünü olarak
başta karbondioksit gibi sera gazlarının yayılması gibi
nedenlerden dolayı fosil yakıtların yerini alabilecek
alternatif enerji kaynaklarına olan ihtiyaç artmıştır. Bu
alternatif enerji kaynaklarının başında, güneş-hidrojen
sistemi bulunmaktadır. Hidrojen doğal bir yakıt olmayıp diğer enerji kaynaklarından yararlanılarak değişik
ham maddelerden üretilebilen sentetik bir yakıttır. Hidrojen üretiminde tüm enerji kaynakları kullanılabilmektedir.

(II) Bilimsel toplantılara katılımı arttırmak için
neler yapılabilir?
E) (I) Düzenlediğiniz kongrenin amacı neydi?
(II) Kongre öncesi ne gibi hazırlıklar yapıldı?

Bu parçadan hareketle;
I.

Fosil yakıtların zararlı sera gazları içermesi,

II.

Fosil yakıtların güneş enerjisinden yararlanması,

III. Fosil yakıtların kaynaklarının sınırlı olması
durumlarından hangileri fosil yakıtlara alternatif
enerji kaynakları bulma nedenleri arasında sayılamaz?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) II ve III

C) I ve II
E) I ve III
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17. - 18. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

19. - 20. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Küresel enerji ihtiyacının sürekli arttığı, ancak rezervlerin giderek azaldığı günümüzde, enerji kaynaklarının
etkin bir şekilde kullanılması giderek önem kazanmaktadır. Enerji verimliliği, enerjinin üretimi olduğu kadar
tüketimi açısından da dikkate alınan bir kavramdır.
Üretimde verimlilik, en az kaynak kullanımıyla en çok
enerji üretiminin gerçekleşmesi; tüketimde verimlilik
ise aynı miktar enerji kaynağı kullanılarak daha çok
üretimin sağlanmasına yönelik çabaları içermektedir.
Enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrik üretimindeki enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi, çeşitli
atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi, gelişmiş
teknolojiler aracılığı ile üretimi düşürmeden enerji talebinin azaltılması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler ve enerji geri kazanımları gibi
etkinliği artırıcı önlemlerin tümünü ifade etmektedir.

(I) Endüstrideki ve teknolojideki gelişmeler insanın
hem yaşadığı çevrenin hem de bedeninin ve ruhunun
başkaları tarafından kontrol edilmesine yol açmıştır.
(II) Toplumsal yapının basamaklarını da etkileyen ve
yaşamı maddi gücü olanların eline veren bir anlayışın yükselişi görülmektedir. (III) Yaşamını daha da
kolaylaştırmak ve vakit kazanmak için gerekli olan bir
teknolojinin dişlileri içinde varlığını kanıtlamaya aynı
zamanda sürdürmeye çalışan bir insan grubu oluşmuştur. (IV) Bu nedenle sanatçının olaya yaklaşımı
daha farklı olmaktadır. (V) Sanatçı çalışmalarında yaşamın bu kargaşa halini ortaya koyma çabasındadır.
(VI) Teknoloji ve makinenin varlık-yokluk diyalektiği
sanatçıyı daha çok düşünce ve kavrama yöneltmektedir. (VII) Sanatçı yaşamındaki herhangi bir sıradanlığı
eserlerine aktarabildiği gibi büyük karşı çıkışlarını da
gerekirse kendi bedeninde eklentilerle veya değişikliklerle aktarabilmektedir.

17. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) En az kaynakla en çok enerjinin üretilmesi enerji
üretiminde verimlilik olarak tanımlanır.
B) Gittikçe azalan enerji kaynaklarının verimli kullanılması son derece önemlidir.
C) Küresel enerji ihtiyacını karşılamak için etkili
enerji politikaları üretilmelidir.
D) Aynı miktar enerji kullanıp daha çok üretim yaparak enerji tüketiminde verimliliği sağlayabiliriz.

19. Bu parçada sanatçıyla ilgili olarak vurgulanmak
istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teknoloji karşısında diğer insanlardan farklı davrandığı
B) Yaşamından kesitleri yapıtına eklemlediği
C) Düşünsel gücünü ön plana çıkardığı
D) Teknolojiye yenik düşmediği
E) Yaşamın karmaşasına uyum sağlamadığı

E) Enerji verimliliği deyince akla sadece enerjinin
üretimi değil tüketimi de gelmelidir.

18. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi enerji
verimliliğinin kapsamı içinde düşünülemez?

20. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kayıpların önlenmesi

A) II. cümlede bir gözlemden söz edilmiştir.

B) Doğru teknolojinin kullanılması

B) III. cümlede bir saptama yapılmıştır.

C) Kaynakların verimli kullanılması

C) IV. cümlede kendinden önceki yargının gerekçesi
verilmiştir.

D) Geri dönüşümün sağlanması
E) Üretimin azaltılması

D) V. cümlede bir zorunluluk dile getirilmiştir.
E) VI. cümlede karşıtlıklardan yararlanılmıştır.
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21. Kiraladığı küçük oda, beş katlı yüksek bir evin çatı katındaydı ve odadan çok bir dolabı andırıyordu. Yemek
ve öteki hizmetler de içinde olmak üzere kiralamıştı
odayı. Ev sahibi kadın bir merdiven aşağıda ayrı bir
dairede oturuyordu ve genç adam sokağa her çıkışında, ev sahibi kadının merdivenlere doğru ardına dek
açılmış olan mutfak kapısının önünden geçmek zorundaydı. Buradan her geçişinde de genç adam korkuya
benzer sayrılı bir duygu içinde kalır, utanç duyar, yüzünü buruştururdu. Ev sahibi kadına epey borcu vardı ve
onunla karşılaşmaktan çekiniyordu. Korkak ve çekingen biri değildi aslında. Ama bir süredir tedirgindi, gerilim içindeydi. Öylesine kendi içine kapanmış, öylesine
herkesten kopmuştu ki, yalnızca ev sahibi kadınla değil, kiminle olursa olsun karşılaşmaktan kaçınıyordu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Görsel ögelerden yararlanma

23. (I) Halk gülmecesi bizi güldürme yoluyla çözüme götürür. (II) İçinden çıkılmaz sosyal bir sorun karşısında bir
Nasrettin Hoca fıkrası, o soruna bir çözüm sunabilir.
(III) Bunun en iyi, en belirgin örneği de Nasrettin Hoca
fıkralarıdır. (IV) Bu çözüm günümüze uyarlanıp pekâlâ
kullanılabilir. (V) Böylece, sayesinde gülüp eğlendiğimiz fıkralar aynı zamanda bir derdimize de çare olur.
Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğu gidermek için, aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) II. cümleyle III. yer değiştirmeli
B) III. cümle V. den sonra gelmeli
C) IV. cümle I. den sonra gelmeli
D) I. cümle II. den sonra gelmeli
E) II. cümleyle V. yer değiştirmeli

B) Öyküleyici anlatıma başvurma
C) Ruhsal çözümlemeler yapma
D) Benzetmeye başvurma
E) Farklı duyulardan yararlanma

22. Halide Edip Adıvar, ilk romanlarında ön planda kadın
kahraman olduğu ve yazar onu bir erkeğin gözüyle
değerlendirmek istediği için romanlarının anlatıcısı
olarak bu kadına âşık ya da hayran bir erkeği seçer,
Raik’in Annesi’nde Siret’i, Seviye Talip’te Fahir’i, Son
Eseri’nde Feridun’u, Yeni Turan’da Asım’ı, Ateşten
Gömlek’te Peyami’yi... Handan’da mektup yöntemini
kullanır Adıvar. Dolayısıyla romanın bir tek anlatıcısı
yoktur ama mektupların konusu Handan’dır yine de
ve çoğu Handan’a âşık Reﬁk’in kaleminden çıkar. Bu
yöntem anlatıcı rolündeki erkeğin kadına hayranlığını,
ondan etkilenişini, onu değerlendirişini, ona beslediği
duyguları ve içine düştüğü ikilemi okura dolaysız olarak sergileyebilmek için uygun bir yöntemdir. Romanı
anlatan erkeğin kadını tanıması da onun olağan dışı
kişiliğini vurgulamaya hizmet edecek biçimde ayarlanır. Erkek ise kadın kahraman hakkında başkalarının
görüşlerini işitir ve olumsuz bir izlenim alır.
Bu parçada Halide Edip Adıvar’ın romanlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Kadın kahramanlarının önemli olduğu
B) Erkek kahramanların kadına bakış açısının problemli olduğu

24. Fikir, sanat ve edebiyat eserlerinin tanınması, yayılması ve değerlendirilmesinde eleştirinin rolü ve önemi
büyüktür. Bir eser ne kadar güzel olursa olsun tanınmadıkça, duyulmadıkça, gün ışığına çıkmadıkça kolay kolay üne kavuşmaz; başarısı meydana çıkmaz.
Nice değerli eserler eleştirilmediği, tanıtılmadığı için
kenarda köşede kalmış; zamanla unutulup gitmiştir.
Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nice değerli eserin iyi eleştirilmediği için yeterince
tanınmadığı
B) Sanat alanındaki eserlerin tanıtımında eleştirinin
önemli rol oynadığı
C) Eser tanıtımlarında eleştirinin yerinin tartışılmayacağı
D) Eleştirmenin görevi kenarda köşede kalmış eserleri tanıtmak olduğu
E) Bir eserin ancak eleştirildiğinde değer kazandığı

C) Anlatıcıyı neden erkeklerden seçtiği
D) Eserlerinde toplumsal iletiye önem verdiği
E) Eserlerinde mektup yöntemini neden seçtiği
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Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip tarafından iki cihanda
da mutlu olmanın yollarını göstermek için 11. yüzyılda yazılmıştır. Yusuf Has Hacip eserinde döneminin
ahlâkî, politik ve sosyal yaşantısı ile ilgili önemli bilgiler
vermiştir. Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig’de ideal insanın özelliklerine işaret eder. Kutadgu Bilig’de müstakil bir eğitim başlığı yoktur ancak eğitimle ilgili beyitler
çoktur. O, ideal insanın aile içinde yetişeceğine inanır.
İslami Türk edebiyatının ilk eserlerinden birisi olan
Kutadgu Bilig, yazıldığı dönemden günümüze kadar
değerini korumuş bir eserdir. Sadece devrine değil,
içerdiği nasihatlerle günümüze de rehberlik etmiştir.

3.

Bu parçaya göre sağlıkla ilgili yasal düzenleme
yapılmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada “Kutadgu Bilig” ile ilgili olarak;
I.

Eğitim ile ilgili bazı içeriklere sahiptir.

II.

Aile eğitiminin, bütün eğitimlerin üstünde olduğunu ifade eder.

A) Çevresel etmenlerin giderek önem kazanması
B) Kişilerin kendi sağlığını korumaktan aciz olmaları
C) Çevredeki davranışların, başkalarının sağlığına
da etki etmesi

III. Verdiği öğütler günümüzde önemini kaybetmemiştir.

D) Günümüzde çevre sağlığının yeterince ciddiye
alınmaması

IV. İnsanların dünyada ve ahirette mutlu olmalarının
yollarını anlatır.

E) İnsanların sağlık konusunda vurdumduymaz davranması

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) II ve III
D) I, II ve III

C) I, III ve IV
E) I, II ve IV

4.

2.

(I) Doğduğu günden başlayarak çocuğun kişiliği önce
ailesi, sonra okul ve yaşadığı çevredeki insanlar tarafından şekillendirilmektedir. (II) Kişiliğin temelleri
ilk 5-6 yılda aile ocağında atılmaktadır. (III) Çocuğun
kişiliğinin gelişmesinde sosyal çevre içinde en etkili
olanı aile çevresidir. (IV) Ailede anne-babanın, çocuğa karşı olan tutum ve davranışları, çocuğun kişiliğini
biçimlendirmede önemli bir etkiye sahiptir. (V) Çocuk,
anne-babasını gözleyerek, onları model alarak ve taklit ederek gelişir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Bu nedenle, çocuğun kişiliğinin gelişmesinde birinci derecedeki sorumluluğu anne baba yüklenmektedir.” cümlesinin getirilmesi uygundur?
A) I

B) II

Çevresel etkenler giderek halk sağlığında daha büyük
önem kazanmaktadır. Bu ağırlık bir yandan yeni çevresel etkenlerin etkili olmaya başlamasına bir yandan
da diğer halk sağlığı sorunlarının kontrol edilmeye
başlamasına bağlıdır. Kişinin kendi sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamalardan, doğrudan sorumlu olmasının yanı sıra çevre ile ilgili olumsuz davranışların başkalarının sağlığını da tehlikeye
düşürebilmesi, konunun önemli bir yasal düzenleme
ve yaptırım sorunu olarak da karşımıza çıkmasına yol
açmaktadır.

C) III

D) IV

E) V

Osmanlı İmparatorluğu hâkim olduğu yerlerde
insanları etnik kimliğine göre değil dinsel mensubiyetine göre belirliyordu. Bulgar, Yunan, Sırp vb.
grupları Ortodoks Hristiyan; Arap, Türk, Bedevi
vb. grupları da etnik kökeni dikkate almadan
Müslüman olarak tanımlıyordu.
Osmanlı Devleti'ni parçalama politikasına hız
veren Rusya, 1856 yılında imzalanan Paris
Antlaşması'ndan sonra başta Sırplar, Bulgarlar ve
Karadağlılar olmak üzere Balkan toplulukları arasında bütün Slav kavimlerinin büyük bir devlet
halinde birleşmelerini amaçlayan Panslavizm
düşüncesini yaymaya çalıştı.
Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) I. parçadaki iddia edilen düşüncenin istisnaları II.
parçada verilmiştir.
B) I. parçadaki durumun doğurduğu olumsuz sonuçlar II. parçada verilmiştir.
C) I. parçadaki durumun nedenleri II. parçada verilmiştir.
D) Bir konunun iki farklı yönüne değinilmiştir.
E) Farklı görüşlerin bir durum üzerindeki yorumları
verilmiştir.
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5.

Teknolojik gelişimle değişen ve gelişen dil, kültürel ve
bireysel yaşantımızın vazgeçilmez parçası olmuştur.
Tabiatıyla somut olduğu kadar soyutluk derecesinde
karma bir bütünlüğe sahip olan dil hakkında bilinmeyen pek çok şey bulunmaktadır. Dili bireyden, kültürden ve tarihten bağımsız bir çerçeve içinde incelemek
mümkün değildir. Çünkü dil hem bireyi hem de bireyin
etkilendiği her şeyi şekillendirmektedir.

7.

İnsan olmanın şartı, kültüre birebir bağımlılığı getirmektedir. Kültürdeki sorunlar, tarihi süreçten geldiklerinden ve tarih tarafından araştırıldıklarından tarih
biliminin araştırma alanına girmektedir. Sorunun tanımlanmasında, çözümünde ve gelecekte alacağı
durumun görülebilmesinde tarihilik boyutu birinci derecede rol oynar.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Bu parçada dil ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

A) Kültürel bağımlılık, bir millete bağlı olmanın
gereklerindendir.

A) Gelişen teknolojiyle birlikte değiştiği
B) Bireysel ve kültürel yapının bir parçası olduğu

B) Tarih, sadece kültürel sorunlarla değil, insanlarla
ilgili her alanda araştırmalar yapar.

C) Hakkında bilinmeyen birçok bilgi olduğu

C) Tarih, kültür ve kültürel sorunlardan ayrı düşünülemez.

D) Bilimsel yöntemler kullanılarak incelenebileceği
E) Bireyi ve çevresini biçimlendirdiği

D) Tarihi olaylar, kültürel sorunlar için bir can simididir.
E) Araştırmacılar, kültürü ve tarihi ortak değerlendirme yanlışlığı içine düşmemelidir.

6.

Kültür bilimlerinde amaç, toplumun ve kültürün sorunlarının üstesinden gelmektir. Bu sorunlar büyük ölçüde, yaşanılan gün ve gelecekte ortaya çıkabilecek durumlarla ilgilidir. Toplumun gündelik yaşantısında etkili
olduğundan bu sorunlara bir şekilde çözüm bulmak
zorunluluğu ortaya çıkar. Kültür bilimlerinin üzerinde
uğraştığı sorunlar zaman açısından üç -geçmiş, şimdi ve gelecek- boyutludur. Sorunla uğraşan kişi, kendi
dönemindeki bir sorudan ya da sorundan yola çıkmakla birlikte, sorunun kaynağı ve çözümünde kullanacağı
malzemeyi geçmişten derlemek durumundadır.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Gündelik yaşantıları etkilediği için, kültür problemlerinin kesinlikle giderilmesi gerekir.

8.

Bilim, sanat, aklın; sanat duyguların ürünüdür. Beyinsel gelişiminde kusur olmayan herkes istekli olur ve
çaba harcarsa her türlü bilgiyi öğrenebilir ama sanatçı
olmak için sadece o konuda bilgili olmak yeterli değildir. Sanatçı olabilmek için kişiye özel yetenek, duygu
zenginliği, ayrıca ürettiği yapıtlarla çevresi ve toplumla
iletişim kurarak etkileyebilme gücü gereklidir. Büyük
sanatçı Leonardo da Vinci’ye erişilmezliğinin gizemi
sorulduğunda, “sapervedere” (görmeyi bilmek) diye
yanıtlamıştır. Bu tümce bütün sanatçıların başarılarının gizemini yansıtmaktadır.
Bu parçaya göre;
I.

hırslı olma,

II.

yetenekli olma,

B) Kültür problemleri, gelecek dönemde ortaya çıkacak sorunları da içine alır.

III. özgün olma,

C) Günümüzde yaşanan kültür problemleri, geçmişten yararlanarak çözümlenmelidir.

durumlarından hangileri sanatçının özellikleri arasında yer almaz?

D) Kültür bilimleri, kültürel problemleri çözmek için
uğraş verir.

A) I ve II

IV. iletişim kurma

B) II ve III
D) I ve IV

C) I ve III
E) III ve IV

E) Bazı kültür problemlerinin temelinde, geçmişten
ders almamak yatar.
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9.

Çağdaşlıktan uzak toplumlardaki yönetimler sanat ve
sanatçıyı özümseyemeyen kitlelerin seçimi olduklarından, belirli bir düzeyi aşamazlar. Sanat ve sanatçılar
onların sezgi ve düşünce ufuklarının ötesinde yer alır.
Bu nedenle sanatsal kişiliği olmayan yöneticilerin, sanat yapıtlarını eleştirirken kendilerinde bir algılama
yanılgısı olup olmadığını düşünmeleri gerekir. Ayrıca
her türlü aşırılığı önlemek, öncelikle yönetimlerin görevi olduğundan sanat ve sanatçıların başlıca güvencesi de çağdaş yasaları yansız uygulayan yönetimler
olmalıdır.
Bu parçada, yazarın yakındığı durum aşağıdakilerin hangisidir?

11. Müzik sanatından yazın sanatına, plastik sanatların
tüm kollarından gösteri sanatlarına kadar birçok alan,
bir başka disiplinle beraber, sanatın üretim alanlarını
genişletip sınırları ortadan kaldırarak arayışlarını çoğu
kez disiplinler arası yürütmektedir. Günümüz sanatına
baktığımızda video sanatı, dijital sanat, şehir sanatı ve
diğer birçokları isimlerinde disiplinler arası bilgiyi barındırmaktadır. Disiplinler arası çalışmalar, geçmişten
bugüne hâlâ devam etmektedir. Birçok sanatçı diğer disiplinlerden etkilenerek bunları eserlerine yansıtmıştır.
Bu parçada sanatlarla ilgili olarak asıl anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatçıların yeterince özgür olamaması

A) Birbirleri arasında birçok konuda ortak çalışmaların yapılabildiği

B) Sanattan anlamayan yöneticilerin ve halkın, sanat
eserlerini eleştirmeleri

B) Aralarındaki ilişkilerin yeni olmadığı

C) Sanatçı haklarının toplum içinde yeterince korunamaması
D) Toplumda, sanata ve sanatçıya gereken değerin
verilmemesi
E) Sanatın ve sanatçının toplumdan soyutlanmış
kabul edilmesi

10. Sanatın doğa görünümlerini betimlemesi, insanoğlunun doğaya karşı varlık mücadelesinde etkin bir rol
oynamıştır. Bu doğrultuda resim sanatı zamanla çeşitli
evrelerden geçerek farklı anlatım biçimleri geliştirmiştir. Önceleri resimde nesnenin kendisi yansıtılırken
daha sonra nesnede biçim ve renk temsili olmayan
şekilde öznelleştirilerek yansıtılmıştır. Sanatta ifade
biçimi olarak binlerce yıl süren bu dönemden sonra
20. yüzyılın başından itibaren biçimler sadeleştirilmiş
veya değiştirilmeye, imgeler farklı farklı yorumlanmaya
başlanmıştır. Fütürizm ve Kübizm ile başlayan bu süreç günümüze kadar devam etmiştir.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?

C) Her bir sanat dalının altında başka bir sanat dalı
olduğu
D) Bazı eserlerin günümüze kadar farklı sanat dallarının ortak çalışmalarıyla geldiği
E) Sanatın üretim alanının genişlemesinin sanat dalları arasındaki ilişkilere bağlı olduğu

12. Ankara Kalesi, Ankara şehrinin en eski yerleşim alanıdır. Osmanlı Dönemi'nde İçkale ve Dışkale isimleri
ile anılan Ankara Kalesi; zindan, devlete ait para ve
kıymetli eşyaların korunacakları yer, askerlerin barınaklarının bulunduğu kesimlerle diğer Osmanlı kalelerinde bulunan işlevleri yüklenmiştir. Bunun yanı sıra,
Osmanlı Dönemi'ndeki bir özelliği de yerleşme bölgesi
halini almasıdır. 16. yüzyılda Kale ve çevresi “Yukarıyüz”; bugünkü Anafartalar Caddesi altında kalan ve
Hacı Bayram Camisi'nden Karacabey Külliyesi'ne kadar uzanan bölüm de “Aşağıyüz” diye adlandırılmıştır.
Kaleiçi kentin ayrıcalıklı semti olarak en değerli evlerin
bulunduğu bir yerleşim yeridir.
Bu parçada Ankara Kalesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Hangi adlarla anıldığına

A) Resim sanatının insanlar için öneminden

B) Hangi amaçlarla kullanıldığına

B) Resim sanatındaki değişimlerden

C) Yerleşke olarak da kullanıldığına

C) Resim sanatının tarihinden

D) Günümüzdeki genel durumuna

D) Resim sanatının nesnelere yüklediği anlamdan

E) İçindeki alanların nasıl adlandırıldığına

E) Resim sanatı içinde gelişen akımlardan
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13. Muhabir:
(I) - - - -

14. - 15. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Şair:
–

Türk şiiri anlam hastasıdır, demiştim. “Ne anlatıyor?” diyerek hikâyesini de isterler şiirin. Benim
de bazı şiirlerimin hikâyesi vardır ama elden geldiğince yitirilmiştir. Gerçek olduğu gibi sunulmamış, çevresinde dolaşarak hissettirilmiştir. Şiir,
söylenemeyeni söylemektir.

Muhabir:
(II) - - - Şair:
–

Benim bugün geldiğim yer, söylenmeyen bir şeyi
söyler gibi olduğum yerdir. Mesela tasavvuf edebiyatına baktığınızda, bir duyarlıklar senfonisi
olduğunu görürsünüz. Şimdi elimden geldiğince
konuyu, anlamı silmek istiyorum. İnsanlar anlar
gibi olsun ama anlaşılmasın istiyorum.

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) (I) Sizce her şiirin bir öyküsü olmalı mıdır?
(II) Şiirinizin anlamla ilişkisini anlatır mısınız?
B) (I) Öykünün şiirinizdeki yeri nedir?
(II) Şiir bir şeyler anlatmak için mi yazılır?
C) (I) Şairler, öykü de yazmalı mıdır?
(II) Şiirleriniz, topluma ne mesajlar vermektedir?
D) (I) Şiiri nasıl tanımlamak gerekir?
(II) Şiirleriniz için hangi yorumu yapmak istersiniz?

(I) İnsan, anlam arayan ve hayatı sorgulayan bir varlıktır ve bu nedenle tedirgindir, meraklıdır. (II) Felseﬁ
düşüncenin temel motivasyonu da bu merak, tedirginlik ve kaygıları paylaşmak olup sürekli bir sorgulama
içinde olma halidir. (III) Tanrı, evren ve insan ilişkisinin
veya irtibatının nasıl olduğunu anlama ve yorumlama
çabası içinde insan yeri gelir sıkıntıya düşer, umutsuzluğa kapılır; yeri gelir “Sakın vazgeçme, devam
et!” diyerek Pandora’nın kutusunda kalan son umutla yoluna kelebek gibi devam eder. (IV) İnsanın kendi
varlığı, evrenin varlığı, var edeni hakkında yarattığı
öyküler insanlık tarihi kadar eskidir. (V) İşte bu nedenledir ki insanoğlu hem kendi varlığı hem de evrenin
oluşumuyla ilgili kaygıya düşmüş, sorular sormuş ve
hayatın anlamıyla ilgili öyküler yaratmıştır.

14. Bu parçaya göre felsefi düşüncenin asıl motivasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanların yaşadığı yere olan hassasiyeti
B) İnsanın doğasında bulunan merak, sorgulama ve
endişe durumu
C) İnsanın evrenin yaradılışıyla ilgili merakını giderme
D) İnsandaki kendi varlığının gayesini araştırıp
öğrenme duygusu
E) Hayatın ne demek olduğuyla ilgili senaryoların
kurulması

E) (I) Türk şiirinin anlam hastası olduğunu niçin söylediniz?
(II) Şiir, söylenmeyen şeyleri söylemek midir?

15. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
anlatımın akışını bozmaktadır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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16. - 17. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Okul çağlarında bize ağaç kabuklarında ve kayaların
üzerinde yetişen kara yosunlarının her zaman kuzeyi gösterdiği öğretilir. Bu bilginin her zaman geçerli
olduğunu söyleyemeyeceğim. Çok nemli bir bölgeye
gittiğinizde kara yosunlarını neredeyse her yönde görebilirsiniz. Çünkü kara yosunları yaşamak için nemli
havaya ve gölgelik alanlara ihtiyaç duyar. Bu iki şart
oluştuğunda o bölgede kara yosunları kolayca yetişir.
Kuzey yarım kürede yer alan ülkelerde, kuzeye bakan
yamaçlar her zaman daha az ışık alır ve bu nedenle daha serin olur. Ancak bazı bölgelerde yamaçların
kuzeybatıya, bazı bölgelerde de kuzeydoğuya bakan
taraﬂarı daha nemlidir. Bu da bölgede nem getiren
rüzgârların hangi yönden estiğine bağlıdır. Örneğin
nem getiren rüzgârlar batıdan esiyorsa kuzeybatı
yönü daha nemli olur ve bu yönde daha çok kara yosunu bulunur. Bu nedenle kara yosunları bize gerçek
kuzeyi göstermeyebilir.

16. Bu parçaya göre;
I.

kara yosunlarının nemli ve gölgelik her alanda
yaşayabilmesi,

II.

kuzey yarım kürede kuzeye bakan yamaçların
daha serin olması,

18. (I) Tohlı Ayuh'un “Tanrının Hükmü” romanında “Kültür Devrimi”nde yaşanan bir aile dramı konu edilmiştir.
(II) “Kültür Devrimi”nde akademisyen, gazeteci, şair,
yazar gibi binlerce aydın Nadir'le aynı kaderi paylaşmıştır. (III) Mutlu bir ailenin parçalanmasına sebep olan
tek suçlu, devletin yanlış siyasetinin mahsulü “Kültür
Devrimi”dir. (IV) Şanslı olanlar bir şekilde sağ kalabilmiş, şanssız olan binlercesi ise “Kültür Devrimi”ne kurban giderek hayatlarını yitirmiştir. (V) Romanda Nadir
ile aynı hücreyi paylaşan, okuma yazması bile olmayan saf bir köylünün siyasi suçlu olarak idam edilmesi
düşündürücüdür.
Bu parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için
numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?
A) II ve III

B) IV ve V

C) I ve III

D) I ve IV

E) II ve V

19. Müzik tarihini incelediğimizde görsel sanatlarda var
olan pek çok anlayışı, kuramı ve sanat akımını müzikte de görmekteyiz. Örneğin Rönesans müziği, barok
müzik, klasik müzik, rokoko müziği, romantik müzik,
izlenimci müzik bunlardan sadece birkaçıdır. Özellikle endüstri devriminden sonra dünya tümüyle yeni bir
çehreye bürünmüş, kentlerin büyüyüp gelişmesi yeni
ulaşım ve iletişim araçlarını beraberinde getirmiş, modernizm adına birçok adım atılmış, herkes gibi sanatçılar da sınırlarını aşmıştır.

III. nem getiren rüzgârların farklı yönlerden esmesi

Bu parçadan müzikle ilgili olarak;

etkenlerinden hangileri kara yosunlarının her
zaman kuzeyi göstermeme nedenleri arasında
sayılabilir?

I.

Farklı sanat dallarından içerik olarak etkilenmiştir.

II.

İçinde farklı yaklaşımları barındırır.

A) Yalnız I

III. Sanatçılar özgün eserler vermeye çalışmıştır.

B) Yalnız II
D) I ve III

C) Yalnız III

E) II ve III

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
D) I ve II

C) Yalnız III
E) I, II ve III

17. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Yosunların yönümüzü bulmada bizi yanıltmadığına
B) Kara yosunlarının nemli ve gölgelik alanlarda
yetiştiğine
C) Rüzgârların yönünün yosunlar üzerindeki etkisine
D) Kuzeybatı ve kuzeydoğu yönlerinde de yosun
yetişebildiğine
E) Nemli bölgelerde yosunların her yerde karşımıza
çıkabileceğine

20. (I) Öğretici bir yanı vardır denemenin. (II) Ancak bilimsel yazılarda olduğu gibi öyle güç okunurluğu yoktur.
(III) Çünkü denemeci, öğreteceğini şişirmeye, böbürlenmeye kaçmadan öğretir. (IV) Bilgiçliğe yönelmez.
(V) Ne diyecekse, ne söyleyecekse tatlı bir söyleşi
havası içinde verir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Şöyle de söyleyebiliriz: Denemeci, kendi kendisiyle konuşur gibi yazar.” sözleri getirilirse
parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz?
A) I
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21. 20. yüzyılla birlikte yaşamı değiştiren teknolojik gelişmeler, kitlesel hareketler ve buna paralel oluşan
yeni sosyal yapılanmalar, insanların zihinsel ve algısal değişimini besleyen en önemli kaynaklar olmuştur. Sanatçı ise köklü değişimlerle beslendiği böyle bir
süreçte, bilinçaltı birikimlerini de katarak geliştirdiği
duyarlılığını doğru yönlendirmeler sonucunda yeni ve
özgün eserler ortaya koymaya başlar. Sosyal değişimlerin olumlu ya da olumsuz etkenlerle baş döndürücü
bir hızla yaşandığı bu ortamda bazı sanatçılar ön plana çıkmıştır. Bu sanatçılar, doğuştan getirmiş olduğu
zihinsel ve algısal duyarlılığı ile birlikte bu yeni ortamın
çok erken farkına varmışlar ve doruk noktaya ulaşmışlardır.
Bu parçaya göre 20. yüzyılda bazı sanatçıları ön
plana çıkaran asıl özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşadıkları dönemin iyi ve kötü yönlerini iyi anlamaları
B) Yeni dönemin özelliklerini erken fark etmeleri
C) Sosyal değişimlere hızlı ayak uydurup eserlerini o
yönde vermeleri
D) Sosyal değişimlerin daha çok olumlu yönlerini iyi
değerlendirmeleri
E) Kendilerine özgü yeteneklerini hızlı ve iyi biçimde
kullanmaları

22. Bir gün başımdan kavak yelleri esti... Nasip kısmet deyip düştüm yola. Az gittim, uz gittim; inişlerde ter dökerek yokuşlarda tırnak sökerek dere tepe düz gittim. Üç
köy çıktı uğruma. İkisi viran miran, birinin de aslı var
astarı yok. Aslı astarı yok köyde üç kuyu kazdım, üç
kuruş kazandım, ikisi silik milik, birinin de yazısı var,
turası yok. Turasızı aldım, çarşıya daldım. Bir de baktım, tüfekçinin birinde üç tüfek. İkisi kırık mırık, birinin
de kundağı var, çakmağı yok. Ne ona baktım, ne buna
baktım, çakmaksızı dala taktım. Yürüdüm babam
yürüdüm, gölgemi peşimde sürüdüm. Bir de baktım,
bitmemiş bir ağacın dibinde üç tavşan, ikisi daha doğmamış, birinin de adı var sanı yok. Adı var sanı yok
tavşanı avladım, tüfeğimi pekmezle yağladım, yeniden
düştüm yola, haydi avcılar başı uğurlar ola.
Yukarıdaki metinde başvurulan anlatım biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düşsel anlatım
B) Destansı anlatım
C) Açıklayıcı anlatım
D) Gelecekten söz eden anlatım
E) Tartışmacı anlatım

23. Yakup Kadri yazmaya roman ve hikâyeyle başlar.
Daha önce yayımladığı mensur şiirler, oyunlar ve öykülerin, yazmaya hazırlık olduğu söylenebilir. Yakup
Kadri gazetecidir, politikanın içindedir, diplomattır; her
şeyden önemlisi yaman bir gözlemcidir. Yazı yaşamının başlangıcında dönemin genel koşulları ve eğilimleri nedeniyle “Sanat şahsî ve muhteremdir.” ilkesini
benimsediyse de Balkan bozgununu, kan ve gözyaşı
içindeki göçleri, Birinci Dünya Savaşı’nın yenilgisini, 600 yıllık imparatorluğun çözülüşünü noktalayan
Mütâreke’yi, işgalin getirdiği onursuzluğu ve zulmü,
yerel nitelikte başlayıp Mustafa Kemal’in önderliğinde
ulusal mücâdeleye dönüşen direnişi gördükten sonra,
sanatın kişisel değil toplumsal bir yaratım olduğunu
kabul eder. Kuşkusuz onun bu sanatsal dönüşümünde, sanatın toplumun dertlerini dile getirmesi gerektiğini söyleyen Millî edebiyatçıların da büyük etkisi vardır.
Yukarıdaki parça aşağıdaki soruların hangisine
verilmiş bir yanıttır?
A) Yakup Kadri ne zaman yazı hayatına başlamıştır?
B) Yakup Kadri’nin sanat hayatı neden değişikliğe
uğramıştır?
C) Sosyal ve siyasal olaylar sanatçıları nasıl etkiler?
D) Yakup Kadri’nin yazı hayatı nasıl başlamıştır?
E) Yakup Kadri’nin eserlerinde ele aldığı konular nelerdir?

24. Romanlar konularını yaşamdan aldıkları gibi, romanların konuları da özellikle yaşattıkları tiplerle yaşamı
etkilemiştir. Buna en iyi örnek Halit Ziya’nın Mai ve Siyah adlı romanındaki Ahmet Cemil’dir. Ahmet Cemil
uzun bir süre özellikle edebiyat görüşleri bakımından
dönemin gençlerini etkilemiştir. Yazarlar karakterlerini
seçerken buna göre davranır, ona bir kalıp biçmeye
çalışırlar. Yaşamdan soyutlanmış bir roman kahramanını benimsememiz de oldukça güçtür. Bu bağlamda
sadece Halit Ziya’da değil, bütün dünya edebiyatlarında bu böyledir.
Bu parçada yazarın vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Cemil’in bir roman kahramanı olarak genç
yazarları etkilediği
B) Halit Ziya’nın özellikle eserleriyle edebiyatımızı
etkilediği
C) Romanların, konularını gerçek yaşamdan aldıkları
D) Romanlarda yaşatılan tiplerin amacının, yaşamı
etkilemek olduğu
E) Yaşamdan beslenen romanların, yaşattıkları tiplerle yaşamı etkiledikleri
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