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5.  •	 Bazı	renkleri	oluşturmak	için	belirli	sıcaklıklara	ulaşıl-
ması	gerekebilir	ancak	farklı	elementler	de	ekleyerek	
daha	açık	tonlara	ulaşılabilir	ya	da	farklı	elementlerin		
karışımı	ile	farklı	renkler	elde	edilebilir.	

•	 Havai	fişeklerde	kullanılan	yeni	bir	sistemle	her	kat-
manda	farklı	renk	açığa	çıkıyor	ve	buna	hayaletleştir-
me	deniliyor.

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir 
biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Hayaletleştirme	yolu	ile	havai	fişekler	farklı	renk	cüm-
büşleri	oluştururken	ortaya	çok	büyük	bir	ısı	çıkmak-
tadır.

B)	 Havai	fişeklerin		her	katmanda	farklı	renkler	oluştur-
ması	için	yani	hayaletleştirilmesi	için	belli	sıcaklık	ve	
farklı	elementlerin	karışımları	uygulanır.

C)	 Renklerin	oluşum	aşamasında		sıcaklığa	ve	karışıma	
ihtiyaç	duyulmakta	ve	bu	karışım	yoluyla	 	 farklı	ele-
mentlerin	oluşumu	sağlanmaktadır.

D)	 İyi	 bir	 karışım	 yapılmış	 havai	 fişek	 renleri	 farklı	 ele-
mentler	eklenmesiyle	daha	da	kaliteli	bir	hal	almakta-
dır.

E)	 Belli	karışım	sayesinde	renlerin	oluşumu	sağlanmak-
ta	ve	bu	karışımlarla	da	havai	fişekler	daha	da	renli	bir	
hal	almaktadır.

6. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce içer-
mektedir?

A)	 Korkmuş	bir	insanın	vücudunda	salgılanan	bazı	hor-
monlar,	adrenalini	yükseltiyor.

B)	 Günümüzde	 pek	 çok	 hastalıkta	 şifa	 kaynağı	 olarak	
kullanılan	kefir,	Kuzey	Kafkasya’da	doğan	bir	tür	süt	
ürünüdür.

C)	 Şehirde	yaşayan	insanlar	pek	bilmez	ama	kırsal	ke-
simde	 yaşayan	herkes,	 doğadaki	 bitkilerin	 hepsinin	
çok	önemli	olduğunu	bilir.

D)	 Kırkyama	olarak	isimlendirilen	el	işi,	tüm	dünya	üze-
rinde	 kadınların	 eski	 kumaşları	 değerlendirmek	 için	
yaptığı	bir	iştir.

E)	 Satranç;	piyonlar,	kale,	at,	fil,	şah	ve	vezir	figürlerini	
barındıran,	belli	hareketlerle	sonsuz	kombinasyonlar	
yaratılarak	oynanan	bir	oyundur.

7. I.	 Henüz	yolun	başında	olan,	düşüncelerine	güvenme-
yen	yazarların	yaptıkları	en	önemli	hatalardan	biri	sis-
temli	bir	okuma	yapmamalarıdır.

II.	 Belirli	kitapları	okumadan	yazar	olunmaz.

III.	 Hangi	 ünlü	 yazara	 bakarsanız	 bakın	 hep	 klasikleri	
okumuşluğun	sonunda	güzel	ve	kaliteli	yapıtlar	ver-
mişlerdir.

IV.	 Emin	olun	çoğu	yazar	ilk	seferde	istediği	gibi	yalın	ve	
güçlü	cümleler	kuramaz.

V.	 İyi	yazarların	önümüze	gelen	metinlerinin	ilk	halleri	ile	
son	halleri	arasında	inanamayacağınız	kadar	çok	fark	
vardır.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangileri 
anlamca birbirine en yakındır?

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

	 														D)	III	ve	IV	 	 		E)	III	ve	V

8. Türkiye’deki	 okullarda	 şiddet	 son	 yıllarda	 giderek	 artış	
göstermektedir,	 yazar,	 bu	 durumu,	 kendi	 kişisel	 dene-
yimlerinden	de	yararlanarak	bir	takım	istatistiksel	bilgiler-
le	açıklamaya	çalışmıştır.

Yukarıdaki cümleden kesin olarak çıkarılabilecek 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Yazarın	kendi	de	şiddet	içeren	bir	olayın	tanığı	olmuş-
tur.

B)	 Türkiye’deki	okullarda	Batı’daki	okullardan	çok	daha	
fazla	şiddet	yaşanmaktadır.

C)	 Okullarda	 yaşanan	 şiddet	 olayının	 temelinde	 çarpık	
ilişkiler	yer	almaktadır.

D)	 Öğretmenler,	son	zamanlarda	şiddete	daha	çok		
başvurmuşlardır.

E)	 Şiddet	ancak	toplumun	bilinçlenmesiyle	çözülebilir.
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5. Etkin eğitimin amacı; yaratıcı ve yenilikçi, geleceğe hazır, 
kendisiyle ve toplumuyla barışık mutlu insanlar yetiştir-
mektir. Öğrencilerin aktif katılımı olmadıkça işlevsel bir 
öğrenme gerçekleştirilemez. Etkin eğitim, insanı düşün-
me, fikir üretme, problem çözme ve yeni bakış açıları 
geliştirme sürecine doğrudan katarak onu merkeze taşı-
maktadır. Ona özgün, yapıcı ve yaratıcı bir kişilik kazan-
dırmada etkin bir rol oynamaktadır.

Bu parçadan “etkin eğitim”le ilgili aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?

A) Farklı ve yapıcı bir kişilik kazandırdığına

B) Öğrencilerin aktif katılımını gerektirdiğine

C) Kendisiyle ve toplumla çelişmeyen bireyler yetiştirdi-
ğine

D) Bireyi düşünme ve yenilik yapma sürecine kattığına

E) Bireysel farklılıklara göre düzenlenen bir eğitim oldu-
ğuna

6. Şair hiçbir zaman olgular arasındaki ilişkileri analiz et-
mez, daha çok varlığın kendisinden hareket eder. Şiir 
yazabilmesi için tutunacak bir yer bulup oradan konuş-
ması gereklidir. Yani sağlam bir yere basmalıdır. Bastığı 
bu yer ne kadar sağlam ne kadar dayanıklıysa dışa doğru 
o kadar sağlıklı ve o kadar etkin olabilecek gücü kendin-
de bulabilir. Onun için günlük izlenimlerden kalkarak şiiri 
kurmak imkânsızdır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Şairin hareket noktasının varlık olduğu

B) Günlük izlenimlerle şiir oluşturulamayacağı

C) Şairin olguları araştıramayacağı

D) Şairin şiir yazabilmesi için bir dayanağı olması gerek-
tiği

E) Şairin kendi varlığını kanıtlaması kaygısına kapıldığı

7. Okumak, kendi kendimize gerçekleştirebileceğimiz bir 
eylem; kitaplarsa bedensel hareketlere girişmeden baş-
kalarına gitmemizi sağlayan taşıyıcılardır. Okuduğu ki-
tapta kendi yansımalarını bulan kişi, kendi derinliklerinde 
daha fazla yol alır. Yazarla kurduğu bağlantı sonucunda, 
kendi içinde başkalarına uzanan köprüler kurar.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş-
tir?

A) Kitapların, insanlar arasındaki ilişkileri güçlendirdiği-
ne

B) Kişinin, okuduğu yapıtta kendi yaşamından kesitler 
bulduğuna 

C) Okurun, kitaplar sayesinde kendini daha iyi tanıyaca-
ğına

D) Yazarların, kitlelere ulaşmak için konuları derinleme-
sine anlattıklarına

E) Bireysel bir etkinlik olan okumanın, başkalarına ulaş-
mamızı da sağladığına

8. Uygun bir yetişme süreci ve sosyal çevre güvencesiyle 
gençlik dönemine adım atan çocuk; üretmeye hazır, do-
nanımlı, kendinden emin ve kişilikli bir birey olarak hayata 
atılacaktır. Bilim öğreniyorsa, yüzyıllar içinde olgunlaşa-
rak pekişmiş bir eğitim sisteminde kendini geliştirecektir. 
Herhangi bir meslek ve sanat dalına girmişse, yine asırla-
rın birikimiyle oluşmuş çırak – usta ilişkisi içinde alanında 
uzman olacaktır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş-
tir?

A) Gençlerin yetişmesi üzerinde toplumsal etkilerin de 
rolü olduğuna

B) Eğitim sayesinde kişilerin istenilen biçimde yetiştiril-
diğine

C) Eğitim çalışmalarının uzun bir zamana yayıldığına

D) Acemilik çekenlerin, alanlarında uzman olamayacağı-
na

E) Her türlü öğrenmenin bir acemilik döneminin bulun-
duğuna
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9. I.	 Panik	 atak,	 uyarı	 vermeden	 ani	 duyguları	 içerir.	 Bu	
bölümler	 uyku	 sırasında	 bile	 her	 an	 gerçekleşebilir.	
Panik	 atak	 geçiren	 insanlar	 kalp	 krizi	 geçirdiklerine	
inanıyorlar,	ölüyorlar	ya	da	çıldırıyorlar.	Bir	kişinin	pa-
nik	atak	sırasında	yaşadığı	korku	ve	dehşet,	gerçek	
durumla	orantılı	değildir	ve	etraflarında	olanlarla	ilgili	
olmaz.	

II.	 Panik	 ataklar	 genellikle	 kısa	 olabilir,	 ancak	 10	 da-
kikadan	 az	 süren	 semptomların	 bazıları	 daha	 uzun	
süre	devam	edebilir.	Panik	atak	geçirmiş	kişiler,	daha	
sonra	panik	atak	geçirmemiş	olanlardan	daha	son-
raki	panik	atakları	için	daha	fazla	risk	altında	olabilir.	
Ataklar	 tekrar	 tekrar	 meydana	 geldiğinde	 ve	 daha	
fazla	olay	olması	konusunda	endişe	duyulduğunda,	
bir	kişinin	panik	bozukluğu	olarak	bilinen	duruma	sa-
hip	olduğu	düşünülebilir.

Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A)	 Aynı	 bilgi,	 birisinde	 kesinlik,	 diğerinde	 ise	 ihtimalli	
olarak	verilmiştir.

B)	 Panik	 atak	 konusu	 	 birinin	 savunduğunu	 diğerinde	
çürütülmektedir.

C)	 Birinde	konunun	nedeni	verilirken	diğerinde	sonucu	
verilmiştir.

D)	 I.’nin	dili	daha	yalın	iken	II.’nin	dili	daha	ağır	ve	sanat-
lıdır.

E)	 I.’de	tıbbı	terimler	sık	kullanılırken	II.’de	soyut	ifadele-
re	fazlasıyla	yer	verilmiştir.

10. Şairin;

İnsan	kendi	olmalı,

Taklit	değil.

Renklerden	bir	renk	olmalı,

Renk	katmalı	Dünya’ya,

İnsan	kendi	olmalı,

Başkasına	benzemeyen,

Kişiliği	oturmuş,

İnsanlığa	bir	şeyler	veren.

sözlerinde aşağıdakilerin hangisi vurgulanmamıştır?

A)	 Olduğu	gibi	görünme

B)	 İletişime	açık	olma

C)	 Farklılık	yaratma

D)	 Faydalı	olma

E)	 Olgunluk

11. Kulüp	başkanı:
(I) ----
Ressam:

–		 Tuval	 ve	 özellikle	 kâğıt	 üzeri	 işlerimde	 malzemenin	
beni	 yönlendirmesine	 izin	 veriyorum.	 Katı	 boyanın	
kesin	 kontur	 tadı,	 likit	 boyanın	 akıcılığı,	 dikiş	 izleri;	
işlere	 doku	 katarak	 bir	 anlamda	 belirsizliği,	 düzen	
içindeki	kaosu	ve	çok	sesliliği	vurguluyor,	malzemeler	
kullanılmak	için	yarış	hâlinde	sanki.	Genelde	su	bazlı	
boyaları	 ve	 desen	 kalemlerini	 sonuca	 çabuk	 ulaşa-
bildiğim	için	tercih	ediyorum.	Sonuçta	kullanacağım	
kompozisyon	 ne	 olursa	 olsun,	 uygulama	 sürecinde	
kendimi	tamamen	kontrol	altında	hissetmek	ve	sınır-
lamaktan	kaçınıyorum.

Kulüp	başkanı:
(II) ----
Ressam:

–		 Cy	Twombly,	Gerhard	Richter,	John	Baldesarri,	Amy	
Sillman,	Sara	Sze,	Julie	Mehretu,	Jessica	Stockhol-
der	da	beğendiğim,	takip	ettiğim	çağdaş	sanatçılar-
dan.	Fikret	Mualla’nın	yer	yer	hiciv	dolu,	cesur	renkli	
dışavurumcu	figüratif	kompozisyonları	ve	Fahrelnisa	
Zeid’in	sistematik	gibi	görünse	bile;	bir	o	kadar	rahat-
ça	gerçekleştirdiği,	âdeta	sonsuzluğa	uzanan	soyut-
lamaları	beni	çok	etkilemiştir.

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden 
hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A)	 (I)	 Yakın	 zamanda	 gerçekleştirmeyi	 düşündüğünüz	
yeni	bir	proje	veya	sergi	var	mı?

	 (II)	 Yurt	 dışı	 deneyim	 ve	 gözlemlerinize	 dayanarak,	
güzel	sanatlar	okuyan	öğrencilere	vermek	istediğiniz	
tavsiyeler	var	mı?

B)	 (I)	Yerli	ve	yabancı	birçok	önemli	sergide	yer	aldınız,	
bizlerle	deneyimlerinizi	paylaşır	mısınız?

	 (II)	Şu	an	yurt	dışında	yaşıyorsunuz.	Sanata	olan	tutu-
mu	ve	gelişimi	ele	alırsak,	Türkiye	ve	yaşadığınız	yer	
arasındaki	 farkı	 veya	 benzerlikleri	 paylaşır	 mısınız?	
Neden	orada	çalışmaya	karar	verdiniz?

C)	 (I)	Resimlerinizde	çeşitli	malzemeler	kullanıyorsunuz.	
Her	bir	resminiz	farklı	tat	içeriyor.	Kullanacağınız	mal-
zemeler	ve	boya	çeşitleri	neye	göre	şekilleniyor?

	 (II)	 Etkilendiğiniz	 veya	 örnek	 aldığınız	 sanatçılar	 var	
mı?	 En	 çok	 beğendiğiniz	 Türk	 sanatçılar	 kimler	 ve	
neden?

D)	 (I)	Sizi	diğer	sanatçılardan	farklı	kılan,	başarımın	ne-
deni	budur	dediğiniz	şey	nedir?

	 (II)	Siz	 tarzınızı	 nasıl	 tanımlıyorsunuz	ve	çalışmaları-
nızla	vermek	istediğiniz	mesaj	nedir?

E)	 (I)	Farklı	materyaller	ile	yaptığınız	üç	boyutlu	çalışma-
larınız	dikkatimi	çok	çekti.	Burada	anlatılmak	istenen	
şey	nedir?

	 (II)	Sizi	resme	yönlendiren	unsurlar	hakkında	bizi	bil-
gilendirir	misiniz?
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