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ÇÖZÜMLER

1. Parçada geçen “Allah ona aynı zamanda doğaüstü güçler 
vermiştir.” ifadesine göre A, “Seyyit Battal Gazi Destanı ile 
ilgili efsanelerden birine göre” ifadesine göre B, “Bu kazada 
Allah’ın iradesi kendini göstermiştir. Yoksa bu kadar olağa-
nüstü güçleri olan bir kahramanın hiçbir düşman tarafından 
yenilmesi mümkün değildir.” cümlelerine göre C, parçada 
sözü edilen efsanenin konusu aşk ve kahramanlık olduğu 
için E seçenekleri efsaneler hakkında çıkarılabilecek yargı-
lardır. Ancak parçada D seçeneğindeki yargının çıkarılabile-
ceği bir ifade ya da cümle yoktur. 

Cevap: D

2. Parçada sözü edilen Kafamda Bir Tuhaflık adlı eserin hem 
resmî hem de şahsi bir bakış açısıyla yazıldığı ve bunların 
ne olduğu açıklandığı için A, kahramanın bir özelliği olma-
yan bir tip değil, tuhaflığı olan bir tip olduğu anlatıldığı için 
B, eser işlediği konu bakımından başka eserlerle karşılaş-
tırılmadığı için C, eserde anlam meselesinin ortaya çıktı-
ğından söz edildiği için E seçeneklerine ulaşılamaz. Ancak 
parçada geçen “bir insanın büyüyen şehir ve yabancılaşma 
üzerine duyduğu korkuları güzelce sergilediği, kurguladığı 
bir romandır” ifadesinden ve Mevlut’un yazarın kurgusunda-
ki özelliklere uymayan bazı niteliklerinden söz edildiği için D 
seçeneğindeki yargıya ulaşılabilir.

Cevap: D

3. Parçada Alexander Fleming’in penisilini bir rastlantı sonucu 
bulduğu, tesadüfen mikroskoptaki lamın üzerine gelen bir 
küfü uzaklaştırmak yerine neler olacağını gözlemleyerek 
önemli sonuçlara ulaştığı anlatılmıştır. Buna göre parçadan 
D seçeneğindeki yargıya ulaşılabilir. Bilim insanlarının inan-
dıkları yoldan vazgeçmemelerine değinilmediği için A, daha 
önceki bilgilerin üzerine inşa edilmeyen bir deneyden söz 
edildiği için B, bilimin her zaman rastlantılardan yararlandığı 
söylenmediği için C, dikkatsiz bir bilim adamının küfü uzak-
laştırcacağı söylendiği için E seçeneklerine ulaşılamaz.

Cevap: D

4. Parçada şiirin fikir üzerine oluşturulamayacağı, fikrin şiirde 
ancak gizli bir şekilde bulunabileceği alıntılar yapılarak anla-
tılmıştır. Buna göre şiir, fikri doğrudan değil, kendi sanatsal 
özellikleri içerisinde eriterek ifade eder. Bu düşünceyi en iyi 
ifade eden yargı ise A seçeneğinde verilmiştir. 

Cevap: A

5. Parçada korku hissedildiğinde en önemli tepkinin terleme 
tepkisi olduğundan söz edilmediği için A, korku kokusuna 
ilişkin pek bir kanıt olmadığı söylendiği için B, deneylerden 
aynı sonuçların alınması gerektiğine dair bir ifade kullanıl-
madığı için C, aynı deneyin defalarca tekrarlanması gerek-
liliğinden söz edilmediği için E seçeneklerine ulaşılamaz. 
Ancak parçada yapılan deneyler sonucu bazı veriler elde 
edildiği belirtilmiş ve “Şu ana kadar insan terinde kaygı dü-
zeyimize denk düşen tek bir molekül bile bulunamadı.” den-
miş olduğu için D seçeneğine ulaşılabilir.

Cevap: D

6. Parçada sosyal çevrenin genişliği ile ilişki ve bağların gücü 
hakkında bir yargı bulunmadığından A, isimleri ezberlemek-
te zorlananların sosyal ilişkilerinde aksama olduğuna deği-
nilmediği için B, hafıza geliştirme teknikleriyle ilgilenenlerin 
isim hatırlama konusunda üst sınıra ulaştığına değinilmediği 
için C, avcı-toplayıcı toplumlardaki insanların sosyal çevresi 
ile günümüz karşılaştırılmadığı için D seçeneklerine ulaşı-
lamaz. Ancak parçanın genelinden ve “Bu nedenle genelde 
sosyal çevremiz de aynı rakamla sınırlı.” cümlesinden E se-
çeneğine ulaşılabilir.

Cevap: E

7. Parçada benlik ve kişiliğin toplumsallaşma sürecinde oluştu-
ğu söylendiği için A, bireyin başkalarıyla yaşamı paylaşma-
sını benliğin sağladığı söylendiği için C, normlara uyanların 
farklı yanlarını kaybettiklerine değinilmediği için D, benliğin 
ön şartının kültürün öğrenilmesi olduğu söylenmediği için E 
seçeneklerine ulaşılamaz. Ancak parçada geçen “Toplum-
sallaşma sürecinde bireyin benlik ve kişiliği oluşur. Benlik, 
kişiliğin oluşumunun ön koşuludur” ifadelerinden B seçene-
ğindeki yargıya ulaşılabilir.

Cevap: B

8. Parçada A, B, C ve D seçeneklerindeki yargılara ulaşılabi-
lecek herhangi bir yargı ya da ifade yoktur. Ancak parçada 
geçen “...elde ettiğimiz bilgiler… Bu anlamı hep var edebil-
mek ve yeni nesillere aktarmak ise ancak koruma ve onarım 
çalışmalarıyla mümkün olur.” ifadelerinden E seçeneğine 
ulaşılabilir.

Cevap: E
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9. Parçada bütün insanların mutlu olmak ve üzüntüden kaç-
mak için arzu duyduğu belirtildikten sonra bu düşünceyle 
ilgili örnekler verilmiştir. Bu düşünceyi en iyi ifade eden yargı 
ise B seçeneğinde verilmiştir.

Cevap: B

10. Parçada geçen “okyanusun en çevik avcılarından birine 
dönüşmüş” ifadesinde A, “aşırı büyük yüzgeçleri onlara su 
altında inanılmaz bir manevra yeteneği kazandırıyor” ifa-
desinde C, “Bunu ve diğer özelliklerini on milyon yıl içinde 
geliştirerek” ifadesinde D, “...deli gibi çırpınmasına ve çoğu 
durumda bitkinlikten ölmesine yol açıyor” ifadesinde E se-
çeneklerine değinilmiştir. Ancak parçada B seçeneğine dair 
bir ifade yoktur.

Cevap: B

11. Parçada zamanın mücadele eden ve yan gelip yatan insan-
lar için “nötr” olduğu, kazandıklarımızın mücadelemize bağlı 
olduğu anlatılmıştır. Bu düşünceyi en iyi ifade eden yargı A 
seçeneğinde verilmiştir.

Cevap: A

12. Parçada geçen “görmek çok zor olduğu için seslerini de 
duymak imkânsız” ifadesinde A, “Ömürlerinin neredeyse 
tamamını gökyüzünde geçirdiklerine.” cümlesinde B, “Sü-
rekli havada yaşamaları sebebiyle çok sayıda araştırmaya 
konu olmuşlardır.” cümlesinde D, “...uzak ve erişilemeyecek 
noktalarına yuva yaparlar” ifadesinde E seçeneklerine deği-
nilmiştir. Ancak parçada C seçeneğine dair bir ifade yoktur.

Cevap: C

13. Parçada geçen “”vezin, şekil, dil ve söyleyiş açısından Türk 
halk şiirinin tadını sunar” ifadesinde A, “Türk şiirinin o dö-
nemde nasıl bir yolu takip etmesi gerektiğini ortaya koyar” 
ifadesinde B, “sade, temiz, ahenkli bir Türkçenin tadını da-
mağında hisseder” ifadesinde C, “Memleket şiirleri yazma-
sı…” ifadesinde E seçeneklerine değinilmiştir. Ancak şiirlerin 
halkın sorun ve isteklerini yansıttığına dair bir ifade yoktur.

Cevap: D

14. Parçada geçen “Bazı bölgelerde -örneğin Atlantik Okyanu-
su’nda- levhalar birbirinden uzaklaşır, bazı bölgelerde -örne-
ğin Güney Amerika’daki Peru-Şili Hendeği’nde- levhalardan 
biri diğerinin altına batar, bazı bölgelerde ise -örneğin Kali-
forniya’daki San Andreas Kırığı’nda- levhalar birbirine sürtü-
nür.” cümlesinde A ve E, “Levhaları oluşturan kayaların bu 
gerginliğe dayanamayarak kırılmasıyla depremler meydana 
gelir.” cümlesinde C, “levhalar sürekli hareket eder ancak bu 
hareketler düzenli değildir” ifadesinde D seçeneklerine deği-
nilmiştir. Ancak parçada depremlerden sonra yer kabuğun-
daki çatlaklarla ilgili yalnızca bilgi verilmiş, bu konuda yanlış 
bir kanı olduğuna değinilmemiştir.

Cevap: B

15. Parçada geçen “Aşırı gürültü ve yaşlanma...işitme bozuk-
luğuna yol açabilir.” cümlesinde A, “...ufak kulak kemikleri 
olan çekiç, örs ve üzengi titreşimi güçlendirerek hareketlere 
dönüştürür” ifadesinde B, ses dalgalarının beyindeki işitme 
merkezine ulaşana kadar geçtiği aşamalar tek tek anlatıldığı 
için D, “salyangoza, yani sıvıyla dolu olan iç kulağa geçer. 
Sıvının oynaması, salyangozdaki ufak tüyleri uyarır” ifadele-
rinde E seçeneklerine değinilmiştir. Ancak parçada C seçe-
neğindeki karşılaştırmanın yapıldığı bir ifade yoktur. 

Cevap: C

16. Parçada geçen “Sanayi dallarının çoğunda şirketler parça-
ları, yarı mamul ürünleri içeride üretmek yerine uzman teda-
rikçilerden satın alabilir.” cümlesinde A, “‘Yapalım mı, alalım 
mı?’ sorusu, üretimin her kademesinde yeniden alınması 
gereken bir karardır.” cümlesinde B, “Bir şirketin kategorisini 
belirleyen ilk soru ürünleriyle ilgilidir: Bu şirket ne üretiyor?” 
cümlesinde C, “...daha zor ve dolayısıyla stratejik bakımdan 
önemli bir karar üretilecek miktardır” ifadesinde D seçenek-
lerine değinilmiştir. Ancak parçada E seçeneğine dair bir ifa-
de yoktur.

Cevap: E

17. Parçadan farklılaşma nedenleri ifadesi çıkartılamaz.
Cevap: D


