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1. Bu soruda A seçeneğinde nehre atlama sporunu Osmanlı 
Devleti’nin yasakladığı söylenmiş ama üst kısımda ise Kral-
lık Yugoslavya’sı tarafından yasaklandığı söylenmiştir. B 
seçeneğinde bu sporun günümüzde yapılmadığı söylenmiş 
ama üst kısımda böyle bir bilgi yer almamıştır. D seçeneğin-
de bir pilotun dikkatsizliğinden söz edilmiş fakat üst kısım-
da böyle bir bilgiye yer verilmemiştir. E seçeneğinde nehre 
atlamanın Osmanlılar tarafından spor olarak kabul edildiği 
söylenmiş ama üst kısımda ise II. Dünya Savaşından sonra 
kabul edildiği söylenmiştir. Bütün bu seçenekler böylelikle 
elenmiştir. Bu cümlelerin doğru şekilde birleştirilmiş hali C 
seçeneğinde yer almaktadır.

Cevap: C

2. Bu soruda A seçeneğinde kasidenin Cahiliye Dönemi’nde 
yazılması istenen bir tür olduğu söylenmektedir. Üst kısım-
da ise önemli bir tür olduğu söylenir ama böyle bir bilgi yer 
almaz. B seçeneğinde kasidenin önemli bir tür olarak kabul 
ettirildiği ifadesi yer alıyor. Bu ifade de aslında bir zorlama 
anlamı vardır fakat üst kısımda böyle bir anlam bulunma-
maktadır. C seçeneğinde kasidenin din büyüklerini övmek 
ya da yermek için yazılmadığı söyleniyor. Bu anlam üst 
kısımdaki anlamla çelişmektedir. D seçeneğinde kasideye 
Cahiliye Dönemi’nden önce önem verildiğinden söz edili-
yor ama üst kısımda önceki dönemle ilgili bir bilgi yer al-
mamaktadır. Bütün bu seçenekler böylelikle elenmiş oluyor. 
Bu cümlelerin doğru şekilde birleştirilmiş hali E seçeneğinde 
yer almaktadır.

Cevap: E

3. Bu soruda A seçeneğinde yirmi yıl önce kazı çalışmalarına 
başlandığından söz edilmiş ama üst kısımda yirmi yıldır sü-
regelen denilmiştir yani bu çalışmalar halâ devam etmekte-
dir. Bundan dolayı A seçeneği elenmiş olur. B seçeneğinde 
bu bölgedeki insanların aletleri toplama amacıyla toplandık-
larından söz edilmiş ama üst kısımda böyle bir bilgi yer ve-
rilmemiştir. C seçeneğinde bölgenin toplanma yeri olduğun-
dan, aletlerin bulunduğundan söz edilmiş ama üst kısımda 
bu aletlerin bulunmasından dolayı bölgenin toplanma yeri 
olarak tespit edildiği söylenmiştir. Tam tersi bir anlatım oldu-
ğundan bu seçenek de elenmiş olur. D seçeneğinde insan-
ların yaklaşık yirmi yıl burada toplandıklarından söz edilmiş 
ama üst kısımda kazı çalışmalarının yirmi yıldır devam etti-
ği söylenmiştir. Böylelikle bu seçeneklerin tamamı elenmiş 
olur. Doğru cevap E seçeneğidir.

Cevap: E

4. Bu soruda B seçeneğinde dünya devletlerinin din egemen-
liğinin sarsılmasını desteklemesinden söz edilmektedir ama 
öncüllerde böyle bir bilgi yer almamaktadır. C seçeneğinde 
kilisenin katı yetkilerinin İngiltere’yi fazla etkilememiş oldu-
ğundan söz edilmektedir ama öncüllerde böyle bir bilgi yer 
almamaktadır. D seçeneğinde Rönesans’ın İngiltere’den 
çıktığı söylenmektedir ama öncüllerde böyle bir bilgi yer 
almamaktadır. E seçeneğinde dünya devletlerinin kiliseye 
karşı bir mücadele gösterdiğinden söz edilmektedir ama 
öncüllerde böyle bir bilgi yer almamaktadır. Böylelikle bütün 
bu seçenekler elenmiş olur. Bundan dolayı doğru cevap A 
seçeneğidir.

Cevap: A

5. Bu soruda A seçeneğinde yapılan bir seferden uzun yıllar 
sonra bu adalara yerleşimin başladığından söz edilmiş ama 
öncüllerde böyle bir bilgi yer almamaktadır. B seçeneğinde 
bu adaların Danimarka’ya iki bin yıl önce bağlandığından 
söz edilmektedir ama öncüllerde ilk yerleşimlerin bu sıra-
larda başladığından söz edilmektedir. Bundan dolayı bu 
seçenek de elenir. C seçeneğinde “yerleşimlerin başladığı 
düşünülmektedir” ifadesi ihtimal bildirir ama öncüllerde bir 
ihtimal değil kesinlik vardır. D seçeneğinde bu adaların Avru-
pa Birliği’ne üye olmayan tek devlet olduğundan söz edilmiş 
ama öncüllerde bu tarz bir teklikten söz edilmemiştir. Böyle-
likle bütün bu seçenekler elenmiş olur. Bundan dolayı doğru 
cevap E seçeneğidir.

Cevap: E

6. Bu soruda A seçeneğinde incelenen gezegenlerin Güneş 
sistemimiz dışında olduğu bilgisine yer verilmemiştir. Bun-
dan dolayı eksik bir birleştirme yapılmıştır. B seçeneğinde 
incelenen gezegenlerin Güneş sistemimizde olduğu bilgisi-
ne yer verilmiştir. Bu hatalı bir bilgidir. C seçeneğinde verilen 
sayısal bilgiler hatalıdır. D seçeneğinde “40 milyar gezegen 
olduğu anlaşılmıştır” ifadesi bir kesinlik bildirirken öncüller-
de bu durumla ilgili olarak ihtimalli bir ifadeye yer verilmiştir. 
Böylelikle bütün bu seçenekler elenmiş olur. Bundan dolayı 
doğru cevap E seçeneğidir.

Cevap: E
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7. Bu parçada yer alan “Hiçbir romancı bugüne kadar onun ka-
dar başarılı olamamıştır.” ve “ilişkileri bambaşka bir boyut-
ta okura sunmuştur” ifadelerinde yazarın diğer yazarlardan 
farklı olduğu vurgulanmaktadır. Bundan dolayı özgünlüğün 
yer aldığı B seçeneği doğru cevaptır. 

Cevap: B

8. Bu parçada genel olarak yazarların eserlerinde kendi ha-
yatlarına yer verdiği vurgulanmaktadır. Kurgunun içerisinde 
gerçekçiliğin harmanlanabileceğinden söz edilmektedir. Bu-
radan hareketle bir yazarda olması gereken en önemli özel-
lik gerçekçiliktir. Bundan dolayı doğru cevap A seçeneğidir.

Cevap: A

9. Bu parçada anlatımla ilgili olarak her şeyin ortada olduğu 
söylenmektedir. Hiçbir cümlede anlam karmaşıklığı olmadı-
ğından söz edilmektedir. Buradan hareketle değinilen anla-
tım ilkesinin açıklık olduğunu çıkarabiliriz. 

Cevap: A

10. Bu parçada yer alan “İnsan mutluluğu ve esenliğini koyma-
lıyız çünkü en nihayetinde teknoloji, aradığımız şey değil, 
arama yöntemimizdir.” ifadesinden teknolojinin hayatımızda 
olduğu süreçte insanı duygularımızın ve haz duygularımız 
da bulunması gerektiğinden söz edilmektedir. Bu anlama en 
yakın olan cevap A seçeneğidir.

Cevap: A

11. Bu parçada yer alan “Görünen o ki bilgimizi başkalarına 
ulaştırabilmek, içsel bir ödüle karşılık geliyor geliyor.” ifade-
sinden hareketle insanların sosyal medyada paylaşım yap-
maktan haz aldıkları anlamını çıkarabiliriz. Bu anlama en 
yakın olan cevap A seçeneğidir.

Cevap: A

12. Bu parçada yer alan “İnsanlar bu örtü gerisinde gerçek varo-
luşlarını gizlemeyi çok iyi bilirler” ve “Bu durum ve davranış, 
insanın var olduğu halde yok oluşudur” ifadelerinden insan-
ların kendilerini iş için gizlemelerinin ya da değiştirmelerinin 
onları yok ettiği anlamını çıkarabiliriz. Bu anlama en uygun 
cevap A seçeneğidir.

Cevap: A

13. Parçada çevresine çiçekler, bitkiler diken bir kişiden söz 
edildiği için B ve C, “Selim olsa…” ve “Bu tarla Selim’in eline 
geçse…” ifadelerine göre D, “her dost dediğine katmerler, 
ortancalar götüren Selim…” ifadesine göre E seçenekleri 
sözü edilen kişiyle ilgili olarak söylenebilir. Ancak parçada A 
seçeneğine dair bir ifade yoktur.

Cevap: A

14. Bu parçada annemize uzak kaldığımızda, güvendiğimiz 
insanlar bize ihanet ettiğinde, sevgilimizden uzak olduğu-
muzda, ailemizin rahatını bıraktığımızda büyüdüğümüz an-
latılıyor. Buradan hareketle büyümenin bütün bu zorlukların 
ardından gerçekleştiği ve büyümenin zor olduğunu çıkarabi-
liriz. Bundan dolayı cevap B seçeneğidir.

Cevap: B

15. Parçada kara cisim ışımalarıyla ilgili bilgilerin tarihî yanın-
dan söz edildikten sonra Planck’ın çalışmasına değinilmiştir. 
Buna göre Planck, yaptığı çalışma ile, enerjinin sürekli değil, 
kesikli değerlerde olduğunu öne sürerek kendisinden önceki 
çalışmalara bir katkı sunmuş ve bu alandaki bilgi birikimini 
genişletmiştir. Bu düşünceyi ifade eden yargı ise A seçene-
ğinde verilmiştir.

Cevap: A

16. Parçada geçen “Bu, tabii ki benim; o esnada arkadaş, yani 
içimdeki yolcu…” ifadesinden B, biz yazısını okurken başka 
bir yazı yazıyor olacağını yani sürekli yazdığını söylediği için 
C, İstanbul içinde bir yerden bir yere gittiğinden bahsettiği 
için D, trenle Eskişehir’e gitmekten hoşlandığını söylediği 
için E seçenekleri yazar ile ilgili olarak söylenebilir. Ancak 
parçada, yazar farklı türlerde eser veriyor olsa bile bununla 
ilgili herhangi bir ifade yoktur.

Cevap: A


