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1. Bu diyalogda I numaralı cevapta Osman Bey’in yaptıkların-
dan, Osmanlı’nın kuruluşundan ve gelişmelerden söz edil-
mektedir. II numara cevapta ise Osman Bey ile Şeyh Ede-
bali’nin arasındaki ilişkiden ve bu ilişkinin gerçekliğinden söz 
edilmektedir. Bundan dolayı cevap bu anlamları karışlayan 
soruların bulunduğu D seçeneğidir.

Cevap: D

2. Bu diyalogda I numaralı cevapta İsveç ile olan bağlantıdan 
söz edilmektedir. Bu bağlantı açıklanmaktadır. II numaralı 
cevapta ise bu kişinin kış tatillerine gittiği anlatılmaktadır. 
Bundan dolayı “Kış tatillerini sever misin?” sorusuna bu kı-
sımda cevap verilmektedir. Doğru cevap bu anlamlara uy-
gun soruların yer aldığı A seçeneğidir.

Cevap: A

3. Bu diyalogda I numaralı cevapta bu kişinin ilk kez gemiye 
çıktığı duygulardan söz edilmektedir. Bu duygulardan bazı-
ları sevgi, saygı, kardeşliktir. II numaralı cevapta ise kapta-
nın duygusal bağ kurduğu Five Valleys gemisinden söz edil-
mektedir. Bu gemide untamadığı anılardan söz edilmektedir. 
Bu cevaplara anlamsal olarak en uygun soruların bulunduğu 
E seçeneği doğru cevaptır.

Cevap: E

 
4. Bu diyalogda I numaralı cevapta Avrupa’daki yıkıcı bir sava-

şı olan Birinci Dünya Savaşı ile teknoloji arasındaki ilişkiye, 
etkiye değinilmiştir. II numaralı cevapta ise Fransız Devrimi 
ile yaşanan gelişmelere, bu devrimin askeri sisteme getirdiği 
bazı yeniliklere değinilmiştir. Bu cevaplara anlamsal olarak 
en uygun cevaplar D seçeneğinde yer almaktadır. 

Cevap: D

5. Bu diyalogda I numaralı cevapta tiyatro ve sinemanın ortak 
ya da farklı yönleri ele alınarak tiyatro için takip edilecek yol-
la ilgili yorum yapılmaktadır. II. cevapta ise tiyatronun halkla 
olan ilişkisi anlatılmaktadır.

Cevap: B

6. Bu diyalogda I. bölümde enerji kaynaklarının kullanımıyla 
ilgili bilgi verilmiştir. II. kısımda ise maliyetler anlatılmaktadır. 

Cevap: C

7. Bu diyalogda I. bölümde insanların kendini yakın hissettikleri 
sanat eseriyle ilgili bilgi verilmiştir. II. kısımda ise bir süredir 
ülkesinden uzak olduğu anlatılmaktadır. 

Cevap: D

8. Bu diyalogda I. bölümde beğendiği sanatçıları anlatmıştır. II. 
kısımda ise sanattan bahsedilmektedir.

Cevap: B

9. Bu diyalogda I. bölümde öykü yazmanın belirli özellikleri an-
latılmıştır. II. kısımda ise çevirmeyi düşündüğü ürünlerle ilgili 
bilgi verilmektedir.

Cevap: B

10. Bu diyalogda I. kısımda sanatın ifade ettiği anlam anlatılmış-
tır. II. kısımda ise ilk eserlerini nasıl oluşturduğu hakkında 
bilgiverilmektedir. 

Cevap: C

11. Bu diyalogdan I. kısımda eserlerini başkası satın aldığında 
sanatçının neler hissettiği anlatırken II. kısımda ise sanatın 
önemiyle ilgili bilgi verilmektedir.

Cevap: D
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12. Bu diyalogda doğa kavramıyla bilimlerin gelişme ilişkisi an-
latılmaktadır. 

Cevap: A

13. Bu diyalogda I. kısımda eserlerinin geneliyle ilgili bilgi veril-
mektedir. II. kısımda ise yararlandığı kaynaklar anlatılmıştır.

Cevap: C

14. Bu diyalogda I. kısımda yönetmenin filmle ilgili yaptığı ta-
nımlama II. kısımda ise gelişen teknolojiyle ilgili bilgi veril-
mektedir. 

Cevap: E 

15. Bu diyalogda I. kısımda karikatüristin dikkat etmesi gereken 
unsurlar anlatılmıştır.

Cevap: E

16. Bu diyalogda ilk kısımda eleştirmenin neden sevilmediği an-
latılmıştır.

Cevap: D

17. Bu diyalogda ilk kısımda eleştirmenlerin nasıl dil oyunu yap-
tıkları anlatılmaktadır. 

Cevap: A

18. Bu diyalogda ilk kısımda iletişim araçlarının etkileri aktarıl-
maktadır. 

Cevap: B
 

19. Bu diyalogda ilk kısımda sinemanın diğer sanatlarla ilişkisi 
anlatılmaktadır. 

Cevap: D

20. Bu diyalogda kendi görüşlerini zorla dayatanlarla ilgili yorum 
yapılmaktadır. 

Cevap: B
 

21. Bu diyalogda ilk kısımda iklim değişikliğinin gerekçeleri an-
latılmaktadır. 

Cevap: A

22. Bu diyalogda şiir yaratma eylemi anlatılmaktadır. 
Cevap: C

 

23. Öncüldeki iki cümlede verilen bilgiler şöyledir:
 • Melbourne’de bir yüzyılı aşkın bir süredir alışverişin sür-

düğü bir pazar vardır.
 • Melbourne Hayvanat Bahçesi de pazar yeri kadar popü-

ler bir gezinti yeridir.
 • Melbourne Hayvanat Bahçesi, 1861’de kurulmuştur.
 • Ülkenin en eski, dünyanın ise en eski üçüncü hayvanat 

bahçesi unvanını taşımaktadır.
Buna göre pazar yeri kadar popüler olması bir unvan ol-
madığından A, ülkedeki en eski hayvanat bahçesi olduğu 
söylenmediği için B, hayvanat bahçesinin bir yüzyıldan fazla 
bir süredir popüler olduğu söylendiği için C, verilen bilgiler 
arasında ülke için önemli bir turistik mekân olduğu belirtil-
mediği için E seçenekleri doğru yanıt değildir. Verilen bilgileri 
en doğru şekilde aktaran cümle D seçeneğinde verilmiştir.

Cevap: D
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24. Parçanın bütününde insan beyninin en fazla enerjiyi yeni bir 
şey öğrenirken harcadığı anlatılmaktadır.

Cevap: A

25. I numaralı parçada bilinen yöntemlerle zayıflayamayan 
hastalara obezite cerrahisi önerildiği belirtilmiştir. II numa-
ralı parçada da daha önceki çeşitli uygulamalarla geçmeyen 
ağrıların yeni bir yöntemle büyük oranda iyileştirildiği anla-
tılmıştır. Buna göre iki parça arasındaki ilişki B seçeneğinde 
verilmiştir. 

Cevap: B

26. Öncüldeki cümlelerde verilen bilgiler şunlardır: 
• Gökçeada Sualtı Parkı, Türkiye’nin ilk ve tek sualtı parkı 

olma unvanına sahiptir.
• Alan, TÜDAV tarafından 1999’da park ilan edilmiştir. 
• Park, Gökçeada’nın kuzeydoğusunda, Kaleköy ve Kuzu-

limanı arasında yer almaktadır.
Buna göre A seçeneğinde iki önemli bölge arasında olduğu 
söylendiği için, B seçeneğinde “bölgenin” dendiği için, C se-
çeneğinde “millî” park olduğu söylendiği için, D seçeneğinde 
ise Türkiye’nin tek sualtı parkı olduğu söylenmediği için bu 
seçenekler doğru değildir. Ancak E seçeneğindeki cümlede 
yukarıda verilen bilgilerin hepsi doğru bir şekilde birleştiril-
miştir.

Cevap: E

27. Parçadan hareketle yetişkinlerin daha fazla sevdiği ifadesi-
ne yer verilmiştir. 

Cevap: C


