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1. Bu cümlede eserin adı “Türkçede Roman” olduğundan bu-
rada roman türünün incelendiğini çıkaramayız. Çünkü par-
çada romana yakın türlerin incelendiğinden söz ediliyor. 
Buradan hareketle Türk edebiyatında roman türü incelen-
memiştir diyebiliriz.

Cevap: A

2. Bu cümlede yer alan “ormanda çıkan yangında, acil durum 
servisi havada radyasyon artışı tespit ettiğini” ifadesinden 
orman yangınının radyasyon seviyesini artırdığını söyleye-
biliriz. Bundan dolayı doğru cevap B seçeneğidir.

Cevap: B

3. Bu cümlede çeltikçi kuşunun sulak alanlarda ve göllerde 
yaşadığından söz edilmiştir. Kuşun yaşadığı şehirler de de-
nizin ya da sulak alanların bulunduğu kısımlardır. Buradan 
hareketle bu kuş türünün karada yaşamadığını çıkarabiliriz. 

Cevap: C

4. Bu cümlede Salda Gölü’nün imara açıldığından söz edil-
mektedir. Buradan hareketle bu durumdan sonra Salda Gö-
lü’nde yapılaşmaların olabileceğinden söz edebiliriz.

Cevap: B

5. Bu cümlede yer alan “Ankara istikameti” ifadesinden bu ya-
ğışın Ankara dışında olduğu anlamını çıkarabiliriz. Bundan 
dolayı doğru cevap B seçeneğidir.

Cevap: B

6. Bu cümlede yer alan “Emniyet Genel Müdürlüğü yönetmelik-
lerine göre” ifadesinden bu ödülün alınmasının bir yönetme-
lik sayesinde gerçekleştiğini ve cumhurbaşkanının herhangi 
bir etkisinin bulunmadığını çıkarabiliriz.

Cevap: E

7. Bu cümlede Ermenilerin ABD’li bir tarihçiye tepki gösterme-
lerinden ve sonucunda meydana gelen bir olaydan söz edil-
miştir. Fakat bu olayın sonucunda tarihçi hayatını kaybet-
memiş ve beyin kanaması sonucunda kaybetmiştir. Bundan 
dolayı Ermeniler bu ölümde etkili değildir. Doğru cevap D 
seçeneğidir.

Cevap: D

8. Bu cümlede yer alan festivale ilk kez yabancı filmlerin katı-
lacağı söylenmiş. Buradan hareketle bu festivalin eskiden 
ulusal bir nitelik taşıdığını söyleyebiliriz çünkü festivalde 
bundan önce sadece yerli filmler yer almaktaymış. Bundan 
dolayı cevap E seçeceğidir.

Cevap: E

9. Bu cümlede yer alan “internet yayınlarını denetlemek ama-
cıyla hazırlanan son yasa taslağına göre” ifadesinden hare-
ketle daha önce bu konuda bir yasa hazırlandığını çıkarabi-
liriz. Çünkü bir yasanın son olabilmesi için öncesinde farklı 
bir yasa daha olmalıdır. Bundan dolayı cevap B seçeneğidir.

Cevap: B

10. Cümlede geçen “sonunu düşlemeyeceği bir zamana doğru” 
ifadesinden hareketle B seçeneğine ulaşabiliriz.

Cevap: B 

11. Cümlede geçen “hayatın önünde gider, istediği biçimi verir.” 
ifadesinden hareketle D seçeneğine ulaşabiliriz. 

Cevap: D

12. Cümlede geçen “dilin bütün kaynaklarından yararlanan” ifa-
desinden hareketle D seçeneğine ulaşabiliriz.

Cevap: D
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13. Parçada B, C, D ve E seçeneklerine ulaşılabilecek ifade ve 
yargılar yoktur. Ancak parçada sözü edilen yazarın kahra-
manını “bütün yönleriyle” tanıttığı söylendikten sonra “günü-
müzün diğer hikâyecilerinden kuvvetle ayıran taraf da gene 
budur” dendiği için A seçeneğindeki yargıya ulaşılabilir.

Cevap: A

14. Öncüldeki cümlede A, C, D ve E seçeneklerine kesin olarak 
ulaşmayı sağlayacak ifadeler yoktur. Ancak cümlede geçen 
“Aramızdaki amatör fotoğrafçılar için -kabul edelim ki akıllı 
telefon çağında bu neredeyse hepimizi kapsıyor-” ifadelerin-
den B seçeneğindeki yargıya kesin olarak ulaşılabilir.

Cevap: B

15. Parçada A, B, C ve E seçeneklerine ulaşılabilecek yargılar 
yoktur. Ancak parçada geçen “çekilen acıları azaltmak anla-
mına geliyor”, “acıyı derinlemesine idrak etmeniz yeterlidir”, 
başkalarına nasıl lüzumsuz yere acı çektirdiğini” gibi ifade-
lerden D seçeneğindeki yargıya ulaşılabilir.

Cevap: D

16. Öncüldeki cümlede A, B, C ve E seçeneklerine kesin ola-
rak ulaşılabilecek ifadeler yoktur. Ancak cümlede geçen “bu 
aşıların ne kadar iyi çalıştığı günün hangi saatinde aşılandı-
ğınıza bağlı olarak değişebilir” ifadesinden D seçeneğindeki 
yargı kesin olarak çıkarılabilir.

Cevap: D

17. Parçada sanatçının insanın gerçeğini anlamak için onun 
duygularını tıpkı bir kazı bilimci gibi kazıdığı anlatıldıktan 
sonra bu durum ile ilgili bir örnek verilmiştir. Parçada geçen 
“Çünkü kazısı yapılmamış kişilikler, insan gerçeğinin bir par-
çası olmuyor.” cümlesi, sanatçının bu duygu sorgulamasını 
neden yaptığını açıklamaktadır. Buna göre C seçeneğindeki 
yargıya ulaşılabilir. Parçada sanatçı ile sıradan insanın duy-
gu dünyası karşılaştırılmadığı için A, insanın gerçek yüzü-
nün ancak klasik eserlerle anlaşılacağı söylenmediği için B, 
modern toplumlarda insanların olumlu duygularından da söz 
edildiği için D, sanatçının tavrını tüm çağdaş insanların ser-
gilemesi gerektiğinden söz edilmediği için E seçeneklerine 
ulaşılamaz.

Cevap: C

18. Parçada ortaya bir eser koyan bütün sanatçıların övülme 
ihtiyacı hissettiği, övgü görmediği takdirde farklı tavırlar ser-
gileyebileceği ancak bu tavırlar içerisinde en sevimsiz olanın 
ise kendisini övmesi olduğu anlatılmıştır. Parçanın yazarı, 
övülme ihtiyacını ve sonuçlarını doğal karşılamış ancak sa-
natçının kendini övmesi konusundaki düşüncesini “Bence 
sanatçının sevimsizleştiği nokta da burasıdır.” cümlesiyle 
özetlemiştir. Bu düşünceyi en iyi ifade eden yargı ise B se-
çeneğinde verilmiştir.

Cevap: B

19. Parçada bilimsel çalışmaların büyük engellerle karşılaş-
maması gerektiğine dair bir ifade olmadığı için A, başarıyı 
hazmedemeyen insanlardan söz edilmediği için C, bilimin 
toplumdan önce geliştiğine değinilmediği için D, bilimsel ça-
lışmaların toplum için yapılmasının faydasından söz edilme-
diği için E seçeneklerine ulaşılamaz. Ancak parçada geçen 
“...bu zorlukların çalışmalarına engel olmaması için moralini 
hep yüksek tutmalı, bildiği yoldan şaşmamalıdır” ifadesin-
den ve verilen Einstein örneğinden B seçeneğindeki yargıya 
ulaşılabilir.

Cevap: B

20. Parçada sosyal psikologların yüksek başarı motivasyonu 
olan kişi ve toplumların başarıya daha çok yöneldiği ve bu 
kişi ve toplumlarda “ekonomik, sosyal gelişim ve değişim-
lerin, yeniliklerin” görüldüğü ifade edilmiştir. Yani yüksek 
başarı motivasyonu birden fazla alanda olumlu sonuçlar 
doğurmaktadır. Bu düşünceyi en iyi ifade eden yargı ise C 
seçeneğinde verilmiştir.

Cevap: C

21. Cümlede geçen “17 semender türünden biridir.” ifadesinden 
hareketle C seçeneğine ulaşılabilir.

Cevap: C
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22. Cümlede geçen “1880-1990’a kadar üretilmiş teknolojik pro-
jeler” ifadesinden hareketle D seçeneğine ulaşabiliriz.

Cevap: D

23. Cümlede geçen “Savaş uçağı enkazlarından topladığı par-
çaları kullanarak yeni bir uçak üreten” ifadesiyle D seçene-
ğine ulaşabiliriz.

Cevap: D

24. Cümlede geçen “Dünyanın dört bir yanından gelen” ifade-
sinden hareketle D seçeneğine ulaşabiliriz.

Cevap: D

25. Cümlede geçen “tarımın geleceği tehlikeye girmiştir.” ifade-
sinden hareketle E seçeneğine ulaşabiliriz. 

Cevap: E

26. Cümlede geçen “Sadece saray için değil, şehirdeki kişiler 
için…” ifadesinden hareketle 8 seçeneğine ulaşabiliriz. 

Cevap: B

27. Cümlede geçen “hemen yanındaki bostanda bugün bile ta-
rım yapılan” ifadesinden hareketle B seçeneğine ulaşılabilir. 

Cevap: B

28. Cümlede verilen oranlardan hareketle D seçeneğine ulaşa-
biliriz. 

Cevap: D

29. Cümlede geçen “Şarkılarının Türkçe versiyonları da” ifade-
sinden hareketle E seçeneğine ulaşabiliriz. 

Cevap: E

30. Cümlede geçen “hiçbir eser yoktur ki bu eserden izler ba-
rındırmamış olsun.” ifadesinden hareketle E seçeneğine 
ulaşabiliriz. 

Cevap: E

31. Cümlede geçen “sağladığı iş olanakları” ifadesinden hare-
ketle A seçeneğine ulaşabiliriz. 

Cevap: A

32. Cümlede geometrinin kullanıldığı yerlerle ilgili bilgi verilmiş-
tir. 

Cevap: E

33. Cümlede verilen oranlardan hareketle E seçeneğine ulaşa-
biliriz. 

Cevap: E

34. Cümlede geçen “… şekli gibi faktörlere bağlı olduğundan” 
ifadesinden hareketle D seçeneğine ulaşabiliriz. 

Cevap: D

35. Cümlede geçen “İlk kez” ifadesinden hareketle D seçeneği-
ne ulaşabiliriz. 

Cevap: D

36. Cümlede geçen “çok sayıda kalıntının ortaya çıkmasına ne-
den olmuştur.” ifadesinden hareketle C seçeneğine ulaşa-
biliriz. 

Cevap: C


