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1. Bu parçada eserin çağdaşları tarafından dışlandığı söyle-
nilmektedir. Bundan dolayı A seçeneğinde bulunan ifade ile 
döneminin özelliklerinden farklılık gösterdiği söylenebilir. Ay-
rıca B seçeneğinde yer alan dışlamadan da söz edebiliriz. 
Parçanın tamamında D seçeneğinde yer alan eserdeki dini 
nitelikten söz edilmektedir. Parçada yer alan “bilinen ilk bü-
yük eseri” ifadesiyle sonrasında yer alan eseri düşündüğü-
müzde bu tablodan başka ses getiren eserleri olduğundan 
söz edebiliriz. Böylelikle ulaşamayacağımız ifade C seçene-
ğinde yer almaktadır.

Cevap: C

2. Bu parçada XIV. yüzyılın felaketler yüzyılı olarak anılmasın-
da hem hastalıkların hem de ekonomik krizin etkili olduğun-
dan söz edilmektedir. Buradan hareketle A seçeneğini çı-
karabiliriz. Parçada cüzzamlıları ayrıma için özel kıyafetler, 
yüzükler olduğundan söz edilmektedir. Buradan hareketle B 
seçeneğini çıkarabiliriz. Veba hastalığının Asya’dan taşın-
dığından söz edilmektedir. Buradan hareketle D seçeneğini 
çıkarabiliriz. Parçada son kısımda ise E seçeneğine deği-
nilmiştir. Bundan dolayı çıkarılmayan cümle C seçeneğinde 
yer almaktadır.

Cevap: C

3. Bu parçada ekolojik evlerin hem Amerika’da hem de Avru-
pa’da görüldüğü söylenmektedir. Ama ekolojik evlerin bura-
larda aynı zamanda görüldüğüyle ilgili bir bilgi yer almamak-
tadır. Bundan dolayı A seçeneğinde yer alan ifade yanlıştır.

Cevap: A

4. Bu parçada filmin insan hayatındaki güzellikleri, zulmü ve 
ihtişamı gözler önüne serdiğinden söz edilmektedir. Bura-
dan A seçeneğini çıkarabiliriz. Parçada filmin beğeni topla-
dığından ve çarpıcı olduğundan söz ediliyor. Buradan B se-
çeneğini çıkarabiliriz. Bu filmin “Binbir Gece Masalları” adlı 
eserden esinlenerek ortaya çıktığından söz ediliyor. Bura-
dan C seçeneğini çıkarabiliriz. Parçada bu eserle ilgili olarak 
çarpıcılıktan söz ediliyor. Buradan D seçeceğini çıkarabiliriz. 
Parçadan çıkaramayacağımız ifade ise E seçeneğinde yer 
almaktadır.

Cevap: E

5. Parçada “ürünlerin satışıyla” ilgili bilgi verilmemektedir.
Cevap: E

6. Düşünceyi yavaşlatmak kavramı yazmanın sağladığı ola-
naklar içinde yer almamaktadır.

Cevap: E

7. Parçada Orhan Veli’nin dilini değiştirdiğine dair bir ifadeye 
yer verilmemektedir.

Cevap: E

8. Parçada “yaşamı toz pembe” görmekle ilgili bir ifadeye yer 
verilmemiştir.

Cevap: D

9. Parçada dilin söz varlığıyla ilgili bilgi verilmemektedir.
Cevap: A

10. Parçada “savaş karşıtı” ifadesine yer verilmemiştir.
Cevap: C
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11. Parçada geçen “Büyük şehirlerdeki aşırı trafik yoğunluğu da 
şirketlerin çalışanlarını mobil ve uzaktan çalışmaya yönlen-
dirmesine neden oluyor.” cümlesine göre A, “...çalışanların 
şirketteymiş gibi evlerinden işlerini takip etmesini sağlıyor.” 
ifadesine göre B, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ar-
tık şirketler elemanlarını artık evden çalıştırıyor. Bilgisayar, 
akıllı telefon, tablet gibi akıllı cihazların kullanımının yaygın-
laşması ile iş yapma şekilleri de değişiyor.” cümlelerinde C, 
“Şirketlere İnternet ile erişmek, telefon ve video konferansı 
gibi altyapılarını kullanmak, çalışanların şirketteymiş gibi ev-
lerinden işlerini takip etmesini sağlıyor.” cümlesinden D se-
çeneklerinin evden çalışmanın tercih edilmesinin nedenleri 
arasında olduğu görülmektedir. Ancak parçada E seçeneği-
ne dair bir ifade yoktur.

Cevap: E

12. Parçada geçen “Ben, herkesin acıyla büyüyüp yoğrulduğu-
na inanıyorum; acı, büyütüyor insanı.” cümlesine göre A ve 
D, “...diye düşündüğüm oldu ama bu kötücül ve bencil dü-
şünceyi hemen attım kafamdan.” ifadesine göre B, “Hayatın 
her döneminde, özellikle de kendi ayaklarınız üzerinde dur-
maya çalıştığınızda bu daha çok hissettiriyor kendini.” cüm-
lesine göre E seçenekleri parçadaki sözleri söyleyen sanat-
çının düşünceleri arasındadır. Ancak parçada C seçeneğine 
dair bir ifade yoktur.

Cevap: C

13. Parçada geçen “…güzel, sahici bir insanlık dünyasında ya-
şamayı arzu eder” ifadesine göre A, “kendini dıştan bencilce 
soyutlayan insanı buluruz” ifadesine göre C, “asalak yaşa-
dığı” ve “sevgilisiyle baş başa kapanacakları bir şato” ifade-
lerine göre D, “Ama başka insanlara ne ihtiyaç ne de özlem 
duyar o. Gözlerinin önüne sevgilisiyle baş başa kapanacak-
ları bir şato getirip durur.” İfadelerine göre E seçenekleri par-
çada sözü edilen kahramanın özellikleri arasındadır. Ancak 
parçada kahramanın hayallerinin gerçekle örtüşmeyeceğini 
bilmesiyle ilgili bir ifade yoktur.

Cevap: B

14. Parçada geçen “Aynı şekilde iş sonrası saatlerimiz de hep 
belirlenmiş bir programa göre devam eder.” ve “Zaman yine 
programlanmış, bizden ise bu belirlenen programa dakikası 
dakikasına uymamız istenmiştir.” cümlelerine göre A, “Üze-
rimize “zimmetlenmiş” olan birtakım görevler, yapmamız 
gerektiğine ikna edilip zorunlu kılındığımız pratikler” ifade-
sinden B, “İnsan, bugün içinde yer aldığı günlük yaşamın 
karmaşası içerisinde oradan oraya koşturmaktadır.” cümle-
sinden C, parçanın genelinde hep başkalarının istediği işleri 
yine onların belirlediği zamanlarda yaptığımızdan söz edil-
diği için E seçenekleri günümüz insanının yaşadığı sorun-
lar arasındadır. Ancak parçada D seçeneğine dair bir ifade 
yoktur.

Cevap: D

15. Parçada geçen “üç çocuğun yardımıyla” ifadesine göre A, 
film insan olmayan ziyaretçilerden bahsetmesinden ve tü-
müyle kurgusal olmasından dolayı B, “ET’nin akıllı telefon 
çağı versiyonu denebilir” ifadesine göre D, “Bu film, uzay-
lıların iyi olduğu çok küçük bir azınlığa giriyor.” cümlesine 
göre E seçeneklerinde verilenler sözü edilen filmin özellikleri 
arasındadır. Ancak parçada bu filmin işlenen konuyu ilk kez 
ele aldığına dair bir ifade yoktur.

Cevap: C

16. Parçada geçen “özellikle nefes darlığı belirtisinin olduğu” 
ifadesine göre A, “hava yollarının mikrobik olmayan kronik 
iltihapla daralması” ifadesine göre B, “her yüz erişkinden 
5-7’sinde, her yüz çocuktan 13-15’inde” ifadesine göre C, 
“mevsimsel değişiklik gösterebiliyor” ifadesine göre D seçe-
nekleri astımın özellikleri arasındadır. Ancak parçada bazen 
ilaçlarla düzeldiği belirtilse de kesin tedavinin ilaçlarla sağ-
lanması özelliğinden söz edilmemiştir.

Cevap: E
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17. Parçada oksitoksin hormonunun tek eşli sıçanlarda, çöl fa-
relerinde ve koyunlarda yapılan çalışmalarda emzirmeden 
sosyal davranışa etkili olduğu anlatıldığından A, “kolonideki 
sosyalleşme ve yardımlaşmayı daha da artırdığını göster-
di” ifadesinden B, hormonun “sevgi bağları, yardımlaşma, 
annelik duygusu, sosyalleşme” gibi olumlu duyguları körük-
lediği anlatıldığından D, “birbirinden çok farklı temel işlevleri 
düzenleyen son derece basit ama etkili bir hormon olduğu” 
ifadesinden E seçeneklerinin oksitoksinin özellikleri ara-
sında olduğu anlaşılır. Ancak parçada hormonun varlığının 
değil, “toplumsal etkisinin” hayvanlar üzerinde yapılan çalış-
malarda bulunduğu ifade edildiği için C seçeneğindeki yargı 
hormonun özellikleri arasında değildir.

Cevap: C

18. Parçada geçen “Tecrübeyle yetişmiş kişiler tek tek bazı işler 
yapar, onlar hakkında birer hüküm verebilirse de mesele-
yi her bakımdan göz önünde tutan öğütler vermek, planlar 
yapmak, düzenler kurmak özellikle bilgi sahibi kimselerin 
elinden gelir.” cümlesine göre B, “Okunan kitaplardan süs ol-
sun diye fazla faydalanmak gösteriş” ifadesine göre C, “Haz 
duyurmak konusundaki faydası, insan bir köşeye çekilip tek 
başına kaldığı zaman kendisini gösterir.” cümlesine göre D, 
“Okumaya fazla vakit harcamak uyuşukluktur.” cümlesine 
göre E seçeneklerinde verilenler okumanın sonrasında or-
taya çıkabilen olumlu veya olumsuz sonuçlara örnek olabilir. 
Ancak parçada daha önceki okumalara ve tecrübeye daya-
lı olarak “yeni” bulguların okunmadan yorumlanabilmesine 
dair bir ifade yoktur.

Cevap: A

19. Parçada kullanım yerleri hakkında bilgi verilmemiştir.
Cevap: E


