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1. Bu parçada yer alan “Herkes hayatını keyifli bir anlatı, bir 
öykü, bir efsane gibi algılar.” cümlesiyle vurgulanmak iste-
nen aslında hayatları ne şekilde olursa olsun herkesin ya-
şamına olumlu baktığı kastedilmektedir. Zaten parçanın ta-
mamında da bununla ilgili örnekler verilmiştir. Bundan dolayı 
doğru cevap B seçeneğidir.

Cevap: B

2. Bu parçada yer alan “Ben, devamlı olarak ticaret hukuku ile 
ilgilendiğimden ticaret avukatlığını tercih eder hale geldim.” 
cümlesinde “Siz niye ticaret avukatlığında uzmanlaşmayı 
seçtiniz?” sorusuna yanıt verilmiştir. Bundan dolayı doğru 
cevap C seçeneğidir.

Cevap: C

3. Bu soruda “Değişimi nasıl yarattığımız, değişime ne yaptığı-
mız ve ona nasıl yaklaştığımız gelişimimizi ya da gerileme-
mizi belirler.” ifadesinden değişimin yaşamımızı belirleyen 
bir zorunluluk olduğu anlamını çıkarabiliriz. Bundan dolayı 
doğru cevap C seçeneğidir.

Cevap: C

4. Bu parçada fiili ehliyete sahip olan ve fiili ehliyete sahip ol-
mayan kişilerin ayrımından söz edilmektedir. Mesela 12 ya-
şını doldurmamış kişilerin fiili ehliyeti olmaması gibi örnekler 
verebiliriz. Bu durumdan dolayı parçanın konusu kişilerin fiili 
ehliyete göre sınıflandırılmaları olacağından doğru cevap B 
seçeneğidir.

Cevap: B

5. Bu parçada Japonların gülümsemelerinin yazarı korkuttu-
ğundan söz ediliyor. Ayrıca “Bir maskenin üzerinde duruyor 
belki de gülümseme biz onu yanlış okuyoruz.” ifadesiyle Ja-
ponların bu gülümsemelerinin aslında çok da olumlu bir du-
rum olmadığı vurgulanmaktadır. Bundan dolayı bu anlama 
en uygun seçenek D seçeneğidir.

Cevap: D

6. Bu parçanın en baş kısmında yer alan “Toplum koşulları 
insanın çevresini oluşturur. İnsan, bu çevreyle uyum sağ-
ladıkça mutludur. Uyumsuzluk başladı mı mutsuzluk boy 
gösterir.” ifadelerinden insanın eğer çevresine ayak uydu-
rabilirse mutlu eğer çevresine ayak uyduramazsa mutsuz 
olacağı anlamını çıkarabiliriz. Bundan dolayı doğru cevap 
A seçeneğidir.

Cevap: A

7. Bu parçada üçüncü cümlede yer alan ifadede zilyetlik ile ma-
liklik arasındaki farka değinilmektedir. Parçanın tamamında 
da bu iki kavram farklı yönleriyle açıklanmaktadır. Bundan 
dolayı doğru cevap C seçeneğidir.

Cevap: C

8. Bu parçada iki anayasanın da hazırlandıktan sonra referan-
duma sunularak yürürlüğe konulması aralarındaki benzer-
liktir. 1982 anayasasında askeri kanatın üstün olması diğe-
rinde ise karma komisyonun son kararı vermesi farklılıktır. 
Böylelikle bu parçada anayasalar arasındaki benzerlik ve 
farklılıklardan söz edilmektedir. Bundan dolayı doğru cevap 
E seçeneğidir.

Cevap: E

9. A seçeneğinde “ceza çekmek (manevi bakımdan işlenen 
suçun ağırlığını çekip sıkıntı ve üzüntü içinde kalmak)”, B 
seçeneğinde “cezasını çekmek (hükmedilen cezayı tamam-
lamak)”, C seçeneğinde “cezaya çarptırılmak, cezalandı-
rılmak”, D seçeneğinde ise “cezasını çekmek (yaptığı bir 
kusur veya tedbirsizliğin zararına uğramak)” anlamı vardır. 
Öncüldeki cümlede altı çizili “cezasını bulmak” sözü ise “hak 
ettiği kötü sona uğramak” anlamını taşır. Bu anlam E seçe-
neğindeki cümlede verilmiştir.

Cevap: E
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10. Topluluk, farklı insanlardan oluşan kalabalıktır. Toplum ise 
ortak değer ve nitelikler ile bağlar oluşturmuş insanlardır. 
İnsanlar birbirini anlamazsa topluluktan topluma geçemez-
ler. Örneğin farklı dillerde birbirini anlamayan insanlar da bir 
topluluk olabilir ancak böyle bir toplum düşünülemez. Buna 
göre cümlede bu bağların oluşumunun dil sayesinde olduğu 
anlatılmaktadır. Dil, anlaşma vasıtasıyla ortak değer ve bağ-
lar oluşturarak toplum olmayı sağlar.

Cevap: A

11. Soru kökünde verilen “işin içinden sıyrılmak” deyimi “Bir şeyi 
anlamak, bir sorunu çözümlemek, Güç bir sorunu çözeme-
yince kestirip atmak, Bir konudan veya işten uzak durmak, 
kaçmak” anlamlarını taşır. Buna göre A, B, C ve D seçenek-
lerinde bu deyimin anlamı vardır. Ancak E seçeneğinde bu 
anlamları ifade eden bir söz kullanılmamıştır.

Cevap: E

12. Parçada hoşgörü kavramının günümüzde düşünce ve inanç 
ile olan ilişkisi üzerinde durulmuştur. Parçanın yazarı, hoş-
görünün günümüzde, eğitim ile elde edilecek şekilde karşıt 
görüşlere katlanabilmekten ibaret olmadığını; bu kavramın 
insanın varlığının doğal bir sonucu olduğunu anlatmak iste-
miştir. Bu düşünceyi en iyi ifade eden yargı ise A seçeneğin-
de verilmiştir.

Cevap: A

13. Parçada uluslar için dilin de tıpkı din gibi güçlü bir gelenek 
kaynağı, çerçevesi ve taşıyıcısı olduğu ifade edilmiştir. An-
cak dilin, toplumdaki bütün dengeleri sağladığı ve ulusun 
tüm özelliklerini somut olarak taşıdığı belirtilmiştir. Asıl an-
latılmak istenen de “insan topluluklarını bir yığın ve kitle ol-
maktan kurtararak aralarında duygu ve düşünce birliği olan 
bir toplum hâline getirir” ifadesinde gizlidir. Bu düşünceyi en 
iyi yansıtan yargı ise E seçeneğinde verilmiştir.

Cevap: E

14. Tekdüze ifadesinden hareketle “kalıplaşmış” yorumuna ula-
şabiliriz.

Cevap: A

15. Altı çizili ifadelerden hareketle C seçeneğine ulaşabiliriz.
Cevap: C

16. “Yalın” ifadesinden hareketle “sadeliğe” ulaşabiliriz.
Cevap: E

17. “Süzgecinden geçmek” ifadesinden hareketle “Muhakeme 
etmek” yorumuna ulaşabiliriz.

Cevap: C

18. Altı çizili ifadesinden hareketle B seçeneğine ulaşabiliriz.
Cevap: B

19. Altı çizili ifadesinden hareketle B seçeneğine ulaşabiliriz.
Cevap: B

20. “Eti, kemiği olma” ifadesinden hareketle “canlı” yorumuna 
ulaşabiliriz.

Cevap: D

21. “Pencereleri açmak” ifadesinden hareketle “alıştığım tarzın 
dışında, farklı” ifadesine ulaşabiliriz.

Cevap: A
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22. Parçada her sanat dalında sanatçıların özel yeteneklere sa-
hip insanlar olduğu ancak toplumda sadece doğuştan geldi-
ği sanılan bu yeteneklerle anıldıkları ve yeteneklerini “emek” 
ile geliştirdiklerinin görülmediği anlatılmıştır. Buna göre par-
çada asıl anlatılmak istenen, sanatçıların yeteneklere sahip 
insanlar olduğu ancak bunu binbir emekle kazandıklarıdır. 
Bu düşünceyi en iyi ifade eden yargı ise D seçeneğinde ve-
rilmiştir.

Cevap: D

23. Parçada yazarların çığlıklarına kulak veren toplumların bi-
linçlendiği ve aldatılamayacağı, böylece değerlerin koruna-
bileceği anlatılmıştır. Buna göre parçadaki altı çizili “bağıran 
insandır” sözüyle yazarların eserleri aracılığıyla, topluma 
yaşananları anlatan, onlara gerçekleri gösteren kişiler ol-
dukları anlatılmaktadır. Bu düşünceyi en iyi ifade eden yargı 
ise C seçeneğinde verilmiştir.

Cevap: C

24. Parçada kötülüğün ve şikâyetçi olduğumuz vahşet görün-
tülerinin giderek arttığı, iyiliğin ise gittikçe azaldığı ve bütün 
insanların bunu yaşadığı anlatılmıştır. Bu düşünceyi en iyi 
ifade eden yargı ise C seçeneğinde verilmiştir.

Cevap: C


