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1. Parçada geçen “Burada ses yoluyla, sadece roman kahra-
manının bilincinin işleyişini tahayyül ettirme söz konusudur.” 
cümlesine göre B, “hatta sözcük miktarının, imla ve nokta-
lama kurallarının görselliğidir” ifadesine göre C, “…hâl ve 
hareketlerini de görürüz/seyrederiz” ifadesine göre D, “yani 
seslerin, kelimelerin, cümlelerin, paragrafların kısacası sıra-
lanışın” ifadesinde özelden genele bir sıralanış söz konusu 
olduğu için E seçenekleri söylenebilir. Ancak parçada pa-
ragrafların sıralanışı ile anlatıcının tasvir gücü arasında dilin 
görselliği açısından bir bağlantı kurulmadığı için A seçeneği 
söylenemez. 

Cevap: A

2. Parçada geçen “Bu konuda bir araştırma yapılmış.” ifade-
sinden A, “E-kitap okuyanlarda uyku düzenleyici görevi olan 
melatonin seviyesinde yarıya varan azalma oluyor. Bu da 
uykuya daha geç dalma ve ertesi gün tam olarak uyanmakta 
zorlanma gibi etkileri beraberinde getiriyor.” cümlelerinden 
B, parçanın genelinde anlatılanlardan C, tablet ve e-kitaplar-
da mavi dalga boyuna yatkın ışıkları olduğundan söz edilip 
parçanın sonunda uykuya daha geç dalmaya neden olduğu 
söylendiği için E seçeneklerine ulaşılabilir. Ancak parçada 
basılı kitap okumanın melatonin seviyesini yarı yarıya yük-
selttiğine dair bir ifade yoktur.

Cevap: D

3. Parçada geçen “...arasında mutlaka bir bağlantı vardır” ifa-
desinden B, “...başlıklı bir metin olduğu gibi romanında ve 
başka metinlerinde de falcı, büyücü veya deli tipler vardır” 
ifadesinden C, “bu tip kahramanların söylediği sözler vası-
tasıyla … : davranışlarının yönünü değiştirmek…” ifadele-
rinden D, “geleceğe ilişkin merak ve geleceği kendi arzu-
muza göre biçimlendirme çabası ile ilgilidir” ifadesinden E 
seçenekleri çıkarılabilir. Ancak parçada A seçeneğine dair 
bir ifade yoktur.

Cevap: A

4. Parçada bir manzara betimlemesi yapıldığı için A, “ihtiyar, 
fısıldıyor, sevinçlerini paylaşıyor” sözleriyle kişileştirme ya-
pıldığı için C, “ağır ağır, yavaş yavaş” ikilemeleri kullanıldığı 
için D, kişisel görüşlere dayalı olarak yazıldığı için E seçe-
nekleri doğrudur. Ancak parçanın anlatımında herhangi bir 
tahmin ifadesi yoktur.

Cevap: B

5. Parçada geçen “Şehrin meşakkatli hayatından bunalan biz-
ler için” ifadesinden A ve E, “özgürlüğüne kavuşmak demek-
ti” ifadesinden B, “Bizler, yeşil yaylaların kara saçlı, kırmızı 
yanaklı özgür çocuklarıydık.” cümlesinden D seçeneklerine 
ulaşılabilir. Ancak parçada yaylaya gidemeyenlerin özgürlü-
ğü anlayamadığına dair bir ifade yoktur.

Cevap: C

6. Parçada geçen “gerçekliğe dayalı olarak kaleme alınmıştır” 
ifadesine göre A, “Fransızca kelimelerin yanı sıra … sade-
lik” ifadesine göre B, “Konu olarak üç ayrı kuşak arasındaki 
görüş, duygu ve yaşayış ayrılıkları üzerinde durulur bu eser-
de.” cümlesine göre C, “Hikâye ve romanlarımızın gelenek-
sel temalarından biri olan” ifadesine göre D seçenekleri söz 
konusu roman ile ilgili olarak söylenebilir. Ancak parçada E 
seçeneğine dair bir ifade yoktur.

Cevap: E

7. Parçada samimiyetin kişinin her şeyi göze alarak, yoğun bir 
çaba harcayarak, didinerek, zorlanarak ulaşacağı bir davra-
nış ve düşünüş olduğu anlatılmış; akla gelen her şeyi söy-
lemekle ve kâğıda dökmekle sağlanamayacağı belirtilmiştir. 
Ayrıca parçada samimiyete giden yolda insanların söyledi-
ği şeyleri umursamamak gerektiği belirtilmiş ancak hayatta 
karşılaşılan olayların, insanların tamamını ciddiye almamak-
la samimiyetin sağlanacağından söz edilmemiştir.

Cevap: B

8. Parçada geçen “Kıta, ülkemizin de taraf olduğu ‘Antarktika 
Antlaşması’ ile 53 ülkenin bayrağı altında yönetiliyor. Bu ant-
laşmaya göre 2048’e kadar kıtanın bütün yer altı ve yer üstü 
kaynakları koruma altında.” cümlelerinden B, “Kıtadaki buz-
lar, kara parçasının yaklaşık %99’unu kaplıyor.” cümlesin-
den C, “Tüm bunlar, insanoğlunun kıtaya yerleşememesine 
neden olmuş.” cümlesinden D, “...bütün yer altı ve yer üstü 
kaynakları koruma altında. Kıtada sadece bilimsel çalışma-
lara ve araştırma üslerinin faaliyet göstermesine izin verili-
yor.” cümlesinden E seçenekleri çıkarılabilir. Ancak parçada 
A seçeneğinin çıkarılabileceği bir yargı yoktur.

Cevap: A
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9. Parçada geçen “bakirliğini korumayı başarabilmiş, ayakta 
kalma savaşı veren” ifadelerinde insana ait özellikler insan 
dışındaki varlıklara aktarıldığı için B, “en güzel taraflarını, 
ender yerlerden, en güzel koylarından” ifadelerinde kar-
şılaştırmalara yer verildiğinden C, “ayakta kalmak, savaş 
vermek” deyimleri kullanıldığından D, “en güzel taraflarını 
almış, naifliğini, korumayı başarabilmiş, ender” gibi ifadeler 
kişisel görüş içerdiğinden E seçenekleri parçanın anlatımıy-
la ilgili olarak doğrudur. Ancak parçada pekiştirme, ikileme 
veya herhangi bir söz tekrarı olmadığı için A seçeneğinde 
yanlış bir bilgi verilmiştir.

Cevap: A

10. Parçada geçen “Hatta bu rakamı tutturmak bile mümkün de-
ğil” ifadesinden A, Finlandiya’daki bir laboratuvarda ve Bu-
merang Nebulası’ndaki bir buluttaki değerler örnek olarak 
verildiği için C, “alt limit olan -273 derece, bir şeyi ne kadar 
soğutursanız soğutun bundan daha soğuk olamayacağını 
söylüyor” ifadesinden D, “Ama doğal nedenlerle soğumuş 
olanlar içinde en düşük ısı rekoru Bumerang Nebulası’na ait. 
Gaz ve tozlardan oluşan bu bulut...” ifadesinden E seçenek-
leri çıkarılabilir. Ancak parçada B seçeneğine dair bir ifade 
yoktur.

Cevap: B

11. Parçada sosyal hizmetlerin her devlet tarafından ekonomik 
gücüne göre sunulduğu anlatıldığından A ve B, İskandinav-
ya ülkeleri, İsveç, Almanya farklı örnekler verildiğinden C, 
“hükümetçe denetlenen bağımsız kurumlarca sunulur” ifa-
desine göre E seçeneklerine ulaşılabilir. Ancak parçada D 
seçeneğine dair bir ifade yoktur, bu ifade parçaya göre Al-
manya ile ilgili bir durumdur.

Cevap: D

12. Parçada bilimsel bilgiyle teknik bilginin “sürekli” etkileşim ha-
linde olduğu anlatılmamıştır.

Cevap: A

13. Parçada toplum baskısından ve etkilerinden bahsedilme-
mektedir.

Cevap: E

14. Parçada kitleler olması iletişimle ilgili bilgi verilmemektedir.
Cevap: C

15. Parçada rollerin sürekliliğiyle ilgili bilgi verilmemektedir.
Cevap: A

16. Parçada “çıkarımların hatalı olması” ifadesine yer verilme-
miştir.

Cevap: C

17. Parçadan Camus’la ilgili anlaşılması zor ifadesine ulaşıla-
mamaktadır. 

Cevap: A


