
1.Yolunu belirlemiş, çizgisini çizmiş bir yazar olmak kolay iş 
değildir. Bir yazar, gözü ikide bir okuyucuya kaymadan ortaya 
bir eser koyabilmişse ona saygı duymak gerekir. Çünkü yazar 
kendisini ancak bu yolla istediği gibi ifade edebilir, özgün 
ürünler ortaya koyabilir. 
 
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Başkalarının görüşlerini almamak 
B) Başkalarına benzemekten kaçınmak 
C) Kendi düşüncelerini benimsetmeye çalışmak 
D) Okuyucuya değer vermemek 
E) Beğenilme kaygısı taşımamak 
 
 
 
 
 
 
2.Eleştiride güvenirlik, edebiyat kuyusunun karanlıklarına ışık 
tutabilmek amacıyla, bilimsel bilgilerden yararlanılarak 
sağlanır. Edebiyata ilişkin olguları yüzeysel olarak kavrayıp 
bilimsel bilgilerle denetlemeye kalkmak da bilimsel bir 
eleştiri niteliği taşımaz. 
 
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)Edebiyat eserlerinde, söylenenin ardındaki söylenmeyeni 
ortaya çıkarmak 
B)Sanatsal değeri önemsemeyen sanatçıları eleştirmek 
C)Edebiyat eserlerini günün koşullarına göre yorumlamak 
D)Metinde anlamı bilinmeyen sözcükleri açıklamak 

E)Geçerliliğini yitirmiş sanatsal ögeleri belirlemek 
 
 
 
 
 
3.1769’da Nicholas Cugnot adında bir Fransız askeri 
tarafından karada yol alan ilk mekanik taşıt yapılıncaya kadar 
kara taşımacılığı; katır, at gibi hayvanlar tarafından çekilen 
arabalarla sağlanıyordu. 
 
Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)Karada yol alan ilk mekanik taşıt askerî amaçlarla 
üretilmiştir. 
B)Mekanik taşıtlar, hayvan taşımacılığını sona erdirmiştir. 
C)Hayvan gücüyle çekilen kara araçları çok uzun süre 
kullanılmıştır. 
D)Mekanik taşıtlar, XVIII. yüzyılda yalnızca Fransa’da 
kullanılmıştır. 
E)Profesyonel taşımacılık faaliyetleri, XVIII. yüzyılda 
Fransa’da başlamıştır. 
 
 
 
 

4.Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Balkanların en 
kapsamlı festivallerinden biri olan Saraybosna Çocuk 
Festivali; palyaçolar, sihirbazlar ve renkli kostümlerle bol 
eğlence sunarken eğitici film gösterileri ve sanat atölyeleriyle 
de çocukların ufkunu genişletiyor. 
 
Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)Saraybosna Çocuk Festivali sadece Avrupa Birliği 
tarafından desteklenmektedir. 
B)Festivalde çocukların gelişimini destekleyecek etkinlikler 
de düzenlenmiştir. 
C)Saraybosna Çocuk Festivali, her yıl başka bir Balkan 
ülkesinde düzenlenmektedir. 
D)Bu yılki Saraybosna Çocuk Festivali UNICEF’in destekleriyle 
gerçekleştirilmiştir. 
E)Festivalin öncelikli amacı çocuklardaki sanat eğilimini 
ortaya çıkarmaktır. 
 
 
 
5.Keşanlı Ali Destanı adlı dizinin senaristi, eserin yazarı olan 
Haldun Taner’in kurduğu hikâyeyi bozmadan senaryoyu yeni 
bir bağlam içinde değerlendirmiş. 
 
Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)Eser, asıl hikâyeden yola çıkılarak yeni bir kurguyla diziye 
uyarlanmıştır. 
B)Senarist, romanın yazarından daha başarılı bulunmuştur. 
C)Haldun Taner’in eseri, günümüze başarılı bir şekilde 
uyarlanmıştır. 
D)Senarist, eseri diziye uyarlarken yazarın da görüşlerini 
almıştır. 
E)Haldun Taner’in eseri, yeni ve farklı teknikler kullanılarak 
uyarlanmıştır. 
 
 
 
6.(I) Namık Kemal ve Recaizade Mahmut Ekrem gibi 
romancılarımız olmasına rağmen Tanzimat’tan sonra sürekli 
roman yazan ve romanı her yönüyle dert edinen sanatçımız 
azdır. (II) Bu dönemin yazarları daha çok fikrî ve siyasi 
meselelerle uğraşmış, bir kısmı da birer romanla 
yetinmişlerdir. (III) Nabizade Nazım, Şemsettin Sami ve 
Samipaşazade Sezai bu yazarlardandır. 
(IV) Bunların hemen hepsi birer romandan sonra dikkatlerini 
başka alana yönelttiklerinden romanımızın bütün yükü 
Ahmet Mithat Efendi’ye kalmıştır. (V) Ahmet Mithat Efendi, 
yüze yakın hikâye, roman ve tercüme roman yayımlamıştır. 
 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-
sonuç ilişkisi vardır? 
 
A) I.    B) II.      C) III.    D) IV.       E) V. 
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7.(I) Şefkat, benim gözümde sanırım bir insanda 
bulunabilecek en önemli nitelik. (II) Cesaretten de, yiğitlikten 
de, cömertlikten de önemli bence. (III) En önemlisiyse 
çevrenizdeki dünyayı ışıl ışıl gözlerle izlemek. (IV) Çünkü en 
büyük sırlar, onları her zaman en olmadık yerlerde 
arayanlarla çözüme ulaşır. 
(V) Oyun oynarsanız hayat daha eğlenceli olur ve 
unutulmamalıdır ki büyüye inanmayanlar onu bulamazlar. 
(VI) Hayat, bir şeye ilgi duyuyorsam tam hız üstüne gitmem 
gerektiğini öğretti bana. 
 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, altı çizili 
söze anlamca en yakındır? 
 
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) VI 
 
 
 
 
8.Gerçekten şaşırtıcı, etkileyici ve garip bir ustalık barındıran 
bu öyküler, edebiyat tarihimiz açısından incelenmeye değer 
olduğu kadar, bugün yazılmış gibi taze ve aşınmamış 
konularıyla, akıcı üslubuyla da bize okuma zevki yaşatacak bir 
nitelik taşıyor. 
 
Bu cümlede sözü edilen öyküler aşağıdakilerden hangisiyle 
nitelendirilemez? 
 
A) Alışılmıştan farklı olan 
B) Okuyanda iz bırakan 
C) Sanat değeri taşıyan 
D) Yenilikler içeren 
E) Belli bir mesaj içeren 
 
 
 
9.(I) Yazar, oldukça akıcı bir dille kaleme almış denemelerini. 
(II) Dedikoduya, söylentiye yüz vermemiş; yazdıklarını, 
kitaplardan ve dergilerden okuduklarının üzerine inşa etmiş.  
(III) Ama başvurduğu kaynakları her zaman tam olarak 
açıklamamış. 
(IV) Kuşkusuz denemenin akıcılığında, kaynak vermek, 
dipnotlar oluşturmak okuru tökezletir ama kitabın sonuna bir 
kaynakça konulsa iyi olurdu. 
(V) Böylece yazarın denemelerindeki bilgilerin izini sürer, 
zevkli okumalara doğru yol alabilirdik. 
 
Bir yazarın anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış 
cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A)I. cümlede, anlatımına ilişkin bilgi verilmiştir. 
B)II. cümlede, güvenirliğinden kuşku duyduğu bilgileri 
kullanmadığı açıklanmıştır. 
C)III. cümlede, bazı bilgilerin saklı kalmasının zorunluluğu dile 
getirilmiştir. 
D)IV. cümlede, bir öneri, sakıncasıyla birlikte ortaya 
konmuştur. 
E)V. cümlede, önceki cümlede sözü edilenin sağlayacağı 
yararlar belirtilmiştir. 
 

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-yor” eki, 
diğerlerinden farklı bir zaman anlamı katmıştır? 
 
A)Astronomlar, evrenimizi giderek artan bir hızla genişleten 
gizemli hızlandırıcıyı “karanlık enerji” olarak adlandırıyor. 
 
B)Piri Reis’in Dünya haritasını yıllarca araştıran ve bu konuda 
kitap yazan, ünlü erken dönem kartografya tarihi uzmanı, bir 
derginin konuğu olarak İstanbul’a geliyor. 
 
C)Genetik ve çevresel faktörler etkileşerek otizmin ortaya 
çıkmasında rol oynuyor. 
 
 
D)Bataklık yakınlarında yaşayan sülün boyutundaki hoatzin 
kuşu, yiyeceklerini fermente ederek sindiriyor. 
 
E)Her defasında ne bulacağımı hiç bilmeden suya dalıyor ve 
her defasında gördüklerim karşısında büyülenmiş olarak 
sudan çıkıyorum. 
 
 
 
 
 
 
 
11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bu” sözcüğü, sözcük 
türü bakımından ötekilerden farklıdır? 
 
A)Bu sonuçlara ulaşmak hepimiz için oldukça zor oldu. 
B)Herkesin yaşama hakkı vardır ve bu kutsaldır. 
C)Görsel veriler yardımıyla bunların öğretilmesi daha etkili. 
D)Ne kadar açıklamaya çalışsa da bunun bir yararı 
olmayacaktı. 
E)Bu onun tek başına üstesinden gelebileceği bir sorun 
değildi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.Alnıma düştükçe damlalar sıkça  
      Kalbimi karanlık şeylerle yordum,  
      Etrafı acı bir gölge sardıkça 
     Siz gülüyordunuz, ben ağlıyordum. 
 
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? 
 
A) Ünlü düşmesi               B) Ünlü daralması 
 
C) Ünsüz benzeşmesi D) Ünsüz düşmesi 
 
                         E) Ünsüz yumuşaması 
 
 
 



13.Duvara bir titiz örümcek gibi,  
İnce dertlerimle işledim bir ağ.  
Ruhum, gün doğunca sönecek gibi,  
Şimdiden hayata ediyor veda. 
 
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
 
A) Zaman zarfı                 B) Edat 
 
C) İsim-fiil                D)Birleşik eylem 
 
                           E) Belgisiz sıfat 
  
 
 
 
 
14.(I) Tiyatro, toplumla birtakım ortak değerlerde birleşmek 
zorundadır. (II) Yazarın kişisel eğilimleri ile sosyal eğilimler 
arasında bir uyum varsa tiyatro büyük toplulukların bir ifade 
vasıtası olur. (III) Orta Çağ Avrupa’sında rastlanan böyle 
topluluklar günümüzde yoktur. (IV) Tiyatro bazen de toplum 
içinde sadece belli bir zümrenin görüşlerini, değer yargılarını 
yansıtır.(V) O zaman da sahneye aktarılan değerler, 
toplumun bir kesiminin görünümü olur. 
 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır? 
 
A)I. cümle özne, belirtisiz nesne ve yüklemden oluşmuştur. 
B)II. cümle, şartlı birleşik cümle olup yan cümle temel 
cümlenin zarf tümlecidir. 
C)III. cümle özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşan bir isim 
cümlesidir. 
D)IV. cümlede, birden fazla belirtili nesne vardır. 
E)V. cümlenin öznesi sıfat tamlamasıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
15.İspanyol edebiyatının altın kalemi Cervantes, Don Kişot 
adlı ölümsüz eserinde, onuru için savaşan ve ölen, parası 
ölçüsünde değil, ahlaki erdemleri ölçüsünde saygı gören 
insan tipini ortaya koyarken aynı zamanda karmaşık bir çağı 
da özetliyordu. 
 
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
 
A) İsim tamlaması 
B) Sayı sıfatı 
C) III. tekil iyelik ekiyle çekimlenmiş sözcük 
D) Birden fazla yapım eki almış sözcük 
E) Ünlü uyumuna uymayan ek 
 
 
 
 
 

16. Işıldayan canlıların ilginç dünyasının bilim insanlarının 
                                                                                         I 
yanı sıra film yapımcılarını da meraklandırdığını ve 
   II                   III 
onlara ilham verdiğini görüyoruz. Bazılarınız Avatar adlı 
 
bilim kurgu filmini sinemada seyretmişsinizdir. Pandora 
      IV 
 
isimli bir uyduda yaşayan mavi renkli insanların ve 
 
ışıldayan canlıların ekrandaki görüntüleri sahiden de 
                                                                                   V 
büyüleyiciydi. 
 
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı 
yanlıştır? 
 
A) I.    B) II.    C) III.          D) IV.          E) V. 
 
 
 
17.Bitpazarının girişinde duruyorsun. Birazdan bambaşka bir 
dünyaya dalacaksın. Sabahın erken saatlerinde gelmişler (I) 
tezgâhlarını dizmişler (II) geçmişlerinde ne var (III) ne yoksa 
bir bir sermişler. Sana da tuhaf gelmiyor mu, anılarına fiyat 
biçmiş olmaları? Burada çok dikkatli yürümelisin. Yanından 
geçeceğin küçücük oyuncağın bir düğmesinin bile öyküsü 
vardır, eşyaların seslerini duyacaksın (IV) bildiğin oyuncaklara 
benzemez bunlar (V) hepsi sahibinin sesini taşır. 
 
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine, herhangi 
bir noktalama işareti koymaya gerek yoktur? 
 
A) I.              B) II.      C) III.   D) IV.     E) V. 
 
 
18.I.Galileo, Rönesans ile Aydınlanma’nın etkilerinin gözle 
görülür hâle geldiği bir dönemde yaşadı. 
II.Bu dönem sadece siyaset, sanat ve din alanlarında değil, 
bilim alanında da ciddi bir yenileşmenin yaşandığı, doğayı 
matematikle kavramanın daha temel bir yaklaşım hâline 
geldiği bir dönemdi. 
III.Matematik giderek Galileo için yaşamın bütün gizlerini 
açabilecek bir anahtar hâline geldi. 
IV.Tıp okumak üzere gönderildiği üniversitede, tıp yerine 
matematiği yeğlemesi, Galileo’nun bütün yaşamını 
belirleyecek bir sürecin başlangıcı oldu. 
V.Bu, bilimsel çalışmalarına da yansıdı ve fizik biliminin hem 
matematikselleşmesinde hem de modern biçimine 
kavuşmasında büyük rol oynadı. 
 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün 
oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi 
gerekir? 
 
A) I ile IV B) II ile III C) III ile IV 
 
                  D) III ile V E) IV ile V 
 
 



19.(I) Çocukluğumda korkumdan bir türlü binemediğim 
seyyar salıncaklara geçenlerde Kuştepe’de rastladım. 
(İİ)Onlar özellikle eski İstanbul’un vazgeçilmezleriydi. 
(İİİ)Geliş günlerini iple çeken çocuklar harçlıklarının bir 
kısmını onlar için ayırırlardı. (IV) Salıncak kurulduğundaysa 
hevesle koşup birini kapmaya çalışırlardı. (V) Salıncağın elle 
çevrilerek dönen bir düzeneği vardı, salıncaklar dolunca 
merkezde duran adam sabırla sabahtan akşama kadar bu 
düzeneği çevirirdi. (VI) Belki de hâlâ içimizdeki çocukluk 
götürüyor bizi bu salıncaklara bindiğimiz eski günlere. 
 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, 
düşüncenin akışını bozmaktadır? 
 
A) II.      B) III.          C) IV.       D) V.         E) VI. 
 
 
20.Bir insanın düşünceleri başkalarına gülünç denecek kadar 
yanlış, saçma gelebilir. Okurken ister güler ister alay ederiz. 
Kime ne! Ama iş yazıya dökülünce o düşüncelerin yanlış 
olduğunu belirtmekten, kendi düşüncelerimizi ileri 
sürmekten öteye geçmemiz tartışma sözcüğüne sığmaz. 
Üstelik şu da bir gerçek: Günümüzde yalnız gülünç olduğu 
sanılan düşünceler değil, her karşıt düşünce alaya alınıyor. 
 
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
 
A) Öznellik söz konusudur. 
B) Kanıt gösterilmiştir. 
C) Genelleme yapılmıştır. 
D) Deyim kullanılmıştır. 
E) Açıklama yapılmıştır. 
 
 
 
21. Bursa’daki Koza Han’ın dört girişi vardır ve bu 
kapıların hangisinden girilirse ona göre farklı yorumlar 
yapılır. Çünkü hana girdiğiniz kapı sizi ele verir. Ulu Cami 
tarafındaki alçak gönüllü kapıdan girdiyseniz muhtemelen 
şehre yabancısınız, turistik bir merakla girmişsiniz ve 
oturmaya niyetiniz yoktur. Kapalıçarşı tarafından girdiyseniz 
soluklanmaya ihtiyacınız var demektir. Eğer Orhan Bey 
Camisi’nin aralığındaki kapıdan girenlerdenseniz sizin 
almakla, vermekle, gezmekle işiniz yok. Öğrencisiniz veya 
öğrenciliğinizin hatıraları çok taze. Ama yok, ben bunların 
hiçbirinden değil, dördüncü kapıdan girdim derseniz bu çok 
şaşırtıcı. Çünkü bu kapı, usta gözlerden gizlenmiş gibidir. Bu 
şehrin gizli kapılarını ve yollarını bilecek kadar şehirle içli dışlı 
olmuş birinin rehbere ihtiyacı mı olur? O, zaten kendine 
ördüğü koza ile Koza Han’ın meydanına sığmayacak kadar 
büyük bir şehir olmuştur. 
 
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
 
A) Birinci kişili anlatım söz konusudur. 
B) Sözde soru cümlesine yer verilmiştir. 
C) Konuşma havası içinde oluşturulmuştur. 
D) Kişileştirmeden yararlanılmıştır. 
E) Betimleyici ögeler kullanılmıştır. 

22.Buzdolabının icadı, kuşkusuz dondurma yapımını da 
etkiledi. Buzdolabı ülkemizde kullanılmaya başlamadan önce 
bir alaturka bir de alafranga dondurma vardı. Alafranga 
dondurmaya “kalıp dondurma” da denirdi. Bu dondurma 
gerçekten de buz kalıbı gibi kaskatı olurdu. Önce içine kar 
doldurulmuş bir fıçıya silindire benzer bir kalıp yerleştirilir, 
bu kalıbın içine de dondurma malzemesi konurdu. Kar 
eridikçe yenisi ilave edilerek malzemenin bu kalıpta donması 
sağlanırdı. Çikolatalı, çilekli ve kremalısı yapılırdı. Alaturka 
dondurma ise buz katılığında değil, kar yumuşaklığında 
olurdu. Kenarları oluk oluk, yaldızlı veya çiçekli, iç içe geçmiş 
küçük kayık tabaklarda yenirdi. En çok kaymaklı ve vişneli 
türleri tercih edilirdi. 
 
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
 
A) Karşılaştırma yapılmıştır. 
B) İkileme kullanılmıştır. 
C) Benzetmeden yararlanılmıştır. 
D) Tahminde bulunulmuştur. 
E) Açıklama yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.İkinci Dünya Savaşı bittiği gün, Üçüncü Dünya Savaşı 
hazırlıkları başladı. Yarına güven diye bir şey kalmadı. Yarının 
ne olacağı kestirilemeyince gününü gün etmek, günü gününe 
yaşamak bir ilke oluverdi. Sanat ve edebiyat da elbette bu 
havanın dışında kalamazdı. Günübirlik yaşayan insanlar gibi, 
sanatçılar da kalıcı olmayı bir yana bırakıp günü kurtarmaya 
uygun eserler vermeye koyuldular. ----. 
 
Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre, 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
 
A)Ancak bu tür eserler, geçmişin acılarını başarılı biçimde 
yansıtıyordu 
B)Bir tek eser için yıllarını veren sanatçılar artık tarihe 
karışmıştı 
C)Böylece hızlı üreten, verimli bir sanatçı topluluğu oluştu 
D)Bu yeni yaklaşım, gençlikle sanat arasındaki kopukluğu 
giderdi 
E)Böylece sanat ürünleri, toplumun gerçekleriyle uyumlu 
hâle geldi ve değer kazandı. 
 



24.Büyük İskender’in, yastığı altından hiç eksik etmediği iki 
silah varmış derler: kılıcı, bir de İlyada. Bilge Aristoteles’in bu 
ünlü öğrencisi, o kılıçla çok kesmiş biçmiş ama o kitabı kılıca 
kırdırmamış hiçbir zaman. Günümüzdeyse “Neler 
okursunuz?” türünden bir soruyu, adı okumaza çıkmasın diye 
yanıtlayan birçok kimse arasında, Pekos Bill, Red Kit benzeri 
şeyler okumaya bayıldığını söyleyenler bile var. İlyada nere, 
Red Kit nere diyeceksiniz ama gene de aradaki yüzyıllar boşa 
geçmiş sayılmaz. Kitapları üstünkörü suçlayan, okuyana için 
için öfke duyanların bile, “Ben okumam.” demeyi kendilerine 
yedirememeleri ilginçtir. ----. 
 
Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre, 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
 
A)Dolayısıyla günümüzün gerçek anlamda çağdaş ve 
düşünen insanı, az da olsa okuyan insandır 
B)Okumanın tükenmez kaynağından, herkes kendi istediği 
kadar pay alır 
C)Çağlar boyunca insanoğlu hep kitaplarla düşünegelmiş, 
kitaplar aracılığıyla ortaya koymuştur düşüncesini 
D)Okumaya dair bütün bu olumlu düşüncelere rağmen 
ülkemizde okuma oranının düşük olması da bir başka 
çelişkidir 
E)Arka kapıdan da olsa okumaya bir yerden bulaşmış 
olmanın onuru, böylelerine yeter de artar bile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.Her dönem, kendi sanatsal iktidarını içinde taşır. 
Simgecilerin döneminde klasisizm yanlıları, gerçeküstücülerin 
döneminde simgecilik yanlıları itibar görmez olmuştur. Bizde 
de öyle değil mi? Garip akımı kendi gününde Hececileri nasıl 
gündemden düşürmüşse İkinci Yeni de Garip’i kendi şiir 
anlayışından dışlamıştır. Bu durumlarda bireyler ve eserleri 
yok sayılmaz. Onların araçları ve dilleri aşılır. Bir bakıma, 
edebiyatın geleneksel yasasıdır bu. ----. 
 
Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre, 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
 
A)Geçmiş bitmeden, şimdi tükenmek zorunda kalır 
B)Öyle ki kısa bir süre içinde bu yırtıcı tavrı kendi varlık 
nedenine yöneltmekte gecikmez 
C)Bir sonraki edebî hareket, bir sonraki dil öncekinin de 
güncelliğini yitirmesine neden olur 
D)Edebiyat düzleminde, bu olgularla yetinmek açıklama 
sürecini kesintili kılar 
E)Arkada kalan her şiir hareketinin üyeleri teker teker 
unutulur 
 

26.Hem roman hem de öykü yazan Truman Capote da 
öyküye farklı bir rol biçenlerdendir. Capote özellikle kısa 
öykünün yazar için bir tür parmak jimnastiği olarak 
değerlendirilmesine itiraz eder. 
 
Capote’nun kısa öyküyle ilgili olarak karşı çıktığı durum 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Roman ile eş değer tutulması 
B) Kolayca yazıldığının düşünülmesi 
C) Hacimsiz olarak kabul edilmesi 
D) Anlatımın yavan olarak görülmesi 
E) Okur kitlesinin farklı gösterilmesi 
 
 
 
 
27.Ünlü psikolog William James şöyle diyor: “Eylem, duyguyu 
izler gibi görünür ama aslında duygu ve eylem birlikte gider. 
Bu yüzden, iradenin denetiminde olan eylemi düzenleyerek 
duyguları da düzenleyebilirsiniz.” 
 
William James bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini 
vurgulamıştır? 
 
A)Genellikle duygular, bütün davranışları biçimlendirir. 
B)Her davranış, aslında farkında olunmayan bazı 
duygulardan kaynaklanır. 
C)İnsan, duygularını kolaylıkla denetim altına alabilir. 
D)Davranışları kontrol edebilmek, duyguları da kontrol 
edebilmeyi sağlar. 
E)Duygularla uyuşmasa da yanlış davranışlardan 
vazgeçilmelidir. 
 
 
 
 
 
 
28.Gençliğimizde bir yanda “ağır” kitaplar vardı, bunlar edebî 
eserlerdi. Öte yanda da fotoromanlar, aşk ve cinayet 
romanları... Kitap deyince biz birinci türü kastederdik, ikinci 
türün adı bile geçmezdi. Aslında onları da okurduk ama onlar 
çekinerek okunan şeylerdi. Ben çekindiğimi değil, fazla 
okursam aptallaşırım diye korktuğumu hatırlıyorum. Şimdi 
okurlar, bu türden gariplikler yaşamıyorlar. Çünkü bizim ciddi 
kitap olarak algıladığımız hatta yücelttiğimiz şey, artık eski 
yerinde değil. Okur değişti, kitap da değişti. 
 
Bu parçadan kitaplarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi 
çıkarılabilir? 
 
A)Eğitici amaçla yazılanların bir dönemde çok okunduğu 
B)Sanatsal niteliklilerin zaman içinde önceki kadar ilgi 
görmediği 
C)Şiddet ögeleri içerenlerin her zaman tercih edildiği 
D)Kolay okunurluğun, onların değerini gösterdiği 
E)Kimilerinin, okurların yaşantısına yönelik olmadığı 
 
 
 



29.Hayatın birçok alanında yapay zekâ uygulamalarından 
faydalanılsa da ABD’deki bir üniversitede yapılan araştırma 
acı gerçeği ortaya çıkardı: Ne kadar gelişmiş olursa olsun, 
mevcut yapay zekâ, ancak dört yaşındaki bir çocuğun 
zekâsıyla kıyaslanabilecek düzeyde. Yapay zekâ uygulamaları, 
benzerlikleri ayırma konusundaki güçlü yetenekleri ve eşsiz 
kelime hazinelerine rağmen testte en basit “Neden?” 
sorusuna bile yanıt verememiş. Araştırmacılara göre bunun 
nedeni, yaşam tecrübesi eksikliği. 
 
I.Gerçekleştirilenlerin beklentileri karşılamadığına 
II.ABD’deki üniversitelerin daha fazla çalışma yaptığına 
III. Çalışmaların her ülkede desteklendiğine 
 
Bu parçada yapay zekâ uygulamalarına ilişkin olarak 
yukarıdakilerden hangilerine değinilmiştir? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 
 
                    D) I ve III E) II ve III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.Sanatçıların bütün eserlerinin bir arada yayımlanması, 
benim öteden beri özlemini çektiğim bir kültür etkinliğidir. 
Biz sanatçılarımızı antolojilerden, tesadüfen ele geçen bazı 
kitaplardaki hükümlerden parça parça tanımaya veya o 
sanatçının derecesinde olmayan kişilerin 
sadeleştirmelerinden okumaya mahkûm gibiyiz. Yabancı 
ülkelerde sadece belli başlı sanatçıların değil, ikinci hatta 
üçüncü derecedeki sanatçıların bile birden fazla yayınevi 
tarafından basılan külliyatlarıyla karşılaştıkça biraz 
kıskandığımı itiraf etmeliyim, neden bizde de böyle değil 
diye. 
 
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yakınılan durumlardan 
biridir? 
 
A)Sanatçılarla ilgili akademik çalışmaların azlığı 
B)Sadece tanınmış sanatçılarla ilgili araştırma yapılması 
C)Sanatçıların yüzeysel bilgilerle değerlendirilmesi 
D)Sanatçılara yönelik tanıtım etkinliklerinin yetersizliği 
E)Sanatçıların eserlerinin bir bütün olarak okuyucuya 
sunulmaması 
 
 
 

31.Küresel ısınma, çağımızın sorunu. Bu sorun yüzünden yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya olan canlı türlerini ve 
ekosistemleri korumak oldukça pahalı bir iş. Zira bu, o 
arazinin başka amaçlar için kullanımının önlenmesi, koruma 
için insan kaynağı ve altyapı oluşturulması, korunan alanın 
bilimsel olarak izlenmesi gibi pek çok alanda çalışmayı 
gerektiriyor. Habitatların küresel ısınmadan nasıl 
etkileneceğine, bunun canlılar açısından ne gibi sorunlar 
oluşturacağına dair araştırmalar sürüyor. Varılan bazı 
sonuçlar, türlerin iklim değişiminden etkilenmemesi için 
koruma alanlarının genişletilmesi gerektiğini ve koruma 
maliyetlerinin ikiye katlanacağını gösteriyor. 
 
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir? 
 
A)Türlerin devamını sağlamak için yapılacak tek iş insanları 
bilinçlendirmektir. 
B)Canlı türlerini ve ekosistemleri korumak, gelecekte de 
insanlığın uğraşı alanlarından biri olacaktır. 
C)Türlerin korunmasıyla ilgili araştırmaların üniversiteler 
tarafından desteklenmesi gerekmektedir. 
D)İnsanlara alternatif yaşam alanları oluşturmak, canlı 
türlerinin korunmasına katkı sağlayacaktır. 
E)Araştırmalar daha çok, yetersiz olan kaynakların korunması 
üzerine yoğunlaşmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.Sinema filmlerinin geniş yığınlarca izlenebilmesi içerik ve 
biçimce kolay algılanabilir olmasına bağlıdır. Yapımcılar da 
yönetmenin alışılmışın dışında çalışmalar yapmasına 
genellikle izin vermemektedir. Çünkü bu türden 
çalışmalarda, seçilen senaryoların beğenilme olasılığı 
düşüktür. Yine de sıra dışı yapımlar ortaya çıkıyorsa bu; risk 
alan bağımsız yapımcıların, değişik bir bakış açısı olan 
yönetmenlerin çabalarının sonucudur. Ayrıca seçici 
izleyicinin, üretilen sıradan filmlere ilgi göstermemesi 
nedeniyle yeni arayışların zorunlu hâle gelişi de buna yol 
açan başka bir etkendir. 
 
Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 
 
A)Sinema izleyicisinin beklentilerinin, filmler üzerindeki bazı 
etkilerine 
B)Yoğun içeriği olan filmlerin çok ilgi görmediğine 
C)Farklı bir ürün ortaya koymanın bazı sıkıntıları göze almayı 
gerektirdiğine 
D)Çekilen yeni filmlerin içerik bakımından tartışmalara yol 
açtığına 
E)Senaryo seçiminde yapımcıların etkin olduğuna 
 
 
 
 



33.Kişiler arası iletişim, kaynak ve hedef konumundaki 
kişilerin aynı ortamda ve karşılıklı etkileşim içinde bulunması 
zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. İletişim sürecinde 
taraflar arasındaki etkileşimin olduğu her karşılaşma, bilgi 
alışverişi, kişiler arasında ortaya çıkan güven ve yakınlık da 
iletişimin kapsamına girmektedir. Dolayısıyla kişiler arası 
iletişimde dil kadar jest, mimik gibi bedensel ifadeler ve 
sessizlik de iletişim kurmaya yarayan araçlar arasında yer 
almaktadır. 
 
I.Beden hareketleri iletişimde önemli rol oynayan 
unsurlardan biridir. 
II.İletişim akışını sağlayanlardan biri de karşılıklı güven 
duygusudur. 
III.İletişimi etkili kılan unsurların başında tarafların öz güvene 
sahip olmaları gelmektedir. 
 
Bu parçadan kişiler arası iletişimle ilgili olarak 
yukarıdakilerden hangileri çıkarılamaz? 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
 
                D) I ve III E) II ve III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34.Yaza yaza gördüm ki dil; benim için bir araç değil  
eserin temeli, iskeleti, her şeyi. Bu noktaya vardığınızda, artık 
dili süslemenin, benzetmelere gitmenin, bol bol niteleme 
sıfatlarını kullanmanın bir anlamı olmadığını görüyorsunuz. 
Göz boyamadan, söz sanatlarının yaldızıyla içi boş imgeler 
oluşturmadan, yalın, olduğunca yalın, yalansız dolansız bir 
anlatım… 
 
I. Sade bir anlatımı benimsemiştir. 
II. Dili, eserlerinin ana malzemesi olarak görür. 
III. Betimlemelere az yer verir. 
IV. Malzemesi nesneler ve insanlar olan büyülü bir dünya 
sunar. 
 
Kendisinden böyle söz eden bir yazar için yukarıdakilerden 
hangileri söylenemez? 
 
A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve II 
 
D) I ve III E) III ve IV 
 
 
 

 
35.Kültür, sanat ve edebiyat dergileri; bir milletin, bir ülkenin 
kültür hayatını, geçmişteki edebî ortamlarını ve 
dalgalanmalarını, fikir hareketlerini takip edebilmek 
açısından önemli yayınlardır. Dergiler, bir bakıma, 
dönemlerinin kültür sanat grafikleridir. Âdeta, sürekli bir 
metcezir hâlinde yükselen, kabaran veya kan kaybeden 
kültür ve sanat ortamlarını bütün açıklığıyla gösteren 
haftalık, aylık yahut iki aylık tablolar da diyebiliriz dergilere. 
Geçmişin kültürel mirasını, gelecek kuşaklara aktarmak 
bakımından da dergiler önemli bir görevi üstlenirler. 
 
Bu parçada dergilerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine 
değinilmemiştir? 
 
A) Genç yazarlar için bir vitrin niteliği taşıdığına 
B) Eskiyle yeni arasında bir bağ kurduğuna 
C) Ait olduğu döneme tanıklık ettiğine 
D) Toplumun düşünce dünyasını tanıtan bir araç olduğuna 
E) Belirli aralıklarla yayımlandığına 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36.Ayrıntıları ustaca işlemesi, ayrıntılarda dolanarak ele 
aldığı konuyu özü ve bütünlüğü bakımından dile getirmeye 
yönelmesi, Nermi Uygur’un denemeciliğinin belirgin 
özellikleri arasındadır. Uygur’un felsefi söyleminin okuru da 
kapsayan bir diyaloğa dönüştüğü görülür. Başkasıyla ve bir 
başkası olarak kendisiyle sürekli bir söyleşi ve diyalog tarzının 
ön planda olduğu denemeleri; felsefi ve edebî olanın iç içe 
geçtiği, özgün bir biçime büründüğü, döne döne okunacak 
metinlerdir. Belki bu diyalog sürecinin bir özelliği olarak ele 
alıp işlediği sorunlar ve olgular konusunda kesin bir sonuca 
ulaşmaktan çok, sürdürülen bir arayış ve okuru da bu arayış 
sürecine yöneltme eğilimi dikkati çeker. Uygur’un 
denemeleri böylece, okuru da düşünmeye, araştırmaya ve 
denemeye çağırır. 
 
Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi Nermi Uygur’un 
denemelerinin bir özelliği değildir? 
 
A) Sorunlar üzerinde düşündürme 
B) Özü yakalamak için detaylara inme 
C) Konuları bir bütünlük içinde ele alma 
D) Düşünceleri edebî bir form içinde verme 
E) Sorunları söyleşi yoluyla çözüme kavuşturma 
 
 
 



 
37. - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 
 
Yazmak için yaşanır, yaşamak için yazılır. Birbirini bütünleyen 
değerlerdir yazmak ve yaşamak. Yazar, küçük yaşlardan 
başlayarak duyumsar bunu. Güçlü bir var olma baskısı olarak 
hisseder. Her durumda, her koşulda, her dönemde 
duygularını, düşüncelerini kâğıda dökmek ister. İçinde 
yaşadığı dönemin insanlarına, belki de gelecektekilere bir 
sesleniş olsun diye. Elli yıl, yüz yıl, iki yüz yıl sonra! Kim açar 
bu yaprakları? Kim karıştırır bu kitapları? Binlerce yazı, 
binlerce kitap yayımlanıyor. Yüzlerce hatta binlerce insan 
yazı yazıyor. Geçmiş yüzyılların insanları yazmışlar, 
yazmışlar… Bugüne kaçı kalmış? Bu kalanlardan kaçı ölümsüz 
değer taşıyor? Pek azı. Üstelik yüzyıl, iki yüz yıl önce değerli, 
kalıcı sanılan eserlerden pek çoğu toz olup gitmiş, kimsenin 
önem vermediği eserler olanca gücüyle bugün de ayakta. 
 
 
 
 
37. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
 
A) Mecazlı söyleyişe yer verilmiştir. 
B) Konuşma havası içinde yazılmıştır. 
C) Tanık göstermeden yararlanılmıştır. 
D) Olasılık söz konusudur. 
E) Kişileştirmeye başvurulmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38.Bu parçada eserlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi 
üzerinde durulmuştur? 
 
A) Kalıcılıklarının uzun sürede belli olması 
B) Toplumu yönlendirdikleri ölçüde kıymetli olmaları 
C) Geleceğe erişirken değişikliğe uğramaları 
D) Kendilerine özgü bir zamana sahip olmaları 
E) Unutulmalarındaki temel etkenlerin geç fark edilmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre 
Cevaplayınız 
 
(İ) “Türk evi” dendiğinde akla öncelikle ahşap bir yapı 
gelmektedir. (II) Zemin katın duvarları taş olsa bile, zeminin 
üzerindeki kat çoğunlukla ahşaptır. (III) En azından tuğlalar 
arasına, dikey veya yatay olarak uzatılan ağaçtan bağlama 
ögeleri, hatıllar konulur. (IV) Ahşap olması eve fiziksel 
anlamda esneklik verir; örneğin her kuşak, baba evinde 
kendine göre yeni düzenlemeler yapabilir, büyük odaları 
tahta bölmeyle bölerek oda sayısını artırabilir veya geniş bir 
avluya bir oda ekleyebilir. (V) Esnekliğin bir diğer boyutu 
malzemenin kullanışlılığıdır. (VI) Ağacın temini ve işlenmesi, 
diğer malzemelere kıyasla genelde daha kolay ve ucuzdur. 
(VII) Sofalarıyla, hayatlarıyla, yazlık ve kışlık bölümleriyle Türk 
evinin özelliklerini taşıyan taş evler de vardır; örneğin Mardin 
evleri. (VIII) Ancak dış cephesi dantel gibi işlenmiş taşlarla 
kaplı bu ev, bir ahşap eve oranla çok daha uzun sürede, çok 
yüksek bir maliyetle ortaya çıkar. 
 
 
39.Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf 
hangi cümleyle başlar? 
 
A) III. B) IV. C) VI. D) VII. E) VIII. 
 
 
 
40. I. Zamanla üzerinde değişiklikler yapılabildiğine II. Taş 
süslemeciliğinin pahalı olduğuna 
 
    III. Eski önemini yitirdiğine 
 
Bu parçada Türk eviyle ilgili olarak yukarıda  verilenlerden 
hangilerine değinilmemiştir? 
  
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve II 
D) I ve III 
E) II ve III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TÜRKÇE 
1. E 
2. A 
3. C 
4. B 
5. A 
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