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1.	 Bu	testte	40	soru	vardır.

2.	 Cevaplarınızı,	cevap	kağıdının	Türkçe	Testi	için	ayrılan	kısmına	işaretleyiniz.

Deneme Sınavı  1Türkçe TÜRKÇE TESTİ

1. Oğuz Atay, 1970’ten 1977’nin son ayına dek hastalık 
ve ameliyatla uğraşırken alay ve hüzünle yoğrulmuş 
iki roman, bir düzineye yakın öykü, bir oyun ve bir 
günlük yazıp bitirmiştir. Öldüğünde, dördüncü roma-
nından 60 sayfa kadar yazdığı anlaşılmıştır.
Buna göre, Oğuz Atay’la ilgili olarak aşağıdakile-
rin hangisi kesin olarak çıkarılabilir?

A) Son romanını tamamlayamadan ölmüştür.
B) 1977 yılında ölmüştür.
C) Öykülerinde yaşama mizahi bakış ve melankoli 

geniş yer tutar.
D) Tüm eserleri kitap hâline getirilip yayımlanmıştır.
E) Bütün romanlarında ironi ve yaşamın acısı göze 

çarpar.

2. “Naim Süleymanoğlu’nu düşündüm. Küçücük bir 
adam kendi ---- üç katını kaldırıp tüm dünyayı ken-
dine ---- bırakırken ben tek bir sorunumu bile çöze-
miyordum.”
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) ağırlığının – hayran
B) halterinin – imrenmiş
C) yapabildiğinin – kıskanç
D) rekorlarının – merakta
E) gücünün – özenmiş 

3. Gerek eskiliği gerekse anonim (halkın ortak ürünü)
 I
oluşu, Binbir Gece Masalları’nın hızla yayılmasına 
 II
(genelleşmek) yol açmıştır (neden olmak). Hatta  
 III IV
(üstelik) çok sonraları “Binbir Gündüz Masalları” 
adında başka bir seri de ortaya çıkmıştır. Arap-İran 
kültürüne ait izler taşıyan (devamı olan) bu masallar
 V
8. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisi, ay-
raç içinde verilen açıklamayla anlamca uyuşma-
maktadır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

4. Frederic Beigbeder  “Yazar, Mars’taki uçan ejder-
lerden bile bahsetse, kaçınılmaz olarak, örtülü veya 
dolaylı da olsa kendini anlatır.” der. 
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin anlamı ile 
aynı doğrultuda değildir?

A) Yazarın bilinçaltı, eserde kendini açığa vurmak-
tan çekinmez çoğu kez.

B) Otobiyografik roman yazmak acemilik alameti sa-
yılmalıdır.

C) Pek çok yazar, kitabını okuyanlar karşısında ken-
dini çıplak hisseder.

D) Eğer tanışsaydım en iyi arkadaşım olurdu Yaşar 
Kemal çünkü tüm kitaplarını okudum.

E) Yazarların eserlerini yazarken kendilerinden kaç-
malarına olanak yoktur.
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5. - 6. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Rivayete göre, bir dönem Japonya sahillerinde balık 
avcılarının işleri kesat gitmeye başlamış. Onlar da 
kıyıdan iyice açılıp uzaklarda avlanmak durumunda 
kalmışlar. Fakat bu kez de dönene kadar balıklar ta-
zeliğini kaybediyormuş. Sonra bazı balıkçılar tekne-
lere su tankları koyup balıkları canlı canlı taşımayı 
düşünmüş. Fakat bu durumda, balıklar tankın içinde 
rehavete kapılıp günlerce süren avlar boyunca te-
ker teker ölmeye başlamış. En sonunda balıkçılardan 
biri, tankın içine küçük bir köpek balığı atmış. Köpek 
balığının tehdidine maruz kalan balıklar, gayet sağ-
lıklı bir halde kıyıda kendilerini bekleyen müşteriler-
le buluşmuşlar.

5. Bu parçada altı çizili sözlerin anlamları aşağıda-
kilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) korkmak - etkilenmek
B) umutsuzluk - korkmak
C)  tembellik - karşı karşıya kalmak
D)  çaresizlik - gözünde büyütmek
E)  umarsızlık - direnmek

6. Aşağıdakilerin hangisi yukarıdaki parçanın ana 
düşüncesi ile paralellik göstermez?

A) Güçlük ya da engel yoksa, aşılacak bir mesele-
niz görünmüyorsa, canlı olmanın bile bir anlamı 
yok aslında.

B) Korku, eğer dozundaysa, bireyi tetikte ve zinde 
tutar.

C) Olumsuz bazı durumların olumlu sonuçları ola-
bilir.

D) Boşa giden bir hayat ne kadar da acınasıdır.
E) Hiçbir sorununuz yoksa, başınız belada demektir.

7. TDK tarafından “aykırı düşünce”, “düşünceler ara-
sında tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen kar-
şıtlık” olarak tanımlanan paradoks, görünüşte doğru 
olan bir ifadenin sezgisel olarak bir karşıtlık içinde 
olması durumudur. Giritli bir adamın “Bütün Giritli-
ler yalancıdır.” demesi paradokstur çünkü “Bütün Gi-
ritliler yalancıdır.” önermesini doğru kabul edersek, 
kendisi de Giritli olan Epimenides’in yalancı olması 
gerekir. Eğer Epimenides yalancıysa, tüm söyledik-
leri gibi, “Tüm Giritliler yalancıdır.” önermesinin de 
yanlış olması gerekir. Önermenin hem doğru hem 
yanlış olduğu sonucu çıkar. Eğer “Tüm Giritliler ya-
lancıdır.” önermesini yanlış kabul edersek, kendisi 
de Giritli olan Epimenides’in doğru söylüyor olması 
gerekir. Bu durumda, “Tüm Giritliler yalancıdır.” öner-
mesi doğru olmalıdır. Yine çelişkili bir sonuç çıkar. 
Bu parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yol-
ları aşağıdakilerin hangisindedir?

A) Sayısal verilerden yararlanma - Karşılaştırma
B) Tanımlama - Örnekleme
C) Tanık gösterme - Tanımlama
D) Örnekleme - Benzetme
E) Açıklama - Tartışma

8. Türk öykücülüğünde, daha önce bir örneği görül-
meyen ‘dizi öykü’ biçiminde tek mekânlı, ortak kah-
ramanlı ve zaman bütünlüklü hemen hemen ilk 
örnektir. 60’lı yıllardan sonra ülkemizde yabancı ör-
nekleri çevrilmeye başlanan ‘bilinç akışı’ tekniğinin 
de ilk kez ve yazınsal biçemiyle kullanıldığı ilk kitap-
tır. Bir başka önemli yanı da daha sonra örnekleri 
gelecek ana ekseni dış dünya-içsel gerçeklik çatış-
malarını işleyen yapıtları da biçem olarak öncele-
mesidir. 50’li yılların sonuna doğru yazılmış ve 1961 
yılında ilk baskısı yapılmış ‘Bulanık Resimler’, aldı-
ğı önemli yazın ödülüne karşın niçin yıllardır unutul-
muş ve unutturulmuş bir yapıttır sorusunun karşılığı 
Cemal Süreya’nın ‘Edebiyat Mareşali’ olarak tanım-
ladığı ve 50 kuşağının özgün çizgili yazarı Muzaffer 
Buyrukçu’nun kişiliğindedir sanırım. Kendisini kısa 
bir süreliğine tanıdığım bu alçak gönüllü ve dost ya-
zın adamının kıymetini, ne yalan söyleyeyim, ‘Bula-
nık Resimleri’ okuyana kadar bilememiş, sadece ilk 
zamanlarda etkisinde kaldığı Orhan Kemal’in farklı 
bir versiyonu gibi düşünegelmiştim.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?

A) Değerlendirme cümleleri vardır.
B) Öznel yargılara yer verilmiştir.
C) Tartışmacı bir anlatıma sahiptir.
D) Sayısal verilere dayanmaktadır.
E) Üslupla ilgili yargı vardır.
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9. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yay ayraç için-
de verilen ifadeyle örtüşmemektedir?

A) Çok satılan bir roman yazmanın formülü var. 
Sadece okurun bir sonrakinde ne olacağını öğ-
renmek için çaresizce her sayfayı çevirmesi 
gerektiğinden emin ol. Bu kadar kolay. (sürük-
leyicilik)

B) Roman teknolojiyle ilgili. Kahramanın müşteri 
memnuniyetini artırmak için yazılı bir doküman 
geliştirmesi gerektiği teknolojik bir kabus anla-
tılıyor. (içerik)

C) Yazar dili, imgeyi ve yaşamı; yazı aracılığıyla, bü-
tün incelikleriyle kullanmış eserinde. (üslup)

D) Derinlikleri basitçe aktarabilme gücü eseri değer-
li kılan en önemli özelliklerden. (yalınlık)

E) Anlam sınırlarını en uç noktalara kadar götüren, 
görsel ve çok katmanlı bir eser, yazarın son ro-
manı. (akıcılık)

10. (I) Ne zaman akmaya başladı, ne zaman susacak, bi-
linmez. (II) Ama bilinen odur ki Kızılırmak, bildik bileli 
gürül gürül akıyor. (III) Akmak zorundadır Kızılırmak, 
yaşamı güzelleştirmek zorunda. (IV)Şair Hasan Hü-
seyin Korkmazgil de aynen Kızılırmak gibi gürül gürül 
sesleniyor şiirleriyle, seslenecek şiir var oldukça. (V)
Çünkü onun şiirleri, yaşamın içinden soluk alıp vere-
rek olgunlaşmış; balını, halkın tarihini, coğrafyasını 
adım adım dolaşarak yapmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri 
bir önceki cümlenin gerekçesidir?

A) II ve III B) II ve IV C) II ve V
D) III ve V E) IV ve V

11. Oldukça hüzün yüklü bu kısa roman yaşlıların ko-
nakladığı Kuzey Manhattan bölgesinde bir otelde 
geçer. Otel Gloriana’daki müşterilerin çoğu emekli-
lik yaşını geçmiştir. Yetmiş, seksen ve doksanların-
daki yaşlı kadın ve erkek nüfusunun konakladığı bir 
oteldir. Kırklarının ortalarında, sağlam ve güçlü görü-
nüşlü Wilhelm kendini bu ortamda yabancı hissetse 
de babası bu otelde konakladığı için o da çaresiz bu 
ortamda bulunmaktadır. Çevresindeki insanların de-
dikodu yapıp gazete okumak ve günün bitmesini bek-
lemekten başka yapacakları bir iş yoktur. Wilhelm 
ise bu yaşlıların aksine daha hareketli bir yaşama 
alışkındır.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?

A) Eserin içeriğiyle ilgili bilgiler vardır.
B) Eserin üslubuyla ilgili bilgi verilmiştir.
C) Karşılaştırma yapılmıştır.
D) Neden-sonuç cümlesine yer verilmiştir.
E) Öznel bir değerlendirme yapılmıştır.

12. Bir umman gibidir düşünce alanı. Bu ummanda yüze-
bilmek, kulaç atabilmek oldukça güç. Ancak bu güç-
lüğü aşabilmenin yolları var. Bunun başında da bilim 
geliyor. “Eğer elinizin erdiği, gözümüzün yettiği, ak-
lımızın anladığı tüm gerçekleri kaydeder ve olanak-
lı tüm gözlemleri, tüm deneyleri yapar ve aldığımız 
sonuçları bir cetvel hâline koyarsak, olaylar arasında 
bağlantılar ortaya çıkar, sonunda bu bağlantılardan 
olaylar arasındaki ilişkileri sınırlayan ve tanımlayan 
yasalar kendiliğinden belli olur.” diyen F. Bacon’in da 
işaret ettiği bilim, bir ilintiler yumağı, daha doğrusu 
bütünlüğüdür. Bu bütünlük ivme kazandıkça gelişir, 
büyüyen insanın düşünselliğini, giderek dilini de et-
kilemiş olur. Bilimin tüm işi, işlevi evreni kavrama ol-
gusunda yatar. 
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangi-
sinden yararlanılmamıştır? 

A) Açıklama
B) Benzetme
C) Tanımlama
D) Tanık gösterme
E) Betimleme
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13. Çocukluğumuz, bizi bırakıp gitmeye hevesli olan 
bedenimize karşı kendimiz olma inadının bir adıdır. 
Gençlik geçer, yetişkinlik yerini ihtiyarlığa, ihtiyarlık 
yokluğa bırakır. Oysa çocukluk bizi hiç bırakmaz. O 
içerde, kalın kabuklarımız altında saklanan ışıltılı bir 
cevherdir.
Aşağıdakilerin hangisi bu parçanın anlamıyla pa-
ralellik göstermez?

A)  Fiziksel varlığımızın altına gizlenmiş ve hiç yok 
olmayacak bir güç saklıdır bizde.

B)  Yaşamın zorluklarına karşı değişmeme arzusu-
dur çocukluk.

C) Kişiliğimizin temellerini çocukluğumuz ve çocuk-
luğumuzdaki oyunlar belirler çoğu zaman.

D) Bedensel ve ruhsal değişim asla önüne geçile-
meyen bir unsur olarak bizi sarıp sarmalar.

E) Deneyim dediğimiz şey çoğu zaman içimizdeki o 
masumiyeti perdeleyip örten kaba kumaştır.

14. Bir zamanlar “Kahve Fincanları” adlı şiirimin anla-
mını açıklamıştım bir arkadaşıma da düş kırıklığına 
uğratmıştım onu. Herkes bir şiirin hangi koşullarda 
yazıldığı üstünde konuşabilir, ona verdiği anlamı 
açıklayabilir de, şair uzak durmalı buradan. Yaşa-
dım ve gördüm. Şiir, okuyucusuna ait olmalı yazıl-
dıktan sonra.
Bu parçaya göre şair, kendi şiirlerinin anlamını 
açıklamaktan niçin uzak durmalıdır?

A) Okuyucudaki şiire dair gizemi ve merak duygu-
sunu yok ettiği için

B) Okuyucuyu şiirden vazgeçip düzyazıya yönelt-
tiği için

C) Şairin sonraki kitaplarını almama nedeni olabi-
leceği için

D) Şiir, katlanılması zor bir gerçeklik barındırdığı için
E) Şiiri açıklamaya çalışmanın boş bir çaba olduğu-

nu bildiği için

15. Tarihte bilinen ilk yazılı şiir örnekleri 4500 yıl önce-
sine Sümerli bir kadın şaire aittir. Sümer ve Akad’ı 
birleştirerek tarihte ilk merkezi devleti (imparatorlu-
ğu) kurmuş olan Akad Kralı I. Sargon’un kızı olan  
Enheduanna, Sümer panteonunun en saygın ve güç-
lü tanrısı olan Ay Tanrısı Mabedi’nin Baş Rahibi’dir. 
(Dikkat edilirse rahibe değil, rahip unvanlıdır.) Enhe-
duanna prenses, teolog ve şairdir. Ondan günümü-
ze, kil tabletler üzerine yazılmış 43 lirik şiir, bazı düz 
yazı metinleri, adının yazılı olduğu 2 mühür ve yü-
zünün ayrıntılı olarak resmedildiği disk şeklinde bir 
kireç taşı kalmıştır. Babası Kral I. Sargon’un meza-
rında 4 şiirle birlikte bulunan Lir’in bugün hâlâ ses 
verdiği söylenir ki tarihte bilinen en eski lirdir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinil-
memiştir? 

A) İlk yazılı şiir örneklerinin kime ait olduğunu
B) Tarihte bilinen en eski lirin nerede bulunduğuna
C) Enheduanna’ya niçin rahip unvanı verildiğine
D) Kadın şairden günümüze kalan eserlere
E) İlk şiir örneklerinin sahibi şairin özelliklerine

16. (I) Sabah günün ışımasıyla birlikte başladı yağmur. 
(II) Tek tük düşmeye başlayan damlaların iriliği Tuna 
çevresini iyi tanıyanları bile şaşırtıyordu. (III) Yeni-
çerilerin bakışları nehrin suyuna düşen çakıl taşı 
büyüklüğündeki yağmur damlalarının çıkardığı su 
halkalarındaydı. (IV) Yağmur yavaşlayıp dineceği 
yerde zaman geçtikçe daha da acımasız oluyordu. 
(V) Çadırların arasında gölcükler, Tuna’ya akan su 
olukları oluştu.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangi-
sinde aşamalı bir durum söz konusudur?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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17. Beyaz perde (sinema), meşin yuvarlak (top), derya 
kuzusu (balık) örneklerinde görüldüğü gibi tek söz-
cükle anlatılabilecek bir kavram veya varlığı birden 
çok sözcükle anlatmaya dolaylama denir.
Bu tanımlamaya göre aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde dolaylama yoktur?

A) Yiğitler “Delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu.” 
diye türküler söylediler.

B) Medeniyetler beşiğinin artık acı ve gözyaşı ile 
anılması hepimizi üzüyor.

C) Bu yedi tepeli şehirde yaşamak zorlu bir müca-
dele gerektiriyor.

D) İnsanlık elbet bir gün kızıl gezegende de uygar-
lık kuracak.

E) Sosyal medya hızlı bir şekilde geleneksel med-
yayı yok ediyor.

18. - 19. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Dil sözlüklerde, “İnsanların düşündüklerini ve his-
settiklerini bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle 
yaptıkları anlaşmadır.” şeklinde tanımlanır. Dil dev-
riminin savunucusu Ömer Asım Aksoy ise dili “Top-
luca yaşamak zorunda bulunan insanların, anlaşma 
aracı olarak kullandıkları işaretler ve özellikle ses 
işaretleri dizgesidir.” şeklinde tanımlamıştır. Aksoy, 
dilin insanların düşünürlüğünden doğmuş olduğunu, 
doğduktan sonra da düşüncelerin yaratıcısı olduğu-
nu belirtirken, bilgilerimizi, öğrenimimizi, başkalarının 
düşüncelerini dil yoluyla elde ettiğimizi, düşüncele-
rimizin de kafamızın içinde çalışan dilin yardımıyla 
oluşup olgunlaştığını, yeni düşüncelerimizi yine dil 
biçiminde ortaya koyduğumuzu, böylece, sürekli ola-
rak düşüncenin dili, dilin de düşünceyi geliştirdiğini 
vurgulamıştır.

18. Bu parçanın anlatımında kullanılan yöntemler 
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak veril-
miştir?

A) Tanımlama, tanık gösterme, açıklama
B) Açıklama, tanımlama, örneklendirme
C) Tartışma, tanık gösterme, tanımlama
D) Açıklama, ilgi kurma, tartışma
E) Örneklendirme, tanımlama, tanık gösterme

19. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 
hangi seçenekte verilmiştir?

A) Dil bir anlaşma aracıdır.
B) Dil anlaşmayı sağlamak için ses ve işaretleri kul-

lanır.
C) Dil düşünceyi, düşünce dili geliştirir.
D) Dili insanların düşünme gücü doğurmuştur.
E) Düşüncelerimizi dil ile ortaya koyarız.

20. (I) Uzun bir aradan sonra, kitabına altı sayfalık bir 
öyküyle “Çantan Neden Ağır Postacı” ile başlıyor, 
öykü içinde öyküler. (II) Hep öykü tadında şiir olmaz 
ya, şiir tadında öykü dedirtecek akıcılıkta ve heye-
canla yazılmış. (III) Kitabın tamamı “Duraklar, Veda-
lar, Anımsamalar ve Brandenburg Kapısı’nda  Ölüm” 
başlıkları adı altında on iki öyküden oluşuyor. (IV) 
Anılardan yola çıkarak öykülerinde, Berlin duvarıy-
la birlikte umutların da yıkılışını, sonbahar etkilerini 
ve sürgünlüğünü anlatıyor. (V) Kitabın tamamı yüz 
elli sayfa.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden han-
gisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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21. - 22. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Şiirin estetiğine dair bütün ölçüler çocuk şiiri için de 
geçerlidir, savımızı hep yineliyoruz. Çocuğun dünya-
sını, gözlemlerini, yaşantısını varsıllaştırmayan dize-
ler ne işe yarar? Erişkin okura da seslenen, çocuğu 
şiir yazmaya heveslendiren, çocukta estetik duygular 
uyandıran, düşünsel, duygusal çağrışım, coşku ya-
ratan şiirlerdir aradıklarımız.  

21. Bu parçada altı çizili sözün yerine hangi sözcük 
kullanırsa cümlenin anlamında bir değişiklik ol-
maz?

A) duygusallaştırmayan
B) göstermeyen
C) gerçekleştirmeyen
D) zenginleştirmeyen
E) değiştirmeyen

22. Bu parçadaki gibi düşünen birinin aşağıdaki dü-
şüncelerden hangisini savunması beklenemez?

A) Çocuk şiirleri, estetik değer taşımalıdır.
B) Çocuk şiirleri, sadece çocuklar için değil herkes 

için güzel olmalıdır.
C) Çocuklar için yazılan şiirler, onların duygu ve dü-

şünce dünyasında değişiklik meydana getirme-
lidir.

D) Estetik değer taşıyan şiirler çocuklarda yazma 
tutkusu oluşturur.

E) Çocuk şiirleri, çocukların anlaması için tek yön-
lü olmalıdır.

23. Bu tip adamlarla anlaşmak onlarla birlikte çalış-
mak çok zordur. Öyle ki onların iğne deliğinden 
Hindistanı seyretmek gibi ilginç özellikleri vardır.
Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak is-
tenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçük olayları hiç önemsememek 
B) Sevmediğin durumlardan kaçmak için hayallere 

dalmak
C) Küçük olaylardan büyük sonuçlara ulaşmak
D) Ayrıntıların üzerinde fazla durmamak
E) Başarmak için çok özenli çalışmak

24. “Kuluncunu kırayım abla, kuluncunu kırayım yenge!” 
Evlere doğru seslenerek yürüyor kadın, bir elinde si-
yah bir naylon torba, ayakları çamur içinde. Zorlu bir 
yağmur yağmış, durmuş. Hava ha açtı ha açacak. 
Saçaklardan, ağaçların yapraklarından sular damlı-
yor hâlâ, oluklardan akan suyun mırıltıları duyuluyor.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ad tamlaması 
B) Yansıma sözcük
C) Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış ad
D) İstek kipinde çekimlenmiş eylem
E) Birleşik yapılı sözcük 

25. Fırat ve Dicle nehirleri arasında bugünkü Irak top-
raklarında kurulan medeniyet, gök cisimlerinin ha-
reketlerini inceleyip kil tabletlere kaydetmiştir. Bu 
tabletlerden; Ay ve Güneş’in hareketlerini inceledik-
lerini, hava durumu kaydı tuttuklarını, gezegen ve yıl-
dızlar arasındaki ilişkileri açıkladıklarını öğreniyoruz. 
Ay ve Güneş tutulmalarının, Saros dönemi olarak bi-
linen dönemlerinin 18 yılda bir tekrarlandığını Babil-
ler keşfetmiştir.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi kesin 
olarak çıkarılabilir? 

A) Fırat ve Dicle nehirleri arasında bulunan kil tab-
letlerde gök cisimlerinin hareketlerine yer verildi-
ği görülmüştür.

B) Bu tabletlerde bütün gök cisimlerinin adları ve 
birbirleriyle ilişkileri anlatılmaktadır.

C) Güneş ve Ay tutulmalarına Saros dönemi denir 
ve 18 yılda bir tekrarlanır.

D) Tabletlerde yazıldıkları dönemin tüm hava duru-
mu raporları kayıtlıdır.

E) Tabletler Iraklılar tarafından sergilenmektedir.

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI



Deneme Sınavı  1Türkçe

9 Diğer sayfaya geçiniz.

M
U

BA
 Y

AY
IN

LA
R

I
M

U
BA

 Y
AY

IN
LA

R
I

26. I. Bu ilişkileri dikkate aldığımızda astronomiyi alt 
dallara ayırabiliriz.

II. Meksika’nın Yukatan Yarımadası’nda Çiçen İtza 
kentinde bulunan El Kastillo Tapınağı Mayalar ta-
rafından yapılmıştır.

III. Ancak bütün bu bilgilere astronomi ve arkeoloji 
bilimlerinin ortak çalışması ile ulaşılabilir.

IV. Bu ve benzeri tapınakların Mayalar tarafından 
astronomik gözlemler yapmak için de kullanıldı-
ğı düşünülmektedir.

V. Benzer şekilde gözlemevlerinin kuruluşu sırasın-
da astronomlar, meteoroloji ve coğrafya biliminin 
verilerinden de yararlanmışlardır.

Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf 
oluşturulmak istense paragrafın ikinci cümlesi 
aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) I B) II C) III D) IV E) V

27. “Bütün hayatımı kelimeler uğruna harcadım.” cümle-
sindeki altı çizili sözcük, aşağıdakilerin hangisin-
de aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?

A) Tüm varlığımı hastalığın tedavisi için harcadım.
B) Bir yanlışı ile bütün kariyerini harcamıştı.
C) Tüm zamanlarını  çocuklarına harcamış bir ka-

dındı annem.
D) Yeni arkadaş bulunca eski dostlarını bir kalem-

de harcadı.
E) Tüm günü yemek yaparak harcıyordu.

28. “Birinden hiçbir şey beklemeyince, asla düş kırıklığı-
na uğramaz insan.”
Bu cümlede altı çizili sözcüklerin türleri sırasıy-
la aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak veril-
miştir? 

A) zamir-sıfat-zarf
B) ad-zamir-sıfat
C) edat-bağlaç-zarf
D) zamir-zamir-zarf
E) sıfat-zamir-zarf

29. Hüzünlü bir çocuktu Turgut. Ağabeyi ona sataştıkça 
annesi, “Yapma oğlum! O içli bir çocuk.” derdi.
Bu parçada altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Hassas, duygulu
B) Alıngan, durgun
C) Donanımlı, bilgili
D) Yapıcı, pozitif
E) Sevecen, şefkatli

30. I. Depremler hep çığlıklardan olurmuş, dayana-
mazmış dağlar taşlar insan kısmının çığlığına.

II. Kuşa benzer insan, kanat çırpmazsan havada ka-
lamazsın.

III. Her şeyin güzeli var, yaşlanmanın bile; bildiğimi 
unutturmasın, gördüğümü özletmesin zaman.

IV. Ben iç dünyama dönüyorum, orada hayal kırıklı-
ğına yer yok.

V. Barbarlık belki de az kelime ile konuşmak veya 
yazmaktır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağı-
daki yargıların hangisi doğru değildir? 

A) I. cümlede neden-sonuç ilişkisi kurulmuştur.
B) II. cümlede eylemin gerçekleşmesi bir koşula 

bağlanmıştır.
C) III. cümlede dilek anlamı vardır.
D) IV. cümle amaç-sonuç cümlesidir.
E) V. cümle öznel bir tanım cümlesidir.
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31. İki rayı gibiyiz
bir tren yolunun
yakın olması
neyi değiştirir
son istasyonun
Sunay Akın’ın bu şiirinde en güçlü iki duygu aşa-
ğıdakilerin hangisidir?

A) Kabullenme - çaresizlik
B) Öfke - değişme arzusu
C) Hayal kırıklığı - yorgunluk
D) Umutsuzluk - kırgınlık
E) Hayalperestlik - arayış

32. Gülmenin yasaya aykırı olduğu bir ülke kurmak is-
tediğini söylüyorsan o zaman başka bir yerde yaşa-
mayı yeğlerim.
Bu cümlenin taşıdığı yargının benzeri aşağıdaki-
lerden hangisinde vardır?

A) Uyandığınıza değecek, kıymetini bileceğiniz bir 
gün olsun.

B) Sevdikleriniz hep yanınızda ya da hatıranızda 
dursun.

C)  Gülümseyin, dünya da sizinle gülümsesin.
D) Gösterişli kalabalıkları değil de asil yalnızlıkları 

tercih ederim hep.
E) Kuşkusuz yazarlar yalnızca kişisel deneyimlerini 

yazsalar kurgusal türler var olamayacaktı.

33. Her birimiz kendi dünyasını taşıyor ve bu dünya bir 
başkasının dünyasıyla ancak nadiren örtüşebiliyor. 
Hayat zaten zor. Çoğumuz burada nefes almayı 
unuttuğumuz için ölüyoruz.
Bu parçada altı çizili cümle ile anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşamı sürdürme gereklerini, yaşamın yoğunlu-
ğundan yerine getiremiyoruz.

B) Amaç için çıktığın yoldan vazgeçersen kendine 
saygın kalmaz.

C) Bireysel farklılıklarımızın sivriltilmesi bir arada ya-
şama kültürümüzü baltalıyor.

D) Hayat yeterince zor olduğundan vazgeçmek ko-
lay gelir.

E) Kendimizi değersizleştirirsek birliktelik sağlaya-
biliriz.

34. Masalar çoğalma yerimdir. Dahası arenamdır be-
nim. Bir şövalyelik ya da gladyatörlük değildir elbet-
te yazmak, resim çizmek. Gene de yazan insanın 
arenası olarak görürüm ben masaları. Bu nedenle-
dir ki orada çoğaldığımı hissederim. Ve birkaç ma-
sada çalışmayı da bu nedenle seçmişimdir. Bunun 
konformistlikle hiçbir ilgisi de yoktur üstelik. Sizin ai-
diyet duygusu kazanmanıza, bir yerindelik edinme-
nize de kapı aralar.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?

A) Belirtisiz ad tamlamasına yer verilmiştir.
B) Birleşik çekimli eylemlere yer verilmiştir.
C) Tamlayan ile tamlananı yer değiştirmiş ad tamla-

masına yer verilmiştir.
D) Edat ve bağlaç görevli sözcüklere yer verilmiştir.
E) Yardımcı fiille kurulmuş birleşik eyleme yer ve-

rilmiştir.

35. Haklı ve mağdur olmak kadar güzel şey var mı? Vic-
danın rahat, kaderden de alacağın var, süper! 
Zamana bırak ve pis pis gülümse.
Bu parçada altı çizili sözcüklerin yapısı aşağıda-
kilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) basit - türemiş - basit
B) türemiş - basit - türemiş
C) bileşik - türemiş - basit
D) basit - basit - basit
E) türemiş - türemiş - türemişÖRNEKTİR
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Türkçe Testi Bitti.
Sosyal Bilimler Testine Geçiniz.

36. “Bildiğini yaz!” cümlesi özünde iyi. İnsanlar bunu 
iyi niyetle söyler. Ama genellikle yazarlar, özellikle 
yeni yazarlar, bunu gerçek anlamıyla algılayıp dumu-
ra uğruyorlar. Herkesin aynı şeyi söylemesi, bunun 
doğru olduğu anlamına gelmez. Her gün bir elma yi-
yen insanlar da en nihayetinde zaman zaman dok-
tora gitmek zorunda kalırlar. Bunu bilmeyen yoktur. 
Şurası çok açık: İnsanlar bildiğiniz şeyler hakkında 
yazmanızı tavsiye ettiğinde sadece kişisel olarak tec-
rübe ettiğiniz senaryoları yazmanızı kastetmiyorlar. 
Kastettikleri bu olsaydı kitaplar sadece içlerindeki 
sonsuz boşluğu geçici olarak doldurmak amacıyla 
yazdıklarını boş zamanlarında yayımlatmaya çalı-
şan muhasebeciler hakkında olurdu. Ya da bir pra-
tisyen doktorun istikrarlı bir şekilde öğrenci kredisini 
öderken aslında grip olmuş hastaların monotonlu-
ğunu bozacak, Lego parçası yutmuş hastasını bek-
leyişini…
Bu parçada yakınılan durum aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Herkesin yazmak istemesi
B) Yazılanların monoton olması
C) Yeni yazarların her söylenilene inanması
D) İnsanların iyi niyetle öğütlerde bulunmaları
E) “Bildiğini yaz” önerisinin çoğunlukla yanlış anla-

şılması

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla ya-
zım yanlışı vardır?

A) Bir takım özel kokulu bitkilerin yanlızca kuzey 
Amerika’da yetiştiği doğru mudur?

B) 1935’de kaybettiğimiz değerli sanatçımız, Anka-
ra’daki mezarı başında anıldı.

C) Oyunun başlamasına onbeş dakika kala bütün 
salon hıncahınç dolmuştu.

D) Oysa ki ben sadece seni ve senin iyiliğini düşü-
nüyordum.

E) Bu geceden başlıyarak kitap okumaya ayırdığım 
zamanı arttıracağım.

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez içinde 
verilen anlatım bozukluğu yoktur? 

A) Öğrencileri ‘devamsızlık’ diyebileceğimiz alışkan-
lıktan en az zarar ya da hiç zarar görmeden kur-
tarmalıyız. (Eylemsi eksikliği)

B) Günümüz oyun yazarları, eserlerini hem okunsun 
hem de sahnede oynansın diye yazıyorlardı. (Ge-
reksiz sözcük kullanımı)

C) Ankara’ya elbette kızıyla birlikte gitmiş olabilir-
ler. (Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kul-
lanılması)

D) Dün gece ben kendi odamda, Aylin de kendi oda-
sında kalmıştı. (Yüklem eksikliği)

E) Kıyıya yaklaşıyor muyuz, yoksa uzaklaşıyor mu-
yuz? (Nesne eksikliği)

39. Tiyatroyu tüm sanatlar arasında en yücesi olarak ka-
bul ederim (  ) Çünkü o (  ) insanoğlunun (  ) neyin in-
sani olduğu duygusunu bir başka kişi ile en dolaysız 
olarak paylaşabileceği yoldur (  )
Bu parçada parantezle gösterilen yerlere getiril-
mesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakiler-
den hangisinde verilmiştir?

A) ( ; ) ( , ) ( , ) ( ... ) B) ( : ) ( , ) ( , ) ( . )
C) ( ; ) ( , ) ( ; ) ( . ) D) ( . ) ( , ) ( , ) ( . )                                
  E)  ( : ) ( ; ) ( , ) ( ... )

40. Uzak gri bir çizgide
Birleşiyor gökle deniz
Bir martı tek başına uçuyor
Maviliklere
Sandalda bir kayıkçı
Sanki yalnızlığı topluyor ağlara
Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Hem yapım hem çekim eki almış birden fazla söz-
cük vardır.

B) Bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır.
C) Ünsüz değişimi ve ünlü düşmesi aynı sözcükte 

vardır.
D) Son dize devrik, basit bir fiil cümlesidir.
E) Zaman zarfı kullanılmıştır.
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SOSYAL BİLİMLER TESTİ

1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi   
(16 - 20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. • Sümer M.Ö. 3200 yıllarında dünyanın ilk yazısını 
kullanmışlardır.

• Anadolu’da aynı dönemde bulunan belgeler sa-
dece çanak, çömlek gibi yazısız belgelerdir. 
Asurlu tüccarlar tarafından yazı Anadolu’ya M.Ö. 
2000 yıllarında getirilmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Anadolu’da yaşayanların tarih devirlerine Me-
zopotamya’dan daha geç geçtiği

B) Tarih çağlarına ilk olarak Anadolu’da geçildiği 
C) Mezopotamya uygarlıkları ile Anadolu’da yaşa-

yanların ekonomik ilişkilerinin olduğu
D) Asurluların Anadolu uygarlıklarından ileri bir uy-

garlık olduğu 
E) Anadolu’da yaşayanların Mezopotamya’dan kül-

türel yönden etkilendiği

2. Emevi Ailesi’nden Muaviye, Hz. Ali’nin Hariciler ta-
rafından öldürülmesiyle halifelikte rakipsiz kaldı. O 
güne kadar halifeler İslam toplumunun ileri gelenleri 
arasından seçimle işbaşına geliyordu. Muaviye ise 
ölmeden önce oğlu Yezit’i kendi yerine halife olarak 
belirlemiştir.
Bu durum İslam tarihinde aşağıdakilerden han-
gisine neden olduğu söylenebilir?

A) Halifeliğin saltanat haline gelmesine
B) Halifelik mücadelesinin sona ermesine
C) İslamiyet’te ayrılıkların bitmesine
D) Teokratik devlet anlayışının sona ermesine 
E) Demokratik bir yönetim anlayışının ortaya çık-

masına

3. Köprülü Mehmet Paşa’nın,
• İsyan çıkaran devlet adamlarını ve yeniçerileri 

denetim altına alması
• Anadolu’da başına buyruk hareket eden valileri 

görevden alarak yerine yeni valiler atması
Aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yö-
neliktir?

A) Ekonomiyi düzeltmek
B) Modern bir ordu kurmak
C) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
D) Batılılaşmayı hızlandırmak
E) Padişahın yetkilerini kısıtlamak

4. Sanayi Devrimi’nden sonra Avrupa devletleri ucu-
za mal ettikleri ürünleri düşük gümrük vergisiyle 
Osmanlı ülkesinde satmaya başladılar. El emeğiyle 
üretilen ve pahalı olan yerli ürünler Avrupa mallarıyla 
rekabet edemez duruma geldi.
Bu durumun Osmanlı Devleti’nde aşağıdakiler-
den hangisine neden olduğu söylenemez?

A) Dışa bağımlılığın artmasına
B) İthalatın artmasına
C) İhracat gelirlerinin düşmesine
D) Büyük fabrikaların kurulmasına
E) İşsizliğin artmasınaÖRNEKTİR
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1.	 Bu	testte	40	soru	vardır.

2.	 Cevaplarınızı,	cevap	kağıdının	Türkçe	Testi	için	ayrılan	kısmına	işaretleyiniz.

Deneme Sınavı 2Türkçe TÜRKÇE TESTİ

1. Eleştiri başlı başına sanat eseri mertebesindedir. 
Çünkü eleştiri, bir eserin yorumlanması değil tamam-
lanmasıdır; beğeniye bağlı bir yargılama değil eser-
deki hakikatın açığa çıkarılmasıdır.
Bu parçada geçen “bir eserin yorumlanması değil 
tamamlanması” sözüyle eleştiri hakkında vurgu-
lanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eserin hatalı eksik yanlarını ortaya çıkardığı
B) Eserin devamı ve bütünleyicisi olduğu 
C) Yeni eserler vermeye teşvik ettiği 
D) Okuyucunun beklentilerini yansıttığı 
E) Yazara geri bildirim amacıyla yazıldığı 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kedi” sözcüğü, 
genelleyici bir anlatımda kullanılmamıştır?

A) Eski Mısır’da kedi kutsal sayılırdı. 
B) Kedi, nankör bir hayvan olarak bilinir. 
C) Kapının önündeki kedi hiç kımıldamadan bekli-

yordu. 
D) Kedi gördüğünde saçını çekmeyi adet hâline ge-

tirmişti.
E)  Hiçbir hayvan kedi kadar esnek değildir. 

3. I. Körle yatan şaşı kalkar.
II. Ayağını yorganına göre uzat.
III. Eski dost düşman olmaz, yenisinden fayda gel-

mez.
IV. Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
V. Hekimsiz, hakimsiz memlekette oturma.

Yukarıda verilen atasözlerinin hangisinde me-
cazlı söyleyiş yoktur?

A) I. ve III. B) II. ve IV. C) III. ve IV.
D) III. ve V. E) IV. ve V.

4. - 5. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız.

Kitaplar gürültüyü dinleyerek yazılır, müzikler gürültü-
nün içindeki melodiyi duyarak yapılır, film gürültünün 
içindeki yüzlere bakarak çekilir. Okumak, izlemek, 
dinlemek de bu gürültüden ayrı değildir. Kitap, gü-
rültünün kılavuzudur. Sesleri ancak kitap okuyarak 
duyabilirsiniz. Çünkü kitapsız baktığınız sokakta sa-
dece insan görürsünüz. Kitapla baktığınız sokakta, 
o sokaktan başka bir insan olarak geçme imkânını 
seyredersiniz.

4. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-
gisi yoktur?

A) Somutlama yapılmıştır.
B) Ön yargı cümlesi vardır.
C) Gerekçeli anlatım vardır.
D) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
E) Öznel bir anlatıma sahiptir.

5. Bu parçada altı çizili cümlenin taşıdığı anlam 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitap, hayatın gürültüsünü anlama ve anlatma 
rehberidir.

B) Gürültülü ortam kitap yazmaya ilham verir.
C) Kitap yazmak için gürültü gereklidir.
D) Gürültülü ortamda okuduğumuz kitapları daha 

iyi anlarız.
E) Kitap okumak gürültülü ortamdan uzaklaşmayı 

sağlar.
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6. Aşağıdaki yargılardan hangisinde nesnel bir de-
ğerlendirme söz konusudur?

A) Nedim, orijinal hayallerle gazellerini süslemiştir.
B) Yazar son romanında betimlemeleri gereksiz 

yere uzatmıştır.
C) Filmin sonundaki kahramanlar seyirciyi umutlan-

dırıyordu.
D) Nazım Hikmet Kuvayi Milliye Destanı’nda Kurtu-

luş Savaşı’nı anlatmıştır.
E) Eserinde halk dilindeki söyleyişleri çok iyi kullan-

mıştı.

7. Cesaretini toplayan delikanlı bir anda şekil ve şe-
malini düzeltip sevdiği zengin kızın karşısına çıkmak 
için hazırlandı. 
Bu cümledeki altı çizili söz öbeğiyle delikanlı için  
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Delikanlının anlık karar vermesi 
B) Üstüne başına çekidüzen vermesi
C) Kendi kendine teselli vermesi 
D) Eline belli miktar para geçmesi 
E) Delikanlının beklediği zamanın gelmesi

8. Romanın yazarı gençtir, anlatmaya çalıştığı fikirleri 
henüz tam demlenmemiştir; biraz şundan birazcık 
da bundan biçimindeki bir kırk yamalı bohçayı an-
dırır eseri. 
Aşağıdakilerden hangisi genç yazar için bu cüm-
lede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?

A) Yazılarında kendine özgü bir tarz oluşturama-
mıştır. 

B) Tecrübesizliğinden dolayı eserlerini yazmakta 
zorluk çekmiştir.

C) Roman kaleme alırken usta yazarların izinden 
gitmiştir. 

D) Anlatmak istediği düşünceleri roman aracılığıy-
la aktarılır. 

E) Eserlerini yazarken farklı yazarlardan destek al-
mıştır.

9. (I) İçinde binlerce ona âşık tutsaklaşmış ruh taşıyan 
yalancı gözleri üstüme üstüme geldikçe daha da bü-
yüyordu. (II) Herkes gibi beni de bir kez daha esare-
tine almaya çalışıyordu. (III) Hayatta en güvendiğim 
insana karşı duyduğum bu kırgınlık, âdeta bütün in-
sanlara dağılmıştı. (IV) Çünkü o, benim için bütün 
insanlığın timsaliydi. (V) Kendine uygun bahaneler 
üretip ruhunu arındırdığından hiç şüphem yoktu. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin-
de benzetmeye yer verilmiştir? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

10. Ben  acılarımın başını  
Evcimen telaşlarla okşadım bayım. 
Bir pardösüm bile oldu içinde kaybolduğum.
İnsan kaybolmayı ister mi? 
Ben işte istedim bayım. 
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Niteleme sıfatı B) İsim tamlaması 
C) Kişi zamiri D) Soru edatı 
E) Zaman zarfı 

11. Ataerkil toplum düzeni; paraya dayalı, kadınlar dâhil 
     I
olmak üzere her şeyi metalaştıran, edilgen ve ruhsal 
                    II
bakımdan sakat bir sistemdir. Reform hareketi, bu 
                            III
sistemi ortadan kaldırarak kişiye hakkettiği değerin  
              IV
verildiği bir toplumu inşa etmenin planlarını yapar. 
         V
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin 
yazımı yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) VÖRNEKTİR
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12. Şair ( ) okura gerçekleri değil ( ) izlenimlerini duyur-
maya çalışmalı ( ) okur ( ) sezindiklerinden kendisi 
anlamlar çıkarmalıdır ( ) 
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşa-
ğıdakilerden hangisinde verilen noktalama işa-
retleri sırasıyla getirilmelidir? 

A) (,) (,) (;) (,) (.)  B) (,) (,) (-) (-) (.) 
C) (:) (,) (;) (,) (.)  D) (,) (;) (,) (;) (.) 
E) (,) (,) (;) (;) (...) 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işa-
reti (^) yanlış kullanılmıştır? 

A) Dayım, market açmak için büyük bir dükkân sa-
tın almıştı. 

B) Sen âlemi kör sağır mı sanırsın? 
C) İslam dinî, Hz. Ömer Dönemi’nde Orta Doğu’ya 

yayılmıştır. 
D) Bütün gün resmî evraklarla uğraşıyor ve yoru-

luyordu. 
E) Sempozyumda ilmî tartışmalar yapıldı. 

14. Kalbin benim olsun diyorum, çünkü mukadder... 
Cismin sana yetmez mi? Çabuk kalbini sök, ver! 
Yoktur öte alemde de kurtulmaya bir yer! 
Mutlak seveceksin beni, bundan kaçamazsın... 
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi  B) Ünsüz değişmesi
C) Ünsüz türemesi  D) Ünlü daralması 
E) Ünsüz benzeşmesi

15. Bu yaz büyükşehirlerden memleket hasreti ile köyle-
rine dönen dört yüz yıl öncesinin bugünkü burjuvası 
nefes almak için yaylalara çıkacak. 
Bu cümlede aşağıdaki ögelerin hangisine yer ve-
rilmemiştir? 

A) Özne B) Zarf Tümleci
C) Yüklem D) Dolaylı Tümleç
E) Nesne 

16. Bir uçurtma yaptım, telli duvaklı;
Kuyruğu ebemkuşağı renginde;
Bir salıverdim gökyüzüne;
Gökyüzünü gördüm.
Büyüdüm, işsiz kaldım, aç kaldım;
Para kazanmak gerekti;
Girdim insanların içine,
İnsanları gördüm.
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Tezlik eki almış kurallı birleşik fiil vardır. 
B) Tamlayan kısmı birleşik isimden oluşan isim tam-

laması vardır. 
C) 1. dizedeki, “bir” sözcüğü belgisiz sıfat görevin-

de kullanılmıştır. 
D) Bir sözcük birden fazla fiilden yapım eki almıştır.
E) 3. dizedeki “bir” sözcüğü zaman zarfı görevinde 

kullanılmıştır. 

17. Karanlığa yakılış bir türküyü 
       I
Taşıyordu dudakların;
      II
Yanıyordun.
      III  
Bir kayık bir ışık yakıyordu
Uzaklardan;
      IV  
Selamlıyordun.
        V 
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi-
leri sadece çekim eki almıştır?
A) I ve II B) II ve III C) II ve IV
D) III ve IV E) IV ve V

18. (I) Wilde, modernist edebiyatın öncüsüdür.(II) En büyük 
eserini kendi hayatını anlatarak ortaya koyacaktır.  (III) 
O hayatı üstün dehası sayesinde yaşayacak ve bunu 
herkese kanıtlayacaktı. (IV) Amerika’ya estetik konfe-
ransları için Arizona gemisiyle gelip gümrükte beyan 
verilmesi istendiğinde “Deham dışında beyan edecek 
hiçbir şeyim yoktur.” diye bunu göstermişti. (V) Deha, 
hiç kuşkusuz güzellikten daha önemlidir. 
Bu parçada numaralanmış cümleler için aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle yüklemi isim olan kurallı cümledir. 
B) II. cümle girişik birleşik bir cümledir. 
C) III. bağlı fiil cümledir. 
D) IV. cümle iç içe birleşik cümledir.
E) V. cümle bağımsız sıralı bir cümledir. 
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19. Ortasında yapay gölü ve birkaç yerinde küçük çağ-
layanları olan bu park; zevkin, sanatın ve özellikle 
bakımın abidesi olarak biliniyordu. Yer yer pembe, 
mavi, sarı çiçekleri; suyun üzerine eğilmiş zarif ağaç-
ları, salkım söğütleri burayı bir cennet bahçesi hâline 
getirmişti. Etraf yüksek ağaçlarla o kadar itinalı sa-
rılmıştı ki civarda binalar kesinlikle görünmüyordu. 
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-
gisi yoktur? 

A) İkileme kullanılmıştır. 
B) Niteleme yapılmıştır. 
C) Karşılaştırmalardan yararlanılmıştır.
D) Gözlemden yararlanılmıştır. 
E) Öznel anlatıma sahiptir. 

20. Güney Kore sineması son yıllarda elde ettiği başa-
rılarla ülkemizde de gittikçe popüler hâle gelirken 
başka ülkelerdeki sinemaları da etkisi altına almayı 
başarmış durumdadır. Ana akım filmler ile arthou-
se filmler arasında bir yere mevzilenmiş olan Güney 
Kore sineması kendine has dokusu ve o topraklar-
dan çıktığını belli eden atmosferiyle dünya sinema-
sındaki ayrıcalıklı yerini korumaya uzun yıllar devam 
edecek gibi görünüyor. 
 Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan kesin ola-
rak çıkarılabilecek bir yargıdır?
A) Ülkemizde en popüler yabancı sinema Güney 

Kore sinemasıdır. 
B) Güney Kore sineması Türkiye’de etkili olduğu ka-

dar başka ülkelerde etkili olamamıştır.
C) Güney Kore sineması özgün yapısıyla dünya si-

nemasını uzun yıllar etkisi altına almıştır. 
D) Güney Kore sineması başka ülkelerin sinemasın-

dan etkilenmiştir.
E) Güney Kore sineması özgün yapısıyla ülkemizde 

ve başka ülkelerde tanınmaya başlamıştır. 

21. Dünyada hepimiz sallantılı, korkuluksuz bir köprü-
de yürür gibiyiz. (I) Tramvaydaki tutamaklar gibi tu-
tunacak bir şey olmadı mı insan yuvarlanır. (II) Kimi 
zenginliğine uzanır tutunur, kimi müdürlüğüne uza-
nır tutunur, kimi işine, sanatına uzanır tutunur. (III) 
Gülünçlüğünü fark etmeden herkes kendi tutamağı-
nın en iyi, en yüksek olduğuna inanır. (IV) Kağızman 
köylerinden birinde bir çift öküzüne tutunan bir adam 
tanıdım. (V) Öküzleri besiliydi, pırıl pırıldı ve herke-
sin, “Veli ağanın öküzleri gibi öküz yoktur.” demesi-
ni isterdi.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci 
paragraf hangi cümleyle başlar?

A) I B) II C) III D) IV E) V

22. Cervantes’ten sonra Unamuno’yu okudum. Bizde il-
kin kısa öyküleri çıkmıştı. Yaman adam. Bu öyküler o 
gün bu gün belleğimde kıpraşır durur. Kitaplığımda-
ki Unomuno’nun Trajik Görüş’ünü yeniden okudum. 
Yine çok etkilendim. Ancak bu kez Unomuno’nun Ka-
tolikliği benim Dionisos inancımla fena halde çatıştı. 
Softa bir kişinin trajik bir dünya görüşü olabileceği-
ne inanmıyorum. Trajik görüş bana göre rindanelerin 
dünya görüşü olabilir.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin ceva-
bı olabilir? 

A) Cervantes’ten başka hangi İspanyol yazarla il-
gilendiniz? 

B) Dünya üzerindeki inancınız nedir? 
C) Sizi hayatta en çok etkileyen yazarın adı nedir?
D) Hayatın bir anlamı olduğuna inanıyor musunuz? 
E) Rindaneler neden trajik bir görüşü dünya görüşü 

olarak benimsemiş olabilir? 

23. Eski kültür ve uygarlıkları, onlardan kalan maddi 
kalıntılar açısından inceleyen; yer ve zamanı sap-
tamakla uğraşan bir bilimdir, arkeoloji. Maddi kalıntı-
lar terimiyle insan elinden çıkan, insan düşüncesinin 
ürünü olan eserler, alet ve malzeme ile ev eşyaları, 
sanat yapıtları kastedilir. Bu yönüyle arkeolojiyi, geç-
miş zaman insanlarının el emeği göz nuru olarak ta-
nımlayabiliriz. Eski Yunancanın “Arkhaius” (eski) ve 
“hopos” (bilim) kelimelerinden türetilmiş olan arkeo-
loji kelime olarak eskinin bilimi anlamına gelirse de 
diğer bütün bilim dallarının anası durumundadır.
Bu parçadan hareketle arkeoloji ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Arkeoloji edebiyata yardımcı bir bilimdir. 
B) Eski uygarlıkların yaptığı savaşları ve ticari iliş-

kilerini inceler.
C) Arkeoloji geçmişten insanların elinde kalan mad-

di kalıntıları tüm açılardan değerlendiren bir bi-
lim dalıdır. 

D) Arkeoloji Yunancadan dilimize geçmiş tarihi olay-
ları inceleyen bir sanat dalıdır. 

E) Arkeoloji bir bilim olarak tarihte insan hayatını in-
celemiştir.

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI



Deneme Sınavı 2Türkçe

7 Diğer sayfaya geçiniz.

M
U

BA
 Y

AY
IN

LA
R

I
M

U
BA

 Y
AY

IN
LA

R
I

24. Gülümsedi. Alt ve üst dudağın bu kadar uyumlu hare-
ketine, o uyuma gözlerin, yanaktaki gamzenin, kaş-
lardaki yaylanmanın bu kadar ahenkle eşlik ettiğine 
daha önce hiç şahit olmamıştım. Gördüğüm en güzel 
kadındı. Gördüğüm en güzel şey. İlk kez Darwin’in 
yanıldığını düşündüm. Teori onunla çuvallamıştı. Ça-
murlu sudan çıkan tek hücreli bir yaratık, evrimle bu 
kadar güzelleşemezdi. Film hakkında bildiğim tek 
şey afişiydi. Yüz altı dakika iki sıra önümde oturan o 
güzelliği seyrettim.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez? 

A) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. 
B) Beğenme anlamı taşıyan cümleler vardır. 
C) I. kişili anlatım vardır. 
D) Amaç anlamı taşıyan cümleler kullanılmıştır. 
E) Gözleme yer verilmiştir. 

25. Yazarlığın okulu yoktur! Bunu yazı atölyelerinde sık 
sık söylerim. Edebiyatın hatta sanatın özü hikâye 
edebilmektir ve insan ancak hikâyeci olarak doğar. 
Hikâyecilik sonradan öğrenilmez. Edebiyatçının ya-
zardan farkı burada yatar. Her kitap yazana yazar 
denebilir ama her yazar hikâyeci değildir, bu yüzden 
her kitap da edebiyat eseri sayılmaz. Burada edebi-
yatı ve edebiyatçıyı kutsamak gibi bir tavrım yoktur. 
Şunu söylemeye çalışıyorum: Nasıl bazı insanlar mü-
zik kulağıyla, perspektif gözüyle, lastik gibi bedenle 
doğuyorsa bazılarımız da hikâyeci olarak doğuyoruz. 
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Başarılı bir kitap yazmak için yazı yazmayı sev-
mek gerekir. 

B) Yazar olmak için belli bir bilgi birikiminin olma-
sı şarttır. 

C) Hikâye yazabilmek için doğuştan gelen bir yete-
neğin olması gereklidir. 

D) Birçok hikâye denemesinden sonra başarılı bir 
hikâye yazılabilir. 

E) Bir kitabın hikâye kitabı sayılabilmesi için edebî 
bir dilinin olması gereklidir. 

26. Toros dağlarının etekleri ta Akdeniz’den başlar kı- 
yıları döven ak köpüklerden sonra doruklara doğru 
yavaş yavaş yükselir. Akdenizin üstünde daima top 
ak bulutlar salınır. Kıyılar dümdüz cilalanmış gibi düz 
topraklardır. Killi toprak et gibidir. Bu kıyılar saatlerce 
içe kadar deniz kokar, tuz kokar. Tuz keskindir. Düz, 
killi süzülmüş topraklardan sonra Çukurova başlar.
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden 
hangisi kullanılmıştır? 

A) Öyküleyici anlatım
B) Açıklayıcı anlatım 
C) Betimleyici anlatım
D) Tartışmacı anlatım 
E) Kanıtlayıcı anlatım 

27. Edebiyatımızın en büyük isimlerinden biri olan Yaşar 
Kemal yirmi üç roman yazdı ve anlattığı daha önce 
benzerleri yazılmamış hikâyeler her zaman ilgili, me-
rakla okundu. Roman sanatımızın yarattığı en ünlü 
kahramanlarından olan İnce Memed hikâyesi yakla-
şık olarak iki bin sayfa boyunca elden bırakılmadan 
okunur. Otuz üç yılda yazdığı dört ciltten oluşan bu 
eserinde, insanın özünde var olan başkaldırı güdü-
sünü bütün yönleriyle anlatmaktadır.
Bu parçada Yaşar Kemal ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Eserleri okuyucu tarafından ilgiyle karşılandığına
B) Yaşar Kemal’in kaleme aldığı romanların sayısı-

na
C) İnce Memed romanın hangi yöreden esinlendi-

ğine
D) İnce Memed romanının yazım sürecine
E) İnce Memed romanında okuyucuya vermek is-
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28. Gerçekçi roman, kahramanlarının toplumsal ve 
kişisel özelliklerini, tarihsel gelişimleri içinde 
arayıp belirlemeye, romancıyı zorlar, Anadolu halk-
larının kişisel ve toplumsal özelliklerini ise Osmanlı 
İmparatorluğu’nun sosyal ve ekonomik şartları dışın-
da anlamak ve değerlendirmek imkânsızdır. Bunun 
en katıksız görüleceği çağ da kuruluş çağı olduğun-
dan imparatorluğu kuran, kısa zamanda geliştirip 
kökleştiren ve yedi yüz yıl yaşamasını sağlayan gü-
cün kaynağına bakmak gerekiyordu. 
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 
olarak söylenmiştir?

A) Roman kahramanlarını gerçek hayatta nasıl iliş-
kilendirirsiniz? 

B) Roman yazarken kahramanları toplumdan kopuk 
düşünebilir miyiz? 

C) Bu romanı toplumsal sorunlara eğilim yönünden 
nasıl değerlendirirsiniz? 

D) Sizi roman yazmaya yönlendiren nedenler ne-
lerdir? 

E) Romanda Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu-
nun yorumlanmasını, tarihin hangi şartlarına bağ-
lıyorsunuz?

29. Son günlerde bilim insanları ileriki yıllarda, insan 
zekasının gerileyeceğini iddia ediyor. Gerekçe ola-
rak da bilgisayarı gösteriyorlar. Hepimizin bildiği 
gibi beyin jimnastiği dediğimiz bir olay var. Beynimi-
zi ne kadar zorlarsak o kadar gelişmesine ve genç 
kalmasına katkıda bulunuyoruz. Bunların en basiti 
bulmaca çözmek. Şimdi acaba şöyle bir kolaycılığa 
kaçıyor muyuz veya zamanla kaçacak mıyız? Bu ko-
laycılığın doğal sonucu olarak da gelecek kuşaklarda 
IQ’muzda bir düşme olacak mı? Bu soruları sorma-
na ve düşünmene gerek yok artık. Gir bilgisayara ne 
sormak ve öğrenmek istiyorsan yaz ve tıkla, bu ka-
dar basit hemen karşına çıkar. Bu örneklerin sonun-
da bilim insanlarının endişeleri acaba haklı çıkar mı? 
Bu parçaya göre yazarın yakındığı durum aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) İnsan zekasının son yıllarda gözle görülür bir şe-
kilde gerilemesi 

B) İnsanların bilgisayar olmadan hayatta başarılı 
olamaması 

C) Bilgisayar vasıtasıyla insanların çaba sarf etme-
den hazır bilgiye ulaşması 

D) Beyin jimnastiği, kitap okuma gibi eylemlerin ze-
kayı geliştirmemesi

E) Zeka gerilemesine karşı insanların çaresiz olması 

30. (I) Yazarlarımızın çoğunun yeni dile karşı koymaya 
kalkmalarının dil için de o yazarlar için de büyük bir 
kötülüğü oluyor. (II) Bu yüzden birtakım zevksizlikle-
rin önüne geçilmiyor. (III) Dil için de kötülüğü oluyor 
çünkü yeni dil yazarlarını yani kendisini asıl kulla-
nacak kimselerin payı olmadan kuruluyor. (IV) Ya-
zarlarımız için kötü oluyor çünkü yarın onlar küçük 
düşecekler. (V) Ama bu dili zamanla ister istemez 
herkes kullanacak daha doğrusu isteyerek öteden 
beri istediklerini sanarak kullanacak. 
Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğun gide-
rilmesi için yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 
hangilerinin yeri değiştirilmelidir?

A) II ve III B) II ve IV C) III ve IV
D) IV ve V E) III ve V

31. Sevgisiz insanlar en ilkel canlı beyinleri ile hareket 
ediverirler kolayca. (I) Çünkü “Sonuç ne olur?” diye 
sorma algılarını kaybetmişlerdir. (II) Buna yol açan 
kimdir, nedir? (III) Önce ailedir, sonra toplumdur, son-
ra ülkedir, sonra dünyadır ama özünde insandır. (IV) 
İnsan olmak demek insan olduğunu her gün fark et-
mektir. (V) Hep hatırlamaktır, insan yapmak istedikle-
rinin sonuçlarını gözünde canlandırma kapasitesine 
doğada tek sahip olan ve bunu kullanabilen canlıdır. 
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine 
düşüncenin akışına göre “Zarar verirler, acı çekti-
rirler, can yakarlar.” cümlesi getirilebilir? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 
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32. Raskolnikov, hukuk öğrencisi bir katildir. İnsanlarda tür-
lü türlü duygular uyandırır ve bir kere kendisini tanıt-
tıktan sonra karşısındakine kendisini asla unutturmaz. 
Raskolnikov psikolojik sorunlar yaşayan bir kişiliğe sa-
hiptir. İnsanlardan duygusal olarak uzaklaşmaya başlar 
sonra insanlardan soğur. Aslında Raskolnikov işlediği 
suçun vermiş olduğu azapla suçunu itiraf etmekle et-
memek arasında gelip giden düşüncelerine yenik dü-
şer. Bu onun yıkımına sebep olur. 
Bu parçaya göre; 

I. Raskolnikov’un insanları etkilediğine
II. Ruhsal problemlerinden dolayı ailesinden uzak-

laştığına
III. İşlediği suçtan dolayı üzüntü duyduğuna
“Raskolnikov” hakkında numaralandırılmış yargı-
lardan hangisi veya hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I ve III 

33. Türkçe karşılığı “hayat hikayesi veya yaşam öyküsü” 
anlamına gelir. (I) Bir edebî tür olarak ilk kez 17. yy.da 
edebiyata girer. (II) Bunu sağlayan, dönemin ünlü 
oyun yazarı ve şairi olan John Dry’dir. (III) Biyografi 
terimi Yunanca “bios” (hayat) ve “grafein” (yazmak) 
sözcüklerinden türetilmiştir. (IV) Türk edebiyatında 
“tercüme-i hâl” terimiyle karşılanan biyografi türüne 
ilk olarak siyerleri örnek verebiliriz. (V) Biyografi, 17. 
yy. dan önce bağımsız bir tür olarak algılanmayıp 
daha çok tarihin içinde değerlendirilmekteydi.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden han-
gisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

34. Çocukluğundan bu yana bedeni yüzünden oyun dışı 
kalmış Oğuz Atay, bedenine hiç güvenmiyordu. Aile-
sindeki birçok kişinin ölümüne neden olan kanser de 
onun bu korkusunu körüklüyordu. En küçük sarsıntı-
da büyük bir hastalığı olduğuna inanıyor. Hatta (----) 
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) öleceği düşüncesine kapılıyordu. 
B) bu durumu pek önemsemiyordu. 
C) hastalıklarına alışmaya çalışıyordu. 
D) sürekli arkadaşlarına dert yanıyordu. 
E) bu düşüncelerini kâğıda döküyordu. 

35. Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum, o 
da daha başıboş, daha rahat yaşamak. (I) Fakat her 
zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmi-
yoruz. (II) Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını ve 
yalnız kaldığını sanır. (III) Bu, dünya işlerinin sizi bı-
raktığı ve yalnız kaldığınız anlamına gelmez. (IV) Bir 
aileyi yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay 
değildir. (V) Yalnızlık kolay elde edilmez.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

36. İnsanların çoğu, ölümsüz olmayı arzular. Bu hangi 
kimliğe, işe, bakış açısına sahip olursa olsun böy-
ledir aslında. “İyiyi, güzeli ve estetik olanı arama ve 
arzulama”nın çıkış noktası Platon ve Aristoteles’in 
düşüncelerine kadar uzanır. Onlar, bu konuyu insan-
dan yola çıkarak ele alır. Ve biz insanlar deniyoruz, 
tekrar ve tekrar yaratıcılığı ve ölümsüzlüğü. Çünkü 
yaratıcılık, yorulmadan denemek ve vazgeçmemek-
te gizlidir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Yaratıcılık vazgeçmeden sürekli çalışarak orta-
ya çıkar.

B) Yaratıcılık sadece sanatta aranmamaktadır.
C) Her insan yaratıcıdır sadece bunun farkında de-

ğildir.
D) Sanatta estetiğin önemi İlk Çağ’a kadar uzanır.
E) Yaratıcılık özgün düşünme yetenek işidir.
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Türkçe Testi Bitti.
Sosyal Bilimler Testine Geçiniz.

37. - 38. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız.

Tasavvuf, Asaf şiirinde kendini en çok ‘ben’in ‘sen’le 
ilişkisinde gösterilir. (I) “Baştan Başa Sen” şiirinde ve  
“Hikmetli Eda” şiirinde yararlandığı tasavvuf, onun 
şiir aracılığıyla dünyayı, hayatı, insanı yorumlama ve 
bir tür ahlakçı şiir kurmasında etkili olur. (II) Ben’in 
sen’de erimesi, kaybolması, yok olup iki insanın bü-
tünleşmesi gibi vahdeti vücudu çağrıştıran dizeleri 
vardır. (III) Bunu da çoğu zaman münzevi bir derviş 
sıfatında yapar. (IV) Necatigil’le benzer duyarlılıkları-
nın kaynağında da, Mehmet Kaplan’ın “hikmetli eda” 
dediği bir tavır yatar. (V) Öte yandan bu ‘eda’da mis-
tik, ilahi olmaktan çok, dünyevi bir oluş vardır.

37. Bu parçadan hareketle Özdemir Asaf’la ilgili aşa-
ğıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Özdemir Asaf’ın şiirlerinde tasavvufî izler taşır.
B) Şiirlerinde tasavvufî konuların yanı sıra hayatı da 

yorumlamıştır.
C) Şiirlerini çoğu zaman yalnızlık içinde yazar.
D) Tasavvuf terimleri bazı şiirlerin adını oluşturmuş-

tur.
E) Şiirlerinin ahlakî ve öğretici yanları vardır.

38. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa-
ragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle baş-
lar?

A) I B) II C) III D) IV E) V

39. - 40. soruları aşağıdaki parçaya 
göre cevaplayınız.

Tales ve Anaksimandros’un başlatmış olduğu bilim 
hamleleri, Yunanca konuşan toplumlarda hızla kök 
salmıştır. Daha sonraları Arşimed, Öklid, Eratosten, 
Heron gibi dev isimlerle milattan önce üçüncü yüz-
yılda doruk noktasına ulaşmıştır. Bu hamlenin beli-
ni kıran Roma imparatorluğu içindeki genel çöküş 
olmuştur. Akabinde ise kavimler göçüyle Roma’ya 
akan Berberî kavimlerin İmparatorluğu ele geçirme-
si ve nihayet bu Berberîlerin Hristiyanlığı kabul ede-
rek bilime alternatif ilkel bir din görüşünü Avrupa’da 
egemen kılmaları bilimin gelişmesini daha da bal-
talamıştır. Bilim geleneğini kısmen kurtaran, Müs-
lüman toplumların Yunan biliminin bazı kısımlarını 
kendi kültürlerine monte etmeleri olmuştur. Ne yazık 
ki bu da 11. yüzyıldan itibaren doğudan gelen Mo-
ğol akınları ve Müslüman toplum içinde gelişen bilim 
karşıtı görüşler nedeniyle boğularak kaybolmuştur. 

39. Bu parçaya göre,
I. Roma imparatorluğundaki dağılma bilimi olum-

suz etkilemiştir.
II. Berberi kavimler birden çok semavi dini benim-

semişlerdir.
III. Müslüman toplumlar Yunan medeniyetinden et-

kilenmiştir.
Yukarıdaki numaralandırılmış yargılardan hangi-
si ya da hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

40. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Roma İmparatorluğu’nun çöküşüyle Avrupa’da 
bilim yapılamaz olmuştur. 

B) Yunan medeniyetinden başlayan bilimsel geliş-
meler çeşitli kavimlerin olumsuz etkileriyle dö-
nem dönem duraksamıştır.

C) Moğol akınlarıyla başlayan Kavimler Göçü 
Avrupa’da bilimin gelişmesini sekteye uğratmıştır.

D) Modern anlamda dünyanın ilk bilim adamları Ta-
les ve Anaksimandros’tur. 

E) Arşimed ve Öklid gibi bilim insanları Orta Çağ 
Kilisesi’nin bilim karşıtı yaptırmalarına maruz kal-
mışlardır.
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SOSYAL BİLİMLER TESTİ

1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (11 - 15), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi   
(16 - 20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. İslam uygarlığı içinde yer alan devletler arasındaki 
benzerliklerin kaynağı Kuran-ı Kerim ile İslami kural-
lardır. Buna rağmen İslamiyet’i benimseyen toplum-
larda farklılıklar da görülmektedir. 
Bu farklılıklar aşağıdakilerden hangisinden kay-
naklanmaktadır?

A) Ekonomik sistem ve uygulamalarından 
B) Kuran-ı Kerim’in Arapça yazılmasından
C) Coğrafi özellikler ve milli kültürlerden
D) Arapçanın resmi dil olmasından
E) Halifeye bağlı olmalarından

2. Osmanlı’nın Duraklama Dönemi’nde;
- Kuyucu Murat Paşa, sosyo-ekonomik nedenlerle 

isyan eden köylüleri öldürerek sorunları çözmeye 
çalışmıştır.

- IV. Murat ve Köprülüler, İstanbul ve Anadolu’da 
isyan çıkaranları öldürerek sorunları çözme yo-
luna gitmiştir. 

Buna rağmen benzer nedenlerle isyanların de-
vam etmesi aşağıdakilerden hangisinin göster-
gesidir?

A) İsyancıların elebaşlarının yakalanamadığının
B) İsyanların rejimi yıkmaya yöneldiğinin
C) Halkın mültezimler tarafından kışkırtıldığının
D) Avrupa devletlerinin isyancıları desteklediğinin
E) Halkın sorunlarının çözülemediğinin

3. Sanayi Devrimi sonucunda Avrupa’da üretim tekno-
lojisi değişmiş ve insan emeği yerine makineli üre-
time geçilmiştir. Bunun sonucunda üretim artmış ve 
fiyatlar düşmüştür. Bu gelişmeler Osmanlıları olum-
suz yönde etkilemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun Osmanlı 
Devleti’nde yarattığı olumsuzluklardan biri de-
ğildir?

A) El tezgahlarının yerini büyük fabrikaların alması
B) Üretilen malların, Avrupa malları ile rekabet gü-

cünü kaybetmesi
C) Avrupa’nın açık pazarı durumuna düşmesi.
D) Yerli tüccarların, yabancı tüccarlar ile rekabeti-

nin zorlaşması
E) Yarı sömürge haline gelmesi

4. “Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve kollayıcılı-
ğını istemek, insanlık niteliklerinden yoksunluğu ve 
güçsüzlüğü açığa vurmaktan başka bir şey değildir.”
Bu sözleriyle Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden 
hangisine karşı olduğu söylenebilir?

A) Bağımsızlığa
B) Cumhuriyete
C) Sömürgeciliğe
D) Devletler arası bloklaşmaya
E) Demokrasiye

5. Laiklik din kuralları yerine akıl ve bilimin temel alın-
ması, egemenliğin halka dayanmasıdır.
Buna göre Cumhuriyet Döneminde aşağıdaki 
hangi alanda yapılan çalışmaların laiklikle bir il-
gisi yoktur?

A) Yönetim B) Eğitim C) Hukuk
D) Ekonomik E) Toplumsal

6. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde insanın doğal 
çevreye olan müdahalesinden söz edilmiştir?

A) Güneydoğu Asya’da insanların temel besin mad-
desinin pirinç olması

B) Sibirya’da yaşayan insanların yılın büyük bir bö-
lümünü kürklü ve kalın giysiler içinde geçirmesi

C) Bol yağışlı ve nem oranı yüksek yerlerde ahşap 
evlerin yaygın olması

D) Dört mevsimin yaşandığı Türkiye’de yaz ayların-
da kış mevsim için yiyecek hazırlığı yapılması

E) İngiltere ve Fransa ülkeleri arasında deniz altın-
dan karayolu bağlantı tüneli yapılması
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Sosyal Bilimler

7. Aşağıda farklı ölçek değerleri ile çizildiği belirtilen 
sembolik Türkiye haritaları verilmiştir.

Buna göre haritalarla ilgili verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) I. haritada belirtilen ayrıntı miktarı daha fazladır.
B) I. haritada bulunan hata payı daha azdır.
C) II. haritada çizilecek olan izohipsler arasındaki 

sabit aralık değeri daha fazladır.
D) II. haritada belirtilen gerçek olan miktarı daha az-

dır.
E) Belirtilen her iki haritanın Dünya üzerinde bulu-

nacağı koordinat değerleri aynıdır.

8. “Buzul çağında İskandinav Yarımadası buzullar ile 
kaplı iken, zamanla iklim şartlarının değişmesine 
bağlı olarak bölgede bulunan buzullar erimiştir. Bu-
zulların erimesi ile İskandinav Yarımadası kütlesel 
olarak yükselmeye başlamıştır. Halen bu yükselme 
hareketi günümüzde de devam etmektedir. 
Buna göre, İskandinavya Yarımadası’nda aşağı-
daki jeolojik hareketlerden hangisi oluşmuştur?

A) Graben
B) Antiklinal
C) Regresyon
D) Jeosenklinal
E) Transgresyon

9. Dünya üzerinde ilk yerleşme yerlerinin kuruldu-
ğu alanların tercih edilmesinde aşağıdakilerden 
hangisinin etkisi yoktur?

A) Toprakların verimliliği
B) Ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği
C) Su kaynaklarının bolluğu
D) İklim koşullarının elverişliliği
E) Yer şekillerinin uygunluğu

10. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etki-
leyen beşeri faktörler arasında sayılabilir?

A) Aşırı soğuk bölgelerin seyrek nüfuslu olması
B) Dağların güneşe bakan yamaçlarının diğer yama-

ca göre daha sık nüfuslanması
C) Verimli toprakların bulunduğu alanların yoğun nü-

fuslu olması
D) Maden yatakları ve çevresindeki sanayi tesisleri-

nin olduğu yerlerde nüfuslanmanın yoğun olması
E) Yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda iklim 

şartları uygun olsa bile nüfus yoğunluğunun az 
olması

11. Wittgenstein göre,“dille ifade edilemeyen şeyler saç-
madır, anlamsızdır. Başka deyişle dilin sınırları, dü-
şüncenin ve bilginin de sınırlarıdır.” Kısaca “üzerinde 
konuşulamayan şeyler hakkında susmak gerekir.” 
der. Onun temel amacı şudur: Öne sürülen bir öner-
menin dil analizi yapılamıyorsa o önerme anlamsız 
ve boştur. Felsefi önermeler, dil analizi yapılan öner-
melerden oluşmalıdır. Metafizik önermeler dil anali-
zi yapılamadığı için anlamsız ve boş önermelerdir. 
Wittgenstein’ın bu düşüncesine göre aşağıdaki 
önermelerden hangisi üzerinde “dil analizi” yapı-
labilir?

A) Ali dürüsttür.
B) Yağmur ıslatır.
C) Guernica çok güzel bir tablodur.
D) Zaman sonsuzluktur.
E) Tanrı rahman ve rahimdir.

I. harita ölçek:

II. harita ölçek:
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1.	 Bu	testte	40	soru	vardır.

2.	 Cevaplarınızı,	cevap	kağıdının	Türkçe	Testi	için	ayrılan	kısmına	işaretleyiniz.

Deneme Sınavı 3Türkçe TÜRKÇE TESTİ

1. Öyküde her şey ---- olmalıdır, derim. Öykünün öge-
leri, üst üste çekilmiş resimler gibi belirginliğini yitir-
memeli. Okuyucu, ---- varmak için, biçimden doğan 
çapraşıklığı çözmek zorunda bırakılmamalıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) gerektiği gibi - kendine 
B) kapalı - olaya 
C) apaçık - öze 
D) sade - anlama 
E) anlaşılır - yeniliğe

2. Stephan Hawking, 1966’da Cambridge Üniversite-
sinde sunduğu doktora teziyle tüm fizikçilerin dikka-
tini bir anda üzerine çekip deyim yerindeyse
  I

(tabiri caizse) fizik dünyasını silkeleyen (sarsan) bir 
   II
çalışmaya imza attı. Tezinde, Roger Penrose’un 
kara deliklerin tekilliğini ele alan
teoremini (bilimsel önermesini), “Genişleyen Evrenin
  III
Özellikleri” başlığı altında değerlendirip genelleş-
tirerek kara deliklerle ilgili birçok teorinin 
hayata geçirilmesini (uygulanır duruma getirilmesini) 
  IV
sağladı. Tekillik sorununa dikkat çekip kara delik-
lerin anlaşılabilmesi için Einstein’ın genel görelilik 
kuramının yeterli olmadığını gösteren fizikçi, uzun 
yıllar sonra Amsterdam’da gerçekleştirilen kara 
deliklerle ilgili bir sempozyumda, kuantum kura-
mında Einstein’ın karşı çıktığı (kanıksadığı) 
  V
rastlantısallık konusuna değinip o ünlü alaycılığıy-
la “Kafası karışık olan Einstein’dı, kuantum kuramı 
değil.” diyerek konuyu tek cümleyle özetledi. 
Bu parçada numaralandırılmış sözcük ve söz-
cük gruplarından hangisinin anlamı ayraç için-
deki açıklamayla örtüşmemektedir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

3. “Doğa ve toplum, bizi sürekli olarak etkilemektedir; 
öykü, kişinin, bu etkilere tepki gösterirken oluşturdu-
ğu bellek ürünüdür. Başka bir deyişle öykü, kişinin 
içini dökme eylemidir.” 
Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aklındakileri sıralamak
B) Gözlemlediklerini açıklamak
C) Yaşamındaki pişmanlıkları dile getirmek
D) Çevresinde gördüklerini aktarmak
E) İç dünyasındaki duygu ve düşünceleri anlatmak

4. “Ne havsalası geniş, ne saygısız, ne vurdumduymaz 
misafirdi bunlar.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün 
cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisin-
de yoktur?

A) Senin bu hâllerinden sıkıldım, anladığın hâlde an-
lamamış gibi görünmenden bıktım.

B) Sınavın var ve sen hâlâ bunu umursamadan ta-
tilden mi bahsediyorsun?

C) Hemen yanında dizlerinin üzerine düşen yaşlı ka-
dına aldırmadan yoluna devam etti.

D) Doğanın insan eliyle yok edilmesi konusunda 
oldukça hassas davranır, üzerine düşenleri ya-
pardı.

E) Etrafta olup bitenle, ülkede yaşananlarla bir gün 
bile ilgilendiğini görmedim.

Deneme Sınavı 3 A
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5. I. Halman, ön sözde rastladığımız ve alıntılarda 
gördüğümüz bazı eskimiş sözcüklere yer ver-
memiştir.

 II. Talat S. Halman, şiirlerin çevirisinde duru ve yalın 
bir Türkçe kullanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki iki cümle-
de ifade edilenleri doğru biçimde birleştirmiştir?

A) Talat S. Halman şiir çevirilerinde dile ne kadar 
hâkim olduğunu göstermiştir.

B) Halman, şiirlerin çevirisinde duru ve sade bir 
Türkçe kullanırken ön söz ve alıntılarda yabancı 
sözcüklere dokunmamıştır.

C) Talat Halman şiir çevirilerinde günümüz dilinin 
sade ve yalınlığını tercih etmiş, ön sözdeki bazı 
uygulamaları çevirilere yansıtmamıştır.

D) Halman, şiirlerin çevirisinde duru ve yalın bir 
Türkçe kullanmış; alıntı ve ön sözde ise yabancı 
kökenli sözcükleri alışılageldiği gibi bırakmış, çe-
virmemiştir.

E) Talat S. Halman, şiir çevirirken sözcüklerin me-
caz anlamlarına dikkat etmiş, ön söz ve alıntılar-
da da yabancı sözcükleri doğru anlamı verecek 
şekilde çevirmeye özen göstermiştir.

6. I. PEN Amerika bu yılki Edebiyat Hizmet Ödülü’ne 
polisiye ve korku edebiyatının usta kalemi Step-
han King’in değer görüldüğünü açıkladı.

 II. King eserleriyle takdir toplayıp geniş bir kitleyi et-
kilemiş ve insan olmanın özgün ve güçlü yollarını 
anlamamıza yardımcı olmuştur.

Bu iki cümlenin bir bütünlük oluşturduğu düşü-
nülürse II. cümlenin I. cümlenin ardından gelme-
si, ifade edilen durumun hangi özelliğini açıklar?

A) sebebini
B) amacını
C) sonucunu
D) örneğini

E) şartını

7. İnsanoğlu önce kendisinin kim olduğunu, sonra 
       I
yaşadığı yeryüzü ve gökyüzünü, yerdeki hayvanları, 
bitkileri, doğayı, güneşi, ayı, yıldızları ve bunların 
    II           III
varlık nedenlerini öğrenmeye çalıştı.
   IV           V
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi-
leri hem yapım hem de çekim eki almıştır?

A) I, II ve III B) I ve V C) Yalnız II
D) II ve III E) II, III ve IV

8. I. Örneğin kavuz olarak adlandırılan en dış katma-
nın yapısı diğer buğday türlerine kıyasla daha 
dirençli olduğu için, siyez çevreden gelebilecek 
zararlara karşı daha dayanıklıdır.

 II. Böylece elverişsiz, olağanüstü koşullarda da ha-
yatta kalır. 

 III. Morfolojik yapısı bakımından günümüzde ticari 
olarak kullanılan diğer buğday türlerinden farklı.

 IV. Bu özelliği sayesinde siyez kendini dış ortamdan 
gelecek zararlara karşı korur.

 V. Siyez ülkemizdeki yerel bitki gen kaynaklarından 
olduğu için kültürel açıdan da önemli bir tahıl.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir 
paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A) V - III - I - IV - II
B) III - V - I - IV - II
C) V - I - III - II - IV
D) V - II - IV - III - I
E) III - I - IV - II - VÖRNEKTİR
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9. Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin
Benim doğduğum köyler de güzeldir.
Sen de anlat doğduğun yerleri
Anlat biraz!

(Cahit KÜLEBİ)
Bu şiirdeki sözcüklerle ilgili olarak hangisi söy-
lenemez?

A) I. dizede edat benzerlik ilgisi kurmuştur.
B) I. dizede bağlaç eş görevli sözcükleri bağlamıştır.
C) II. dizede bağlaç karşıtlık anlamı vermiştir.
D) III. dizede bağlaç “diğerleri gibi” anlamı vermek-

tedir.
E) Son dizede “biraz” sözcüğü zarftır.

10. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden han-
gisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Tanıdığım bir ağaç var
     Etlik bağlarına yakın
B) Saadetin adını bile duymamış
     Tanrının işine bakın
C) Geceyi gündüzü biliyor
     Dört mevsimi, rüzgarı, karı
D) Ay ışığına bayılıyor
     Ama kötülemiyor karanlığı
E) Ona bir kitap vereceğim
     Rahatını kaçırmak için

11. Edebiyat tarihinde hikâyeci olarak adıma rastlarsınız. 
                                               I
Hikâye nedir? Yaşanmış ya da yaşanacak bir olayı 
                              II
anlatmaktır. Ben pek çok öykü yazdım. 
       III
Çoğu uydurmadır, yani gerçekliği biraz azdır. 
                IV
Böyle deriz. Ama hikâye yazarı yaşadığı toplumdan 
hiç ayırmaz gözlerini.
           V
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi 
fiilimsi değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

12. Deneme, edebiyatın düşünceye en yakın dallarından 
biri. Edebiyatın düşünceye açılan önemli bir kapısı. 
Deneme bir bitmemişliği, arayışı, sınamayı, serüve-
ni, tehlikeyi göze alan edebiyat etkinliği.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Miktar zarfı
B) Niteleme sıfatı
C) Belirtme sıfatı
D) Durum zarfı
E) Belgisiz zamir

13. (I) Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden 
uyandığında, kendini yatağında dev bir böceğe dö-
nüşmüş olarak buldu. (II) Zırh gibi sertleşmiş sırtının 
üstünde yatmaktaydı ve başını biraz kaldırdığında bir 
kubbe gibi şişmiş, kahverengi, sertleşen kısımların 
oluşturduğu yay biçimi çizgilerle parsellere ayrılmış 
karnını görüyordu. (III) Karnının tepesindeki yorgan 
neredeyse tümüyle yere kaymak üzereydi ve tutuna-
bileceği hiçbir nokta kalmamış gibiydi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) I.cümlede yüklem etken ve geçişlidir.
B) I.cümlede ünsüz benzeşmesine örnek bir kulla-

nım vardır.
C) II.cümle öznesi ortak bağlı bir cümledir.
D) II.cümlede ünsüz yumuşamasına örnek kullanım 

vardır.
E) III.cümlede ek eylem kullanılmıştır.
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14. (I) Abdülhak Hamit Tarhan tiyatroya başladığı zaman 
isyan eder. (II) Tiyatrolarını oynanmak için yazmadı-
ğını söyler. (III) Oynanmak için yazmamak bu türün 
birinci şartını kabul etmemektir. (IV) Bu inkar birçok 
güçlükler doğurur. (V) Konularının dağınık olmasının 
nedenlerinden biri de budur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin öge sırala-
nışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?

A) I.cümle özne, zarf tümleci ve yüklemden oluş-
muştur.

B) II.cümle belirtili nesne, zarf tümleci ve yüklemden 
oluşmuştur.

C) III.cümle özne, belirtili nesne ve yüklemden oluş-
muştur.

D) IV.cümle özne, belirtisiz nesne ve yüklemden 
oluşmuştur.

E) V.cümle özne ve yüklemden oluşmuştur.

15. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangi-
sinin yazımı yanlış değildir?

A) Burada her zaman yanlızlık hissetmem doğal mı?   
B) Sokakdan geçen manav öyle çok bağırdı ki duy-

mamak imkansızdı.
C) Ben de senin bizimle gelip gelmiyeceğini sora-

caktım.
D) İnsanların davranışlarındaki yanlışlıklar senide 

üzüyor mu?
E) Mademki benimle gelmek istiyorsun, yürü baka-

lım!

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla ya-
zım yanlışı vardır?

A) Bu ayki Bilim ve Teknik Dergisi çok farklı bir ko-
nuyu ele almış.

B) Mehmet usta elindeki işi bırakarak var gücüyle 
bağırmıya başladı.

C) Birçok kişi bilmiyor mu sana gönül verdiği mi?
D) Ahmet Celal, Yaban da: “Ben sağ kolumu onlar 

için kaybettim.” der. 
E) THK’ya başvurular, 15 Nisan’da başlıyor.

17. ( ) Ben yukarı çıkmayacağım. ( ) dedi Galip.Zarfı bı-
rakacak bir yer arar gibi kapıcı dairesini inceledi ( ) 
Üzeri aynı damalı mavi muşamba kaplı yemek masa-
sı ( ) kaldırımdan geçenlerin bacaklarını ve çamurlu 
araba tekerleklerini örten aynı soluk perdeler, dikiş 
kutusu, ütü, şekerlik, hava gazı ocağı, isli kalorifer ( ) 
Bu cümlede parantezle gösterilen yerlere sıra-
sıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangi-
si getirilmelidir?
A) (“) (”) (:) (,) (…)
B) (“) (”) (:) (;) (…)
C) (-) (-) (.) (,) (…)
D) (“) (”) (.) (,) (.)
E) (“) (”) (:) (,) (!)

18. Doğa  tatlı bir telaş içine girer ilkbaharda. Ağaçların 
tomurcukları, (I) neşeyle patlar; renk renk açılır. Ha-
vaların ısınmasıyla birlikte karıncalar yuvalarından 
dışarı çıkar, (II) ekmek peşinde koşmaya başlar. Vı-
zıldayan arılar, güllerin, (III) zambakların üstüne ko-
nuşlanır. Heyecan içindedir tüm canlılar. Bu heyecanı 
insanlar, (IV) hayvanlardan daha çok yaşar. Doğa-
daki canlılık, (V) insanların yüreğinde hoş duygular 
bırakır.
Bu parçada numaralandırılmış yerlerden han-
gilerinde virgül, “Sıralı cümleleri ve eş görevli 
sözcükleri ayırmak için kullanılır.” açıklamasını ör-
neklendirmektedir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) IV ve V E) II ve IV
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19. ‘Bizimkiler’, 1989-2002 yılları arasında aralıksız her 
pazar günü hepimizin evine misafir olurken dört ta-
rafı AVM, sosyal medya, yüz kanallı alternatif yayınla 
ve akıllı telefonlarla çevrilmemiş bir yaşam söz ko-
nusuydu. Kişinin ailesine ve evine kapandığı bugün 
de ‘Bizimkiler’ kapıyı çalmadan usulca içeri girer, 
Türkiye’nin kopyasını kimseyi incitmeden bir çocu-
ğun gözünden tasvir ederdi.
Bu parçayla ilgili olarak yapılan açıklamalardan 
hangisi yanlıştır?

A) Belirtili ve belirtisiz ad tamlamasına örnek vardır.
B) İlgi zamiri kullanılmıştır.
C) Birden fazla sıfat tamlaması vardır.
D) Kişi zamiri ve belgisiz zamir örneklenmiştir.
E) Bütün cümleler yapısına göre basittir.

20. (I) Türkiye Türkçesinde bugün eş anlamlı durumun-
daki göndermek ve yollamak sözcükleri çok ilginçtir. 
(II) Birbirlerinin yerine kullanılabilirler. (III) Bana para 
göndermiş/bana para yollamış, haber göndermiş/
haber yollamış örnekleri bunu görmeye yeter. (IV) 
Ancak tarih boyunca anlam bakımından gelişmeleri 
izlenecek olursa bu iki sözcüğün başlangıçta farklı 
anlamları olduğu görülür.  (V) Türkçede buna eş an-
lamlılık değil, yakın anlamlılık diyoruz. (VI) Bugünkü 
göndermek fiili, 11. yüzyılda Kutadgu Bilig’de köndür-
mek biçiminde ve doğrultmak anlamında kullanılıyor, 
Kaşgarlı ise aynı sözcüğü köndgürmek biçimiyle dü-
zeltmek manasında açıklıyordu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) II B) III C) IV D) V E) VI

21. (I) Tarihsel eleştirinin en önemli yanı eseri belli bir 
sanat geleneğindeki yerine oturtmak, o tür eserlerin 
özelliklerini ortaya koymak, böylece eserde gözeti-
len amaçları, esere şekil veren ilkeyi belirtmek ve 
ona hangi açıdan bakılacağını bulmaktır. (II) Eseri ta-
rihsel çerçevesi içine yerleştirerek daha iyi anlamak 
için bazen yazıldığı çağın dünya görüşünü, inançla-
rını ve bunların meydana getirdiği uzlaşımları bilmek 
gerekir. (III) Bu uzlaşımlar bizi inceleyeceğimiz ya-
zarın dünyasına götürebilir ancak. (IV) Ahmet Ham-
di Tanpınar, Tanzimat’tan önceki edebiyatımızda yer 
alan aşk anlayışını, sevgili tipini, şairlerin kullandıkla-
rı benzetmeleri ve simgeleri, belli bir dünya görüşünü 
ve bu görüşün içinde saray ve hükümdar öğelerini in-
celeyerek açıklar. (V) Tanpınar bu hususta tarihsel 
eleştiriyi en iyi yapan yazarlarımızdan biridir. 
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci 
paragraf hangi cümleyle başlar?

A) I  B) II C) III D) IV E) V

22. “Şiir, insanın duygu dünyasındaki birikiminin bir yan-
sımasıdır ve kendiliğinden gelir. Şair, sadece iç dün-
yasını en iyi ifade edecek sözcükleri bulmaya çalışır. 
Roman ise yaşam deneyiminden süzülenlerin beyin-
de şekillenerek akılla dışa vurulmasıdır. Düşünerek, 
kurgulayarak… Aralarındaki en temel fark ise zihin-
dekileri okura aktarma biçimidir. İkisinde de duygu-
lar ön planda olmakla beraber, şiir okurun yüreğini, 
roman ise beynini hedef alır. Ancak ne şair ortaya 
çıkacak şiiri önceden bilebilir ne de yazar yazacağı 
romanı. Bu, caz müziğindeki doğaçlamaya benzer.”

 I. Benzetmeden yararlanılmıştır.
 II. Tanımlama yapılmıştır.
 III. Gerekçeli yargılara yer verilmiştir.
 IV. Karşılaştırma yapılmıştır.
 V. Açıklamadan yararlanılmıştır.
 VI. Betimleme yapılmıştır.

Bu parçanın anlatımında numaralanmış anlatım 
özelliklerinin hangilerinden yararlanılmamıştır?

A) II ve III B) I ve III C) III ve VI
D) IV ve VI E) I ve V 
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23. Tanpınar, şiiri sadece edebiyat sınırları içinde tar-
tışmamış; bu türü müzik, resim, plastik sanatlar ve 
mimarinin de içinde bulunduğu daha geniş bir güzel 
sanatlar anlayışı bağlamında değerlendirmiştir. He-
men her dönemden Türk şiiri örneklerini tartışırken 
Avrupa toplumlarının sanat ve edebiyat gelenekleri-
ne göndermelerde bulunması, onun bu güzel sanat-
lar anlayışına bağlı olduğu kadar, Avrupa merkezci 
düşünce tarzının da sonucudur. Tanpınar, Türk şii-
rinde Yahya Kemal’den Yunus Emre’ye oluşturula-
cak bir çizginin, “asıl klasiklerimiz” olarak Avrupa’nın 
özellikle de Fransa’nın şiir geleneğiyle aynı düzlem-
de değerlendirilebileceğini düşünmektedir. Tanpınar 
bu bağlamda seçtiği şairlerin mısra ve beyitlerini, 
Avrupa’nın öz varlığına ait olduğunu düşündüğü şiir 
ve edebiyat normlarıyla değerlendirip övmüş ve Av-
rupa sanat geleneğinden seçtiği resim, heykel ya da 
müzik örnekleriyle “yorumlamış”, Avrupalılaştırmıştır. 
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Tanpınar, Yahya Kemal ve Yunus Emre şiirlerini 
diğer şiirlerden ayrı bir düzlemde değerlendirmiş-
tir.

B) Tanpınar, şiiri edebi ve coğrafi sınırları aşan bir 
anlayışta görmüştür.

C) Avrupalı düşünce tarzı Tanpınar için vazgeçil-
mezdir.

D) Tanpınar Avrupalı şiir dışında yerli olarak sadece 
Yahya Kemal ve Yunus Emre’yi övmüştür.

E) Tanpınar’ın şiir anlayışı tamamen Avrupa’dan 
beslenir.

24. Nobel edebiyat ödülleri rastgele dağıtılmaz. Kuvvet-
le bağlı göründüğü ilkeleri vardır: Yapıtların sanatsal 
değer taşıması, içeriklerinin insanlığın yararına dö-
nük olması, yazarın savunduğu ilke ve görüşlere uy-
gun yaşaması ve yerelliğin profilinden taşması. 
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Nobel 
edebiyat ödülleri alacak yazar ve eserde bulun-
ması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Tutarlılık 
B) Sanatsallık  
C) Evrensellik  
D) Yerellik  
E) Yararlılık

25. Akran değerlendirmenin olumlu yönlerinin yanında 
aynı sürecin bazı sakıncaları da bulunmaktadır. Öğ-
rencinin değerlendirme işini ciddiye almaması, onu 
bir eğlence olarak görmesi, arkadaşlık bağlarının de-
ğerlendirmenin önüne geçmesi gibi durumlar bu sı-
kıntıların en başta gelenleridir. Bu durumların etkisi 
altında yapılan değerlendirme objektif olmayabilir. 
Ayrıca bazı ölçütleri yanlış anlama, arkadaşlarına kö-
tülük yapma korkusu gibi subjektif değişkenlerden 
dolayı öğrencilerin sağlıklı bir akran değerlendirmesi 
yapmaları zorlaşabilir ve …
Bu parça anlam akışına uygun olarak aşağıdaki-
lerden hangisiyle sürdürülebilir?

A) bu uygulama kişisel çatışmalara ve ön yargılara 
neden olabilir. 

B) notlar sağlıklı bir şekilde sisteme işlenemez.
C) veliler de bu olaya dâhil olabilir.
D) idare bu duruma müdahale etmek zorunda kalır.
E) öğrenciler okuldan uzaklaşabilir.

26. İlk çevirileri Çariçe Büyük Katerina çağına kadar gi-
den Don Kişot’un Rus romanına etkisi derin ve il-
ginçtir. Rus Edebiyatı’nın babası sayılan Puşkin, aynı 
zamanda iyi bir Rönesansçıydı. Shakespeare ile Cer-
vantes en sevdiği yazarlar arasındaydı. Puşkin, şiir 
tarzında yazılmış Vevgeni Onegin öyküsünde, Rus 
edebiyatının ilk Don Kişot tiplerinden Tatyana’yı ya-
rattı. Tatyana’nın Cervantes’in Don Kişot’uyla ortak 
noktası, okuduğu kitaplardan esinlenerek yarattığı 
bir dünyada yaşaması ve gerçekle ilgili değerlendir-
melerinde yanılmasıdır. Okuduğu romanlar, büyük 
aşkların sonsuza dek sadık kahramanlarını anlatan 
ucuz piyasa romanlarıdır. Don Kişot nasıl okudukla-
rının etkisinde şövalye olmuşsa, Tatyana da bu ro-
manların etkisinde, aşkla soluk alıp veren bir genç 
kızdır. Puşkin’in hicvi, tıpkı Cervantes’inki gibi, yalnız 
kişisini değil kötü edebiyatı da hedef alır.
Bu parçada Don Kişot ilgili olarak aşağıdakilerin 
hangisinden söz edilmemiştir?

A) Puşkin, bu karakterden etkilenerek Tatyana’yı ya-
ratmıştır.

B) Tatyana gerçek hayatta yanlışlar yapmaktadır.
C) Her iki yazarın eleştirel yönleri bulunmaktadır.
D) Puşkin Rus edebiyatının yenilikçi yazarlarındandır.
E) Rus edebiyatını derinden etkileyen ilk eserdir.
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27. Konuşkan biri değildi Aziz Sancar, içindeki öğrenme 
aşkının peşinden koşan yalnız bir yaşamı vardı. Tıp 
fakültesini birincilikle bitirdi ama doktor olmayı hiç 
istemedi. Sorgulayıcı bir karaktere sahipti. Olayların 
sonuçlarıyla pek ilgilenmemiş, nedenlerinin peşin-
de koşmuştu eğitim hayatı boyunca. Diploması da 
bu koşmanın alın teriyle doluydu. Kendi deyişiyle bir 
günde otuz altı saat çalışmıştı fakülteyi birincilikle bi-
tirmek için. Tıp fakültesinin ikinci yılında aldığı biyo-
kimya eğitimi Sancar’da özel duygular uyandırdı. Bu 
derse tutkuyla bağlandı. İnsan biyolojisi birçok an-
lamda ilgisini çekiyordu. Sancar, tıp doktoru olabilir 
ve hastalıkların tedavisi için çalışabilirdi ama onun 
aklı sürekli konunun temelindeki sorundaydı.
Bu parçaya göre Aziz Sancar’ın başarısının asıl 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrenme aşkının peşinden koşması
B) Çok ders çalışması
C) Sonuca değil, nedene odaklanması
D) Derslere tutkuyla bağlanması
E) İlgisini çeken derslere yönelmesi

28. Duygu ve düşüncelerin doğru, güzel ve etkili bir şe-
kilde ifadesi olarak tanımlanan edebiyatın şubeleri 
içerisinde şiir, çok seçkin bir yere sahiptir ve söz sa-
natlarının en değerlisi sayılır.
Bu cümleden kesin olarak çıkarılamayacak yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edebiyatın birden fazla türü vardır.
B) Şiir, edebiyatın kollarından biridir.
C) Edebiyatta sözün etkin kullanıldığı tek alan şiirdir.
D) Duygu ve düşünceleri doğru, güzel ve etkin an-

latmada şiir önemli bir yere sahiptir.
E) Edebiyat bir ifade biçimidir.

29. Romanda zaman aktıkça, anlatımın hızlanması da 
giderek arttı çünkü son otuz yıldır, özellikle de haya-
tımıza sosyal medya teknolojisi gireli beri, hayat par-
mak ucu dokunuşlarıyla yol almakta. Sohbetler dahi 
sesli değil, görsel olarak ve kısaltılmış sözcüklerle 
yapılıyor. Artık ayrıntılarla bezenmiş uzun betimle-
melere yer yok, teknolojinin hızlandırdığı bu hayat-
ta her iş kestirmeden görülmekte. Okyanuslar ötesi 
yaşamlar, bir parmak dokunuşuyla önümüze açılı-
veriyor. On yılda yaşanabilecek değişimleri bir yıla 
sığdırıyoruz.  
Bu parçada, romandaki anlatımın hızlanması 
aşağıdaki nedenlerden hangisine bağlanmak-
tadır? 

A) Ayrıntılı betimlemelerin güncelliğini yitirmesine
B) Sohbetlerin kısalmasına
C) Görselliğin önem kazanmasına
D) Teknolojinin yaşamı hızlandırmasına
E) Sosyal medyanın etkisine 

30. Bir gün konuşurken sanatçının, anlaşılmak kaygısına 
düşmeden, salt kendini tatmin için yazması konusun-
da fazla ileri gitmiş olacağım ki “Öyleyse yazdıklarını 
neden yayımlamaya çalışıyorsun?” diye sormuştu bir 
arkadaşım. Ona “Okumayı gerçekten seven, miza-
cı benimkine yakın, tanımadığım birkaç uzak dostun 
yalnızlıklarına belki bir avuntu olurum.” yollu karşılık 
vermiştim. Yazarken bu birkaç uzak dostu düşün-
mek bile yazarın okuyucuyu düşünmesidir bence. 
Masanın ötesindekilerle ilintimizi büsbütün kese-
meyiz. Salt kendisi için yazdığını söyleyenlere inan-
mam. Yalnız şu var: Her yazar kendi okuyucusunu 
kendi seçer. 
Düşüncelerini bu parçadaki gibi dile getiren bir 
yazarın aşağıdakilerden hangisini söylemesi 
beklenemez?

A) Sanatçı okuyucuyla bağını koparmamalıdır.
B) Sanatçının düşünce ve duygu dünyası okuyucu 

kitlesini de belirler.
C) Yazar, yazdıklarıyla okuyucuya teselli verebilmeli, 

onlara dost olabilmeli.
D) Bütün yazdıklarımı salt kendimi düşünerek yaz-

maya çalışırım.
E) Elbette yazarların yazma nedenleri birbirlerinden 

farklı olabilir.
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31. Çıkardığımız her anlamlı sesin anlamının nereden 
geldiğini sorduğumuz olmuştur. Meselâ neden ma-
saya masa denmiştir, neden nesnelerin isimleri ön-
ceden belirlenmiş gibi davranılır? Sadece ses ile, 
sesten başka bir fiziksel etkinlikte bulunmadan, dil 
sayesinde dış dünyaya müdahale edebilir; uzakta 
olan bir nesneyi yanıma getirtebilirim. Veya bir söz 
ile birçok şeyi değiştirebilir, düşüncelerimi dile döktü-
ğümde çevremdeki insanların bana karşı tutumlarını 
belirleyebilirim. Peki dış dünyanın betimlenmesinin, 
dış dünyaya dil ile etki etmenin sınırı nedir? İşte bu 
tür sorular dil felsefesinin konusunu belirler. Kant 
“Saf Aklın Eleştirisi”nde aklın ve bilmenin sınırları-
nı araştırdı. Dil felsefesinin önemli isimlerinden olan 
Wittgenstein ise Kant ile aynı yolu izleyerek, dilin sı-
nırlarını araştırdı. Ona göre; düşüncenin sınırları dilin 
sınırlarıydı. İnsan, söylemlerini düşünce ve bilgiyle  
temellendirir. Düşünceye bir sınır koyduğumuzda, 
dile de sınır koymuş oluruz.
Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangi-
sini desteklemektedir?

A) Düşüncenin bittiği yerde dilin de sonuna gelmişiz 
demektir.

B) Dış dünyayı dil belirler; iç dünyayı ise düşünce.
C) Bilmenin sınırı olsa da dilin sınırı yoktur.
D) Düşüncenin bittiği yerde devreye dil girer.
E) Dil felsefesi, konularını düşünce felsefesinden 

devşirir.

32. Hans neden özellikle bugün o akşamı anımsadığını, 
bu anıyı öylesine güzel ve güçlü kılan şeyin  ne ol-
duğunu, ayrıca neden bu anının kendisini böylesine 
boynu bükük ve mahzun duruma soktuğunu bilmi-
yordu. Tüm çocukluğunun bu anı kılığına bürünüp 
bir kez daha neşe içinde yüzüne gülerek karşısına  
dikildiğinden, geçmişe karışan ve bir daha asla dö-
nüp gelmeyecek olan büyük bir mutluluğun hüznünü 
geride bırakarak ona veda etmek istediğinden ha-
bersizdi.
Bu parçada aşağıdaki duygulardan hangisi yer 
almamıştır? 

A) Geçmişe özlem
B) Şaşkınlık
C) Hayal kırıklığı
D) Ümitsizlik
E) Hüzün

33. (I) Erkeğe ihtiyaç duymadan üremeye başlayan be-
nekli kerevitler tüm Avrupa’da hızla yayıldı. (II) Sa-
dece otuz yıllık geçmişi olan bu yeni kerevit türü 
dişilerden oluşuyor ve inanılmaz bir hızla çoğalıyor-
lar. (III) Yapılan incelemeler kerevitin genlerinde bir 
mutasyon oluştuğunu ve mutasyonun ilk ortaya çık-
tığı dişiden bu yana tek başına üreyebilme becerisi 
yarattığını gösterdi. (IV) Kerevitin ayrıca Madagas-
kar, Japonya ve ABD tatlı sularında da önlenemez 
bir hızla yayılıp yerli türleri tehdit ettiği görüldü.  
(V) Sadece iki ay gibi bir sürede kendisinden 200-
300 yumurta üretebilen kerevit, bulunduğu tatlı su 
ekosistemlerini ele geçirmeye başladı.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili 
olarak yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, benekli kerevitlerin yayılma alanı be-
lirtilmiştir.

B) II. cümlede, ortaya çıkan bu yeni kerevit türünün 
özelliği ve gelişimi hakkında bilgi verilmiştir.

C) III. cümlede, üreme değişikliğinin nedeni açıklan-
mıştır.

D) IV. cümlede, bu türün yayılma alanları sıralanmış-
tır.

E) V. cümlede, bu yeni kerevit türünün yarattığı teh-
likelerin nasıl önleneceği örneklenmiştir.
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34. Karbon 14 ile yaş belirleme denilince akla ilk önce 
tarih ve arkeoloji gelse de yöntemin uygulama alan-
ları çok geniş. Örneğin diyabet, gut, anemi gibi me-
tabolizma rahatsızlıklarına dair araştırmalarda ve 
mide hastalıklarına sebep olan ‘helikobakter pilori’ 
nin tespiti için yapılan üre nefes testinde de karbon 
14 ile analiz teknolojisi kullanılıyor. Fildişi, gergedan 
boynuzu ve hayvanlardan alınmış başka vücut par-
çalarının yasa dışı ticaret kapsamında olup olmadı-
ğı gibi kriminoloji alanına giren konularda da karbon 
14 ölçümüne başvurulur. Bilim insanları yine karbon 
14 ölçümü ile bir fay hattı üzerinde geçmişte han-
gi aralıklarla deprem olduğunu, eski bir eserin ya-
şını belirleyebiliyor, ayrıca karbon elementinin izini 
takip ederek ilaçların vücudumuzdaki seyrini takip 
edebiliyor.
Bu parçanın yazılış amacı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Karbon 14 yöntemini açıklamak
B) Sağlık sektöründe karbon 14 yönteminin kullanı-

mını açıklamak
C) Karbon 14 yönteminin tarih ve arkeolojideki öne-

mini belirtmek
D) Karbon 14 yönteminin kullanım alanları hakkında 

bilgi vermek
E) Karbon 14 yönteminin önemini kavratmak

35 - 36. soruları aşağıdaki parçaya göre  
cevaplayınız.

Hermann Hesse “Çarklar Arasında” adlı romanında 
eğitim yasalarına körü körüne boyun eğen anlayışı 
sorgular. O zaman ‘devlet parasız yatılı sınavları’ var-
dır. O gün de bugün olduğu gibi dünyanın birçok ye-
rinde devletler, çeşitli biçimlerde, her yıl ülkelerindeki 
zeka çiçekleri arasından en güzellerini seçtiğini sa-
nıp diğerlerini de bir yere yerleştirip büyük bir insan 
kıyımını gerçekleştirmektedirler. Aileler de bu kıyımı 
yakarışlarla istese de istemese de desteklemektedir. 
Ve çarklar baştan kurulmuş, egemen olanın isteği 
doğrultusunda dönmekte, çocuklar da bu çarklar al-
tında ezilmektedirler. Romanda özgürlük aramayın, 
yok. Aslında çocuklar da yok.

35. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Her-
mann Hesse’in “Çarklar Arasında” romanında 
eleştirdiği konulardan biri değildir?

A) Eğitim sistemi
B) İnsanların her durumda özgür olması
C) Zeka belirleyici olarak sınavların kullanılması
D) Ailelerin sisteme boyun eğmeleri 
E) Egemen sınıfın kurallarına göre dönen sistemin 

çocukları ezmesi

36. Bu parçada altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerin 
hangisinde vardır?

A) İnsanların özgürlükleri ellerinden alınmaktadır.
B) Başarı sadece zekada aranarak diğer çocuklar 

harcanmaktadır.
C) Aileler çocuklarına yeteri kadar ilgi gösterme-

mektedir.
D) Çocuk haklarına gereken önem verilmemektedir.
E) Sisteme körü körüne boyun eğmek yanlıştır.
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37. - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre  
cevaplayınız.

37. Gelişen teknoloji ile artık büyüklüğü 1 olan depremler 
bile kaydedilebiliyor. Bundan yalnızca otuz yıl önce 
yılda yalnızca 3000 depremin yeri ve büyüklüğü be-
lirlenebiliyorken günümüzde yılda ortalama 25.000 
deprem tespit edilebiliyor. Hatta sadece depremle-
ri değil maden ocaklarındaki patlamaları bile tespit 
edebilen teknolojiler günümüzde şaşırtıcı değil. Yani 
hassas ölçümler kimi zaman “Ne kadar çok deprem 
oluyor?” algısının oluşmasına neden oluyor.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Günümüzde geçmişe oranla daha fazla deprem 
olmaktadır.

B) Teknolojinin gelişmesiyle deprem ölçümleri daha 
hassas yapılabilmektedir.

C) Küçük sarsıntıların bile ölçülebilmesi depremlerin 
çoğaldığı hissini uyandırmaktadır.

D) Otuz yılda deprem ölçüm teknolojilerinde büyük 
ilerleme kaydedilmiştir.

E) Deprem dışındaki sarsıntı ve patlamaları ölçebi-
len teknolojiler bulunmaktadır.

38. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?

A) Karşılaştırma yapılmıştır.
B) Neden-sonuç bildiren yargılar vardır.
C) Amaç ilgisi taşıyan cümle bulunmaktadır.
D) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
E) Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır.

39. - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre  
cevaplayınız.

Baştan çıkarıcı bir samimiyetsizlik ve sığlık. Oyun oy-
namıyoruz burada, demiyor kimse. Herkesi bataklık 
hâline gelmiş benliğinden içeri alıyor insan. Aldıkla-
rının öylece batıp gitmesini seyrediyor, arkası dönük. 
Bilmeden ya da bilerek yapıyor bunu. Öğrenmeyi ter-
cih etmiyor. Suçlu insan ve üstelik cezası da yok bu-
nun. Sonuna kadar gitmiyor. Böyle olunca gerisin 
geriye düşüyor. Sevmeler güzel değil. Gelmeler, bek-
lemeler, bitmeler güzel değil; hele gitmeler hiç güzel 
değil. Kimse büyümüyor, bölünüyor. Yalanı nefes alıp 
vermek kadar kolayca söylüyor, duymuyor. Sarılmı-
yor, darılıyor. Bakar, görmez. Yer, doymaz. Kötü özü. 
Elini tut, bırak. Gel, git. Her gün bir bilmece… Yarın 
muammasına doğru gri şehirlerde akıyor insan, mas-
mavi gökyüzü altında buluşamıyor. Bitmek bilmeyen 
yanılgılar içinde usul usul yaşanamayan anlar, hep 
aceleci, maziye bakarak… En son ne zaman ellerin 
ceplerinde güzel şeyler düşünerek yürüdün sokaklar-
da? En son ne zaman ıslık çala çala gezindin, kuşları 
izledin, gün batımını seyrettin? Hemen olmasını iste-
diğin şeyler için savaşmıyorsun, hayal kurmuyorsun, 
emek vermiyorsun; hayıflanıyorsun, yapamadım, 
edemedim diyorsun. Ne yapıyorsun, sahi ne yaptın? 
Ağaç dikmiyorsun, üretmiyorsun, okumuyorsun; az 
okuyorsun onu da zaten anlamıyorsun, yazmıyor-
sun, çizmiyorsun. Çözümü altıncı duyu organımız-
da arıyoruz, bulabiliyor muyuz? Her gün şarjı bitip 
duran şeyi damarlarımızdan içeri soktular. Her gün 
şarj ediyoruz ama bulamıyoruz. Bataklıktasın insan!

39. Bu parçada yakınılan temel sorun aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Bilinçsiz insanların çevreye karşı duyarlı olma-

ması
B) Teknolojinin insanın eğlencelerini elinden alması
C) İnsanın her şeyi yüzeysel yaşaması ve algılaması
D) Ahlak ve sorumluluk kaygısı taşımayan bir toplu-

ma dönüşülmesi
E) Cep telefonlarının yaşamı kuşatması

40. Bu parçayla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi-
ne ulaşılamaz?
A) Gerçeklikten uzak, içten olmayan her şey çekici 

gelmektedir.
B) Gelecek kaygısı olmayan, anı yaşayan insanlara 

dönüşmekteyiz.
C) Kendini geliştirmeyen ve gerçekleştirmeyen in-

sanlar olarak yaşıyoruz.
D) İnsanın insanla olan münasebeti teknolojiyle bir-

likte pozitif anlamda gelişmektedir.
E) Temel yaşam zevklerinden uzaklaşmakta olan in-

san doyumsuz bir varlığa dönüşmekte.

Türkçe Testi Bitti.
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