
1. (-2 ). (-4) - 5 . 6 - 1  

işleminin sonucu kaçtır?

A) -21 B) -22  C) -23  D) -24  E) -25

2. ( 5a + 1 ) ve ( 4a + 6 )

ardışık iki çift doğal sayı olduğuna göre, a nın alabileceği 
değerlerin toplamı kaçtır?

A) 13 B) 12 C) 10 D) 9 E) 8

3. x ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere;

(y + x + 2).(x —y — 4) =  13

olduğuna göre (x.y) çarpımının sonucu kaçtır?

A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 26

4. Toplamları 42 olan iki doğal sayının çarpımı en çok kaç
tır?

A) 41 B) 418 C) 440 D) 441 E) 442

x ve y birer doğal sayıdır. 

x + y =  20

olduğuna göre, x in alabileceği kaç farklı değer vardır?

A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23

üC
S\
>  6 . a, b, c negatif tam sayılar olmak üzere,

|  a =  2000x, b =  2001 x, c =  2002x

ü  olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru
dur?

A ) c > b > a  B ) c > a > b  C ) a > c > b  
D ) a > b > c  E) a > c > b

7. Ardışık üç çift tam sayının toplamı 12 dir.

^  Buna göre, bu sayıların en küçüğü aşağıdakilerden han-
|  gisidir?
İD
g A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 
5

8 . a, b, c birer pozitif tam sayı ve

a + b + c =  200

olduğuna göre, a + b toplamı en çok kaçtır?

A) 196 B) 197 C) 198 D) 199 E) 200
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9. a, b, c birer pozitif tam sayıdır.

a . b =  6

b .c  =  21

eşitlikleri verilmiştir.

Buna göre, a + b + c toplamı kaç olabilir?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

13. a ve b birer tam sayı,

a . b =  21

olduğuna göre, a + b nin en büvük değeri kaçtır?

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

-= 14. x bir doğal sayı olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi 
£ daima çift sayıdır?

1 0 . x,y ve z ardışık üç pozitif tam sayı olduğuna göre aşağı- 
dakilerden hangisi daima çifttir?

A) (x +  y)z 

D) x  +  y  +  z

B)

E)

(x  +  z )y

vV 4- »Z

11. a ve b pozitif tam sayıdır. 

^  = 26

C) x y + y x

ra>-
E
5
t5UJ>-

A) x B) x + 2 C) 2x D) i  
2

E) * -  
3

15. (abc) ve (cba) üç basamaklı iki sayı olmak üzere; 

(abc) -  (cba) =  792 

olduğuna göre (a -  c) farkı kaçtır?

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

olduğuna göre, a + b toplamı en az kaç olabilir?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
m>-
E
3
5uı>-

12. Aşağıdakilerin hangisi çift tam sayıdır?

A) 555 B) 5959 C) 20012002
D) 20 0 22001 E) 2002°

16. Dört basamaklı bir sayının binler basamağı 1 artırılır, 
yüzler basamağı 2 artırılır ve onlar basamağı 4, birler ba
samağı 5 azaltılırsa bu sayı için aşağıdakilerden hangisi 
doğru olur?

A) 1155 artar B) 1235 artar
C) 1155 azalır D) 1255 azalır
E) 1145 artar

Tem el K avram lar - 1 C EVA P A N A H TA R I Test -1
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
c C D D C D B D C B B D C B A
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Temel K avram lar - II SAYISAL YETENEK J

1. x = 3y y = 2z

olduğuna göre (xzy) üç basamaklı sayısı kaçtır?

A) 621 B) 612 C) 261 D) 216 E) 162

5. (-7 ) . ( -6) -  (-22)

işleminin sonucu kaçtır?

A) 40 B) 42 C) 44 D) 46 E) 48

a,b ve c birer doğal sayı olmak üzere;

b =  3c ve 3b =  2a

ç  6. x ve y birer doğal sayıdır. 

™ x + y =  10

olduğuna göre, (a + b + c) toplamı aşağıdakilerden hangi- Ş  
si olabilir? Ü

A) 13 B) 24 C) 34 D) 40 E) 42

3. x, y ve z birbirinden farklı pozitif doğal sayılar olmak 
üzere;

x y  z  + — + —
4 3

toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?

11A) —  
12

B) 1 C) "  
12

D) “  12 E) 12

olduğuna göre, y nin alabileceği kaç farklı değer vardır?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

7. a, b, c pozitif tam sayılar olmak üzere;

a =  22000. k 

b =  32000. k 

c =  42000.k

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

>-
E
3
?w>-

A) a > b > c 
D) c > b > a

B) a > c > b 
E) c > a > b

C) b > a > c

4. k bir tek tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi 
tek tamsayıdır?

A) 2k B) 22 . k C) 2k3
D) 2008. k E) 2009. k2

8. Ardışık üç tek tam sayının toplamı 15 dir.

Buna göre, bu sayıların en büyüğü kaçtır?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9



9. a, b, c birbirinden farklı pozitif tam sayıdır.

3a + 5b + 6c

ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 14 B) 16 C) 25 D) 31 E) 36

13. a ve b birer tam sayı,

a . b =  63

olduğuna göre, a + b nin en büyük değeri kaçtır?

A) 16 B) 24 C) 32 D) 63 E) 64

1 0 . a, b, c birer pozitif tam sayı,

a + b + c =  300

olduğuna göre, a en çok kaçtır?

A) 299 B) 298 C) 297 D) 296 E) 295

1 1 . a ve b pozitif tam sayı olmak üzere,

^  =  33 
a

olduğuna göre, a + b toplamı en az kaçtır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

â  14. k bir doğal sayı olmak üzere, aşağıdakilerden hangisitD >- 
E 
3
Tİ W 
>■

daima çift sayıdır?

A) k 
D) 3k

B)
E)

k + 1 
2 k +  2

C) k + 2

15. Üç basamaklı ve rakamları farklı en büyük doğal sayı ile 
üç basamaklı ve rakamları farklı en küçük doğal sayının 
toplamı kaçtır?

A) 1009 
D) 1189

B) 1079 
E) 1279

C) 1089

>-
E

12. Aşağıdakilerden hangisi çift tam sayıdır?

A) 555 + 45
C) 20 0 32003 + 20 0 52005
E) 30033 + 30044

B) 20002000 + 20012001 
D) 20088 + 20077

16. a,b rakam ve her nokta bir rakamı göstermektedir, 
aab 

x ab
• •  5 

+ •  •  •

Yukarıdaki çarpma işlemine göre (a + b) toplamı kaçtır?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

Tem el K avram lar - II C EVA P A N A H TA R I Test - 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
B c D E D C D D C B c c E E C c



Temel K avram lar - III
% 100 ALES 

SAYISAL YETENEK j
1 . abc, bca, cab üç basamaklı sayılar olmak üzere,

abc + bca + cab = 999

olduğuna göre, en büyük abc sayısı kaçtır?

A) 999 B) 900 C) 801 D) 811 E) 711

5. n bir doğal sayıdır.

n3 -  2 n sayısı tek doğal sayı olmak üzere, aşağıdakilerden 
hangisi çift doğal sayıdır?

A) n3 + n - 1  B) 2n2 + 1 C) 6 n -5 n 2
D) n3 + 4n - 1  E) n3 -  2

2 . abc üç basamaklı bir sayıdır.
g
-  =  2 ve 3c + b =  a +  5 
b

mra
>-

olduğuna göre, en büyük abc sayısı ile en küçük abc u 
sayısı arasındaki fark kaçtır?

A) 537 B) 674 C) 436 D) 506 E) 631

3. a, b, c sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere,

aab + bbc +  cca 
abc +  bca +  cab

oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

11 11 
A) —  B) -  

10 9
C)

1 D) 1 E) -  
11

6. 3 + 6 + 9 + 1 2 + .. .  + 60 

toplamının sonucu kaçtır?

A) 630 B) 620 C) 580 D) 520 E) 480

^  7. İki basamaklı en büvük tek sayı ile rakamları farklı üç 
c basamaklı en küçük çift doğal sayının toplamı kaçtır?
ra
>- A) 195 B) 197 C) 199 D) 200 E) 201

4. x, y, z birbirinden farklı doğal sayılardır.

2a b 3c x = — , y = - ,  z = —
3 5 2

ise, (x + y + z) toplamının en küçük değeri kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8 . 7 tabanındaki 266 sayısının 10 tabanındaki yazılışı nedir?

A) 184 B) 158 C) 146 D) 62 E) 38
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9. 5 , 6 ,7  sayı tabanlarını göstermek üzere,

(3 a 4 2 )5 - ( 2 3 b ) 6

(3 2 c )7

işleminin en büyük değerini aldığı bilindiğine göre, 
a + b + c toplamı kaçtır?

A) 9 B) 4 C) 7 D) 5 E) 6

13. (xyz) sayısının onlar basamağı 5 tir. Onlar ve yüzler basama
ğı yer değiştirdiğinde oluşan sayı (xyz) sayısından 360 büyük
tür.

Buna göre (xyz) sayısının yüzler basamağı kaçtır?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

10. 5 sayı tabanını göstermektedir.

5X+ . + 5 X = (400)5
ntane

olduğuna göre, n + x toplamı kaç olabilir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

1 1 . x ve y sayı tabanlarını göstermek üzere,

(12)x + (34)y = 26 

2x + 3y = 25

ise x aşağıdakilerden hangisine eşittir?

m 14. Ardışık üç tek tam sayının toplamı 63 ise bu sayılardan en 
E büyüğü kaçtır?

î  A) 23 B) 21 C) 19 D) 17 E) 15

15. Ardışık iki çift sayının kareleri farkı 140 ise bu sayılardan 
küçük olanının asal çarpanların birisi aşağıdakilerden 
hangisidir?

ra
>-
E
5

A) 7 B) 11 C) 13 D) 17 E) 19

A) B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

12. Ardışık 15 pozitif tam sayının toplamı 2085 olduğuna 
göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır?

A) 135 B) 134 C) 133 D) 132 E) 131

16. Ardışık 3 tam sayının toplamı 21 ise aşağıdakilerden 
hangisi bu sayıların çarpımını gösterir?

A)
8 !

5!
B)

6 !

2 !
C)

8 !
4!

D) ®! 
3!

E) 7!

Tem el K avram lar - III C EVA P A N A H TA R I Test - 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 11 12 13 14 15 16 I
E E D C D A E C B c D D A A D A
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1. (333)n = 63

olduğuna göre, n kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

2 . (n)n + 2  sayısının 1  fazlasının n tabanındaki eşiti kaçtır?

A) (10)n B) (11)n C) (12)n

D) (101 )n E) (102)n

3 (410)6 
(23)6

işleminin sonucunun 1 0  tabanındaki eşiti nedir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 22 E) 24

4. (22)3.(22)4

işleminin sonucunun 1 0  tabanındaki eşiti nedir?

A) 48 B) 64 C) 72 D) 80 E) 84

ab ve ba iki basamaklı sayılar olmak üzere,

ab + ba =  121

olduğuna göre, a + b kaçtır?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 13 E) 15

Üc
Enra>-

|  6 . 5, bir sayı tabanı olmak üzere,

|  (444)5 + 0)5

işleminin sonucu 5 tabanında kaçtır?

A) 100 B) 101 C) 1001
D) 1000 E) 10000

7. 4, bir sayı tabanını göstermek üzere,

|  (222)4-(3)4
C
3 i işleminin sonucu 4 tabanında kaçtır?ra

|  A) 211 B) 213 C) 219 D) 220 E) 221

UP

8 . n tabanına göre 12 sayısı, 10 tabanına göre 7 ye eşit 
olduğuna göre, n kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

jp m m
"  /  Sayı S istem leri

r % 100 ALES
SAYISAL YETENEK i

5.
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9. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük doğal 
sayı, rakamları birbirinden farklı iki basamaklı en büvük 
sayıdan kaç fazladır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

13. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı iki basamaklı en 
küçük pozitif tam sayının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

10. Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en küçük £  
doğal sayı, rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en E 
büvük sayıdan kaç fazladır? |

E 14. (424)* =  11431m
olduğuna göre, x kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 5 D) 20 E) 36

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E)

11. (332)x =  62

olduğuna göre, x kaçtır?

15. (3 3 ) 4  sayısının 10 tabanındaki eşiti nedir?

A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 25

A) 4 B) 5 C) D) 7 E) ra>
E

2

i
Uf>-

12. abc, bca, cab üç basamaklı birer sayıdır, 

abc +  bca + cab 
a + b + c

işleminin sonucu kaçtır?

A) 100 B) 101 C) 110 D) 111 E) 121

16. (32)4. (22)4

işleminin sonucunun 4 tabanındaki eşiti nedir?

A) 2000 B) 2010 C) 2015
D) 2020 E) 2030

Sayı S istem leri C EVA P A N AH TA R I Test - 4
1 2 3 4 5 6 ! 7 i 8 9 10 11 12 13 14 15 16
C B A D C D Cö o B E A D c B B E



m
Bölm e ve B ölünebilm e Kuralları - i

1. Aşağıdaki sayılardan hangisi 9 ile tam bölünemez?

A) 2772 B) 1809 C) 1458
D) 1296 E) 1367

% 100 ALES 
SAYISAL YETENEK j

200 Yandaki bölme işlemine göre, bölünen 
8  sayı kaçtır?

16

A) 1600 
D) 1610

B) 1602
E) 1616

C) 1606

2 . 8  ile bölünebilen iki basamaklı kaç tane sayı vardır?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

İD
>-
İ  6. x =  2002 
*

3. 7 ile bölünebilen iki basamaklı en büyük ve en küçük 
sayının toplamı kaçtır?

A) 108 B) 109 C) 110 D) 111 E) 112

y =  3003 

sayıları veriliyor.

Buna göre, x . y nin 3 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

ra
>-

7. Bir sayı 25 e bölündüğünde bölüm 20, kalan 24 oluyor. 

8 u sayının 30 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

2010 19 Yandaki bölme işlemine göre, x + y
8 . 1 0  basamaklı 5 5 ^ 5

x toplamı kaçtır? 10 tane

y kaçtır?

90 B) 100 C) 110 D) 115 E) 120 A) 3 B) 4
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3__ Yandaki bölme işlemlerine
z göre, x sayısının 6  ile bölü

münden kalan kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

13. Altı basamaklı aaaaaa sayısı aşağıdakilerden hangisine 
kesinlikle bölünür?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

10. Sekiz basamaklı (x5y5x5y5) sayısı 9 ile tam bölünebildi- J  
ğine göre, x + y nin en küçük değeri kaçtır? !=

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

11. (25x + 10). (5y +15)

sayısının 25 ile bölümünden kalan kaçtır?

14. 20 ile bölündüğünde 1 kalanını veren iki basamaklı sayı
ların toplamı kaçtır?

A) 203 B) 204 C) 208 D) 210 E) 220

15. a sayısı 11 ile bölündüğünde 4 kalanını vermektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 11 ile bölündüğünde 
5 kalanını verir?

A) 0 B) 1 C) 5 D) 10 E) 20
ra>-
E

2

t5uj>-

A) 2a B) 3a C) 5a D) a2 E) a3

12. 6! + 5!

toplamı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölüne
mez?

A) 7 B) 8 C) 10 D) 24 E) 25

16. Beş basamaklı (4x5x7) sayısı 9 ile tam bölünebildiğine 
göre, x kaç olabilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

B ölm e ve B ölünebilm e  
Kuralları -1 C EVA P A N A H TA R Test - 5

1 . . . . . . 2 .  . 3 4 _ İ İ . . J 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
E C E E E A C c A E A E E B D A
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Bölm e ve B ölünebilm e Kuralları - II
% 100 ALBS 

SAYISAL YffiN SK

1. 3b24a6 sayısı 3 ile tam bölünebiliyor.

Buna göre a + b en çok kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 18

5. Obebleri 5, Okekleri 150 olan iki sayıdan biri 25 olduğuna 
göre, diğeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30 B) 25 C) 20 D) 15 E) 10

2. x ve y pozitif tam sayılardır.

x2 -  9y2 = 37
T3

olduğuna göre, x + y toplamı aşağıdakilerden hangisidir? £

A) 6 B) 19 C) 25 D) 30 E) 37

ra 6. Bir kümesteki tavuklar üçer üçer sayılırsa 1, yedişer yedişer 
E sayılırsa 5, onbirer onbirer sayılırsa 9 tavuk sayılmamış olu- 
ü  yor.

Buna göre, bu kümeste en az kaç tavuk vardır?

A) 200 B) 220 C) 229 D) 231 E) 240

3. a ve b sayma sayılarıdır.

24 . a = b4

eşitliğini sağlayan a ve b değerleri için a . b çarpımının en ^  
küçük değeri kaçtır? f

7. 12,16,30 sayılarının OKEK i kaçtır?

A) 80 B) 120 C) 180 D) 240 E) 300

A) 27 B) 54 C) 162 D) 324 E) 720
E

2

Uf
>

4. 36 . 20x sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı 63 oldu
ğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir?

8. Boyutları 3 cm, 4 cm ve 5 cm olan dikdörtgenler prizması 
şeklindeki kutular yan yana ve üst üste konularak en küçük 
hacimli bir küp yapılmak isteniyor.

Bu iş için en az kaç kutuya ihtiyaç vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
A) 4000 B) 3600 C) 3200
D) 3000 E) 2400



9. 365 sayısından en küçük hangi doğal sayı çıkarılmalıdır ki 
8 , 1 0 , 1 2  sayılarına tam bölünsün?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 11

13. Dikdörtgen şeklindeki 
bahçenin etrafına eşit 
aralıklarla ağaç dikilecek
tir.

B C

Bu iş için en az kaç ağaç gerekir?

A) 16 B) 24 C) 32 D) 40 E) 48

10. Bir sepetteki güller 3 er, 5 er, 8 er sayıldığında her seferinde 2
gül artıyor. ^

Bu sepetteki güllerin sayısı 400 den az olduğuna göre, en ç
fazla kaçtır? ra

A) 122 B) 242 C) 362 D) 366 E) 380
« 14. Mavi, kırmızı, turuncu renkteki lambalar sırasıyla 20, 25, 35 

saniyede bir yanmaktadır.

Üçü birlikte yandıktan kaç saniye sonra tekrar birlikte 
yanarlar?

A) 700 B) 600 C) 500 D) 400 E) 300

11. Bir limandaki üç gemiden birincisi 2 günde, İkincisi 4 günde 
üçüncüsü ise 5 günde bir sefere çıkmaktadır.

İlk seferlerine beraber çıktıktan en az kaç gün sonra üçü 
birlikte tekrar sefere çıkarlar?

A) 10 B) 15 C) 18 D) 20 E) 25 ra>-
E
3
iIV>-

15. Boyutları 80 cm, 70 cm, 40 cm olan dikdörtgen prizması 
şeklindeki tahta parçası hiç artmayacak şekilde küplere ayrı
lacaktır.

Buna göre, en az kaç tane küp elde edilir?

A) 120 B) 144 C) 160 D) 204 E) 224

12. Boyutları 5 br, 6  br, 8  br olan tuğlalardan en az kaç tane 
kullanılarak içi dolu bir küp elde edilir?

A) 1800 B) 3600 C) 5400
D) 7200 E) 9000

16. 600 ile 900 sayılarının kaç tane ortak doğal sayı böleni 
vardır?

A) 12 B) 14 C) 18 D) 22 E) 24

B ölm e ve B ölünebilm e  
Kuralları - II C EVA P A N AH TAR I Test - 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
E C D B A c D B B c D D C A E C



SAYISAL Y fT İN tK j
1. ab rakamları birbirinden farklı iki basamaklı bir doğal sayıdır.

ab sayısının 9 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre, ab 
sayısının en büyük değeri ile en küçük değeri arasındaki 
fark kaçtır?

A) 71 B) 79 C) 81 D) 82 E) 90

5. Kenar uzunlukları 36 m ve 64 m olan dikdörtgen şeklindeki bir 
bahçenin etrafına ve köşelerine eşit aralıklarla fidan dikilecek
tir.

Buna göre, en az kaç fidan dikilecektir?

A) 25 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

2. 7 basamaklı 665321a sayısının 5 ile bölümünden kalan 3, 4 |  
basamaklı 325b sayısının 4 ile bölümünden kalan 1 dir. =  6

W
Buna göre, a -  b farkı en az kaçtır? >■

A) -4  B) -2  C) 0 D) 2 E) 4

3. a ve b ardışık tam sayılar olmak üzere,

OKEK(a, b) + OBEB(a, b) =  601 

olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?

A) 47 B) 48 C) 49 D) 50 E) 51

1QA ?7A 13A
— , ------ ve —  sayıları birer doğal sayıdır.

3 6 8

Buna göre, A sayısının en küçük değeri kaçtır?

A) 24 B) 32 C) 132 D) 144 E) 215

7. a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere,

(16a+ 8) .  (16b+ 32)

çarpımının 128 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır?

>■
E

A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) 8

4. Boyutları 2 cm, 3 cm ve 4 cm olan dikdörtgenler prizmasından 
en küçük hacimli bir küp oluşturulacaktır.

Buna göre, en az kaç tane dikdörtgenler prizması gerekli
dir?

A) 36 B) 48 C) 54 D) 60 E) 72

8. 176

y < 6  iken, yukarıdaki bölme işlemine göre (x + y) topla
mının alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) 37 B) 36 C) 33 D) 32 E) 31



9. İki basamaklı olan ve 12 ile tam bölünebilen en büyük 
sayı ile en küçük sayı arasındaki fark kaçtır?

A) 84 B) 80 C) 76 D) 72 E) 60

10. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük 
tek sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9

13. a *  b *  c *  d ve a, b, c,d tek sayılar olmak üzere, abcd dört 
basamaklı en büyük sayıdır.

Bu sayı aşağıdakilerden hangisiyle kalansız bölünebilir?

A) 3 B) 6 C) 9 D) 11 E) 13

14. a < b olmak üzere üç basamaklı 2 ab sayısı 6  ile tam bölü- 
nebildiğine göre, a yerine yazılabilecek sayıların toplamı 

e kaçtır?
E5ı
>  A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20 
E

itu

11. Bir K sayısı x e bölündüğünde bölüm 3, kalan x -  2 dir. 

Buna göre, x in eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A)
K + 2

D) 3K + 2

B)
K + 2

E) 3 K - 6

C)
K - 2

15. a b + 1

Yukarıdaki bölme işlemine göre, a nın b türünden ifadesi 
aşağıdakilerden hangisidir? \

A) b + 2 
D) 2 b + 1

B) 2b2 + b 
E) b2 + 2b

C) b2 + 2

>-
E
3
UJ>-

12. Birler basamağı sıfır olan, 3 ile bölünebilen, iki basamaklı 
en büvük pozitif doğal sayının, birler basamağı sıfır olan, 
3 ile bölünebilen iki basamaklı en küçük doğal sayıya 
oranı kaçtır?

A) 6 B) 5

B ölm e ve Bölünebilm e  
K uralları - III

C) 4 D) 3 E) 2

16. K M

Yukarıdaki bölme işlemlerinde K, L, M harfleri birer pozitif tam 
sayıyı göstermektedir.

K +  L +  M - 2 0  . , . . . .  „Buna g o re ,--------------------- işleminin sonucu kaçtır?
5M

A) 20 B) 10 C) 5 D) 3 E) 2

C EVA P A N A H TA R I

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 11 12 13 14 15 16 I
I c A C E C A A E A A B D A C E C



Rasyonel Sayılar ve O ndalık Sayılar - 1 f % 100 ALES 
SAYISAL YETENEK

0,06 0,4 3
0,004 0,02 0,3 

işleminin sonucu kaçtır?

A) 15 B) 20 C) 25

işleminin sonucu kaçtır?

28
A)

15 b ' t
c , H

3

5 i  
5

işleminin sonucu kaçtır?

9 25 28
A) —  B) —  C) —  

16 16 9

D) 30 E) 35

D)
69
2 0

E)
18
35

29 30D) —  E) —  
8 7

_55____ 5 _
0,5 0,125

işleminin sonucu kaçtır?

A) 50 B) 60 C) 70 D) 75 E) 80

J
5. 0,24 sayısı 0,02 sayısının kaç katıdır?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

I 6.

>-
E
2
îıu>■

2005 ( J __ L l
2006 [ 2005 2006 J

2004
2005

işleminin sonucu kaçtır?

A) 5 B) 4 C) D) 2 E) 1

- =  5
2 —

3 - —
2

olduğuna göre, a kaçtır?

A) 2 B) 1 C) 0 D) -1 E) -2

m>-
E
2
î  8. h 1 1a + b = —

12

12a + c = —  
13

13
14

olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru
dur?

A) a < b < c 
D) b < c < a

B) a < c < b 
E) c < a < b

C) b < a < c



111 , 504 2589. a = --------,b  = -------- ,c  = ---------
112 505 259

olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru
dur?

A ) b < c < a  B) b < a < c  C ) a < c < b  
D ) a < b < c  E ) c < a < b

10. - -

2

işleminin sonucu kaçtır?

1713
A) H B) C) o D) - 17

E)
2

11. Değeri — olan bir kesrin payından 2 çıkarılıp paydasına 3

1
eklendiğinde kesrin değeri -  olduğuna göre, kesrin payı

ile paydasının toplamı kaçtır?

A) 44 B) 55 C) 66 D) 77 E)

13. 0,ab 0,abc 0,a - + -
0,0ab 0,00abc 0,0a 

işleminin sonucu kaçtır?

A) 120 B) 111 C) 110 D) 100 E) 90

14. xy,xy
xy

rn>-
E
2
w

işleminin sonucu kaçtır?

C) —  
99

D)
37
3 E) T

15. x =

y=

z =

2005
2006 

2006 
2007

2007
2008

>-
E
2
5w>-

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) z < x < yA) z < y < x 

D) x < y < z

B) x < z < y 

E) y < x < z

12. a, b, c pozitif tam sayılardır.

2,7 = a + - + 1  
c

olduğuna göre, a + b + c kaçtır?

A) 15 B) 17 C) 18 D) 20 E) 21

16. 2,3 +  3 ,4 -1 ,2  
1 , 8 +  2 ,T

işleminin sonucu kaçtır?

A) H  
36

B)
23 31
36 36

D) —  E) —  
36 36

R asyonel Sayılar ve O ndalık  
S ayıla r -1 C EVA P A N A H TA R I Test - 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
C D B C D E E A A D D B A C D D



% 100 ALES
\

SAYISAL YETENEKRasyonel Sayılar ve O ndalık S ay ılar - II

4-HÎ4
çarpımının sonucu kaçtır?

B) \  C) 1 D) —  E} —  
32 32

5. x ile y aralarında asal sayılar olmak üzere,
x 0 ^ 2  

y 2,4
olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?

A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 7

2.
1-1

2

1 - -

1 —
2 x - 4

işlemini tanımsız yapan kaç tane x değeri vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3. x, y, z pozitif tam sayı olmak üzere,

3 1 
X 1 = 7

y + I

olduğuna göre, x + y -  z kaçtır?

A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 2

ra>■
E
2
TJ
>-

ra>-

2,44 1,22
=  6

0,a 3 

olduğuna göre, a kaçtır?

A) 11 B) 10 C) 9

- + 1  -

7.
y - 3  ! _ ı

3

olduğuna göre, -  oranı kaçtır?
y

D) 8

1 1 4A) - 4  B) - -  C) - -  D) -  
3 4 3

E) 6

E» f

■oUJ>-

. 9 5 11 4. — — + —  = n 
16 8 18

1 1 2olduğuna g ö r e ,--------- +  —  işleminin n cinsinden eşiti
16 8  18

aşağıdakilerden hangisidir?

A)
n -1
~ T

b) n ± 2

3
C)

2n —1

D) n - 3 E) -  + 1 
2

işleminin n = 32 için sonucu kaçtır?

A) 23 B) 11 33
C) —  

4
D) 11 E) —  

11



9. x ve y pozitif tam sayılardır.

olduğuna göre, — oranı aşağıdakilerden hangisi ola- 
n

maz?

A) 1 B) -  C) 2 D) -  E) -  
2 3 2

a

kesrinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 + a B) 1 -  a C) -a
D) a E) a -1

, n 4 2 1 6 3 
10. + -----------

5 3 3 5 5

işleminin sonucu kaçtır?

A) 1

D) " i

B) i 
E) "T

11.
5
3

v 7 j

' î ' - '

V /

işleminin sonucu kaçtır?

A) -
144
35

B) -
142
35

D)
80 E'f

0,25 1,01 
1 2 . ——  + 15_

2,5 0,1 0,02

işleminin sonucu kaçtır?

A) 77,1 
D) 760,2

B) 95,1 
E) 861

C)

C)

C) 186

nj>-
E
2
"D
u;>-
I  14. x +  5 

5 - x
1 + 10

x - 5 ,

işleminin sonucu kaçtır?

A) -2  B) -1 C) 1

15. 1

ro>-

0,1 0,2 0,4 
0,11+  0,22 0,44

işleminin sonucu kaçtır?

A) 1 B) 1,1 C) 11

0,02 0,1 1,1 0,0816. -------+ ---------------+ -------
0,1 0,01 0,1 0,1

işleminin sonucu kaçtır?

A) 11 B) 10 C) 0

D) 2 E) 3

D) 22 E) 33

D) -0,1 E) -0,8

Rasyonel S ay ıla r ve O ndalık  
S ayıla r - II C EVA P A N A H TA R I Test - 9

1 2 | 3 I 4 5 I 6 7 8 I 9 10 11 12 13 14 15 16
D I C E C B c c D D A A D D B B C
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y /  Üslü ve Köklü İfadeler - 1
r %  10 0  M i s j

V5Ö + V 8 
V98

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) V2 C) 2V2 D) 7 E) 7 ^2

5. 2 V 7 2 -V 5 Ö  =  xV2

olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 B) 7 C) D) 9 E) 10

2.
2  +  — 

4

1 - 15
64

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) D)
16

E)
32

3. VV9 +  V36 +  V49 =  x

olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. 24^5 sayısı 2 V 2 Ö sayısının kaç katıdır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

™ 6. ^ 1 3 W 3  + V25 +  x = 4  
E
İ5 olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir?
•5w >■

>-
E
5
uı>-

A) B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

7. ^İ2Öâ +  V45a +  Vöâ =  30

olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8 . x =  V3 

y = 75

olduğuna göre, V675 sayısının x ve y türünden eşiti 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) x . y 
D) x3 . y4

B) x2 . y2 
E) x4 . y4

C) x3 . y2



g b [ja
9. a = 2 ve b = -1  için, ------- = - ifadesinin değeri aşağıdaki-

a .b
lerden hangisidir?

3A) 2 B) C) 1 D) E'f

10. 2* = 81 ve 32 = 9y

olduğuna göre, x . y çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5 B) 10 C) 20 D) 40 E) 80

11. 5 . 2a + 3 . 2a + 3 = x . 2a

olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir?

A) 29 B) 30 C) 31 D) 32 E) 33
>-
E
2
i
ut>-

12 . 3220. 12532 sayısı kaç basamaklıdır?

13. 27a = 2 olduğuna göre, 36a + 2  ifadesinin değeri aşağıdaki- 
ierden hangisidir?

A) 18 B) 27 C) 36 D) 144 E) 216

14. 2a = 7 

3b = 49 

5C = 18

olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru
dur?

A) a = b = c 
C) a = b < c 
E) a = b > c

B) c < a < b 
D) c < b < a

15. x, 1 den farklı bir doğal sayı olmak üzere, xa ~4 =1  
eşitliğini sağlayan a tam sayılarının çarpımı aşağıdakiler- 
den hangisidir?

A) -4  B) -2  C) 0 D) 2 E) 4

16. a ve b tam sayı olmak üzere,
^ 3  + b — 3 — ~Jd — b + 7

eşitliğini sağlayan a ve b tam sayılarının çarpımı aşağıda- 
kilerden hangisidir?

A) 95 B) 96 C) 97 D) 98 E) 99 A) - 2 B) -4  C) -6 D) -8 E) -1 0

Üslü ve Köklü İfadeler - 1 C EVA P A N AH TA R I T e s t -1 0  1
r  1 2 i 3 4  1 5 ! 6 7 8 9 I 10 11 12 13 14 15 16

A C | D E 1 B 1 D E C D I B A D C B A E



- 2  V

3'v 0 y
£  1  eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayı 

değeri kaçtır?

A) O B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

14n +14n+1 +14n+2 + . . .  +  14n+m =1 
1 +  14 + 142 + . . .  +  14m

olduğuna göre, n kaçtır?

A) -1  B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

(2.10 ) +(0,003) 
1 0 _2 + 1 0 “2 + 1 0 “2 + 1 0 “ 2

işleminin sonucu kaçtır?

A) 2~1 B) 2-2 C) 2-: D) -  
6

3. x negatif bir tam sayı olmak üzere,
2 x 3

ifadesinin sonucu nedir?

A) B) C) X-1

E) 10^

D) T  E)

ra>-
E
32

(2 f  + (2 3).(2~2) + 3 (-2 ^ ).(-2 )
6 .

işleminin sonucu kaçtır?

15
B) o  ? D>! E) 15

7. 43 . 3-2 .1 56 sayısı kaç basamaklıdır?

A) 4 B) 6 C) 7 D) E) 9

ra>-

4. 5-» = - V
25

4 a:
256 1

2 a - bolduğuna g ö re ,---------  işleminin sonucu kaçtır?

A) 2 B) 1 C) D ) - -  E)

8. 12n = 16 olduğuna göre,
gn+ 2  ^n- 2  2 n

6 -n

işleminin sonucu kaçtır?

A) 240 B) 188 C) 154 D) 144 E) 124



9. n3 + 2 sayısı negatif bir tam sayı olduğuna göre, aşağıda- 
kiierden hangisi pozitiftir?

A) n-: B) -(n )-2 C) - ( -n )4 D) -n ~5 E) n~1

10. -1 -1000
+  ( - 1)999 - 1°

H)°+r1-ı
işleminin sonucu nedir?

A) -3  B) -2  C) 0

11. K T 4-« ) '®
1 0 “ 4  + 2 -1 0 “ 5  + 1 0 ” 6  

işleminin sonucu kaçtır?

A) *  
11

B) -  
9

C) 1

12. ^4 +  V l3  +  7 Î 9 + f  = 2 

olduğuna göre x değeri kaçtır?

D) 1 E) 3

11E) —  
9

13. 1

V 3 + V 2

işleminin sonucu kaçtır?

A) -2 V 3  

D) 3V 2

B) - 2 ^ 2  

E) 2 \İ2

C) -V 2

I  14. V 3 x - 6 + ^ 6 - 3 x

ra>-
E
2

işleminin sonucu bir reel (gerçel) sayı olduğuna göre, x 
sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) B) 4 C) 3 D) 2 E) 0

15.

işleminin sonucu kaçtır?

1 1

üc
Eİlra>-
E

■ü
Ui>-

A) B) C) —  
16

1 1D) —  E) —  
32 64

16. a, b pozitif tam sayı ve a < b olduğuna göre,

V (a -b ) 2  + 7 ^

>/(b—a ) 3  - V b 2

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

1
A) B) -1

C) i

A) 45 B) 8 C) 7 D) -3 E) -11 D) b - a
E) 1

Uslü ve Köklü İfadeler - II C EVA P A N A H TA R I T e s t -1 1
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 14 15 16 I
c  c E A B c D D D A A B B I D A E |



Ç arpanlara A yırm a - 1

1. a -  b = 2 

a2 + b2 = 18

olduğuna göre, a2 . b2  çarpımı kaçtır?

A) 16 B) 25 C) 36 D) 49 E) 64

f  % 10 0  A ie s  |  
SAYISAL m iN C K  j

2x2 -m x  + 10 
(2 x -4 ) - (x  +  1)

ifadesi sadeleşebilir bir kesir olduğuna göre, m nin alabi
leceği değerler toplamı kaçtır?

A) -3  B) -2  C) 1 D) 2 E) 8

ra>-

2. y -  x = ■

olduğuna göre, x - 3 x + 3 y - y  
x 2 - y 2  +  6 y - 9

A) B) —  
11

C) —  
11

*  6. a *  b olmak üzere, ab ve ba iki basamaklı sayılardır.
TJVU>-

ifadesinin eşiti kaçtır?

D) 20 
17

E) ”  
13

3. V107-109 + 1 -V 6 9 -7 5  +  9

ifadesinin eşiti aşağıdakiierden hangisidir?

A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 E) 60

(ab)2 -  (ba)2 
b2 -  a2

ifadesinin eşiti aşağıdakiierden hangisidir?

A) -99 B) -9 C) 1 D) 9 E) 99

7. y e  R olmak üzere,

^  A = -y 2 + 4y + 9

û ifadesini alabileceği en büyük değer kaçtır?

m>-

■Y

iuı>-

A) 9 B) 13 C) 17 D) 21 E) 25

4. 36  -  26  sayısı aşağıdakiierden hangisine tam bölünemez?

A) 5 B) 7 C) 19 D) 95 E) 108

8. 2006.2012

ifadesinin bir tam kare belirtilmesi için çarpıma hangi 
sayı eklenmelidir?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9



9. (x2 -  2x)2 + 2(x2 -  2x)+ 1

ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi
dir?

A) x + 1 B) 2x — 1 C) 1 -  2x
D) x - 1  E) -1 -  x

13. x + l  =  4
x

olduğuna göre, x2  — 5 - ifadesinin pozitif değeri kaçtır? 
x

A) 273 B) 3>/3 C) 4 ^3

D) 6V3 E) 8^3

1

1 0 .
x3+1 x(x +  1)

x3 - x 2 +  x x - 2

ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

x - 2A) x - 2 B) x + 2

E)
x

C)
x +  2

11. -J x + —=  =  5 
v x

III>-

2  14. x -  y = 5, z -  x = 3 olmak üzere,

u! x2 -  y2 + 2yz -  2xz

ifadesinin değeri kaçtır?

olduğuna göre, x + — ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 
x

A) 5 B) 10 C) 15 D) 23 E) 25

A )-33 B) -44 0  -55 D) -66 E )-77

ra>
E
3
iuı>-

15. (x2 + 4x)2 + 6(x2 + 4x) + 9

ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi
dir?

A) x + 2 
D) x +1

B) x -  3 
E) x + 4

C) x - 1

a5+ a 4+ a 3+ a 2 +  a +1 4-------------------------------------a
a +1

ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) a2 B) a4
C) a2 + 1 D) a4 + a2 +1
E) a4 -  a2 +1

16. a . b çarpımında her çarpana 1  eklenirse sonuç ne kadar 
artar?

A) 1 B) a + b + 1 C) a - b  + 1
D) a + b - 1  E) 2

Ç arpanlara Ayırm a -1 C EVA P A N AHTA R I T e s t -1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
D B C E A A B E 0 D D C E C D B



Ç arpanlara A yırm a • II

r
ı l ı

% io o a l e s
SAYISAL YETENEK B

1. 352 -  232 = 29 . x

olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36

5. x -  y = 5 

x2 -  y2 = 45

olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

2. 5000001 • 4999999

çarpımı kaç basamaklıdır?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 18 E) 24

3. (0.70)2 -  (0, 30)2

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 E) 0,5

>  6. x2 + y2 + 2x + 4y + 5 = 0

2  olduğuna göre, x . y çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

7. x — - =  3 
x

,  1
olduğuna göre, x + - y  aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13
ra
>-

■oU) >-

4. 16 +  ^202 .204+1

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 203 B) 210 C) 213 D) 215 E) 219

8. x2 + ax + 6

ifadesinin çarpanlarından biri (x + 6 ) olduğuna göre, a 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10



9. a + b = 13 

b + c = 5

olduğuna göre, ab + ac -  bc -  c2  ifadesinin değeri aşağı- 
dakilerden hangisidir?

A) 39 B) 40 C) 41 D) 42 E) 43

13. i *  +  y + 2l : ^ ± X
l y  x J x .y

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) x + y B) x . y C) x2y + xy2
D) x2+ y 2 E) x2 + 2y2

10. x2 + x y - y - 1

ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi
dir?

A) x +1 
D) x -  y +1

B) x + y 
E) x - 1

C) x + y - 1

11. x 2 +  x - 6  x 2 +  2 x - 3

x - x - 2  x -1

ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) -1 
D) x +1

B) - x - 1  
E) x - 1

C) 1

4x - 3 . 2 x + 2  2x - 2
ra>-
E

2

4X -1  2X+1 

ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2» 
D) 1

B) 2X+1 
E) 2

C) 22x +1

5 5 15. - + -  =  20

III>-

olduğuna göre, 

hangisidir?

x-y i.
x +  y

ifadesinin değeri aşağıdakilerden

A) B)
C) 6 D) l  E) 75 4

12. (xz +  3xy + 2y2)'
2 2 

x2 +  2xy +  y2

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) x -  y B) x + y C) x + 2y
D) x2 + xy -  2y2 E) x2 + xy + 2y2

16. 25x -  2 . 5xt1 + 25 = 0

olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

Ç arpanlara A yırm a - II__________________  C EVA P A N A H TA R I T e s t -1 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i 12 13 14 15 16
c C D E A B C B B E c D A D E E



<D
Eşitsizlik - M utlak D eğer - S ıralam a

f % 100 ALES 
SAYISAL YETENEK j

1. | x — 3 1 = x - 3  

I x — 8 1 = 8 -  x

olduğuna göre, x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri 
vardır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

5. I x — 4 1 + I y + 2 1

ifadesi en küçük değerini aldığında 2 x + y ifadesinin 
değeri kaçtır?

A) -4  B) 0 C) 6 D) 8 E) 9

2. V x2 +  2 x + 1 + |y -3 |  =  0

olduğuna göre, 3x + 2y toplamının değeri aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3. a < 0 olmak üzere,

_ /Ö2*
M

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) a 
D) 2 -  a

B) a - 1  
E) a +1

C) a - 2

4. 4 < x < 5 olmak üzere,

I x — 4 1 + I x — 5 1

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) -1 
D) x + 1

B) 1 
E) x -1

C) 2x -  9

ü 6 . x < 0  < y olmak üzere,

ra1 |y — x |—|x|

i  y-
% işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

flj
>-
E
2
■5w>-

A)
y - 2x

D) -1 E) 1

7. |128X -1 6  | =  0

olduğuna göre, | x - 4 |  +  |8 - 2 x| ifadesinin değeri kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 8 E) 16

8 . x *  0  ve | x | =  x olmak üzere,

| - x |+ |2 x |

|-3x|

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1
1 1B) - -  C) -  
3 3

D) 2 
3

E) -



9. 12a + 1 1 = 7

eşitliğini sağlayan a tam sayılarının toplamı aşağıdakiler- 
den hangisidir?

A) -2  B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

10. | x — 2 1 + 14 — 2x | =12

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) {-2} B) {6} C) {-2 ,4 }
D) {-2 ,6 } E) {4,6}

11. I a — 3 1 + 3a = 21

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) {6} B) {12} C) {-6 ,12}
D) {-6 ,-1 2 } E) { -6}

E
2
’■5

12. x2 + 2 1 x | — 35 = 0

denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır?

A) -49  B) -25 C) -15  D) 25 E) 35

13. Ix — 3 1 <4

eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?

A) 17 B) 18 C) 21 D) 24 E) 30

I  14. 12x - 1 1 >  5
Uc
â  eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?HJ >-
I  A) (-3, 3)
İ  D) (-5, 5)W >-

15. 1 < |a - 2İ < 4

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) (-2 ,1 ) B) (3,6) C) [3,6]
D) R -  (1, 3) E) [-2 ,1 ] u  [3, 6]

16. x tam sayı olmak üzere,

A -  80 
|x -5 |  +  |x +  3|

kesrinin alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 3 B) 6 C) 8 D) 10 E) 14

B) [-3 ,3 ] C) R -  {5}
E) R -  (-2, 3)

Eşitsiz lik  - M utlak D eğer - 
Sıralam a - 1 C EVAP A N A H TA R I Test -1 4

1 2 3 4 5 6 '  8 ....... 9 10 11 12 13 14 15 16
D C A B C E A A B D A B C F E D



Eşitsizlik - M utlak D eğer - S ıralam a - II
% 100 ALES 

SAYISAL YETENEK

1 . x < y < z olduğuna göre,

Ix — yI — İ z —x| + I y —zI

ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0 B) 2x C) 2y
D) 2z E) x - y

X 3 -> V 3 + 2
V 3 - 2 '

eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayı değeri aşağı- 
dakilerden hangisidir?

A) 0 B) 1 C) 3 D) 4 E) 6

2. a ve b tam sayılardır.

-4  < a < 5 

-2  < b < 6

olduğuna göre, 2 a -  b ifadesinin alabileceği en büyük 
değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

3. x2 < x 

2x -  5 = y

olduğuna göre, y nin alabileceği tam sayı değerlerinin 
toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) -9  B) -8  C) -7  D) -6  E) -4  =
31

-5
>-

eşitsizliğini sağlayan en küçük a tam sayısı aşağıdakiler- 
den hangisidir?

A) -2  B) 1 C) 2 D) 4 E) 7

üc
^  6 . x, y, z e R olmak üzere,

|  x . y4 > 0, x . z3 < 0, y . z > 0 
£
i  olduğuna göre x, y, z nin işaretleri sırasıyla aşağıdakiler- 

den hangisidir?

A) +, +, -  B) +, +, + C) - ,  -
D) E)

7. x, y, z e R olmak üzere,

x + y < 11, y + z > - 5 ,  x + z < 8

olduğuna göre, x in alabileceği en büyük tam sayı değeri 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) 11

8. 2 x - 12 < 3x + 2 < 2 x -  5

eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) - 7 < x < - 5 v e 2 < x <  14
B) 7 < x < 14
C) x < -1 4
D) x < -7
E) -14  < x < -7



9. x, y e R olmak üzere,

-4  < x < 3 

-3  < y < 3

olduğuna göre, x2  + y2  toplamının alabileceği en büyük 
tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25

13. 5 < 3x < 8, 17 < 2y < 30, 27 < 5z < 35 

eşitsizlikleri veriliyor.

Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A ) x < y < z  B ) x < z < y  C ) z < x < y  
D ) y < x < z  E ) z < y < x

1 0 . x tam sayı olmak üzere,

- 2  < x < 3 

y = 2x - 1

Ü 14. (0, 003)3x+2 > (0, 003)2x+r

eşitsizliğini sağlayan x in en büvük tam sayı değeri aşa- 
ğıdakilerden hangisidir?

olduğuna göre, y nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri ^  
vardır?

A) 4 B) 7 C) 9 D) 11 E) 13

11. x e R

- 4 < x < 3

olduğuna göre, x2 nin alabileceği en büvük ve en küçük 
tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

A) 7 B) 12 C) 15 D) 20 E) 23

A) - 5  B) - 3  C) 4 D) 5 E) 7

15. x, y, z e R olmak üzere,

x . y > 0, x2z < 0, y . z <0 

3x = 4y

olduğuna göre, x, y, z nin doğru sıralanışı aşağıdakiler-

ra>-

den hangisidir?

A) x < z < y  
D) y < z < x

B) x < y < z  
E) z < y < x

C) z < x < y

12. x + y > x  

x + y < y

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

A) x + y < 0  B) x . y < 0  C ) x  + y > 0  
D) x > 0 E) y < 0

16. x, y, z negatif reel sayılardır.

x _ y _ z  
5 ~ 4  ~ 9

olduğuna göre, x, y, z nin doğru sıralanışı aşağıdakiler- 
den hangisidir?

A) z < x < y B ) x < y < z  C ) y < x < z  
D ) x < z < y  E) z < y < x

Eşitsizlik - M utlak Değe  
Sıralam a - II

r - C EVA P A N AH TA RI T e s t -1 5

1 r  3 4 : s 7 8 9 10 11 12 13 14 I 15 16
A
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Oran - O rantı - 1

2x - y  _  x +  y

olduğuna göre, —  -  oranı kaçtır?
x +  y

A) -  B) -  C) 1 D) —  E) —

r % 100 AlES
SAYISAL YETENEK J

X V5. -  =  ̂ , x ve y pozitif tam sayılardır. 

x2 + y2 = 52

olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

2 . x _  y _ z
2 ~ 3 ~ 4

y -zolduğuna göre,
x

A) 1

oranı kaçtır?

B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3. * = £ = î = 3 
b d f

olduğuna göre, f  ; C* ^ oranı kaçtır?
b . c . f

A) 1 B) 3 C) 9 D) 27 E) 81

III
>- 6 . 
E

2 x + —=  3
y

y +  — =  12 
2x

olduğuna göre, -  oranı kaçtır?
y

1 1
A) -  B) -  

6 7
D) E) 10

ra
>-

7. a, b ve c pozitif tam sayı olmak üzere,

5a = 6b = 3c

olduğuna göre, a + b + c toplamının en küçük tam sayı 
değeri kaçtır?

A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

x 3 y 44. -  =  - ,  — =  — ve x + z = 111 
y 5 z 5

olduğuna göre, y aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

8. Bir miktar para 4, 5 ve 6 yaşlarındaki üç çocuğa yaşları ile 
ters orantılı olarak dağıtılıyor.

Küçük kardeş, büyük kardeşten 15 lira fazla aldığına 
göre, ortanca kardeş büyük kardeşten kaç lira fazla al
mıştır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6



9. Bir miktar ceviz 3, 4, 5 yaşlarındaki üç kardeşe yaşları ile 
doğru orantılı olarak dağıtılıyor.

Büyük kardeş, küçük kardeşten 20 tane fazla ceviz aldı
ğına göre, ortanca kardeş kaç ceviz almıştır?

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

13. \Î2  ve V32 sayılarının geometrik ortalaması ile aritmetik 
ortalaması toplamı kaçtır?

A) 2V2 B) —  C) —
2 2

D) ~  E) 6V 2

™ 14. İki doğal sayının aritmetik ortası 5, geometrik ortası 4
10. Bir çiftlikte 30 tavuğa 30 gün yetecek kadar yem vardır. 5 i  olduğuna göre, büyük sayı kaçtır? 

tavuk 5 gün sonra ölüyor.

Geriye kalan yem kalan tavuklara kaç gün yeter?

A) 30 B) 25 C) 20 D) 15 E) 10

E

iUf> A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

11. Eşit kapasiteli 20 işçi bir işi 10 günde yapıyor. *
G

Aynı işin 5 günde bitmesi için kaç işçiye daha ihtiyaç [j, 
vardır?

15. Eşit kapasiteli 15 işçi, günde 6 saat çalışarak 8 günde 100 m2 
duvar örebiliyor.

10 işçi, günde 3 saat çalışarak aynı işi kaç günde yapabi
lir?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

ra>
E
2

A) 24 B) 16 C) 12 D) 8 E) 4

12. 13 tane sayma sayısının aritmetik ortalaması 13 tür.

Her bir sayı 5 arttırılırsa yeni aritmetik ortalama kaç olur?

A) 13 B) 15 C) 18 D) 20 E) 26

16. Birbirini çeviren üç dişli çarktan birincisi 2 tur döndüğünde, 
İkincisi 3 tur, üçüncüsü 5 tur dönmektedir.

Üç çarkta toplam 279 diş olduğuna göre, küçük çarkta 
kaç diş vardır?

A) 54 B) 69 C) 90 D) 135 E) 165

Oran -<Jrantı - C EVA P A N AH TA RI T e s t -1 6
1 I 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 | 13 14 15 16
E C B D A C E E B A B C D E A A



% 100 ALSS 
SAYISAL YETENEKOran - Orantı - li

1 . a, b, c birer pozitif tam sayı olmak üzere,

12a =  — =  —
4 5

olduğuna göre, 2 a + b + c nin alabileceği en küçük değer 
kaçtır?

A) 70 B) 68 C) 60 D) 59 E) 58

5. Bir lastik, çekilip uzatıldığında boyu % 110 artıyor.

Buna göre, çekilmiş hâlde 0,63 metre olan lastiğin çekil
meden önceki boyu kaç metredir?

A) 0,22 B) 0,24 C) 0,27 D) 0,30 E) 0,33

2x + y -  z =  44 

olduğuna göre, x kaçtır?

A) 66 B) 44 C) 33 D) 21 E) 14

3. ^  =  £  =  £  =  2 
b d f

3 C folduğuna göre, ' kaçtır?
b . d . e

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E)

=nra
>-
E
2

UJ>-

6. 1 =  1 
a b

2a + b =  24

olduğuna göre, b kaçtır?

A) 14 B) 12 C) 10 D) 8 E) 6

7. Belirli bir iş için kullanılan makine her gün belli süre çalıştırıla
rak bu iş 30 günde bitiriliyor.

1
Makinenin günlük çalışma süresi -  ü kadar kısaltılırsa, 

ş 3
c aynı iş kaç günde bitirilir?
ra
g A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60

4. 2x = 3y = 4z 

1 1 1 ,  
x y z

olduğuna göre, y kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8. Bir usta 3 günde 2 çift ayakkabı, bir kalfa ise 5 günde 2 çift 
ayakkabı yapmaktadır.

İkisi birlikte, 48 çift ayakkabıyı kaç günde yaparlar?

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50



olduğuna göre x, y, z sırasıyla hangi sayılarla orantılıdır?

A) 5,6,10 
D) 3 ,4 ,10

B) 4 ,5 ,6  
E) 3 ,4 ,6

C) 4 ,6 , 10

y 2

olduğuna göre, 2x 3y işleminin sonucu kaçtır? 
x +  y

13.

*»! «i C) D) 1 E) 0

Üc
Bı
ra

10. İki doğal sayının aritmetik ortası 9, geometrik ortası 3 \/5  ^  a< b. c maddelerinden 150 gr lık bir karışım yapılmak isteni
yor.olan iki sayının büyüğü kaçtır?

A) 18 B) 15 C) 10 D) E) 3

11. Kişi Sayısı 8 10 6 12

Yaş 20 23 25 30

Tabloda bir şirkette çalışanların yaşları ve sayısı verilmiştir. 

Buna göre, çalışanların yaş ortalaması kaçtır?

A) 20 B) 22 C) 24 D) 25 E) 30

E
32
■ö
IV>-

3 2 3 4 Maddelerin karışım oranları; — =  — ve — =  — olduğuna

göre c, 1 0  gr artırılırsa oranın bozulmaması için b kaç gr 
artırılmalıdır?

A) 6 B) C) 10 D) 12 E) 15

ra>-
E
2
uı>-

15. 9 sayının aritmetik ortalaması 11, bir başka 11 sayının 
aritmetik ortalaması 9 ise tüm sayıların aritmetik ortala
ması kaçtır?

A) 9,5 B) 9,6 C) 9,7 D) 9,8 E) 9,9

12. a ve b sayıları sırasıyla 1,05 ve 0,35 sayılarıyla orantılı 
olduğuna göre b, a nın kaç katıdır?

A) 3 B) 2 C) 1  D) 1  E) İ

16. x : y : z = (-3 ): 2 :1 ve x + 4y + 3z = 80

olduğuna göre, 2x + 3y + 4z toplamı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 40 B) 50 C) 60 D) -30  E) -40

Oran - O rantı - II C EVAP A N A H TA R I T e s t -1 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
c C A C D E B D E B D D E D E A



Sayı Problem leri
(  % 100 ALÎS 

SAYISAL YETEHiK J
1. Yarısı ile üçte ikisinin toplamı 14 e eşit olan sayının 4 te 3 

ü kaçtır?

A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

5. Bir sınıfın öğrencileri sıralara ikişer ikişer otururlarsa 3 öğrenci 
ayakta kalıyor. Üçerli otururlarsa 2 sıra boş kalıyor.

Buna göre, sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır?

A) 18 B) 21 C) 23 D) 25 E) 27

2. Bir sayının iki basamaklı en küçük asal sayıya oranı, en >
E 3
2  6. Bir su deposunun — si doludur. Bu depoya 15 litre su dahaküçük tek asal sayının 3 katı ise bu sayı kaçtır?

A) 72 B) 84 C) 89 D) 86 E) 99
■oUf>-

3. a tane kalem fiyatı x lira ve 2a tane silgi fiyatı x [İradır.

5 kalem ve 1 silgi alan bir öğrenci kalem fiyatının kaç 
katını ödemiştir?

koyulursa deponun —  u dolmuş olacaktır.
14

Buna göre, depoda ilk durumda kaç litre su vardır?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 45 E) 70

A) 4 B) C)
11

D)
13

E) 7

31ra
>-
E
2
'■5w>-

Ardışık iki çift sayının kareleri farkı 28 olduğuna göre, bu 
sayıların toplamı kaçtır?

A) B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

3

4. Bir havuzun kapasitesi 250 litredir. Bu havuzun -  i doludur.

4
Bunu —  e indirmek için kaç litre su boşaltılmalıdır?

A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

8 . Merdivenleri ikişer ikişer çıkıp, üçer üçer inen bir kişi 
toplam 2 0  adımda bu merdivenleri çıkıp indiğine göre, bu 
merdiven kaç basamaklıdır?

A) 24 B) 26 C) 28 D) 32 E) 36



9. Bir bakır çubuğun -  si kesilirse çubuğun orta noktası 2 cm
6

kaymaktadır.

Buna göre, çubuğun boyu kaç cm dir?

A) 24 B) 22 C) 18 D) 16 E) 12

1 13. x sayısı y nin 4 katı, y sayısıda z nin 3 katı olduğuna göre, 
y + z sayısı x in kaç katıdır?

1 1 1
A) -  B) -  C) -

2 3 '  4
1 1

° ) J  E) 1
5 6

14. Ahmet elindeki cevizlerin 5 ini Erdal'a, 4 ünü Hakan’a ve

10. Ardışık 3 doğal sayının toplamı 132 olduğuna göre, bu 5ı 
sayılardan en küçüğü ve en büyüğünün toplamı kaçtır? >■

A) 44 B) 56 C) 64 D) 72 E) 88

kalanın — sini de kendine ayırmıştır.

Buna göre, Ahmet’in kendine ayırdığı ceviz sayısı 12 
olduğuna göre, başlangıçta kaç ceviz vardır?

4
11. Binde 12 si 0,12 olan sayının -  i kaçtır?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16

A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32

15. Bir su deposu 14 kova su ile dolmaktadır.
3
-  i boş iken depoda 140 litre su varsa bir kova kaç litre 

su almaktadır?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

>■
E

12. Su dolu bir kabın ağırlığı x kg dır.
2

Suyun -  si boşaltıldığında kabın ağırlığı y kg olduğuna 

göre, kabın ağırlığının x ve y cinsinden değeri nedir?

A) 2 x - y  

D)
2

B) 2 y - x  

E)

C) x - y

16.

a, b ve x pozitif gerçel sayılar olmak üzere, şekilde verilen 
dikdörtgenlerin alanları eşit olduğuna göre, x in değeri 
kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Sayı P roblem leri C EVA P A N A H TA R I Test -1 8
I H 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I B E C B B C D A A E B E B D D D



| % 100 ALES
SAYISAL YETENEK

2 31. Bir sayının -  si ile -  in toplamı 124 olduğuna göre, bu
7 5

sayı kaçtır?

A) 100 B) 115 C) 120 D) 135 E) 140

4. Bir futbol takımı, katıldığı turnuvada yaptığı maçlarını -

1
sinde berabere kalmış, -  ünü kazanmış ve 8 ini de kaybet

miştir.
Buna göre, bu futbol takımı turnuvada kaç tane maç 
yapmıştır?

A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 E) 54

k— x — 

Şekil-I

, x _  

Şekil-I

ra>-

"D
>• 5.

Şekil-I’de verilen eşit uzunluktaki iki kağıt şerit, x cm uzunlu
ğundaki kısımları üst üste gelecek şekilde Şekil-ll'deki gibi 
yapıştırılmıştır.

Şekil-ll’deki şeridin boyu y cm olduğuna göre, yapıştırma 
işlemi yapılmadan önce şeritlerin her birinin boyunun ya
pıştırma yapıldıktan sonraki (Şekil-ll) y cm uzunluğuna 
oranı nedir?

a )
2

D)
x + y
~2)T

B)

E)

2

x +  y 

x +  y

C)
2x 

x +  y

Osman maaşının ^  ini ev kirasına kalan parasının 1  ini 

borçlarına veriyor.

Geriye 200 TL si kaldığına göre, Osman’ın maaşı kaç TL 
dir?

A) 400 B) 500 C) 600 D) 800 E) 1000

ra>

2
Bir telin ucundan -  si kesilirse orta nokta 30 cm kayıyor. 

Buna göre, telin başlangıçtaki uzunluğu kaç cm dir?

A) 200 B) 210 C) 240 D) 270 E) 300

3. Değeri — olan bir kesrin payına 3 ekleyip, paydasından 3

5
çıkarılırsa kesrin değeri -  oluyor.

6

Buna göre, bu kesrin payı ile paydasının toplamı kaçtır?

A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34

3 27. Bir torbadaki bilyelerin -  i beyaz, — si kırmızı ve geriye

kalan 38 bilye siyah renktedir.

Buna göre, torbada kaç bilye vardır?

A) 102 B) 108 C) 112 D) 120 E) 132



8. Bir deponun —  i boştur. Depoya 9 litre su ilave edilince
11

deponun — si doluyor.

Buna göre, başlangıçtaki depoda kaç litre su vardır?

A) 30 B) 33 C) 35 D) 42 E) 45

0 1 . . . .  3 . 4 .13. x sayısının yarısının -u n u n  -  sı, y sayısının — sının

1 1-  sının — une eşit olduğuna göre, aşağıdaki bağıntılar-
2 4

dan hangisi doğrudur?

A) x =  2y B) x = y C) 2y =  x

D) y =  |  E) X= J

9. Buse’nin parası Ayşe’nin parasının 2 katından 100 TL eksiktir. :=ü
İkisinin paraları toplamı 500 TL olduğuna göre, Ayşe’nin 
kaç TL si vardır?

A) 50 B) 100 C) 200 D) 250 E) 300

m 14. Tamamı suyla dolu bir kabın ağırlığı x gramdır. Aynı kaptaki 
2

suyun -  ü boşaltıldığında ağırlığı y gram olmaktadır.

10. Bir bidon -  i su ile dolu iken 17 kg, yarısı su ile dolu iken 14 

kg gelmektedir.

Buna göre, boş bidonun ağırlığı kaç kg dır?

O
2

D) 2 E)

Buna göre, boş kabın ağırlığının x ve y türünden eşiti 
nedir?

a)
2

D)
3y +  x

B)

E)

2x + y 
2

3 y - x

C)
3x + y

11. Bir torbadaki kırmızı ve beyaz bilyelerin toplamı 64 tür. Bu 
torbaya 4 kırmızı, 2 beyaz bilye konduğunda beyaz bilye sa-

1
yısı, kırmızı bilye sayısının -  sı oluyor.

15. Farklı maddelerden yapılmış aynı uzunluktaki iki mumdan, 
¿i birincisi 12 saatte, İkincisi 24 saatte tamamen yanıp bitmekte
ki dir.

^  Aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birincinin boyunun
2

İ  İkincinin boyuna oranı -  olur?
*  3

Buna göre, başlangıçtaki kırmızı bilye sayısı kaçtır?

A) 54 B) 55 C) 56 D) 57 E) 58

12. Boş bir depo x litrelik bir kapla 20 seferde doldurulabiliyor.
4xAynı depo —  litrelik bir kapla kaç seferde doldurulabi-
5

lir?

A) 12 B) 15 C) 17 D) 20 E) 25

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E)

1
16. Ali bir kitabı her gün bir önceki gün okuduğunun -  ü kadar 

okuyarak 5 günde bitirebiliyor.

Ali 5. gün 1 sayfa okuduğuna göre, bu kitap kaç sayfadır?

A) 27 B) 36 C) 48 D) 94 E) 121

K esir Problem leri C EVA P A N A H TA R I Test -1 9
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1. Bir anne ve iki çocuğunun yaşları toplamı 40 dır.

Buna göre, 5 yıl sonra bu anne ile çocuklarının yaşları 
toplamı kaçtır?

A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65

2. Bugün 50 yaşında olan bir baba, çocuğunun yaşındayken, 
çocuğunun yaşı bugünkü yaşının üçte birine eşittir.

Buna göre, çocuğun yaşı kaçtır?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

3. “Bugün baba 40, oğlu 10 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın 
yaşı oğlunun yaşının 2 katı olur.”

Yukarıdaki problemin çözümünü veren denklem, aşağı- 
dakilerden hangisidir?

A) 40 + x =  10 + x B) 40 + x =  2 ( 10 -x )
C) 40 + x = 2(10 + x) D) 4 0 - x  =  2(10 + x)
E) 4 0 - x  =  2 (1 0 -x )

4. Bir baba ile üç çocuğunun yaşları toplamı 60 dır.

Kaç yıl sonra baba ile üç çocuğunun yaşları toplamı 72 
olur?

Güler doğduğunda annesi 28 yaşındaydı. 10 yıl sonra Güler 
ile annesinin yaşları toplamı 60 olacaktır.

Buna göre, Güler’in bugünkü yaşı kaçtır?

A) 3 B) 6 C) 10 D) 12 E) 15

Üc
En

>- 6. Nuray; Firdevs'den 6 yaş büyük, Nurdanur’dan 3 yaş küçük-
I  tür.

t; Buna göre, Firdevs, Nurdanur’dan kaç yaş küçüktür?
>

A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15

7. Akın a yılında, Burçak b yılında doğmuştur.

x yılında ikisinin yaşlan toplamı y olduğuna göre, aşağı
daki bağıntılardan hangisi doğrudur?

Ğ A) 2x =  y + a + b B) x =  y + a + b C) x =  y -  a + b 
jj» D) x =  y + a - b  E) x =  2 y - a - b  
>-

8. Feride’nin yaşı Gülşen’in yaşının 3 katından 1 fazladır.

Feride ve Gülşen’in yaşlan toplamı 49 olduğuna göre, 
Feride kaç yaşındadır?

it ®
'  /  Yaş Problem leri

i %  ıoo Aies
SAYISAL YBTSNEK

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 A) 12 B) 13 C) 24 D) 36 E) 37



9. (19ab) yılında doğan bir kişi, 1980 yılında ab yaşındadır. 

Buna göre, bu kişi 2008 yılında kaç yaşında olur?

A) 64 B) 65 C) 66 D) 68 E) 70

13. Murat 18, Ahmet 30 yaşındadır.

Murat, Mustafa’nın yaşına geldiğinde Mustafa Ahmet’in 
yaşında olacağına göre, Mustafa kaç yaşındadır?

A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28

10. Üçer yıl arayla doğmuş üç kardeş ile bir dedenin yaşlan 5  
toplamı 189 dur.

Dedenin yaşı, üç kardeşin yaşları toplamının yarısı oldu
ğuna göre, dede bugün kaç yaşındadır? ^

>■

A) 39 B) 45 C) 60 D) 63 E) 64

11. Uğur 18, Kerim 3 yaşındadır.

Kaç yıl sonra Uğur’un yaşı Kerim’in yaşının 2 katı olur?

A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18

>- 14. Bir anne ile babanın yaşları toplamı 62 dir.
E
=  3

4 yıl sonra yaşları oranı — olduğuna göre, yaşları farkı
4

kaçtır? (Babanın yaşı annenin yaşından büyüktür.)

A) B) 10 C) 12 D) 15 E) 18

15. Selim x yaşında, Esin ise x -  2 yaşındadır.

1 yıl sonra Selim’in yaşı Esin’in yaşının 2 katı olacağına 
göre, Esin bugün kaç yaşındadır?

ra>-
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

12. Bir babanın yaşı ikişer yıl arayla doğmuş dört çocuğunun 
yaşları toplamına eşittir.

Baba bugün 6 8  yaşında olduğuna göre, büyük çocuğun 
bugünkü yaşı kaçtır?

A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22

16. 50 yaşındaki bir babanın; 4, 8 ve 12 yaşlarında üç çocuğu 
vardır.

Buna göre, kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı baba
nın yaşına eşit olur?

A) 8 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

Yaş Problem leri C EVAP A N A H TA R I Test - 20
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î®iYüzde Problem leri i , I
% 100 ALBS

SAYISAL YBTBNBK S
1. % 4 ü 0,08 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5. Bir satıcı bir malı % 45 kârla x TL ye, % 25 zararla y TL ye 
satılıyor.

XBuna göre, -  oranı aşağıdakilerden hangisidir?
y

A) “  
25

D) ^  40

B)
29
15

C) A
135

E) 2  14

2. % 20 si 60 olan sayının % 70 i aşağıdakilerden hangisi- 5  

dir? ™

A) 170 B) 190 C) 210 D) 240 E) 300 =  g 0/o 3Q ^ r|a satı|an bir maldan 40 TL indirim yapıldığında kâr
>- oranı % 10 oluyor.

Buna göre, bu malın maliyeti kaç TL dir?

A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 250

3. % 14 zararla 344 TL ye satılan bir malın % 20 kârlı satış 
fiyatı kaç TL dir?

A) 400 B) 430 C) 460 D) 480 E) 500

7. A sayısının % a sı, B sayısının % b sine eşit olduğuna 
A

göre, — oranı kaçtır?

>-
E

A)

D)
1000b

B)

E)

a
b
1000a

0  m  
b

4. Bir memur maaşının %40 ını mutfak masrafına, geriye kala
nının %50 sini faturalara, bunlardan geriye kalanının da %10 
unu oğluna harçlık veriyor.

Memurun elinde 324 TL kaldığına göre, bu memurun 
maaşı kaç TL dir?

A) 500 B) 700 C) 900
D) 1000 E) 1200

8. Bir simitçi 3 tanesini 50 kuruşa aldığı simitlerin 5 tanesini 80 
kuruşa satıyor.

Simitçinin bu satıştaki zararı yüzde kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 8 D) 10 E) 11



9. Bir malın yarısını % 40 kârla, diğer yarısını % 30 zararla 
satan bir satıcının bu satışlar sonundaki kâr durumu yüz
de kaçtır?

A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

13. Yıllık enflasyonun % 20 olduğu bir ülkede işçi maaşlarına % 8 
zam yapılıyor.

Buna göre, yıl sonunda işçinin alım gücü yüzde kaç 
azalmıştır?

A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4

10. % 30 kâr ile satılan bir mala satış fiyatı üzerinden % 20 
indirim uygulanırsa son durumda kâr-zarar durumu ne 
olur?

A) % 4 zarar 
D) % 10 kâr

B)
E)

% 10 zarar 
% 6 kâr

C) % 4 kâr

11. Maliyeti A TL olan bir mal % 40 zararla satılıyor. Bu malın 
satış fiyatı üzerinden % 80 kârla yeni satış fiyatı belirleniyor.

Bu yeni satış fiyatının A türünden eşiti nedir?

A)

°)

3A
5

27A
25

B)

E)

17A
20

30A
28

C)
21A
25

14. Bir tüccar bir miktar malın tonunu 500 TL den satarsa 
2300 TL kâr, 375 TL den satarsa 575 TL zarar ediyor.

Tüccar malın tonunu kaç TL ye almıştır?

A) 390 B) 395 C) 400 D) 405 E) 410

15. Bir baba maaşının % 20 sini oğlunun dershane taksidine, 
% 30 unu üniversitede okuyan kızına, % 15 ini borçlarına ve
riyor.

Cebinde 455 TL parası kaldığına göre, bu babanın maaşı 
kaç TL dir?

ra>-
E

""D
UJ>-

A)
D)

900
1200

B)
E)

1000
1300

C) 1100

2
12. Bir kasa domatesin —  u çürüyor.

10

Buna göre, domatesin kg fiyatı yüzde kaç artar?

A) 10 B) 12,5 C) 17,5 D) 22,5 E) 25

16. Bir malın alış ve satış fiyatı arasında 8a = 5s bağıntısı vardır, 
(a = alış, s = satış)

Bu malın satışından elde edilen kâr yüzde kaçtır?

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60

Yüzde Problem leri C EVA P A N A H TA R I Test - 21
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| ı
Karışım Problemleri

r % 100 a les
SAYISAL YETENEK

1. 15 kg su ile 5 kg tuz karıştırıldığında elde edilen karışımın 
su oranı yüzde kaç olur?

A) 25 B) 50 C) 60 D) 75 E) 85

5. % x i tuz olan x gr tuzlu su ile % y si tuz olan y gr tuzlu su 
karıştırılıyor.

Elde edilen yeni karışımın tuz oranını veren ifade aşağı- 
dakilerden hangisidir?

A)

D)

2 2 x + y
(x + y) 

x + y
ö ^ y )

x + y
~ T ~

B)

E) (x + y)

C)
2 2 x - y  

(x + y )

2. Kilogramı 15 TL olan 6 kg zeytinyağı ile kilogramı 20 TL olan >"
4 kg zeytinyağı karıştırılıyor. =

Karışımın kilogramı kaç TL dir?

A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19
>  6. x gr şeker ile y gr su karıştırılıyor.

x
Oluşan karışımın şeker oranı %40 olduğuna göre, — ora-

3. % 20 si tuz olan 80 gr tuzlu suya 20 gr tuz ilave edilirse 
yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?

A) 20 B) 26 C) 30 D) 34 E) 36

nı kaçtır?

A) \ B) C) D)

7. % 30 u şeker olan şekerli su ile % 50 si şeker olan şekerli su 
eşit miktarlarda karıştırılıyor.

Elde edilen yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır?

A) 35 B) 38 C) 40 D) 45 E) 48

4. % 25 i şeker olan 40 gr şekerli su ile % 50 si şeker olan 10 gr 
şekerli su karıştırılıyor.

Elde edilen yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır?

A) 27 B) 30 C) 35 D) 38 E) 40

8 . Tuz oram % 24 olan 25 kg tuzlu su ile tuz oram % 40 olan 
kaç kg tuzlu su karıştırılmalıdır ki tuz oranı % 30 olsun?

A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24



9. % 40 ı tuz olan 120 litre tuzlu su karışımının -  ü dökülüp

yerine 20 litre su ilave ediliyor.

Yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?

A) 20 B) 25 C) 28 D) 30 E) 32

1

|  14.
31ra>
E

10. Şeker oranı % 40 olan 20 kg şekerli suya kaç kg şeker £  
ilave edilsin ki şeker oranı % 76 olsun? ^

A) 15 B) 22 C) 25 D) 27 E) 30

1
11. % 40 ı limon olan limon su karışımının -  ü alınıp yerine aynı

4
miktarda su ilave ediliyor.

Buna göre, yeni karışımın limon oranı yüzde kaç olur?

A) 20 B) 23 C) 27 D) 30 E) 35

12. Şeker oranı % 30 olan 200 gr şeker su karışımından kaç 
gr buharlaştırılmalıdır ki şeker oranı % 40 olsun?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

13. % 30 u alkol olan 70 gr alkol su karışımına 20 gr alkol ve 
10 gr su ilave ediliyor.

Elde edilen karışımın alkol oranı yüzde kaç olur?

A) 41 B) 42 C) 45 D) 46 E) 48

8 İt su 14 İt su
12 İt tuz 16 İt tuz

A B

Yukarıdaki kaplarda homojen tuz su karışımı vardır.

A ve B kaplarındaki karışımlar karıştırıldığında oluşan 
yeni karışımın tuz oram yüzde kaç olur?

A) 38 B) 45 C) 56 D) 70 E) 76

c  15. % 20 si tuz olan 80 gr tuzlu suya 20 gr şeker ilave ediliyor.C
İJ Elde edilen yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?
>-

1  A) 12 B) 16 C) 24 D) 30 E) 40 
■B

16. % 30 u alkol olan alkol su karışımın % 40 ı dökülüyor. Dökü
len miktarın yarısı kadar su, yarısı kadar alkol ilave ediliyor.

Yeni karışımın alkol oranı yüzde kaçtır?

A) 21 B) 25 C) 27 D) 33 E) 38

Karışım  Problem leri C EVA P A N A H TA R I Test - 22
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i % 100 Ateş
SAYISAL YSTENEK \

1. 1000 TL, yıllık % 60 dan 5 yılda ne kadar faiz getirir?

C) 2000A) 1000 
D) 2500

B) 1500
E) 3000

5. Bir bankaya yıllık faiz oranı % 60 dan 6 aylığına yatırılan para 
900 TL faiz getirmiştir.

Buna göre, bu bankaya kaç TL yatırılmıştır?

A) 100 B) 200 C) 300
D) 2000 E) 3000

2. Yıllık % 30 dan 4 yıllığına faize yatırılan 200 TL, faizi ile |  
birlikte kaç TL olur? ™

E
A) 200 B) 240 C) 320 D) 440 E) 450

3. 2000 TL nin % x ten 6 ayda getirdiği basit faiz, 4000 TL nin 
% y den 18 ayda getirdiği basit faize eşittir.

Buna göre, x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) x =  y 
D) x =  6y

B) x =  2y
E) x =  4y

C) x = 3y

6. Yıllık % 50 den faize yatırılan bir miktar para, 2 yıl sonunda 
faiziyle beraber 2000 TL olarak çekiliyor.

Buna göre, bankaya yatırılan para kaç TL dir?

A) 500 
D) 800

B) 600 
E) 1000

C) 750

7. Yıllık % 70 den 5 yıllığına bankaya yatırılan bir miktar para, 
yıllık % 80 den 4 yıllığına bankaya yatırılsaydı 90 TL daha az 
faiz getirecekti.

Buna göre, başlangıçta bankaya yatırılan para kaç TL dir?

II
>- A) 100 B) 200 C) 250 D) 300 E) 400

-Ow>-

4. Bir kişi parasını % 40 yerine, % 60 dan faize verseydi, 1 yılda 
20 TL fazla faiz alacaktı.

Bu kişinin parası kaç TL dir?

8 . Yıllık % 80 faiz oranı ile beraber bankaya yatırılan bir 
miktar para, kaç yıl sonra kendisinin 8  katı kadar faiz geli
ri getirir?

A) 40 B) 50 C) 60 D) 75 E) 100 A) 5 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15



9. A TL, yıllık % 10 faiz oranı üzerinden 2 yıllığına bankaya 
yatırılıyor.

Bu paranın 2 yıllık faizi (A - 8000) TL olduğuna göre, A 
kaçtır?

A) 50 B) 80 C) 100
D) 1000 E) 10 000

13. Emin yıllık % 40 dan parasını bankaya yatırmıştır. Bir yıl 
sonra hesabını kapatarak bankadan 700 TL almıştır.

Buna göre, bankaya kaç TL yatırılmıştır?

A) 400 B) 500 C) 600 D) 700 E) 800

14. Yıllık % 20 faiz veren bir bankaya yatırılan bir miktar para 6
10. Yıllık % 60 dan faize verilen paranın 4 ay sonraki faizi ana ü ay sonra faiziy|e beraber 1100 u  olarak çekilmiştir.

paranın yüzde kaçıdır? S
£  Buna gore, bankaya yatırılan para kaç TL dır?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30
A) 800 B) 900 C) 1000
D) 1050 E) 1100

y faiz oranı (%)

12. x TL para, yıllık % x faizle x yıllığına bir bankaya faize yatırıl
dığında, 12x2 TL kadar faiz getiriyor.

Buna göre, x kaçtır?

A) 600 
D) 1000

B) 750
E) 1200

C) 900

15. y fa iz  oranı (%)

Yukarıdaki şekilde, bir bankanın vadeli hesaplara uyguladığı 
yıllık faiz oranını belirleyen bağıntının grafiği olan doğru par
çası verilmiştir.

Buna göre, kaçıncı yılda yıllık faiz oranı % 20 olur?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

Yandaki şekilde, bir ban
kanın vadeli hesaplara 
uyguladığı yıllık faiz oranını 
belirleyen doğru parçası 
verilmiştir.

Buna göre, kaçıncı yılda faiz oranı % 80 olur?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10

16. Bir bankaya yıllık % x faizle yatırılan bir miktar paradan 2x yıl
n2

sonra J TL faiz alınmıştır.

Buna göre, yatırılan para kaç TL dir?

A) 0,5 B) 1 C) 1,5 D) 2 E) 5

Faiz P roblem leri C EVA P A N A H TA R I Test - 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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İşçi - Havuz Problem leri
r % 100 ALES

SAYISAL YETENEK J

1. Sedat bir işin tamamını 15 günde bitirebiliyor.

Bu işte Sedat 3 gün çalışırsa işin kaçta kaçını bitirebilir?

A) i  
2

B) i
3 » i E) i

5. Mehmet bir işi 30 günde bitirebiliyor.

Mehmet çalışma hızını % 25 arttırırsa aynı işi kaç günde 
bitirebilir?

A) 22 B) 22,5 C) 23 D) 23,5 E) 24

2. Ahmet bir işi x günde, Sevim ise aynı işi y günde bitirebilmek
tedir.

2x =  y ve x e Z*

A) i  
2

B) c>! D) E)

3. Yasin bir işin -  ini 6 günde bitirebiliyor.
5

Yasin 10 günde aynı işin kaçta kaçını bitirebilir?

>- 6. Usta 3 günde 10 m2 duvar, kalfa 5 günde 9 m2 duvar örebil- 
mektedir.

olduğuna göre, Ahmet ve Sevim birlikte bu işi en az kaç u> 
günde bitirebilir?

İkisi birlikte 154 m2  duvarı kaç günde örebilirler?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

7. Aynı kapasitedeki 15 işçi birlikte bir işi yapmaya başlıyorlar. 
Her günün sonunda işçilerden biri işi bırakıyor.

Bu şekilde işin tamamı 3 günde bittiğine göre, işçilerden
7 si bu işin tamamını birlikte kaç günde bitirebilirler?

B>İ C) -  
3 E)

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

4. Hülya ile Mesut bir işi birlikte 4 günde yapabilmektedir.

Aynı işi Hülya tek başına 6  günde yapabildiğine göre, 
Mesut bu işi tek başına kaç günde yapabilir?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

8. Ali’nin çalışma hızı, Ahmet’in çalışma hızının 3 katıdır.

İkisi birlikte bir işi 9 günde bitirebildiklerine göre, aynı işi 
Ali tek başına kaç günde bitirebilir?

A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 E) 36



9. Berk bir işi x + 1 günde, Sarp 3x günde bitirebilmektedir.

Aynı işi ikisi birlikte 2 günde bitirebildiklerine göre, x 
kaçtır?

A) 1,5 B) 2 C) 2,5 D) 3 E) 3,5

1
10. A musluğu boş bir havuzun — ünü 16 saatte, B musluğu aynı

13. A, B, C muslukları özdeş
tir. A ve B muslukları 
kapalı iken C musluğu 
dolu havuzu tek başına 9 
saatte boşaltabilmektedir.

Havuz dolu iken üç musluk aynı anda açılırsa havuz kaç 
saatte boşalır?

A) 1 
2

B) 4 C) -  
2

D) 5 11
E) —  

2

havuzun -  ini 4 saatte doldurabiliyor.

Buna göre, ikisi birlikte aynı havuzu kaç saatte doldurabi
lirler?

ra>-
E
2
î
w>-

14.

A) 11
15 B)

24
35

C)
240
29

D) 16 E) 10

11. A musluğu boş bir havuzu 5 saatte doldurabiliyor. B musluğu 
ise aynı havuzu dolu iken 15 saatte boşaltabiliyor.

Havuz boş iken iki musluk aynı anda açılırsa havuz kaç 
saatte dolar?

30 ton

I. havuz
10 ton

II. havuz

A musluğundan saatte 5 ton, B musluğundan ise saatte 2 ton 
su akmaktadır.

I. havuz tamamen dolduğunda II. havuzdan kaç ton su 
taşar?

A) 2 B) 6 C) 10 D) 12 E) 20

A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 7 E) 7,5
ra>-
E
2
îuı>-

12. A musluğu 2 saat, B musluğu 3 saat açık kalırsa boş bir
3

havuzun — ünü doldurabiliyorlar. A musluğu 3 saat, B mus-

17luğu 2 saat açık kalırsa aynı havuzun —  ünü doldurabiliyor

lar.

Buna göre, A musluğu aynı havuzu tek başına kaç saatte 
doldurabilir?

15. Aynı güçteki 25 işçinin 25 günde yapabildiği bir işi, 125 
işçi kaç günde yapabilir?

A) 1 B) 5 C) 20 D) 25 E) 125

1

16. Ahmet bir işin -  ünü yaptıktan sonra 5 gün daha çalışarak 
3

işin yarısını tamamlıyor.

Buna göre, Ahmet aynı işin tamamını kaç günde yapabi
lir?

A) 8 B) 9 C) 12 D) 15 E) 20
A) 20 B) 24 C) co o D) 36 E) 40

İşçi - Havuz Problem ler ■ C EVA P A N A H TA R I Test - 24
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
D B A D E E C A B c E A E C B C



Hareket Problem leri I % io o  Aies
SAYISAL Y iT iN tK  |j

48 km/sa

A şehrinden harekete başlayan araç her saat sonunda 
hızını 2 km/sa artırarak hiç durmadan 6  saat sonra B şeh
rine vardığına göre, AB arası kaç km dir?

A) 260 B) 315 C) 318 D) 320 E) 400

5. Bir araç A ve B kentleri arasını V hızı ile 6 saatte, (V -  9) hızı 
ile 9 saatte almaktadır.

Buna göre, A ve B kentleri arası uzaklık kaç km dir?

A) 124 B) 130 C) 136 D) 162 E) 180

2 . A ,
315 m

60 m/dk 25 m/dk

Şekildeki iki koşucu aynı anda aynı yöne doğru hareket 
ediyorlar.

A daki koşucu B deki koşucuyu kaç dakika sonra yaka
lar?

A) 4 B) 5 C) 7 D) 8 E) 9

3. A
h-

50 km/sa 60 km/sa

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10

™ 6. Hızı 100 m/sn olan bir tren 250 m uzunluğundaki bir köprüyü 
|  4 sn de geçmektedir.

ig Buna göre, trenin boyu kaç metredir?
W>■

A) 100 B) 150 C) 200 D) 250 E) 400

A ve B noktalarındaki iki araç aynı anda birbirlerine doğru 
hareket edip 6 saat sonra karşılaşıyorlar.

B’deki araç karşılaştıktan kaç saat sonra A ya ulaşır?

7. Bir araç 900 km iik bir yolu 9 saatte alıyor. 4 saat yol aldıktan 
sonra araç arızalanıyor ve 1 saatte tamir ediliyor.

Yolu zamanında tamamlayabilmesi için saatteki hızını kaç 
km arttırmalıdır?

A) 25 B) 50 C) 75 D) 100 E) 125

4. Bir araç A dan B ye 72 km/sa hızla gidip 60 km/sa hızla geri 
dönüyor.

Gidiş-dönüş toplam 11 saat sürdüğüne göre, gidiş kaç 
saat sürmüştür?

8. iki araç aynı anda aynı noktadan 35 km/sa ve 25 km/sa 
hızlarla zıt yönlere doğru hareket ediyorlar.

4 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç km olur?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A) 40 B) 80 C) 150 D) 180 E) 240



Şekildeki 560 m lik dairesel 
pistin A noktasından iki hare
ketli zıt yönde aynı anda 
harekete başlıyorlar.

A) 4 B) 7 C) D) 12 E) 16

13. I AB I 

I ADİ

ICDI = 40 km 

İBCİ =60 km

Şekildeki iki araç A ve B noktalarından aynı anda karşılıklı 
olarak hareket etmeye başlıyorlar.

Üçüncü kez kaç saat sonra karşılaşırlar?

A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11

15V
B)

25 V
2 6

36V
E)

40V
“ İT 3

C)
35V

A) 3 B) 4 C) 6 D) E) 9

II>-
10. Bir araç A kentinden B kentine 6V hızı ile gidip 9V hızı ile geri E 

dönüyor. |

Gidiş-dönüşteki ortalama hızı nedir? î  14. Bir motor akıntı yönünde 18 km/sa hızla gidip akıntıya karşı 
aynı yolu 6 km/sa hızla geri dönüyor.

Gidiş-dönüş 8  saat sürdüğüne göre, gidilen yol kaç km 
dir?

A) 24 B) 30 C) 36 D) 42 E) 48

11. Bir araç 2V hızı ile 3 saat yol aldıktan sonra 3V hızı ile 4 saat 
daha yol alarak gitmek istediği yere varıyor.

Bu araç aynı yolu 6 V ile kaç saatte alabilir?

15. A
ı—

Vı = 15 km/sa V2 = 7 km/sa

31m>-
E
2
5uı>-

Şekildeki iki hareketli aynı anda karşılıklı hareket ettiklerinde 
8 saat sonra karşılaşıyorlar.

Aynı anda aynı yöne doğru hareket etselerdi hızlı olan 
diğerini kaç saat sonra yakalardı?

V. 6
12. Aralarındaki uzaklık 380 km ve hızları oranı —  =  —  olan iki

V2 13

araç aynı anda karşılıklı olarak hareket ettikten 2 saat sonra 
karşılaşıyorlar.

Yavaş olan aracın saatteki hızı kaç km dir?

A) 130 B) 100 C) 85 D) 70 E) 60

A) B) 14 C) 17 D) 20 E) 22

16. Bir araç gitmek istediği yere 60 km/sa hızla t saatte, 
100 km/sa hızla ( t - 4 )  saatte gidebilmektedir.

Buna göre, gitmek istenilen yol kaç km dir?

A) 600 B) 800 C) 900 D) 1000 E) 1200

H areket P roblem leri C EVA P A N AH TA R I Test - 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 11 12 13 14 15 16
c E B C D B A E E D A E B C E A



Küm eler
f % 100 ALSS 

SAYISAL YffiN SK

mi
1. A =  { 0 , 1,2,3}

B =  {2, 3,4 ,5}  

kümeleri veriliyor.

Buna göre, A u B  kümesi kaç elemanlıdır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) E) 9

5. A, B boş olmayan İki küme olmak üzere,

s(A) =  18 

s(B) =  12 

s(A n  B) =  5

olduğuna göre, s(A u  B) kaçtır?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 32 E) 35

31ra>-
E

2

iuı
v  6 .

Yukarıdaki şekilde taralı kısım aşağıdakilerin hangisi ile 
ifade edilebilir?

A) A n B  
C) A \ (A n  B) 
E) (A n  B) \ B

B) A u B
D) ( A u B ) \ ( A n B )

A =  {1,2, 3, 4,5}

kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 1  ve 2  eleman 
olarak bulunur?

A) B) 12 C) 16 D) 32 E) 48

*  7. Bir sınıfta İngilizce bilen 16 kişi, Almanca bilen 24 kişi vardır.

c İngilizce veya Almanca bilen 32 kişi olduğuna göre,
ra İngilizce ve Almanca bilen kaç kişi vardır?

3. 8  elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? ^

2  A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 
A) 12 B) 20 C) 27 D) 41 E) 56 ~

11/>-

4. A, B ve C boş olmayan üç küme olmak üzere,

[ ( A n B ) u B ] \ ( A n B )

kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) A B) A \ B  C) A n B
D) A u B  E) B \ A

8. A n B  kümesinin alt küme sayısı 64 dür.

Buna göre, A kümesinin eleman sayısı en az kaçtır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9



9. A u  B kümesinin öz alt küme sayısı 127 dir.

Buna göre, B kümesinin eleman sayısı en fazla kaçtır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

10. Bir sınıftaki öğrencilerin % 40 ı Matematik dersinden kalmıştır. 
Matematik dersinden kalan öğrencilerin % 40 ı 40 ın altında 
puan almıştır.

Buna göre, 40 m altında not alan öğrenci sayısı sınıfın 
yüzde kaçıdır?

A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20

Yukarıdaki şekilde, taralı bölgenin alanı 10 cm2, A bölge
sinin alanı 60 cm2, B bölgesinin alanı 80 cm2  olduğuna 
göre, A ile B nin sınırladığı toplam alan kaç cm2  dir?

A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

12. Bir sınıfta Fizik sınavından 80 in üzerinde not alanların sayısı, 
60 - 80 arasında not alanların sayısının 2 katı, 0 - 60 arasında 
not alanların sayısının yarısıdır.

Buna göre, bu sınıfın mevcudu en az kaçtır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

13. İki basamaklı doğal sayıların kaç tanesi 3 veya 5 ile bölü
nebilir?

A) 40 B) 42 C) 48 D) 50 E) 54

Ü
5»ra
>- 14. Bir sınıftaki öğrencilerin % 80 i sınıfı geçmiştir. Sınıf geçenle- 
|  rinde % 80 i şartlı geçmiştir.

S Buna göre, şartlı geçenler sınıfın yüzde kaçıdır?
>

A) 40 B) 48 C) 50 D) 60 E) 64

15. 2 . s(A) =  3 . s(B) =  5 . s(A n  B)

■= olmak üzere, s(A u  B) < 77 olduğuna göre, s(A u  B) 
E en çok kaçtır?
ra>-
|  A) 64 B) 72 C) 75 D) 76 E) 77 
£  
t5u>>-

16. 40 kişilik bir sınıfta İngilizce bilen 24, Almanca bilen 12 kişidir.

Her iki dili bilmeyen 10 kişi olduğuna göre, her iki dili 
bilen kaç kişidir?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

I K üm eler C EVA P A N AH TA R I Test - 26 I
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Perm ütasyon - K om binasyon - Oiastftk -1
II % 100 ALES 

SAYISAL mSMEK J
1. 5 farklı kitabın tamamı bir rafa yan yana dizilecektir.

Buna göre, kaç farklı diziliş vardır?

A) 18 B) 24 C) 32 D) 80 E) 120

5. 6  bay ile 4 bayan arasından, 4 bay 2 bayan kaç farklı 
şekilde seçilebilir?

A) 10 B) 24 C) 36 D) 60 E) 90

2. 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarını kullanarak rakamları birbirinden

*  6 .

>-
E

farklı ve üç basamaklı kaç tane doğal sayı yazılabilir? ^

A) 6 B) 12 C) 24 D) 30 E) 60 "

Özdeş 3 sarı, 2 mavi ve 4 kırmızı kutu yan yana sıralanacak
tır.

Kırmızı kutuların hepsi bir arada olmak koşuluyla kaç 
değişik şekilde sıralama yapılabilir?

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80

Yukarıdaki ABC üçgeninin kenarları üzerinde 13 nokta veril
miştir.

Köşeleri bu 13 noktadan üçü olan kaç üçgen oluşturula
bilir?

A) 237 B) 250 C) 264 D) 280 E) 286

7. Hilesiz bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının tek sayı 
£ olma olasılığı kaçtır?
ra
>-

B)
1 E) i

6

4. Bir mağazada 8 farklı gömlek ve 5 farklı kravat vardır.

Bu mağazadan alınacak bir gömlek ve bir kravat kaç farklı 
yolla seçilebilir?

A) 3 B) 13 C) 25 D) 36 E) 40

8. Bir zar ve bir madeni para havaya atılıyor.

Paranın tura ve zarın çift sayı gelme olasılığı kaçtır?

1 1 1 1 1  
A) -  B) -  O  -  D) -  E) -



9. Bir torbada 6 beyaz, 4 siyah top vardır.

Bu torbadan rastgele çekilen topun beyaz olma olasılığı 
nedir?

9 3 4 1 1
A) 5 B) 5 C) 5 D) 2 E) 3

13. Bir raftaki 20 lambanın 5 i arızalıdır.

Bu raftan rasgele alınan bir lambanın arızalı olma olasılığı 
kaçtır?

1 1 1A) -  B) -  C) -
2 3 4

1 1 
D) -  E) —  

5 10

10. Beş seçeneği olan beş sorunun cevaplarını rastgele >- 14. İki zar birlikte atıldığında üst yüze gelen sayıların çarpı-
E
2
îw >-

işaretleyen birinin beş soruya da doğru cevabı verme |  
olasılığı nedir?

minin 6  ile tam bölünebilen sayı olma olasılığı nedir?

A) B)
1

C)
1

D)
1

E)
1

11. Bir grupta 4 erkek 3 kız öğrenci vardır.

Bu gruptan seçilen 3 öğrencinin üçünün de kız öğrenci |  
olma olasılığı kaçtır? c

C) —  
12

D) —  
24 E) —  35

İD>-
E
2

C) D) —  
12 E) —  12

15. 1 den 7 ye kadar numaralandırılmış 7 top torbaya atılıyor.

Torbadan rastgele alınan İki topun üzerindeki sayıların 
toplamının 1 0  veya daha fazla olma olasılığı nedir?

8 1 1
o , i

12. 1 den 10 a kadar numaralandırılmış 10 top bir torbaya atılıyor.

Torbadan rastgele alınan İki topun üzerindeki sayıların 
toplamının 16 veya daha fazla olma olasılığı nedir?

1 1 1 2  1
A)  -  B)  —  C)  —  D)  —  E) —  

8 10 12 15 18

16. Bir torbada 2 kırmızı, 3 sarı ve 5 siyah bilye vardır.

Çekilen üç bilyeden her birinin farklı renkte olma olasılığı 
nedir?

A) C) D) E)
1

Perm ütasyon  
O lasılık  -1

- K om binasyon C EVA P A N AH TAR I Test - 27
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Perm ütasyon - Kom binasyon - O lasılık  - II
% 100 ALES 

SAYISAL YETENEK

1. Bir torbada 1 'den 10’a kadar (10 dahil) numaralanmış toplar 
vardır. Çekilen top geri yerine atılmamak şartı ile art arda iki 
top çekiliyor.

Çekilen topların üzerindeki sayıların toplamının 15 ya da 
15 ten fazla olma olasılığı nedir?

A)
1 °>İ o i D)

5. Rastgele yazılan iki basamaklı bir sayının 9 un katı olma 
olasılığı kaçtır?

A)
1

C) E) *  9

Üc
ra 6. Bir zar ile bir madeni para birlikte atılıyor.

|  Zarın tek sayı, paranın tura gelme olasılığı kaçtır?

2. iki zar birlikte atılıyor. “

Üst yüze gelen sayıların toplamının 1 0  olma olasılığı
kaçtır?

1 1
A) —  B) -  

’  12 9
C) —  D) -  

32 4
E)

B) C) *  9
D) -  

9
E) -  

9

C)
1

D)
1

7. Aralarında Ali ve Ayşe’nin de bulunduğu 5 kişi yan yana 
oturacaktır.

Ali ile Ayşe’nin yan yana oturma olasılığı kaçtır?

3. Bir torbada 5 siyah, 4 beyaz top vardır.

Torbadan rastgele çekilen iki toptan birinin siyah diğeri- -= 
nin beyaz olma olasılığı kaçtır? E

A) 5
C) E) 1

İD
>-
E

"Duı>-

4. 3 siyah, 4 beyaz, 2 kırmızı bilye arasından seçilen bir 
bilyenin beyaz olmama olasılığı kaçtır?

8. Yasin’in ALES’i kazanma olasılığı - ,  Sedat’ın ALES’i ka

zanma olasılığı -  tir.

ALES’i ikisinin birlikte kazanma olasılığı kaçtır?

Kpss
Text Box
facebook: Kpss Kaynak Arşivi



9. 24 kişilik bir sınıfta 8 kız öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin 
10 u, kız öğrencilerin 6 sı gözlüklüdür.

Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek veya göz
lüklü öğrenci olma olasılığı kaçtır?

A) —  B) —  C) I  D) -  E) —  
24 12 8 6 24

13. 5 doktor, 3 hemşire arasından 3 kişilik bir sağlık ekibi oluştu
rulacaktır.

Bu ekipte 2 doktor, 1 hemşire bulunma olasılığı kaçtır?

A) —  B) —  C) —  D) —  E) —
28 28 28 28 28

10. Bir torbada 5 mavi, 2 turuncu, 5 mor top vardır. Bu toplardan
3 tanesi rastgele alınıyor.

Alınan topların farklı renklerde olması olasılığı kaçtır?

A) — 
11

B) —  
22

C) —  
11

D) —  
22 E) -  

11

11. Aşağıdaki torbalarda siyah ve beyaz toplar vardır.

Bu torbaların hangisinden rastgele bir top çekildiğinde 
çekilen topun siyah gelme olasılığı en büyüktür?

A)

D)

/  N

3 Beyaz
B)

5 Beyaz
C) f  N

12 Beyaz
4 Siyah 10 Siyah 16 Siyah

14. 5 madeni para birlikte atılıyor.

3 tanesinin tura, 2 tanesinin yazı gelme olasılığı kaçtır?

A) —  
16

B) —  
16

C) —  
16

D) —  
16 E) —  16

15. A = {0,1, 2, 3, 4}

kümesinin elemanları kullanılarak yazılan İki basamaklı 
bir sayının 5 ile bölünebilen bir sayı olma olasılığı kaçtır?

A) C) -i E) I  
6

f  > 
14 Beyaz

t ) r  'N

18 Beyaz
20 Siyah

V  V
30 Siyah

^  y

ra>-
e
2
iuı>

12. Bir sepette 2x+3 tane kırmızı, 2x+ 2 tane beyaz gül vardır. 

Bu sepetten alman bir gülün beyaz olma olasılığı 

olduğuna göre, x kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

16. Bir torbada 3 kırmızı, 2 beyaz, 4 siyah top vardır.

Geri atılmaksızın art arda çekilen iki toptan birincisinin 
beyaz, İkincisinin kırmızı olma olasılığı kaçtır?

A) 1  B) -  C) -  
12 5 9

D) —  E) —  
15 10

Perm ütasyon -  
O la s ıl ık - I I

K om binasyon C EVA P A N AH TA R I Test - 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A A C D A C B E B D B A E C D A



M odüler A ritm etik  ve İşlem

1 . 20062006 sayısının birler basamağındaki rakam aşağıdaki- 
lerden hangisidir?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9

% 100 AlES 
SAYISAL YETİNEK j

5. Tam sayılar kümesi üzerinde “* ” ve “O ” işlemleri,

x * y = 2x+y 

x © y  = x . y

olarak veriliyor.
(2 *  3)x o  y = 220

olduğuna göre, x . y değeri kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. Z/5 de 3 . ( 2 +  4 ) - 2  sayısının eşiti aşağıdakilerden Ezn
hangisidir? >

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 0

3. Rasyonel sayılar kümesi üzerinde ®  ve o  işlemleri,

X

x ©  y = 729y 

x ©  y = 3X

biçiminde tanımlanıyor. 

x ®  y = x O  y olduğuna göre, y kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 7

13
W>- 1226 + 2715 =  x(mod 13)

denkliğinde x aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

ra>
E
2

x > 1  olmak üzere,

15 =  3(mod x)

olduğuna göre, x in alabileceği değerler toplamı aşağıda- 
kilerden hangisidir?

A) 5 B) 7 C) 13 D) 15 E) 27

4. 2x + 3 = 4 (mod7)

denkliğini sağlayan en küçük x pozitif tam sayısı aşağı- 
dakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8 . Z/5 de ( x + 3 ) ( x + 2 )  işleminin sonucu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) x2 + T  B) x2 + x + T  C) x2 +2x  + 4
D) x 2 +  4 x  + T  E) x2 + 3x



9. Z/7 de tanımlı f(x) =  4x +  3 fonksiyonunun tersi aşağıda- 
kilerden hangisidir?

A) 3x + 3 
D) 4x +1

B) 2 x - 5  
E) 5x + 3

C) 2x +1

13. Şuan saat 18.00 olduğuna göre bundan 154 saat sonra 
saat kaç olur?

A) 04:00 
D) 16:00

B) 08:00 
E) 20:00

C) 12:00

10 . 72 0 0 9  + 8 2 0 1 0  toplamının 10 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 7

1 1 . 9  günde bir nöbet tutan bir doktor ilk nöbetini salı günü 
tuttuğuna göre, 1 0 . nöbetini hangi gün tutar?

A) Çarşamba 
D) Cumartesi

B) Perşembe 
E) Pazar

C) Cuma

ra>-
E
2
5
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14. R de tanımlı,

xAy = x . y -  x + 2y

işlemine göre, 2A1 işleminin sonucu kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

15. R de tanımlı,

xQ y  = 2x + 3y -  2

işlemine göre, 2[Ja = 23 olduğuna göre, a aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E)

12. Ayşe 24 Nisan 2006’da salı günü doğum gününü kutlamıştır. 

2009’da hangi gün doğum gününü kutlar?

(1 yıl 365 gündür)

A) Perşembe B) Pazar C) Salı
D) Cumartesi E) Cuma

16. R de tanımlı,

İ A -  =  3 x - y 2 +1 
x y

1 1işlemine göre, - A -  işleminin sonucu aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

M odüler A ritm etik  ve İ ş le m _____  C EVA P A N A H TA R I Test - 29
1 2 I 3 m rv a 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
c A D D B E A C A D E A A D C



Tablo, G rafik O kum a ve Yorum lam a -
r % 100 ALBS 

SAYISAL YBTBNBK j

/ /

/ 4 r n

Şekildeki ayrıtları 3 m, 4 m 
ve 5 m olan dikdörtgenler 

5 m prizması biçimindeki bir 
deponun iç kısmı tamamen 
çelik levha ile kaplanacaktır.

3 m

Deponun iç kısmında üst taban 60 kilogram çelik levha ile 
kaplandığına göre, deponun tamamını kaplamak için kaç 
kilogram çelik levha gereklidir?

A) 420 B) 450 C) 460 D) 470 E) 480

2. YEDÜKÜMYEDÜKLİMYEDİİKLİM... 
ifadesi veriliyor.
Elde edilen bu ifadenin soldan 99. harfi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Y B) K C) L D) E) M

3. T
T A T

T A R A T
T A R U R A T

T A R U M U R A T
T A R U R A T

T A R A T
T A T

T

5. 7 3. 75

işleminde her çarpan 2  azaltılırsa işlemin sonucu kaç 
azalır?

A) 290 B) 291 C) 292 D) 293 E) 294

ra
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Yukarıdaki şeklin ortasındaki M harfinden başlayıp, bulu
nan kareden sağ, sol, yukarı veya aşağıdaki bir kareye 
gitmek koşuluyla “MURAT” kelimesi kaç farklı yoldan 
oluşturulabilir?

A) 20 B) 30 C) 58 D) 60 E) 64

Bir kenarı 2 cm olan bir eşkenar 
üçgen, kenar uzunluğu 1 cm olan 
birim eşkenar üçgenlere bölün
düğünde 9 tane 1 cm uzunlu
ğunda kenar oluşuyor.

Buna göre, bir kenarı 4 cm olan bir eşkenar üçgen bir 
kenarı 1  cm olan eşkenar üçgenlere ayrıldığında, 1  cm 
uzunluğunda kaç kenar oluşur?

m
>- 8 . 
E 
2  
SUJ>-

Şekildeki dairesel grafik A, 
B, C ve D partilerinin aldık
ları oy oranını göstermek
tedir.

Buna göre, A partisi tüm oyların yüzde kaçını almıştır?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 33,3 E) 66,6

Yandaki dairesel grafik bir 
işyerindeki maliyet satış 
oranını göstermektedir.

Buna göre, 25 TL ye alınan bir mal kaç TL ye satılır?

A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70

Alış-Satış (Bin TL)

Şekildeki grafikte bir işyerinin 4 yıllık alış-satış durumu veril
miştir.

Buna göre, işyerinin 4 yıllık kârı kaç TL dir?

A) 28 B) 29 C) 30 D) 31 E) 32 A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70



Yandaki dairesel grafik A, B, 
C, D ve E takımlarının havuz
dan aldıkları para miktarını 
belirlemektedir.

2008 yılı başında havuzdaki 144 000 TL dağıtıldığına göre, 
A takımı kaç TL alır?

A) 55000 

D) 57600

B) 56000 

E) 57800

C) 57500

13. Gider (TL) Yandaki grafikte bir 
işyerinin gelir-gider 
grafiği verilmiştir.

Bu işyerinin giderleri, gelirlerinin % 25 i olduğuna göre, x 
kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 8 D) 10 E) 12

10. Bilim Adamı Sayısı 
80

11 Yandaki doğru, bir 
malın alış - satış 
oranını belirtmekte
dir.
Buna göre, 80 TL 
ye satılan bir mal 
kaç TL ye alınmış
tır?

A) 12 B) 15 C) 18 D) 36 E) 48

12. Satış (TL) Yandaki grafikte bir 
malın alış ile satış 
fiyatları arasındaki 
bağıntı verilmiştir.
Bu malın satışından 
% 50 kâr elde edildi
ğine göre, x kaçtır?

A) 64 B) 70 C) 72 D) 80 E) 96

14. Yol (km)
İD>-

■ouıV

E Ülkeler

Yukarıdaki grafik A, B, C, D ve E ülkelerinin uzaya gönderdiği 
bilim adamları sayısını göstermektedir.

Buna göre, C ülkesinin bilim adamı sayısı tüm bilim 
adamlarının yüzde kaçıdır?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

A) 5 B) 6 C)

15. Boy (cm)

Şekilde bir hareketli
nin yol - zaman grafiği 
verilmiştir.
Bu hareketlinin hızı 
saatte kaç km dir?

D) 10 E) 12

Yandaki grafik bir ülke
deki bireylerin yaşları ile 
boyları arasındaki oran
tıyı göstermektedir.
Buna göre, 20 yaşın
daki bireylerin boyu 
kaç cm dir?

İD>-
E
2
SUJ>■

A) 40 B) 50 C) 60 D) 80 E) 120

16. Boy (cm)

0 180 Zaman (dakika)

Yukarıdaki grafik erimekte olan bir mumun boyunun zamana 
göre değişimini göstermektedir.

Buna göre, kaçıncı dakikada mumun boyu 20 cm olur?

A) 50 B) 60 C) 80 D) 100 E) 120

Tablo , G rafik  O kum a ve 
Y orum lam a - 1 C EVA P A N AH TA R I Test - 30
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Tablo, G rafik O kum a ve Yorum lam a - II
r % 100 ALES 

SAYISAL YETENEK j
1. - 3. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GORE 
CEVAPLAYINIZ.

°C (sıcaklık)

Yukarıdaki grafikte t=0 için ilk sıcaklığı 10 °C olan B ve t = 0 
için ilk sıcaklığı 5 °C olan A cisimlerinin ısıtılmaları sonucunda 
zamana göre sıcaklık değişimleri gösterilmektedir. A cisminin 
sıcaklık-zaman denklemi doğru denklemidir.

1. B cisminin sıcaklık-zaman denklemi aşağıdaki seçenek
lerden hangisidir?

A) Sıcaklık t = 10 °C + 5t
B) Sıcaklık t = 16 °C + 5t
C) Sıcaklık t = 5 °C + 5t2

D) Sıcaklık t = 1 0° C + —  t
8

35
E) Sıcaklık t = 16 °C + —  t2

m noktasının koordinatları (8 dakika, 45 °C) ve A cisminin 
sıcaklık-zaman denklemi,

t2
Sıcaklık t = 5 °C + —  +3 t 

4

olduğuna göre ti = 1, t2  = 3, t3 = 6  ve tt = 10 için sıcaklık 
değerlerini gösteren çubuk grafik aşağıdakilerden hangi
sidir?

Sıcaklık

Zaman

B)

75

23 -  

16,25 -  -  

3

Sıcaklık

i l i l Zaman

1 3 6 10

Sıcaklık

1 3 6 10

Zaman

Zaman
1 3 6 10

2. m noktasının koordinatları ( 8  dakika, 45 °C) olduğuna E 
göre A cisminin sıcaklık-zaman denklemi aşağıdaki seçe- ™ 
neklerden hangisi olabilir? E

t2 g w
A) Sıcaklık t = 5 °C + — + —t >

16 2

t2
B) Sıcaklık t = 5 °C + —  + 3t

5

t2
C) Sıcaklık t =10 °C+ -— 3t

2

D) Sıcaklık t = 5 °C + —  t
4

E) Sıcaklık t = 10 °C + —  t
4



4. VE 5. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

DİKKAT! SORULARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLA
RAK CEVAPLAYINIZ.

Ahmet Ayşe

m<DÛ
10 tane 15 tane

Ka
lem 10 tane 6 tane

_o>
OT 8 tane 4 tane

Yukarıdaki tablo kırtasiyeden defter, kalem ve silgi alan J  
Ahmet ile Ayşe'nin kaçar tane defter, kalem ve silgi aldığını =  
göstermektedir. £

6 . VE 7. SORULARI AŞAĞIDAKİ GRAFİĞE GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

Gözlüklü Gözlüksüz

a 12

4 b

Aşağıdaki grafik bir sınıftaki öğrencilerin gözlük kullanma 
oranlarını göstermektedir. Buna göre,

29 kişilik bu sınıftaki gözlüklü öğrenci sayısı, gözlüksüz 
öğrenci sayısından 1 1  eksik ise gözlüksüz erkek sayısı 
kaçtır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

4. 10 kalemin fiyatı 1 defter fiyatına, 1 defter fiyatı 20 silgi 
fiyatına eşit olduğuna göre, Ahmet’in kırtasiyede harca
dığı paraya alabileceği silgi sayısı ile Ayşe’nin kırtasiyede 
harcadığı paraya alabileceği kalem sayısı arasındaki ba
ğıntı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A hm ets iLG i + AyşeKALEM = 380
B) AhmetsiLGi -  30 = Ayşe«ALEM
C) A hm ets iLG i -  70 = AyşeKALEM

D) AyşeKALEM -  98 = AhmetsiLGi
E) Ayşe«ALEM  -  3 0  = A hm ets iLG i

31İD>-

Yandaki dairesel grafikte, 
kalem silgi ve defterin nispi 
fiyatı verilmektedir.

Buna göre, Ayşe’nin tüm harcamaları için kırtasiyeye 
ödediği para, aldığı silgiler için ödediği paranın kaç katı
dır?

A) 36,75
D) 37,5

B) 37 
E) 37,75

C) 37,25

Sınıftaki gözlüklü kız öğrenci sayısı 3 azalıp, gözlüksüz 
erkek öğrenci sayısı 9 artsaydı, kız öğrencilerin sayısının 
erkek öğrencilerin sayısına oranı ne olurdu?

A) 1  B) —
3 3

C) D) 1

8 . VE 9. SORULARI AŞAĞIDAKİ GRAFİGE GORE CE
VAPLAYINIZ.

Boy (cm)

. Zaman

Şekildeki grafik bir mumun boyunun zamana göre değişimini 
göstermektedir.

8 . Mumun tamamen erimesi kaç saatte gerçekleşir?

A) 5 B) 7 C) 10 D) 12 E) 15

9. Mumun boyu kaç saatte 7,5 cm ye iner?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

Tablo, G rafik  O kum a ve 
Y orum lam a - II C EVA P A N A H TA R I Test - 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama - III
g % 100 ALES I  

SAYISAL YETENEK I

Yukarıdaki sütun grafik, bir sınıftaki öğrencilerin kimya sına
vından aldıkları notların dağılımını göstermektedir.

Sınıf mevcudu 30 olduğuna göre, 80 ve üzerinde not 
alanlar sınavda başarılı kabul edilirse, sınıfta kimya sına- 
vından başarısız olanların yüzdesi kaçtır? ü

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45
III
>-
E
2
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2. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 

CEVAPLAYINIZ.

YAŞ
KİŞİ SAYISI

ERKEK KADIN

24 8 6

25 5 5

26 6 10

Yukarıdaki tablo bir iş yerinde çalışanların sayısını cinsiyetini

ve yaşını göstermektedir. *
üc

2. İş yerindeki 25 yaşındaki erkek çalışan sayısını ifade ra 
eden daire grafik aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? E

2
•6 uj 
>-

(24 yaş) =  * 

(25 yaş) =  O 

(26 yaş) =  ©

olduğuna göre, bu işyeri için hangi seçenekteki grafik 
doğru olur?

A)

6 -
5

Erkek

*
o ....1-

C)

10
6

5

- I -----1----- I—
5 6 10

Erkek

Kadın

-o -
Kadın

5 6

E) Erkek

10+
6
5 *

-i— (-

o -

Kadın

5 6

B)

8
6
5

3t

------ ------
Kadın 

— ►
5 6 10

.E r <ek

-s

----
V
— ------

Kadın 
— ►

5 6 8

4. 24 yaşındaki kadınlarla, 26 yaşındaki erkeklerin yaş 
ortalaması kaçtır?

A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28



5. - 7. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GORE 

CEVAPLAYINIZ.

KARIŞIMLAR
A B

Tuz 12 gr 45 gr
Su 28 gr 30 gr

Yukarıdaki tabloda A ve B gibi iki tuzlu su çözeltisinin kaç 

gramının tuz kaç gramının su olduğuna ilişkin veriler bulun

maktadır.

5. Tuz-su oranları A ve B çözeltileriyle aynı olan (sırasıyla) x 
ve y çözeltilerine ait tuz-su miktarını gösteren grafik han
gi seçenekte doğru verilmiştir?

X

A)

B)

Tuz (gram) Tuz (gram)

Su (gram)

24 '  

Tuz (gram)

Su (gram)

C) Tuz (gram)

Su (gram)

D) Tuz (gram)

Su (gram)

E) Tuz (gram)

Su (gram)

İD
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E
2

Su (gram)

Tuz (gram)

Su (gram)

Tuz (gram)

Su (gram)

12

Tuz (gram)

İD
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Su (gram)

Tuz (gram)

Su (gram)

A çözeltisine 2gr tuz eklenip, A1 çözeltisi, B çözeltisinden 15 
gr su buharlaştırılarak B1 çözeltisi elde ediliyor.

A1 ve B1 çözeltileri bir kapta birleştirilirse yeni çözeltinin 
tuz oranı yaklaşık olarak % kaç olur?

A) 56,65 

D) 59,14

B) 60,13 

E) 57,84

C) 58,49

Tuz yoğunluğu
(Çözeltideki kütle tuzyüzdesi)

Toplam A kütlesi

A çözeltisinin bazı işlemlerden sonra tuz yoğunluğu 
(çözeltideki kütlece tuz yüzdesi) yukarıdaki grafikte gö
ründüğü gibi değiştiğine göre I, II ve III aralıkların da yapı
lan işlemler sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisin
deki gibi olabilir?

A) Çözeltinin yarısı dökülmüştür; çözeltiden su buharlaştı

rılmıştır; çözeltiye tuz eklenmiştir.

B) Çözeltinin bir kısmı dökülmüştür, çözeltiden su buharlaş

tırılmıştır; çözeltiden su buharlaştırılmıştır.

C) Çözeltiye tuz eklenmiştir; çözeltiye su eklenmiştir; çözel
tiden su buharlaştırılmıştır.

D) Çözeltiye su eklenmiştir; çözeltiye tuz eklenmiştir; çözelti
ye tuz eklenmiştir.

E) Çözeltiye tuz eklenmiştir; çözeltiden su buharlaştırılmıştır; 

çözeltiden su buharlaştırılmıştır.

Yandaki grafikte A, B, C fabrika

larında çalışan işçi sayılarının 
oranları verilmiştir.

A, B ve C fabrikalarında top
lam 720 işçi çalıştığına göre, A 

fabrikasında kaç işçi çalışmak
tadır?

A) 72 B) 44 C) 216 D) 250 E) 288

Hacim (m3)

Yukarıdaki grafik, dolu bir havuzun zamana göre bo
şalmasını göstermektedir.

Bu grafiğe göre, havuzun % 50 si kaç litredir?

A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28

Tablo, Grafik Okuma ve 
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Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama - IV m % 100 ALES 
SAYISAL YETENEK j

1 . - 4 .  SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 

CEVAPLAYINIZ.

Yıllar 2000 2001 2002 2003

Armut (ton) 25 15 40 20

Kiraz (ton) 10 10 18 2

Elma (ton) 15 20 60 25

Yukarıdaki tablo bir çiftçinin yıllara göre armut, kiraz ve elma 

üretimini göstermektedir.

1. 2001 yılındaki armut üretimi, tüm armut üretiminin yüzde 

kaçıdır?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

2. 2000 yılındaki kiraz üretimi, 2000 yılındaki tüm üretimin 

yüzde kaçıdır?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

3. 2002 yılındaki armut üretimi, tüm kiraz ve elma üretiminin i 
yüzde kaçı kadardır? :

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

4. Dört yılda toplam kaç ton ürün üretilmiştir?

A) 200 B) 220 C) 240 D) 260 E) 280

5. VE 6. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GORE 

CEVAPLAYINIZ.

Satış (TL)

5 10

Yukarıdaki grafik, bir malın maliyet ve satış fiyatı arasındaki 

ilişkiyi göstermektedir.

5. 20 TL ye alınan bir mal kaç TL ye satılır?

A) 25 B) 30 C) 33 D) 35 E) 40

6. 7 TL ye satılan bir malın satışından elde edilen kâr yüzde 

kaçtır?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 •

7. VE 8. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 

CEVAPLAYINIZ.

Su (kg)

Yukarıdaki grafik, bir karışımdaki tuz ve su miktarlarını 
göstermektedir.

7. Karışımın tuz yüzdesi kaçtır?

A) 25 B) 27 C) 30 D) 33 E) 35

Kpss
Text Box
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8. 120 kg karışım hazırlamak için kaç kg tuz kullanılmalıdır?

A) 7 B) 14 C) 28 D) 35 E) 42

9. 2 m olarak dikilen bir ağaç birinci yıl 1 metre, ikinci yıl 2 

metre, üçüncü yıl 1 metre uzamaktadır.

Bu ağacın boyca uzama grafiği aşağıdakilerden hangisi
dir?

A) Boy (m) B) Boy (m)

1 2 3 Zaman ( 

C) Boy (m) D) Boy (m)

2 -■ 
1

1 2 3 Zaman (yıl) 

E) Boy (m)

1 2 3 Zaman (

1 2 3 Zaman (

11. A bankası % 20, B bankası % 30, C bankası % 70, D bankası 

% 60 yıllık faiz vermektedir. Bu bankalardan elde edilen faiz 

miktarları sırasıyla a, b, c ve d dir.

a, b, c, d nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

>■
E
3

A) a < b < c < d  

C) b < d < a < c  

E) d < c < b < a

B) c < b < d < a  

D) c < a < b < d

12. VE 13. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 

CEVAPLAYINIZ.

Mutfak
masrafı

Yandaki dairesel grafik bir 

memurun maaşını nerelere 

harcadığını göstermektedir.

12. Memurun borçlarına verdiği para tüm maaşının yüzde 
kaçıdır?

A) 25 B) 30 C) 40 D) 60 E) 90

10. VE 11. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 

GÖRE CEVAPLAYINIZ.

^  13. Bu memur 1080 TL maaş aldığına göre kiraya kaç TL 

Ğ vermiştir?

Para miktarı (bin TL)

40

30 1
&

-- i— p É

ra
>-
E
2
î
w
V

B D
Bankalar

Yukarıdaki grafik, Hasan’ın A, B, C, D bankalarındaki para 

miktarlarını göstermektedir.

10. B bankasındaki para tüm bankalardaki paraların yüzde 
kaçıdır?

A) 200 B) 280 C) 450 D) 600 E) 680

Şekilde bir aracın deposun

daki yakıtın zamana göre 

değişimi verilmiştir.

Buna göre, kaçıncı saatin sonunda deponun dolu kısmı 
boş kısmının dört katı olur?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Tablo, Grafik Okuma ve 
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y /  Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama - V SAY/SAL YFTiNEk J
1 . - 3 .  SORULARI AŞAĞIDAKİ GRAFİĞE GÖRE 

CEVAPLAYINIZ.

Dairesel grafik üç farklı firmanın 

ihracat oranlarını göstermektedir.

1. Üçüncü firmanın ihracat miktarının ikinci firmaya oranı 
nedir?

A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4 ra
>-

Yukarıdaki grafik bir şirketin zamana göre kâr oranını göster

mektedir.

Buna göre, kaçıncı yılda kâr oranı % 15 olur?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

510

315

a

Milyon $

m

Sütun grafik dairesel 

grafiğe göre düzen

lenmiş ihracat oranla

rını göstermektedir.

. Firmalar
1 2 3

Buna göre, a değeri kaç milyon dolardır?

A) 175 B) 195 C) 215 D) 235 E) 255

3. 2. firmanın İhracat miktarının 1. firmanın ihracat miktarına 

çıkabilmesini için ihracatı kaç milyon $ artmalıdır?

A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90

>-
e
3
5
uı
>-

Yukarıdaki grafik bir havuzdaki suyun zamana göre değişimini 

göstermektedir. İlk 5 saatte yalnız X musluğu açıktır. 5 saat 

sonra Y musluğu da açılmıştır.

Y musluğu saatte kaç litre su boşaltır?

Yukarıdaki grafiklerde bir aracın yol, zaman ve yakıt tüketimi 

bilgileri verilmiştir.

Buna göre, bu araç başlangıç noktasından itibaren 135 

km yol aldığında depoda kaç litre benzin kalır?

A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 34

Yandaki grafikte, K ve 

L depolarındaki su 
miktarının zamana 

göre değişimi verilmiş

tir.

Başlangıçtan 1 saat sonra depoda kalan su miktarları eşit 
olduğuna göre, başlangıçta K deposunda kaç litre su 

vardır?

A) 200 B) 240 C) 250 D) 270 E) 300 A) 70 B) 75 C) 80 D) 90 E) 100

i
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Yandaki dairesel grafik bir 

karışımdaki A, B, C, D ve 

E maddelerinin paylarını 
göstermektedir.

Buna göre, 180 gr karışım hazırlamak için A, D ve E mad
delerinden sırasıyla kaçar gram kullanılmalıdır?

A) 45,40,15 

D) 120,50,20

B) 50,70,30 

E) 150,30,15

C) 90,80,30

Yandaki dairesel grafik bir 

çiftçinin bahçesinden elde 

ettiği ürünlerin dağılımını 

göstermektedir.

Buna göre, kiraz üretimi 

tüm üretimin yüzde 

kaçıdır?

A) 35 B) 37 C) 40 D) 45 E) 47

I, II, III nolu bölmeler bir 

mağazadaki ürünlerin mali

yetlerini göstermektedir.

Toplam maliyet 720 TL 

olduğuna göre, I ve II nolu 

bölmelerin maliyetleri 
toplamı kaç TL dir?

A) 300 B) 380 C) 400 D) 520 E) 600

Dairesel grafikte A,B,C 

bulundukları bölgelerin 

alanlarını göstermektedir.

A, B, C sırasıyla hangi sayılarla doğru orantılıdır?

C) 3 ,2 ,1A) 3 ,1 ,2  

D) 1 ,2 ,3

B) 6 ,2 ,3  

E) 2 ,1 ,3

Yukarıdaki grafik bir depodaki mazotun zamana göre değişi

mini göstermektedir.

Buna göre, kaç saat sonra dolu kısım boş kısmın 3 katı 
olur?

:= 11

A) 2 B) 3 

Şeker (gram)

C) 4 D) 5 E) 6

m
ra
>-
E
2
■5
UJ
>-

Şekildeki grafikte şeker-karışım bilgileri verilmiştir. K karışı

mından 50 gr, M karışımından 150 gr alınarak karıştırılıyor.

Yeni karışımın şeker yüzdesi kaçtır?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

ra
>-
E
2
i
UJ
>-

Şekildeki grafikte bir tohumun boyunun günlere göre değişimi 

gösterilmektedir.

Ekildikten kaç gün sonra boyu 40 cm olur?

D) 9 E) 10

Şekildeki grafikte aynı 

anda yakılan mumların 

boylarının zamana 

göre değişimi verilmiş

tir.

Yakıldıktan kaç saat 
sonra boyları eşit

E) 8

Tablo, Grafik Okuma ve 
Yorumlama -V I CEVAP ANAHTARI Test - 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
B A E C A A C B A A c D E



Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama - VII
f % 100 AUS

SAYISAL YiTBNIK

1. Aşağıdaki tabloda, bir x ürününün yıllara göre üretim miktarı

nın verileri yer almaktadır.

x urununun 

yıllara göre 

üretim mik
tarı

2000 2001 2002 2003 2004 2005

5 ton 20 ton 30 ton 10 ton 40 ton 35 ton

Yukarıdaki tabloya göre 2000 ve 2005 yılları dahil olmak 

üzere, 2000-2005 yılları arasındaki ortalama yıllık üretim 

miktarı kaç tondur?

4.

A) 2 5 -  
3

D) 3 0 -  
2

B) 24
1

C) 2 3 -  
3

E) 2 2 -  
4

2. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ TABLOYA GORE 
CEVAPLAYINIZ.

ra>
E

iUJ
>-

Aşağıdaki tabloda, bir kişinin belirli bir ayda yaptığı harcama

ların toplam harcama içindeki payları gösterilmiştir.

HARCAMA TÜRÜ
TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ 

PAYI (HARCAMA TÜRÜ / TO P U M  
HARCAMA)

GIDA 7/18

GİYİM 1/12

ULAŞIM 5/36

KİRA 1/3

DİĞER 3/54

2. En çok harcamanın yapıldığı harcama türü aşağıdaki 
seçeneklerden hangisidir?

A) Gıda 

D) Kira

B) Giyim 

E) Diğer

C) Ulaşım

Yapılan toplam harcama 1440 TL olduğuna göre, ulaşım 

için yapılan harcama miktarı aşağıdaki seçeneklerden 

hangisidir?

A) 100 TL 

D) 300 TL

B) 150 TL 

E) 360 TL

C) 200 TL

5. - 7. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GORE 
CEVAPLAYINIZ.
DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ 
OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Aşağıdaki tabloda, abonelerine iletişim hizmeti sunan A, B ve 

C mobil telefon operatörlerinin konuşma ücreti tarifeleri veril

miştir.

OPERATÖRLER

A B C

KONUŞMA
ÜCRETİ

(Kuruş/dakika)

Şebeke içi 35 20 50

Sabit telefonlara 40 30 60

Diğer şebekelere 45 60 70

ra
>-
E
5

Operatörler faturalarda, konuşma tutarı haricinde 

herhangi bir ücret ödemesi zorunluluğu koşmuyorlarsa, 
A abonesi ile 15 dakika, B abonesiyle 10 dakika ve sabit 
telefonlara 30 dakika süren konuşması için B abonesi kaç 

TL ücret öder?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

3. Tabloda verilen bilgilere göre hangi harcama türü için 

yapılan harcamanın yarısı, bir diğer harcama türü için ya
pılan harcamanın üçte birine eşittir?

A) Gıda - Giyim B) Giyim - Ulaşım

C) Ulaşım - Giyim D) Giyim - Diğer

E) Diğer - Giyim

6. Eğer B operatörü sabit ücret olarak 10 TL, C operatörü 

sabit ücret olarak 5 TL alıyor ise, 30 dakika görüşen B ve 

C abonelerinin ödedikleri faturalar arasındaki fark en faz
la kaç TL olur? (Aboneler, şebekelerin sadece telefon gö
rüşmesi sağlayıcılığı hizmetinden yararlanmışlardır.)

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10



7. Sadece sabit telefonlarla görüşen A ve B aboneleri toplam 42 

TL fatura ödemişlerdir.

A ve B operatörlerinde konuşma, tutarı haricinde herhan

gi bir ücret ödemesi zorunluluğu yoksa ve A ve B abone

lerinin konuşma süreleri aynı ise B abonesi fatura döne
minde kaç dakika konuşmuştur? (Aboneler şebekelerin 

sadece telefon sağlayıcılığı hizmetinden yararlanmışlar
dır.)

A) 90 B) 80 C) 70 D) 60 E) 50

8 . - 1 0 .  SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

DİKKAT HER SORUYU BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ 
OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Aşağıdaki tabloların ilkinde bir kuruyemişçinin oluşturduğu x, 

y ve z karışımlarındaki antep fıstığı, fındık, ay çekirdeği, üzüm 

ve leblebinin ağırlıkça yüzdeleri; İkincisinde ise bu kuruyemiş

lerin satış fiyatları verilmiştir.

Kuruyemişlerin Karışımlardaki Ağırlıkça Yüzdeleri

Karışım A.fıstığı Fındık Ay çekirdeği Üzüm Leblebi

X 20 10 25 30 15

y 30 15 20 20 15

z 5 25 45 20 5

Kuruyemişlerin Fiyatları (TL / kg)

A.fıstığı Fındık Ay çekirdeği Üzüm Leblebi

25 30 3 8 4

8. x karışımının 5 kilogramının fiyatı kaç TL dir?

A) 57,75 B) 58 C) 58,75

D) 59 E) 59,75

9. Fındığın fiyatı % 30 azaltılır, ay çekirdeğinin fiyatı 2 TL 

artırılır ve antep fıstığının fiyatı % 20 artırılır ise y karışı
mının fiyatındaki değişme kaç TL olur?

A) 0,55 TL artar B) 0,55 TL azalır

C) 1,4 TL artar D) 0,3 TL artar

E) 1,4 TL azalır

10. 100 kilogramlık z karışım için ödenecek tutar kaç liradır?

A) 1140 B) 1160 C) 1180

D) 1190 E) 2000

|  11. VE 12. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE
¡2 CEVAPLAYINIZ.
E
g  Aşağıdaki tabloda bir hipermarkette X, Y, Z, Q ve T meyvele

r i  rinin Ocak ayındaki satış miktarı ve satış tutarı verilmiştir.

Sebze Satış Tutarı (TL) Satış Miktarı (kg)

X 7200 3600

Y 4800 1200

Z 10000 10000

Q 16500 5500

T 4200 1400

11. Fiyatı en düşük olan sebze aşağıdaki seçeneklerden 

hangisinde verilmiştir?

i  A) X B) Y C) Z D) Q E) T
Üc
5ı
ra
>-
E

Uf
>-

12. Fiyatı en yüksek olan sebze, en düşük olan sebzeden 

yüzde kaç fazladır?

A) 150 B) 200 C) 250

D) 300 E) 400

Tablo, Grafik Okuma ve 
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Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama - VIII
f % 100 ALBS 1 

SAYISAL YETíNíK J
Kişi sayısı

--c

.... ....c

»A ğ ırlık  (kg)
60 65 70 75 80 85 90

Bir kafile ağırlıkları 60, 65, 70, 75, 80, 85 ve 90 kg olan spor

culardan oluşmaktadır. Yukarıdaki grafik bu kafiledeki sporcu

ların kaçının, hangi kiloda olduğunu gösteren verilerden 

oluşmaktadır.

AŞAĞIDAKİ İKİ SORUYU YUKARIDAKİ GRAFİĞE 

GÖRE CEVAPLAYINIZ.

V f  (Hız m/sn)

üc
5ı
01
>-
E
2
iuı
>-

1. Kafilede kaç sporcu bulunmaktadır?

A) 36 B) 38 C) 40 D) 42 E) 44

2. Kafiledeki sporcuların ağırlıklarının ortalaması aşağıdaki 
seçeneklerden hangisidir?

A) 60 B) 70 C) 75 D) 80 E) 90

*  Zaman(sn) t

Bir hareketli, hareketi sırasında hızını düzgün olarak 13 

saniye boyunca artırmış, sonra hareketine sabit hızla devam 

etmiştir.

Yukarıdaki grafikte, bu hareketlinin hızını artırmaya başladığı 

an t = 0 kabul edilmiştir.

(0 < t < 13) —> (V = 3t + 10)

olduğuna göre, Vo + Vı toplamı kaçtır?

A) 34 B) 35 C) 36 D) 37 E) 38

Alman uyruklu ve İngiliz 

uyruklu turistlerden oluşan 

126 kişilik kafilede 18 turist 

hem alman hem İngiliz uyru- 

ğundandır.

Yukarıdaki daire grafikte, kafiledeki Alman uyruklu turist
lerin kafile içindeki payı verildiğine göre, kafilede kaç İn
giliz turist vardır?

ra
V A) 118 B) 117 C) 110 D) 109 E) 104

Yukarıdaki grafik A ve B hareketlilerinin gittikleri yolun zama

na göre değişimini göstermektedir.

Araçlar sabit hızlarla yollarına devam ettiklerine göre, B 

aracı hareket ettikten kaç saniye sonra A aracına yetişir?

A) 4 B) 6 C) D) 10 E) 12

6. Hasta sayısı

22 23i
25

||u
23

1I
17

►Aylar

Hasta sayısının en az olduğu dönem ile ilk 3 ay içindeki 
muayene edilen hasta sayısının oranı nedir?

A) l
9

B) İ
3

C) *
9

D) l
9

E) -
9



7. VE 8. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 

CEVAPLAYINIZ.

t  Puan

80

75 " ■  □ :  ERKEK
7 0 ----------- ------------— M  I— I : KIZ

10 ■  “
65 

60 

55

50
0

Bir sınıfta yapılan biyoloji sınavında öğrenciler 50, 55, 60, 65, 

75, 80 puandan farklı bir puan almamışlardır. Yukarıdaki çu

buk grafikte her çubuğun üzerindeki sayı, dikey eksende kar

şılık gelen puanı kaç öğrencinin aldığını göstermektedir. Sınıf

taki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısına eşittir.

7. Erkek öğrencilerin puan ortalaması aşağıdaki seçenek
lerden hangisidir?

A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70

61 puan alan öğrenci başarılı ise kız öğrencilerin yaklaşık 

yüzde kaçı sınavda başarılı olmuştur?

A) 33 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55

10. VE 11. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 

CEVAPLAYINIZ.

Bir bölgede bir yıl boyunca görülen en yüksek sıcaklık ile 

en düşük sıcaklık arasındaki farka yıllık sıcaklık farkı 
denir.

Yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu yerde nem oranı 
düşüktür.

ı Sıcaklık (°C)

Aylar

A, B ve C şehirlerinin aylara göre sıcaklık ortalamaları eğrileri 

yukarıdaki grafikteki gibidir.

10. A, B ve C şehirlerindeki yıllık sıcaklık farkları sırasıyla

AtA, A Ib ve Atc ise sıcaklık farklarının sıralanışı aşağıdaki

ü
seçeneklerden hangisidir?

c
İD>- A) AtA > AtB > Atc B) Atc > AtA > Atß

E C) Atc > AtB > Aîa D) Atß > Aîa > Atc
3 E) Aîb > Atc > AtA
iuı
>-

Dünya üzerinde 3 tip matematik iklim kuşağı vardır, bunlar 

tropikal kuşak, kutup kuşağı ve ortak kuşaktır. Matematik iklim 

kuşaklarının dünya üzerinde kapladıkları alan dünya yüzöl

çümü 100 birim orta kuşak 52 birim iken tropikal kuşak kutup 

kuşağının kapladığı alanın 4 katından 8 birim fazladır.

Daire grafikte kutup kuşağının kapladığı alan kaç derece
dir?

A) 28,7° 

D) 30°

B) 28,8° 

E) 31,2°

C) 28,9°

11. A, B ve C şehirlerindeki nem oranları sırasıyla hA, hB ve 

hc olduğuna göre, sırasıyla en büyük nem oranı ile en kü

çük nem oranı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) hA, hß 

D) hc, hß

B) hß, hA

E) hA, hc

C) hc,hA

Tablo, Grafik Okuma v 
Yorumlama -VIII

e CEVAP ANAHTARI Test - 37
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B C C B D D E A B A c



' j /  Açılar ve Üçgenler - 1

1. A Şekilde 

[AB ] 1  [BC] 

m(ÂDC) =  150° 

m(DCB) =  20°

olduğuna göre, m(BAD) = x kaç derecedir?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

2.

Yukarıdaki verilere göre, m(A) kaç derecedir?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

Şekilde 

I BE I = İBDİ 

İFCİ = İDCİ 

m(BÂC) =  80°

B D C

olduğuna göre, m(EDF) = x kaç derecedir?

A) 50 B) 40 C) 30 D) 20 E) 10

r % 100 ALES 
SAY/SAL YETENEK J

A) 46 B) 58 C) 67 D) 74 E)

ra
>-
E
5
tSw>■

Şekilde verilenlere 

göre x kaç derece
dir?

A) 75 B) 90 C) 105 D) 115 E) 130

üc
31
İD
>-
E
5
■5vu
>-

Şekilde,

İEAİ =  İECİ ve m(EÂC) =  40°

olduğuna göre, m(BAC) +  m(ECD) +  m(BED) toplamı 

aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 160 B) 190 C) 220 D) 230 E) 250



7. ABC ikizkenar dik 
üçgen

İBCİ = I ADİ

B C D

olduğuna göre, m(CAD) kaç derecedir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

8. Şekilde verilenlere 

göre, x, y, z, t açılan 

arasındaki doğru 

sıralama hangisidir?

11. ABC eşkenar üçgen 

[DE] II [AC]

[BD] _L [DE]

I DE I = 3 br

I BE I = 3 1ECI

olduğuna göre, Çevre( A B C ) kaç br dir?

A) 20 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25

1  12.
5ıra
>
E
2

w
>-

A) t > z > y > x

C) z > t > y > x

E) t > z > x > y

B) x > y > z > t

D) x > y > t > z

ABC dik 

m(ÂCB) =  15°

I AB | = 3  br

üçgeninde

ABC eşkenar üçgen 

IADİ = br

I BD I = 6 br

B 6 D C

olduğuna göre, IDCI kaç br dir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

13.

olduğuna göre, I AC I kaç br dir?

ABC dik üçgeninde 

[A E ]±[B C ]

[AC] 1  [DC]

I BE I = 4  br 

İECİ = 16 br

A) 6 + 3^3  

C) 6 + 2V3 

E) 6 +  V3

B) 3 + 3V3 

D) 3 +  2V3

ra
>-
E
5

olduğuna göre, I DC I kaç br dir?

A) 12V5 B) 16V5

D) 20V5 E) 25V5

Şekilde 

[AD] _L [AB] 

m(B) =  m(C) =  60° 

I AB I = 6 br 

İBCİ = 8 br

olduğuna göre, I AD | kaç br dir?

14.

olduğuna göre, I BD | kaç br dir?

C) 18%/5

Şekilde

m(BÂC) =  120° 

m(ÂBC) =  30°

I ADİ = I DC I = 6 br

A) 2V3 B) V3 C) 3 D) 4 E) 5
A) 6 IB) 8 C) 10 D) 11 E) 12

Açılar ve Üçgenle r - 1 CEVAP ANAHTARI Test - 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
D A A E C A B A A A D A B E



ffW  Açılar ve Üçgenler - II

1. A ABC üçgeninde

I AB I = 6V3 br 

2m(ÂBC) = m(ÂCB) =  2a 

m(BÂC) = 90°
B x C

olduğuna göre, IBCI = x kaç br dir?

A) 3 B) 6 C) 6V3 D) 12 E) 12^3

2. Alanı 8^3 cm2, iç açılarının ölçüleri 30°, 60° ve 90° olan 

üçgenin çevre uzunluğu kaç cm dir?

I
5

% 100 ALES 
SAYISAL YETENEK ,

c  Şekilde 

İAEİ = İECİ 

I DE I = İEBİ

A(EBC) = 4 cm2

A) 4 ^3  B) 8

D) 4 (V 3 + 1 )  E) 4 (3  +  7 3 )

C) 4n/3 -

Uc

TJW
>-

olduğuna göre, A(ABD) kaç cm2 dir?

A) 4 B) 8 C) 12 D) 15 E) 16

Şekilde 

[DE] II [FG] 

İBCİ = 41FCI 

I AB I = 41DBI

- İDEİ , . „ 
olduğuna gore, kaçtır?

ABC dik üçgeninde G 

noktası ağırlık merkezi

İĞDİ = - b r  
3

İACİ = 8 br

olduğuna göre, A (ADC) kaç br2 dir?

A) 12 B) 6 C) 20 D) 24 E) 30

A) B) *  
2

C) 2 D) E) 3

Şekilde 

I AFİ = İEFİ 

m(ÂBC) =  70° 

m(DCÂ) =  50°

ra
>-
E
2
iuı
>-

olduğuna göre, m(EDB) = x kaç derecedir?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 45

Şekilde 

İACİ = 8  cm 

m(BÂC) = 75° 

m(ÂBC) =  90°

olduğuna göre, A(ABC) kaç cm2 dir?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16



3x + 10

Şekilde 

m(ÂBC) =  20° 

m(CÂD) =  3x +  10° 

m(ÂCE) =  5 x -1 0 °
5x-10

olduğuna göre, m(BCA) kaç derecedir?

A) 45 B) 55 C) 65 D) 75 E) 85
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

9. A ABC üçgeninde

m(BÂC) =  80° 

m(EDF) =  60° 

m(BED) =  x 

m(DFC) =  y

olduğuna göre, x + y toplamı kaç derecedir?

A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140

>-
E

■öuı
>-

12. ABC üçgeninde 

I ADİ = İD C İ=  İBDİ

olduğuna göre, x + y + z kaç dik açıya eşittir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

İDCİ

olduğuna göre, m(ABD) = a  kaç derecedir?

A) 45 B) 40 C) 35 D) 30 E) 15

=71
ra
>-
E
32
t5uı
>-

13. Şekilde

I AB I = İACİ = | ADİ 

m(BCÖ) =  16°

olduğuna göre, m(BAD) = a  kaç derecedir?

A) 16 B) 24 C) 32 D) 40 E) 48

Açılar ve Üçgenler -II CEVAP ANAHTARI Test - 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 12 13
D E E A B A C C E D c A C



Açılar ve Üçgenler - III

A b B

Şekilde verilenlere göre, en uzun kenar hangisidir?

A) a B) b C) c D) d E) e

l % 100 a ie s  
SAYISAL YETENEK

4. ABC dik üçgenin-

de

[AH] -L [BC]

I BH I > İHCİ

\  I BC I = 26 cm

C I AH = 12 cm

kaç cm dir?

A) 8 

D) 4 V Ï3

B) 7\İ2 
E) 3 n/5

C) 6^3

İÜ>

Şekilde 

I AB I = 18 cm 

İB C İ=16 cm 

I BD I = 30 cm

■o11)
>-

Yukarıda verilenlere göre, ABCD dörtgeninin çevresi kaç 

cm dir?

A) 88 B) 90 C) 92 D) 94 E) 96

Şekilde

3İD C İ = İBCİ 

2 İECİ = İAEİ

A(ABC) =36 cm2

Yukarıda verilenlere göre, A(DEC) kaç cm2 dir?

A) 4 B) 6 C) 9 D) 12 E) 15

ra
>
E
3

[AB] Il [HC] Il [GD] II [FE] 

İĞ D İ= 19 cm 

I AB | = 7  cm 

2 1 AH | = 2 |G F | = İHGİ

Yukarıda verilenlere göre, [ HC | + | FE | toplamı kaç cm 

dir?

ABC dik üçgeninde 

[DH] _L [BC]

İH C İ= 7  cm 

2 1 DH I = IACI = 8 cm 

B 3 H 7 C IBHI = 3 cm

Yukarıda verilenlere göre, I AD | = x kaç cm dir?

A) 11 B) 23 C) 30 D) 34 E) 41 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5



7. A Şekildeki ABC

üçgeninde [AD], 

[BC] nin kenarorta

yıdır.

İB C İ=22 cm 

IDHI = 1 cm 

m(HÂC) =  30°

A

Yukarıda verilenlere göre, A(ABC) kaç cm2 dir?

C) 110V3A) 110 

D) 11076

B) 11072

E) 11077

10, A Şekildeki ABC üçge

ninde [AD] açıortay

2m(ÂBC) =  m(ÂCH) 

m(ABC) =  30°

B D H C

Yukarıda verilenlere göre, m(DAH) =  x kaç derecedir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

fü
>-

Şekilde

4x = 2y = 6z = 12t 

İB C İ=12 cm

A(ABC) = 72 cm2

Yukarıda verilenlere göre, A(AEF) kaç cm2 dir?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 12 E) 13

-aW
>-

11. Şekilde 

I ALİ = İBLİ 

İM A İ= İMCİ 

İBKİ = İKCİ 

İTKİ = 2  cm

Yukarıda verilenlere göre, IBKI  = x kaç cm dir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

ra
>-
E
5

Şekilde

3İAE İ = İECİ 

6 İD C İ = İBCİ

A

Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?
A(ABC)

1 1 1 1 1
A) —-  B) —  C) —  D) —  E) —  

37 38 39 40 41

Şekilde

IDCI =  I DB I =  6 cm 

m(ÂCF) =  150°

[DB] açıortay

Yukarıda verilenlere göre, I AB I = x  kaç cm dir?

A) 3 B) 3 7 3  C) 7 3  D) 2 7 3  E) 6

Açılar ve Üçgenler - II CEVAP ANAHTARI Test -40
1 2 3 l 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B C D D A A C D B B E B



Çokgenler ve Dörtgenler - 1

1. n kenarlı bir düzgün çokgenin köşegen sayısı 20 olduğu
na göre, bu çokgenin bir dış açısı kaç derecedir?

A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 80

4. Şekildeki ABCDE düzgün 

beşgen ise bir köşesin- 
E den çizilebilecek köşe

genler arasındaki açı kaç 

derecedir?

A) 36 B) 48 C) 60 D) E) 72

4^3

72

ABCD kare 

[BD] köşegen 

m(EÂD) = 15°

IDCI = i^ - c m  
7 2

olduğuna göre, A(ABE) kaçcm2dir?

A) 373 B) 473

D) 2(3  + 7 3 )  E) 3(3 +  7 3 )

C) 2 + 73

=n
ra
>-
E
2
■üU)
>-

Şekilde verilenlere 

göre x kaç dere
cedir?

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80

ra
>-

Şekildeki

altıgende

I ADİ = 8 br

düzgün

olduğuna göre, | CEI kaçbrdir?

■Sd 
!= 6. Şekildeki ABCD 

dörtgeninde

[AC] _L[BD]

I AB I = 7  cm

IBCI = 5 cm

IC D I= 4  cm

olduğuna göre, | AD | =  x kaç cm dir?

A) 273 B) 3 C) 4

D) 473  E) 573
A) 7 İÖ  B) 27ÎÖ  C) 4

D) 6 E) 37TÖ



7.

A) 127,5 

D) 152,5

Şekildeki ABCDE... 
düzgün çokgeninde O 

E noktası ağırlık merkezi 
ve [OE] _L [OA] olduğu- 

D na göre, bir iç açısının 

ölçüsü kaç derecedir?

B) 137,5 

E) 157,5

C) 145

ABCD dörtgen K, L, M, 

N bulundukları kenarla

rının orta noktaları

A(KND) = 12 br2

A(BLM) = 17br2

olduğuna göre, A(MNKL) kaç br2 dir?

A) 48 B) 52 C) 56 D) 58 E) 64

ABC ve ACD dik 

üçgen

I AB I =4  br

İBCİ = 3 br

I ADİ = 12 br

olduğuna göre, İCDİ kaç br dir?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 17

ra
>-
E
3

uı
>-

11. A_____________________D ABCD paralelkenar

[AB] II [EF]

İEFİ = 2  br 

İBFİ = 4 br

Yukarıdaki verilere göre, paralelkenarın çevresi kaç br 
dir?

A) 24 B) 20 C) 16 D) 12 E) 10

Şekilde

m(ÂBC) =  m(DCB) =  45° 

[AD] II [BC]

I AB I = 4 br 

İBCİ = 6^2  br

olduğuna göre, A(ABCD) kaç br2 dir?

A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24

ra
>-
E
2
t5uı
>-

12. ABCDE düzgün beşgen 

AH E eşkenar üçgen

olduğuna göre, m(HDE) =  a kaç derecedir?

A) 42 B) 48 C) 52 D) 60 E) 66

Çokgenler ve Dörtgenler • I______________CEVAP ANAHTARI Test-41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I B D D A E B E B C D A B



f  % 100 ALES
SAYISAL YETENEK

1. A
CEFG birer karedir. A

G
A(ABCD) i

H
A(CEFG)

İGFİ = 2  cm

D C E

Yukarıda verilenlere göre, IHCI  uzunluğu kaç cm dir?

2
A) B) 1 o  i

3
D) *  

3
E) 2

ÜC
31ra
>-
E
3
6uı
>-

Şekilde ABCDE düzgün 

beşgen,

AEF eşkenar üçgen 

Buna göre, 

m(FDC) =  x kaç 

derecedir?

A) 40 B) 41 C) 42 D) 43 E) 44

Şekildeki dörtgen
de E açıortayların 

kesim noktası 
olduğuna göre, 
a  kaç derecedir?

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50

Yukarıda verilenlere göre, A(ABDC) kaç cm2 dir?

A) 350 B) 300 C) 250 D) 200 E) 150

3. A D

Şekilde ABCD paralelkenar, CDE eşkenar üçgen olduğu
na göre, 3y + 2x toplamı kaçtır?

A) 180 B) 200 C) 250 D) 260 E) 280

ru
>-
E

I  6-xiOl
>-

Şekilde 

[ED] JL [CD] 

İBCİ II İEDİ 

m(ÂBC) =  4a 

m(BÂE) =  3a 

m(ÂED) =  5a

Yukarıda verilenlere göre, m(KBC) kaç derecedir?

Şekilde ABDC dik 

yamuk

[AD] 1  [BC]

I AB I = 9  cm

İCDİ = 16 cm

A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90



Şekilde ABC eşkenar üçgen 

DEFGHL düzgün altıgen

İĞCİ = 2 cm

A

Yukarıda verilenlere göre, A(ADL) kaç cm2 dir?

A) V2 B) V3 C) V5 D) >/6 E) V7

11. Şekilde I AB I = İBCİ 

IBHI = 12 cm 

I AH I = 4  cm 

G ağırlık merkezi

Yukarıda verilenlere göre, A(ABG) kaç cm2 dir?

A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

1
“  y c m ıu c  r\aı c  c  1

İ l i l
a 3| DE| = İDCİ £ \  s '
I k . i

İlk A(ADE) =4br2 |
13 /  N .

w k
>

B c

dikdörtgendir. 

İAP| = 2  cm 

İBPİ = iS  cm 

ICPI = 5  cm

Yukarıda verilenlere göre, karenin alanı kaç cm2 dir?

A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

Şekilde ABCD 

paralelkenar,

E noktası [AD] 

üzerine herhangi 

bir noktadır.

Yukarıda verilenlere göre, | DP | kaç cm dir?

C) 7 Î 5A) V İ3  

D) V Î6

B) V İ4  

E) V İ7

13. D

A(EBC)

A(ABCD)

c  ABCD bir dikdörtgen 

I AB I = 5 1AGI

oranı kaçtır?

A) 1  B) -  C) -  D) -  E) -  
4 4 2 3 1 5

ra
>-

■o
UJ
>-

AEF üçgeninin alanı 2 cm2 olduğuna göre, ABCD dikdört
geninin alanı kaç cm2 dir?

10. Şekilde ABCD dörtge

ninde

[AC] 1  [BD] 

İACİ = 4V3 

I BD I = 11V3

Yukarıda verilenlere göre, A(ABCD) kaç cm2 dir?

A) 20 B) 25 

14. D

C) 30 D) 35 E) 40

ABCD kare 

İCFİ = İFBİ

CEF üçgeninin alanı 4 cm2 olduğuna göre, ABCD karesi
nin alanı kaç cm2 dir?

A) 63 B) 64 ıC) 65 D) 66 E) 67
A) 25 B) 36 C) 48 D) 49 E) 64

Çokgenler ve Dörtgenler - 1 CEVAP ANAHTARI rest -42
1 | 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

O — o o A E B B E C D A E D C



% 100 AUS 
SAYISAL YCTENIK )jÇember ve Daire - 1

1. Yarıçapı 4 cm olan bir dairenin alanı kaç cm2 dir?

(7t =  3 alınız.)

A) 8 B) 16 C) 32 D) 48 E) 64

Yandaki O merkezli çem

berin yarıçapı 4 cm dir.

Uc
ra
>-

Buna göre, bu çemberin 72° lik açıyı gören yayının uzun- E
2

(II 
>-

E) 6,4

luğu (BC yayı) kaç cm dir? (71 =  3 alınız.) 

A) 4 B) 4,5 C) 4,8 D) 6

Yandaki O merkezli daire

nin yarıçapı 10 cm dir.

Buna göre, 120° lik daire diliminin alanı kaç n cm2 dir?

D) 100

B) 50 

E) M

C) —  
3

4.

Buna göre, ABC üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

Yanda O merkezli 10 cm 

yarıçaplı daire veril

miştir.

C m(ÂBC) =  30°

İD
>-
E
2
■vut>-

D [DA ve [DC ışınları 

çembere A ve C noktala

rında teğettir.

m(ÂDC) = 50°

Yukarıdaki verilere

göre, m(ABC) =  x kaç 

derecedir?

A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75

Yandaki O merkezli 

büyük dairenin yarıçapı 

10 cm, küçük dairenin 

yarıçapı 5 cm dir.

m(NOL) =  60°

Yukarıdaki verilere göre, taralı alan (NIKLN bölgesi) kaç 

7t cm2 dir?

A) 10 

D) 22,5

B) 12,5 

E) 27,5

C) 15

[AB] 1  [CD] 

İCEİ = 6  cm 

I ED I = 6  cm 

IEB | = 2  cm

8.

Yukarıdaki şekilde A, B, C ve D noktaları çember üzerinde 

olduğuna göre, çemberin çevresi kaç n cm dir?

A) 10 B) 18 C) 20 D) 36 E) 60

Yandaki O merkezli 

dairenin yarıçapı 10 cm 

dir.

m(BOC) =  144°

A) 50 B) 50V3 C) 100

D) 100V3 E) 200

olduğuna göre, taralı alan kaç n cm2 dir?

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80



9. Yandaki şekilde O merkezli 

çeyrek daire OABC karesinin 

içerisine A ve C noktalarında 

teğet olacak şekilde yerleştiril

miştir.

Dairenin yarıçapı 4 cm oldu
ğuna göre, taralı alan kaç cm2 
dir?

A) 4-n
D) 8 - 2 tt

B) 4 - 2 7 t  

E) 16 -471

C)

10. Yanda O, Oı, O2 , O3 ve 

O4 merkezli daireler 

verilmiştir. O 1 , O2 , O3 ve

O4 merkezli daireler O 

merkezli daireye A, D, C 

ve B noktalarında ve 

hepsi birbirlerine O nok

tasında teğettirler.

O merkezli dairenin yarıçapı 2 cm olduğuna göre, taralı 
alanlar toplamı kaç n cm2 dir?

° 2 ) \
1 Oı >

\  / " ° v  5 , J

\  ( ° 4'

A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 4 E) 8

11.

A) 2 

D) 4 7 2

B) 2V2 

E) 8V2

C) 4

12.

A) 6 B)

Yanda O merkezli çember 

verilmiştir.

m(ÂBC) = 7 5°

I AO I =  8 cm

Yukarıda verilere göre, 
a

A(AOC) kaç cm2 dir?

C) 12 D) 16 E) 24

13.

Yukarıdaki şekilde O1 ve O2 merkezli çemberler KN doğrusu

na L ve M noktalarında teğettirler.

n =  4 cm ve n = 2 cm olduğuna göre, ILMI  =  x kaç cm 
dir?

A) 2 5 U - V 3 )

C) 25( j r #

E) 2 5 Î 1 - I

B)

Yandaki O merkezli çem

berin yarıçapı 5 cm dir.

m(ÂBC) = 60°

olduğuna göre, taralı 
alanlar toplamı kaç cm2 
dir?

2 5 [ f - V 3

D) 25 n-73

>-
E
2
îuı
>-

14. Şekilde [PT, her iki 

çembere de T nokta

sında teğettir. [PC] de 

B noktasında küçük 

çembere teğettir.

İPTİ = 1 0  cm

İBCİ = 1 0  cm

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir?

A) 2 B) 5 C) 10 D) 12 E) 15

15, A O merkezli çember

ABC üçgenine içten K,

L ve M noktalarında 

teğettir.

I AK I = 6  cm 

ILCI =  5 cm 

I BM I = 3  cm

Yukarıdaki verilere göre, ABC üçgeninin çevresi kaç cm dir?

A) 14 B) 16 C) 20 D) 26 E) 28

16. Yandaki O merkezli 
çemberde,

I AB I =  6 cm 

m(ÂC) =120°

Yukarıdaki verilere 

göre, O merkezli çem
berin çevresi kaç cm 

dir?

A) 8737i 

D) 16ti

B) 127i 

E) 1673ti

C) 1273 7i

Çember ve Daire -1 CEVAP ANAHTARI Test - 43
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m a

Çember ve Daire - II

D

Şekildeki O merkezli çemberde B teğet noktasıdır.

ICKI = 4  br, | KDI = 3 br ve IBAI = 6 br, IKEI = 6 br 

Yukarıdaki verilere göre, İAKİ  kaç birimdir?

A) B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

ABCD dikdörtgeninde C merkezli çeyrek çember ile O mer

kezli yarım çember H noktasında birbirlerine teğettir.

I OH I = 2 cm, ICH I = 4 cm

Yukarıdaki verilere göre, IDKI kaç cm dir?

A) 72  

D) 4V2

B) V3 

E) 4 V 2 - 4

c ) 2V 2

Şekildeki O merkezli çem

berde

m(BCD) =  m(CBA)

IACI =6  cm 

ICB| = 8 cm

olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç cm dir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

if % 100 ALES I
SAYISAL YETENEK

C ABCE teğetler dört

geni ve ABCD dik

dörtgendir. O mer

kezli çemberin yarı

çapı 4 cm ve I DE I = 

4 cm

B

olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç cm dir?

A) 26 B) 28 C) 28 + V3

D) 4 (7 + V5) E) 8(3 +  V 5 )

ra
>-
E
2
'■$w _
>- 5.

Şekilde O ve B merkezli iki çember verilmiştir. C ve D noktala

rı teğet noktalarıdır.

Çemberlerin yarıçapı 2 cm ise | FCI kaç cm dir?

A) 2 V 3 -1  

D) 2 (V 3 -1 )

B) 2 -V 3  

E) V 3 -1

C) 4 n/2  — 3

ra
>-

I  6.£
•Sw
V

Şekilde ABCD bir kenarı 

3 cm olan bir karedir.

D ve B merkezli çeyrek çemberler E noktasında birbirleri
ne teğet ise I AK I kaç cm dir?

A) 6 -3 V 2

D) 3 -3 V 3

B) 6V2

E) V6

C) 2V 5



7.

Şekildeki iki çember P noktasında teğettir ve AP doğrusu da 

P noktasında iki çembere teğettir.

IBCI = 6 cm, |AB 1 = 1 0 cm, IADI = 8cm

Yukarıdaki verilere göre, IEDI  =  x kaç cm dir?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 16 E) 18

10.

İD
>-

A) 64 

D) 32ti

B) 64ti 

E) 128ti

Şekildeki O merkezli 

dairede,

IBCI =8x/3 cm 

m(BCA) = 30°

C) 32

Şekilde ABC üçgenin 

çevrel çemberi çizilmiş
tir.

[AF] açıortay 

I AB I = İACİ 

[ADİ = 8  cm 

IDF | = 2  cm

olduğuna göre, | AC | kaç cm dir?

A) 2V2 B) 2V3 C) 2V5 D) 4>/5 E) V Î5

■ow>■

Şekilde AB O merkezli daire

ye B noktasında teğettir.

m(ÂBC) =  60°

İCBİ = 8 ^  cm

Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?

A) 8tt-  a/3  

C) 4 Î | W 3

E) 1 6 ^ - 7 3

B) 64tc- V 3  

O, 4 Î | - J 3

31İD
>-

Şekildeki A merkezli iki 

dairenin yarıçapları 2 cm 

ve 4 cm dir.

m(DÂE) = 30°

Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?

5n
A) -  

3

D) - - 4
3

E) 271-3

C)

I  12. Şekildeki O merkezli 

çemberde P noktası 

teğet noktasıdır.

[OA] 1  [OB]

IAPI = 1 cm

İPBİ = 9  cm

Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?

2ti

T B)
3ti

T C) ^  
3

27ti
E)

27ti

4 2

Çember ve Daire - II CEVAP ANAHTARI Test - 44r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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olduğuna göre, O merkezli dairenin alanı kaç cm2 dir?



Katı Cisimler - 1

1. H 3 Yandaki şekil dikdörtgen

/  \̂13 / ler prizmasıdır.

E : \  F AB I =  4 cm

I AD I = 3  cm
D ; ---------\ C | I

IHB | = 1 3  cm

\  4 B

Yukarıdaki verilere göre, I A E I kaç cm dir?

A) 5 B) 7 C) 8 D) 10 E) 12

% 100 AIMS 
SAYISAL YETINIK J

4.

2. A B

C
■

/ / /  /

>

A) 1 B) 2

ra
>-
E
2
■DU»
>-

C) 4

Yandaki şekilde verilen 

cisim eş küplerin yapıştı

rılmasıyla elde edilmiştir. 

Cismin tüm hacmi 56 cm3 
olduğuna göre, I AB | kaç 
cm dir?

D) 5 E)

ABC dik üçgen 

IACI =  12 cm 

IBCI =  5 cm

Şekilde verilen üçgen [AC] kenarı dik tutularak [AC] etrafında 

360° döndürülmüştür.

Buna göre, oluşan koninin hacmi kaç n cm3 dür?

A) 64 B) 72 C) 96 D) 100 E) 144

5.

E D

ABCDEF bir düzgün 

altıgen

IBCİ = 2  cm

I CNİ = 1 0  cm

L M

Yukarıdaki verilere göre, cismin hacmi kaç cm3 dür?

C) 50V3A) 36V3 

D) 60V3

B) 48V3 

E) 120

3.

12

>■
E
2

IU
>-

Yandaki şekil dikdörtgen

ler prizmasıdır.

I AB I =  12 cm

IBCI =  6 cm

İAEİ = 8  cm

Yukarıdaki verilere göre, dikdörtgenler prizmasının hacmi 
kaç cm3 dür?

A) 288 B) 360 C) 462 D) 576 E) 640

ABCD bir kare 

I AB I = 4  cm

ABCD karesinin [AD] kenarı etrafında 360° döndürülme- 
siyle meydana gelen cismin hacmi kaç cm3 dür?

A) 64 n B) 32 ti C) 48ti D) 54 jt E) 64*



7. Taban yarıçapı 10 cm, yüksekliği 20 cm olan dik silindirin 

hacmi kaç cm3 dür?

A) 1000 ti 

D) 2000ti

B) 1600ti 

E) 4000ti

C) 1800ti

Yandaki yarıçaplı h yüksekliğine 
sahip silindirin içinden n yarıçaplı 

aynı yüksekliğe sahip bir silindir 

kesilerek çıkarılıyor.

3n =  r2 olduğuna göre, kesilerek çıkarılan silindirin, 
büyük silindirden arta kalan cismin hacmine oranı nedir?

C)
1 1 1

D) -  E) -  
7 8

ra
>-

8. ABCD ve DCEF dikdört- ^  

gen ^

[B C ]± [E C ]

[AD] ± [DF]

İECİ =  3 cm 

İBCİ = 4  cm 

I AB| =  5 cm

Yukarıdaki verilere göre, cismin hacmi kaç cm3 dür?

A) 10 B) 20 C) 24 D) 30 E) 40

11. Alanının sayısal değeri hacminin sayısal değerine eşit 
olan bir küpün, cisim köşegeni kaç birimdir?

A) 6 

D) 12V2

B) 6V2 

E) 12V3

C) 6V3

Uc
Eîı
ra
>-
E
3
■üİÜ

9. Şekildeki dikdörtgenler 

prizmasında,

I AB I = 1 6  cm

İBCİ = 12 cm

IAEI =  20 cm

olduğuna göre, LDB üçgeninin alanı kaç cm2 dir?

A) 100 B) 150 C) 200 D) 300 E) 400

12.

Yukarıdaki şekilde verilen 6 cm yarıçaplı yarım daire AB 

etrafında 180° döndürüldüğünde oluşan cismin hacmi 
kaç 7i  cm3 olur?

A) 108 B) 144 C) 288 D) 432 E) 640

Katı Cisimler - 1 CEVAP ANAHTARI Test - 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! 10 11 12
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1. Bir kenarı 3 birim olan küpün hacmi kaç birimküptür? 5.

A) 9 B) 12 C) 18 D) 25 E) 27

Yarıçapı 5 cm, yüksekliği 6 

cm olan dik silindir şeklin

deki kütüğün içinden 

şekildeki gibi koni şeklin

deki parça kesilip alınıyor.

A) 120ti 

D) 144ti

B) 136ti 

E) 146ti

C) 142ti

2. Bir kenarı 6 birim olan bir küpün cisim köşegeni kaç 

birimdir?

Yandaki taban yarıça
pı 8 cm, yüksekliği 6 

cm olan dik koninin 

tüm alanı kaç cm2 dir?

Kalan cismin hacmi kaç cm3 tür?

A) 60ti B) 70ti C) 8O71

D) 90tc E) 100ıt

3. Bir kenarı 8 birim olan küpün içine kenarlarına teğet olacak 

şekilde bir küre yerleştiriliyor.

Kürenin yüzey alanı kaç birimkaredir?

4. Taban alanı 18 m2 olan bir havuzun yüksekliği 4 metredir. 

Havuzu doldurmak için kaç m3 su gerekir?

A) 64 B) 70 C) 72 D) 74 E) 80

=n
£  7.
E
2

Tabanı kare olan piramidin 

yüksekliği 7 birimdir.

I AB I = 9  birim

olduğuna göre, piramidin hacmi kaç birimküptür?

A) 150 B) 159 C) 168 D) 176 E) 189



Şekildeki silindirin 

taban yarıçapı 1 birim 

ve yüksekliği 12 birim

dir.

Buna göre, hacmi kaç birimküptür?

A) 9 n 
D) 12ti

B) 10ti 

E) 13ji

C) 11 ti

9. Yarıçapı 6 birim olan kürenin hacmi kaç birimküptür?

C) 224tiA) 2887t 

D) 200ti

B) 2467t 

E) 178ti

10. Yarıçapı 6 birim yüksekliği 10 birim olan silindirin yan 
yüzey alanı kaç birimkaredir?

A) 120ti 

D) 172ti

B) 1367i 

E) 192ti

C) 144ti

Şekildeki yüksekliği 5 birim 

olan yarıçaplı silindir, aynı 

yüksekliğe sahip 6 birim 

yarıçaplı silindirin içinden 

kesilerek çıkarılıyor.

Oluşan cismin hacmi kaç 

birimküptür?

A) 18ti 

D) 140ti

B) 160ti 

E) 120ti

C) 150ti

12. Şekildeki üçgen priz

mada ABC eşkenar 

üçgen

I AD I =10 birim

olduğuna göre, prizmanın hacmi kaç birimküptür?

C) 90 a/3A) 72 V3 

D) 96 V3

B) 80 V3 

E) 104 V3

Şekildeki ABCD 

dikdörtgeninde

I AB I =  4 cm

I BCI =  7 cm

ABCD dikdörtgeninin [BC] kenarı etrafında 360° döndü- 
rülmesiyle oluşan dönel cismin hacmi kaç cm3 olur?

A) 1087t 

D) 164ti

B) 1127t 

E) 196ti

C) 144ti

>-
E
2
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14.

Şekildeki dikdörtgen şeklindeki defter yaprağı kıvrılarak 

silindir halini alıyor.

I AB | = 8  cm, | AD | =  47i cm

Oluşan cismin hacmi kaç cm3 tür?

A) 18ti B) 24ti C) 28?t D) 32u E) 36ti

Katı Cisimler - II CEVAP ANAHTARI Test - 46
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Analitik Geometri - i
r % 100 ALES

SAYISAL YETENEK

ABCO kare, d doğrusu y eksenini (0, 5) noktasında x eksenini 

(5,0) noktasında kesmektedir.

Buna göre, ABCO karesinin alanı kaç birimkaredir?

3. 3x + 2y -  6 = 0

doğrusuna paralel olan ve (2, 1) noktasından geçen 

doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2x + 2y -  7 = 0

C) 3x + 3y -  8 = 0

E) x + y + 8 = 0

B) 3x + 2y -  8 = 0 

D) 3x + 5y + 8 = 0

A) 4 C)
25

E) 5

2. y = 2x -  2

doğrusunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

D)

4. A(-1, 2) ve B(2, -3 ) noktalarından geçen doğrunun denk
lemi aşağıdakilerden hangisidir?

m
>-
E
2
i
u>
>

A) 5x + 3y - 1  = 0 

C) 3y + 5x + 2 = 0 

E) 2x + 3y -  1 = 0

B) 3y -  5x -  7 = 0 

D) 2x + 3y + 2 = 0

5. 3x + (a — 1 )y + 2 = 0

doğrusunun 2x -  y + 3 = 0 doğrusuna paralel olması için 

a kaç olmalıdır?

E)

6. 4x + (m + 2) y -  4 = 0

doğrusunun x + y + 1 = 0 doğrusuna dik olabilmesi için 

m kaç olmalıdır?

A) 1 B) -1 C) -2  D) -5  E) -6

ra
>-

İ5 7. (3, 2) noktasının x eksenine göre simetriği (a, b), y eksenine

5  göre simetriği (c, d), orijine göre simetriği (e, f) noktalarıdır.
>-

Buna göre, a + b + c + d + e + f toplamı kaçtır?

A) -2  B) -3  C) -4  D) -5  E) -6

8. 2x -  3y + 6 = 0 

x + y - 1 2  = 0

doğrularının kesim noktasının koordinatları toplamı 
kaçtır?

A) 6 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20



9. (a, 3) noktası 4x -  10y + 2 = 0 doğrusu üzerinde olduğuna 

göre, a kaçtır?

A) 7 B) 5 C) 4 D) 2 E) 1

10. Şekildeki di ve Ü2 doğruları K 

noktasında kesişiyor.

Şekildeki d doğrusunun 

d e n k le m ix -2 y -8  = 0dır.

B(2, m) noktası d doğrusu üzerinde olduğuna göre, 
dikdörtgeninin alanı kaç br2 dir?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 9

OABC

E) 12

Buna göre, K noktasının koordinatları aşağıdakilerden ^  ^  
hangisidir? >"

A» ( « , *  
U O  20

D)
1 13 13

B)

E)

13 21 

2 4 ’ 24

21 24 

13 ’ 13

Şekilde di ve d2 doğruları arasında kalan taralı alan kaç 

br2 dir?

11. A(2,-4)

B(a +1, a — 1) *

noktalan analitik düzlemin aynı bölgesinde olduğuna =

A) 4 B) C) 5
11

D) —  
2 E) *  2

göre a için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) -1 < a < 1A) a > 0 

D) a < -1

B) a > 1 

E) -3  < a < 1

>-
E
2
iuı
>- 15.

12. Aşağıdaki doğrulardan hangisi (-2, 1) noktasından ge
çer?

A) 2x + 5y + 1 = 0 

C) x + 2y + 1 = 0 

E) 3x + 2y + 4 = 0

Analitik Geometri ■

B) x + y - 1  = 0 

D) 2x + y -  4 = 0

Şekildeki taralı bölgeyi ifade eden eşitsizlik aşağıdakiler- 
den hangisidir?

A) x - y < 3  

D) x + y > 3

B) x - y > 3  

E) x + y < 3

CEVAP ANAHTARI

C) x + y < - 3

Test - 47
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Analitik Geometri - II
r % 100 ALES 

SAYISAL YETENEK

1. A(1 ,—3), B(-1, -1) ve C(m, m -1 )

noktalan doğrusal olduğuna göre, m kaç olmalıdır?

A) y  B) -1 C) 0 D) 1 E) -
2

4. A(2, 1) noktası y = ax + 3 doğrusu üzerinde olduğuna 

göre, a kaçtır?

A) 1 B) 0 C) -1 D) -2

>-
E

2. A(n -3, n + 1) noktası analitik düzlemde II. bölgede =

olduğuna göre, n nin alabileceği tam sayı değerleri kaç u! 
tanedir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 5. A(a, 3) noktası y = -x  + 3 doğrusu üzerinde olduğuna 

göre A noktasının x eksenine göre simetriği olan nokta 

hangisidir?

A) (0,-3) 

D) (-3,0)

B) (-3,3) 

E) (3,0)

C) (3,-3)

ra
>-
E
2
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Yukarıdaki şekilde verilenlere göre, ABC üçgeninin alanı 
kaç br2 dir?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

6. y — 2x + 1 = 0

doğrusuna dik olan ve orijinden geçen doğrunun üzerin
deki apsisi 3 olan noktanın ordinatı kaçtır?

A) B)
-1

C) -1 D) y  E) -2



Yukarıdaki şekilde B(0,4), C(3,0) ve ABCD bir kare oldu
ğuna göre, D noktasının koordinatları hangisidir?

A) (3,5) 

D) (5,3)

B) (7,3) 

E) (4,5)

C) (3,7)

10. dı : x - y  + 3 = 0 

d2 : ax + 2y -  5 = 0

doğruları birbirine dik olduğuna göre a kaçtır?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

ra
>-
E
2
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11. d i : 3x -2y + 1 = 0  

d2 : 6x + by + 2 = 0

doğruları birbirine paralel ise b kaçtır?

A) -4  B) C) -1 D) 1 E) 3

8. A (-1, 3), B(—3, 1)

noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir?

A) y - x - 2 = 0  

C) x - y  + 4 = 0 

E) y + x -  3 = 0

B) y + x + 2 = 0 

D) y + x -  2 = 0

12. A(3, -1 ) noktasının orijine göre simetriği aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) (-3 ,-1 ) 

D) (1,3)

B) (-3 ,1 ) 

E) ( -1 .-3 )

C) (3,1)

9. A (2,-5) B(-1, 2) noktaları veriliyor.

İCAİ

>-
E

■Û
£  13.

[AB] üzerindeki bir C(x, y) noktası [AB] yi {— j- = 2 

oranında böldüğüne göre C noktasının apsisi nedir?

A) -3  B) -2  C) -1 D) 0 E) 1

Şekilde [OA] _L [AB], A(9,6) olduğuna göre, AOB nin alanı 

kaç br2 dir?

A) 26 B) 39 C) 42 D) 45 E) 48

Analitik Geometri - II CEVAP ANAHTARI Test - 48
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\ t oW Kalıplaşmamış Söz Gruplan - I

Sinemayı tarif etmek, doğru değildir. Diğer sanatlardan pek 

çok açıdan yararlanan; ama yine de sonuçta kendi sözünü 

söyleyen bir sanattır.

Bu parçada “kendi sözünü söyleyen” sözüyle anlatılmak 

istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herkesin anladığı şeyleri farklı gösteren

B) Her zamanki kadar etkili olan

C) Ayırt edici özellikleriyle kendini gösteren

D) Değişmeyen özelliklerden taşıma

E) Farklı şekilde tanımlanabilen

[i % 100
SÖZEL YETENEK J

Onun şiirini değerli kılan özellik, kelimelerinin Türkçeyle 

yıkanmış olmasıdır.

"Kelimelerin Türkçeyle yıkanması” sözüyle aşağıdakilerden 

hangisi anlatılmaktadır?

A) Derin anlamları olan kelimelerin seçildiği

B) Günlük hayatta izler taşıyan kelimeler olması

C) Özgün bir üslubun yakalanmış olması

D) Kullanılan kelimelerin yabancı olmayışı

E) Somut sözcükler kullanılması

Çoğu kez şiirin sairden bağımsız olduğunu düşünüyorum. 

Altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Şairin, şiirin gidişatına müdahale edemediği

B) işlenen konuların soyut olduğu

C) Şairlerin duygularını gizledikleri

D) Şiirin duyguları anlatmada yetersiz olduğu

E) Her şairin farklı bir şiir anlayışının olduğu

3. Bu yazarın eserlerini ne zaman okusam ilk gördüğüm şey 

üslup bitkinliğidir. Bu giderilirse konu zenginliğine diyecek bir 

şey yoktur.

Bu cümlede “üslup bitkinliği" sözüyle anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilinmeyen kelimeleri kullanmayı

B) Fazla eser vermiş olmayı

C) Dilin kullanımındaki başarısızlığı

D) Dili, konudan önde tutmayı

E) Kapalı bir anlatımı yeğlemeyi

>-
E
2
iw>■

ra>

Kelimeler, insanların aynasıdır. Adeta insanın iç sesidir.

Altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangi
sidir?

A) insanın hissettiklerini dillendirememe

B) Dışa vuramadıklarını anlatma

C) Herkeste aynı duyguyu uyandırma

D) iletişimi sağlama

E) Duygulan bastırma

“Ahmet Haşim, ömrü boyunca yasadığı cağa gözlerini kapat

mıştır.” altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak 

istenmiştir?

A) Eserlerinde şahsını gizlememe

B) Her insana aynı mesafede olma

C) Devrinin sosyal yaşantısıyla ilgilenmeme

D) Başkalarının derdiyle ilgilenme

E) Kendi üslubunu oluşturma

Dünyaya sırtımı dönüp kendime kaçmak istediğim zamanlar

da bu ağacın gölgesine gelirdim.

Altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fısıltı gibi olan
A) Yalnızlıktan şikayet etmek B) Duygulan yansıtmayan
B) Toplumsal fobiyi aşamamak C) Başkasınınkini taklit eden
C) Bencilliğini dışa vurmak D) Genizden gelen
D) Bunalım dönemlerini gizlemek E) Kulağa hoş gelen
E) Kendisiyle baş başa kalmak

Radyo stüdyosundaki mikrofon karşısında haberleri okurken 
en uygun ses, maske takılmış sestir.

Bu cümlede “maske takılmış” sözüyle anlatılmak istenen



9. Bu kent, 19. yüzyılda dünyanın dört bir tarafından gelen 
göçmenlerin yanlarında getirdikleri damak tatlarını, gelenek 
ve göreneklerini, yaşam tarzlarını sergiledikleri bir açık hava 
müzesi gibidir.

Bu cümlede, “açık hava müzesi" sözüyle vurgulanmak is
tenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kentteki kültürel çeşitliliğin korunması

B) Kentin göç almaya devam ettiği

C) Kente özgü yeni bir yaşam tarzı oluştuğu

D) Kentteki yaşamın çağın gerisinde kaldığı

E) Kentteki yaşlıların sayısının fazla olduğu

10. Türkiye’de edebiyat eleştirisi kuşkusuz var. Bu türün gelişme

sine, Türk edebiyatındaki akımların, yazarların ve yapıtların 

çözümlenmesine, dünya edebiyatıyla ve toplumumuzla bağla

rının kurulmasına kimsenin yadsıyamayacağı katkılarda bulu

nan eleştirmenler var. Buna karşılık, okur kitlesinin büyük ço

ğunluğunun yazar ve kitap seçiminde, okudukları eleştiriler 

değil gazetelerdeki ve televizyon kanallarındaki reklamlar etki

li oluyor. Sanki, okurla eleştirmenler arasında bir kan uyuş

mazlığı var.

Bu parçada “kan uyuşmazlığı" sözüyle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okurların, eleştirmenlerin görüşlerini dikkate almadıkları

B) Eleştirmenlerin, okurların tercih ettikleri edebiyat türleri 

dışındaki yapıtları inceledikleri

C) Türk edebiyatında eleştiri türünün yeterince gelişmediği

D) Eleştirinin Türk edebiyatının geleneklerine uygun olmadığı

E) Eleştirmenlerin bireysel davranıp mesleki dayanışma içi

ne girmedikleri

11. Bir edebiyatçının günlüğü, o sırada yazdığı eserin doğum 
sancılarını gözler önüne sermesi bakımından hayli önemlidir.

Bu cümlede, “doğum sancıları" ifadesiyle aşağıdakilerden 
hangisi anlatılmak istenmiştir?

A) Kitabın dizgi ve basımı sırasında karşılaşılan sorunlar

B) Eseri oluşturma sürecinde yaşanan güçlükler

C) Yazarı, o eseri yazmaya iten koşullar

D) Yazarın, eserlerine ilişkin duyguları

E) Okurun eseri beğenmesine yönelik beklentileri

12. Amcamın Fransa’daki yaşamıyla ilgili pek çok şey biliyorduk. 

Dünyanın farklı köşelerini gezen amcam, yazar ve şair dostla

rıyla yaşadığı ilginç anılarını neşeli ve enerjik üslubuyla bize 

aktarırdı. Paris’in kafelerini, sokaklarını, sinemalarını ve mü

zelerini ağzımızın suyu akarak dinlerdik ondan. Yıllar sonra 

Paris'e gittiğimde büyük bir düş kırıklığı yaşamıştım. Sanırım 

Paris, amcamın anlattığı biçimiyle hiç var olmadı. O bize ken

di Paris’ini anlattı.

Bu parçada, “kendi Paris'ini anlatma” sözüyle anlatılmak is
tenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paris'in orada uzun süre kalanları daha çok etkilediği

B) Paris’te tercih edilen mekânların kişiden kişiye ve yıldan 

yıla değiştiği

C) Paris’le ilgili duyguların orda yaşananlara ve paylaşılan 

kişilere bağlı olduğu

D) Paris’i ziyaret edenlerin orayla ilgili izlenimlerini uzun yıl

lar anlattıkları

E) Anlatılanların, Paris’te gidilen yerlerle ilgisinin olmadığı

13. Bir yazarla ilgili düşünceleri sorulan eleştirmen, “Santimle 
yazar, kiloyla satar.” yanıtını vermiştir.

Eleştirmenin yazarla ilgili olarak bu yanıtıyla dile getirdiği 
görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Az sayıdaki kitabı çok baskı yapmıştır.

B) Yazacak yeni konu bulmada sıkıntı çekmektedir.

C) Yazılarında yalın bir dil kullanmaktadır.

D) Kitaplarını yazması uzun zaman almaktadır.

E) Kitaplarında güncel konuları ele almaktadır.

14. Bilardoyu satranca benzetirler zaman zaman. Evet, ikisi de 

belirli bir seviyede düşünme gücü gerektiriyor. Ama, araların

da çok önemli bir fark var. Satrançta, düşündüğünüz hamleyi 

herhangi bir kişiye oynatabilirsiniz. Oysa bilardoda, düşünüle

nin hayata geçirilmesi ancak toplara can vererek, toplara 

hükmederek olur. Bu da işin spor tarafı zaten. Önce bedeni

mizi terbiye ediyor, terbiye ettiğimiz bedenle de topları terbiye 

ediyoruz.

Bu parçada, “topları terbiye etmek” sözüyle aşağıdakiler- 
den hangisi anlatılmaktadır?

A) Bilardonun ancak uygun toplarla oynanabilmesi

B) Toplara vurmada özel bir sopanın kullanılması

C) Topların amaçlanan şekilde hareket ettirilmesi

D) Bilardoda taşların değil, topların kullanılması

E) Oynanacak topun, rakibin son hamlesine göre seçilmesi
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1. Ekonomimizde elle tutulur bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden 

hangisinde vardır?

A) Annenin durumunda ciddi anlamda bir ilerleme varmış.

B) Uzak bir ihtimal de olsa söylediklerimi önemseyin.

C) Saman alevi gibi gelişmeler umut verici olamaz.

D) Yüzeysel bakıp geçtiğim konulardan da soru soruldu.

E) Böyle bir durumla karşılaşacağımı hiç tahmin etmezdim.

Ne zamandır seninle sohbet etmiyoruz.

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlele

rin hangisinde vardır?

A) Yine çok çalışıp yorulduğu için hastalanmış.

B) Başlarda karşı çıktığım düşünceleri anlamaya çalışıyo

rum.

C) Memleketine uzun zamandır gitmek istiyordu.

D) Nasıl olsa akşam yine döneceğiz.

E) Ne kadar zamanın kaldı?

B 6.

Geçen haftaki toplantıda kalburüstü yazarlar bir araya geldi. ^
>-

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözün kattığı anlam e

aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? i
■5uı

A) Kendini beğenmiş insanların bulunduğu ortamlara girmek 

istemezdi.

B) Son kitabı çıktıktan sonra onun da yıldızı parlamaya baş

ladı.

C) Seçkin insanların sohbetine doyum olmaz.

D) Kahvede genelde yaşlı insanlar bulunuyordu.

E) insanlara hep tepeden bakan biriydi.

3. Emre, senin sözünü ettiğin şeylerden alabildiğine uzak bir 

insandır.

Altı çizili sözcüğün cümleye 

aşağıdakilerden hangisinde vardır?
kattığı anlam

A) Aşırı derece hassasiyeti onu bu hâle getirdi.

B) Biraz sabırlı olmayı öğrenmesi gerekiyor.

C) Ona yaklaşırken düşüncelerini gözardı etmeyin.

D) Pek çok insan bu konuda yanlış düşünüyor.

E) Biraz daha uğraşırsan başarabilirsin.

4. Bu zevkleri tadabilmen için daha çok çalışman gerekiyor.

Altı çizili sözcüğün cümlede kazandığı anlam aşağı- 
dakilerden hangisidir?
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A) Düşünmek

C) Anlatmak

E) Görmek

B) Yaşamak 

D) Öğrenmek

Yeni çıkan kitapları üstünkörü incelemiştim.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden 

hangisinde vardır?

A) Toplantıyla ilgili tüm ayrıntılar inceden inceye düşünül

müştü.

B) Kapıdan bakar bakmaz hızlıca dışarı koştu.

C) Çantadan çıkardığı elbiseleri özensizce dolaba koydu.

D) Dikkatlice incelediğim bu kitapta hiç hata bulamadım.

E) Estetik bir biçimde dizilen yiyecekler, müşterinin iştahını 

kabartıyordu.

Cummings’in şiirleri hiç de kolay şiirler değildir. Gramer 

kurallarına hiç yüz vermiyor. Hatta onları inadına karıştırıyor, 

ekler uyduruyor. Şiiri kendi kurallarına uyduruyor.

Bu parçada “Gramer kurallarına hiç yüz vermiyor." sözüyle 

aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Anlamsal derinlikli sözler seçme

B) Her kelimeyi seçerek kullanma

C) Sıra dışı konuları işleme

D) Dilin yapısıyla ilgili kurallara uymama

E) Şiirin şeklini önemseme

I. Dün akşam yine kendi kendime hayaller kurdum.

II. Hayal etmeyle biryere varılamayacağını daha anlamadın mı?

I. Yanlış düşünüyorsun bence, bütün gerçekler bir zaman
lar hayaldi.

II. Haklı olduğunu anladım galiba.

Bu konuşmaya dayanarak hayal etmeyle ilgili aşağıdaki 
sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) insana zaman kaybettirdiği

B) Gerçeklerin çıkış noktası olduğu

C) Her insanda bulunduğu

D) Başkalarına anlatılmayacağı

E) Gerçek yaşamdan farksız olduğu



9. “Gerçek edebiyat ürünleriyle tanışan insanlar, bütün yıkıcı 

etkilere karşı direnç kazanırlar. Çünkü edebiyat bize, gelip 

geçici olanın ötesinde hayata daha anlamlı ve çok yönlü ba

kabilme, insanlara ve dünyaya daha zevkli, daha geniş bir 

pencereden bakma imkanı sunar.” sözüyle anlatılmak iste
nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edebi eserler oluştukları zamana göre değerlendirilir.

B) Bütün insanların sevdiği bir edebi alan vardır.

C) Edebiyat, insanın hayatında olumlu değişiklikler yaratır.

D) Toplumun sosyal yapısıyla edebiyat arasında ilişki yoktur.

E) Edebi yapıtlar, çoğu zaman çağlarını aşarlar.

13. Tanpınar, her fırsatta şunu söylüyordu: “Yazı yazma reçetesi 

verenleri asla sevemem.”

“Yazı yazma reçetesi” sözüyle anlatılmak istenen aşağıda- 
kilerden hangisidir?

A) Başkalarına benzememeyi öğrenmek

B) Her devirde aynı şeyleri savunabilmek

C) Düşüncenin tutarlılığını ortaya koymak

D) Yazıları nerede yazacağını söylemek

E) Nasıl yazılacağı konusunda yönlendirmek

10. “Ben senin kalbini, sen benimkini yurt bildikten sonra, ayrı 

ülkelerde olmuşuz, ne fark eder?”

Bu cümlede “yurt bilmek” sözüyle aşağıdakilerden hangisi 
anlatılmaktadır?

A) Kendini oraya ait hissetmenin yanlışlığı

B) Kavuşma ümidini yitirmek

C) Mekânsal uzaklığın önemli olmadığı

D) Zamanla duyguların kaybolabileceği

E) Şartların sonuçları belirlediği

11. “Kelimeler aynamızdır bizim, en derin iç sesimizdlr. Dünyamı

zın sınırları kelimelerimizin gidebildiği ufuklar; hayatımızın ta

dı da onlara sığdırdığımız anlam kadardır.” sözüyle anlatıl
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşanılan her şeyi kelimelerle ifade etmek mümkün de

ğildir.

B) Kelimeler, insanın hayatı anlamasında doğrudan etkilidir.

C) Bütün dillerde aynı anlam taşıyan kelimeler dünya birlik

teliğini ifade eder.

D) Kelimelerle ifade edilemeyenler insanı bunaltır.

E) Dillerin yapılarını bilmek insana kolaylık sağlar.

ü
I ,  14. Hayatın olanağı akışı içinde kendimize bir yer edinmeliyiz, 
m

Bu cümledeki “Hayatın olağan akışı” sözüyle anlatılmak 

=  istenen aşağıdakilerden hangisidir?

>  A) Üst üste gelen olaylar zinciri

B) Sıra dışı olmayan, her zamanki gibi

C) Önemli bazı dönemler

D) Hayatın görünmeyen tarafları

E) Sosyal hayatın dışında

15. Okurların çoğu, sizi, kendisinin özne olduğu sınırlandırılmış 

bir mekana, hapsetmeye kalkar.

Bu cümlede geçen “kendisinin özne olduğu” sözüyle anla
tılmak istenen nedir?

A) Dışardan bakan biri gibi konuştuğu

B) Kimsenin derdiyle ilgilenmediği

C) Başkalarının görüşlerini dillendirdiği

D) Olaylara kendisinin yön verdiği

E) Sadece fıziken bulunduğu
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12. Yazdıklarıma şöyle bir baktığımda, küresel yazar Sezai 

Karakoç’tan etkilendiğimi gördüm.

Bu cümlede geçen “küresel yazar” sözüyle anlatılmak 

istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazarlığının dünya çapında kabul gördüğü

B) Eserlerinde çok genel konular işlediği

C) Kendine özgü bir duruşunun olduğu

D) Dili kullanma konusunda usta olduğu

E) Eser sayısının çok fazla olduğu

16. iyi okur, yazarın kalıbına giriveren değil, onunla tartışabilen 

okurdur.

Altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangi
sidir?

A) Anlatılan konuyu çok iyi anlayıp onunla özdeşleşen

B) Yazarın görüşlerini eleştirebilen

C) Dili anlamakta zorluk çekmeyen

D) Okuduğunu kolaylıkla anlayabilen

E) Yazarın bakış açısını benimseyip ona göre değerlendir

me yapan
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Sözcüğün Anlamı ve Yorumu - 1

1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerine göre 

daha genel anlamlıdır?

A) Bahçedeki gülleri ben yetiştirdim.

B) Çiçekleri neden sevmediğini anlamadım.

C) Bütün canlılar solunum yapar.

D) Bitkiler hakkında geniş çaplı bir araştırma yapıyor.

E) Kuşları çok seviyorum.

r
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5. Aşağıdakilerden hangisinde “çocuk” kelimesi ötekilerden 

farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Çocuklardan yaşlarına göre güç işler istenmemelidir.

B) Çocukların gelişmesi için çok iyi beslenmeleri gerekir.

C) Yeni yürümeye başlayan çocuklar sık sık düşerler.

D) Bu çocukların evlenip yuva kurmalarına biz yardımcı 

olduk.

E) Çocuklar, gizlilik kavramını zamanla öğrenirler.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamıştır?

A) Türk şiirinde en çok zengin kafiye kullanılmıştır.

B) Konulara farklı açılardan bakmayı öğrenmelisin.

C) Tek hücreli canlıları dün inceledik.

D) Gaz hâlindeki maddeler doğada yoğun olarak 

bulunmaktadır.

E) Topu, kornere atınca tehlike geçti.

3. “Çekmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Sandalyeyi kendine doğru çekebilirsin.

B) Pilav suyunu çekinceye kadar salata yapalım.

C) Şu koltukları biraz ileri çekelim.

D) Sofrayı biraz daha yukarı çekelim.

E) Tabağı önüne çekersen yemeği dökmeden yersin.

ÜC
5ı
> 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz 

J  anlamıyla kullanılmıştır?

■ü
¿ü A) Köyümüzün yolları kışın çamur oluyordu.

B) En tath sözleri hep senden duydum.

C) Kestiği kumaş bize yetmedi.

D) Elindeki vara daha geçmemişti.

E) Kafamdaki şapka vere düştü.

7. Bu işi nasıl olsa bitireceğim.

Yukarıdaki cümleye, altı çizili sözcüğün kattığı anlam 

aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) ileri geri konuşmalarına hiç fırsat vermeyeceğim.

B) Kaba davrananları hemen cezalandıracağım.

üc C) Yola yorgun çıkmanın sakıncalarını anlatacağım.
5ı
ra>_ D) Evdeki eski eşyaların tümünü onaracağım.

E E) Olayın gerçek sorumlusunu er geç öğreneceğim.
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4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi nicelik bildir
mektedir?

A) Mavi yakalı görevliyi tanıdım.

B) Onu görünce sevinçle yerimizden kalktık.

C) Evdeki temiz çamaşırları dolaba koy.

D) Dün aldığım dört ekmek halen duruyor.

E) Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bakmak” sözcüğü 

diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Yukarıya bakınca uzun bir bina olduğunu gördüm.

B) Bütün sınıflara baktım; ama kimseyi bulamadım.

C) Boğaza bakabildiğim tek oda burasıydı.

D) Annem gidince kardeşime ben baktım.

E) Baktığım her yerde seni görürüm.



9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan sözcüklerin 
tamamı somut anlamlıdır?

A) Kırılan vazoyu yola attı.

B) Sınav kaygısı uykularımızı kaçırmamalı.

C) Mutlu olmak her zaman mümkündür.

D) Herkes acılarımızı paylaşmak istemez.

E) Sevinçle birbirimize sarıldık.

10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlı 
değildir?

A) Böyle kapalı konuşarak bizi merakta bırakma.

B) Temiz bir Türkçeyle şiirler yazıyor.

C) Bu konu hakkında derin bir araştırma yok.

D) Kesilen etleri buzluğa koyduk.

E) Şimdi gözüme girdin.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ' tat" sözcüğü diğerlerin
den farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Kitap okumaktan aldığı tadı başka bir şeyden almıyor- 

muş.

B) Ona bütün mutlulukları tattırmak istiyordu.

C) Yemeğin tadına bile bakmadan evden çıktı.

D) Hayatın tadı bazen bir avuç gökyüzünde gizli olabilir.

E) Geniş bir evde oturmanın tadı çok az şeyde vardır.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez içindeki kav
rama uyan bir anlam yoktur?

A) Böyle küçük bir köyde yaşamaya artık itiraz etmiyor. (Ka

nıksama)

B) Yazar, yazmak için uygun ortamın aranması gerektiğini 

öneriyor. (Salık verme)

C) Evi sattığım için şimdi çok pişmanım. (Hayıflanma)

D) Karşılaştığımız sorunları hep görmezden geliyor. (Yadsı
ma)

E) Toplantıda alınan kararları asla kabul etmeyeceğini söy

lüyor. (içselleştirme)

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlaştırma yapılmıştır?

A) Kolay kazanılan para, tembellik getirir.

B) Onu görünce çölde su bulmuş yolcu gibi rahatlıyorum.

C) Çözümde görev almayanların konuşma hakları yoktur.

D) Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen, sevmiyor demektir.

E) Özünde gülünç olan şeyler, mizahın koşulu olamaz.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “almak” sözcüğü “anla

mak” anlamında kullanılmıştır?

A) Yandaki oda bence eşyaların hepsini alır.

B) Aldığı evden memnun kalmayınca taşındı.

C) Söylediklerimi tekrara gerek bırakmıyor, tek anlatışta alı

yordu.

D) Saçları çok uzamış, yarın biraz aldıracak.

E) Almadığı paraların hesabını vermek zorunda kalmıştı.
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12. “Görmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“farkında olmak" anlamında kullanılmıştır?

A) Bu kadar yolu seni görmek için geldik.

B) Görmediğimiz konulardan soru sorulmayacakmış.

C) Yanlış yaptığını görünce o da bize hak verdi.

D) Alacağımız evi görmeden karar verdiğimiz için pişman 

olduk.

E) Gördüğüm filmlerin içinde en güzeli sonuncusuydu.

16. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıy
la kullanılmıştır?

A) Karanlık çökünce hepimiz korkmaya başlamıştık.

B) Bu metinde derin anlamlar aramaya gerek yok.

C) Sert domatesleri seçerek poşete doldurmaya başladı.

D) Tartışmaların alevlenmesinde onun da payı var sanırım.

E) Görüntü kirliliği oluşturan yapılar seneye yıkılacakmış.

Sözcüğün Anlamı ve Yorumu - CEVAP ANAHTARI Test - 3
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Sözcüğün Anlamı ve Yorumu - II

1. “Senden böyle bir davranışı beklemiyorduk.”

"Beklemek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümle
deki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Vatanı beklemek görevini biz devraldık.

B) Bir saattir bekliyoruz; ama gelmedi.

C) Daha iyi bir okul kazanacaksın diye bekliyorduk.

D) Bizi beklemeden gitmiş olmalılar.

E) Otobüs beklerken çok sıkılıyorum.

r % 100 ALES
SÖZEL YETENEK j

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden han
gisi gerçek anlamda kullanılmamıştır?

A) Sokağın kör noktasında durmuş bekliyordu.

B) Arabanın kapısını açamadığım için burda kaldım.

C) Yarın da su akmazsa vardım çağırırız.

D) Kalın bir sopayla hırsıza vurdu.

E) Yeşil tepelerin altındaki bitkiler çeşit çeşitti.
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2. Aşağıdakilerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur?

A) Misafirler gidince çok yorgun olduğum için hemen uyu

dum.

B) Temiz bir toplum hepimizin ortak emeliydi.

C) Onu en çok sevdiren tatlı diliydi bence.

D) Aydınlık bir geleceği hak eden çocuklarımız için çok ça

lışmalıyız.

E) Acı da olsa bu haberi herkes duyacak.

|  6. idarecilerin yokluğundaki boşluğu doldurmak gerekiyor.

“Boşluk” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu 

cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Şoför, boşluklara doğru ilerlememizi söyledi.

B) Ev ile arsa arasındaki boşluk doldurulacak.

C) Babamın gelmediği gecelerde evde bir boşluk hisseder

dim.

D) Büyük bir boşlukta bunları serelim.

E) Boşluk bırakmadan yazıyorum.

3. Aşağıdakilerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmıştır?

A) Suyun sesi beni hep dinlendirmiştir.

B) Dallarda salınan çocuk salıncakları ağlasın.

C) Simsiyah saralım bezlerle dağları, rüzgârları.

D) Tıkırtılar arttıkça daha da korkuyorduk.

E) Kırmızı balonlar bizsiz kaybolsun gökyüzünde.
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7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı
dır?

A) Bir noktaya dikkat çekmek istiyorum.

B) Salonun perdelerini kim yıkayabilir?

C) Bakış acını değiştirmen gerekiyor.

D) Anlamadığım tek konu edatlardır.

E) Sabaha kadar durmadan çalıştık.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özelden genele bir 
sıralama yoktur?

A) Roman en cok beğenilen edebi türdür.

B) Serce bu mevsimde görülmeyen tek kustur.

C) Sinan, bence güzel bir addır.

D) Mavi bana huzur veren tek renktir.

E) Meslek denildi mi marangozluk gelir aklıma nedense.

8. I. Bu arabayla bu yol çekilmez.

II. Çektiğimiz fotoğraflar çıkmamış.

III. Adayımız seçimlerden çekilmişti.

IV. Çekip gitmek istiyorum buralardan.

V. Çocuğun saçlarını çekip durma.

“Çekmek” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik
anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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9. ‘‘Okumak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

"yorumlamak” anlamında kullanılmıştır?

A) Okuduğum şiiri kimse duymamış.

B) İsmi okunanlar salonda toplanacak.

C) Herkes hayatı farklı okuyor.

D) Okumak için çok çaba sarf etti.

E) Kitap okumayı sürdüremiyorum.

10. “Çıkarmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

doğrudan gözlenemeyen bir eylemi belirtmektedir?

A) Bu kötü düşünceleri kafamdan çıkarmam kolay olmadı.

B) Dosyaları çekmeceden çıkarıp çantasına koydu.

C) Çıkardığı çorapları makineye attı.

D) Bu ekmekleri fırından yeni çıkarmışlar.

E) Dün işlediklerimizin özetini bugün çıkardım.

11. -  Şafak sökerken köyden ayrıldık.

-  Bizimki henüz okumayı sökemedi.

-  Tahtadaki çiviyi sökmeye çalışıyor.

-  Ağaçları sökmeden inşaata başlayamayız.

-  Annem eski kazağını söktü.

"Sökmek” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik 

anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcüğe yer 
verilmemiştir?

A) Dün geceki misafir sabaha kadar horladı.

B) Havlama seslerini duyunca çok korktuk.

C) Uzaktan at kişnemeleri duyuluyordu.

D) Derenin şırıltısı bize mutluluk veriyordu.

E) Kedi acı acı miyavlıyordu.

13. I. Onun böyle davranmasına önce bir anlam veremedim.

II. Bir zamanlar ben de sevahati severdim.

III. Bu ise vıllarca emek vermiş bir insandı.

IV. Çoktandır bövle düzel bir film izlememiştim.

V. Eskiden burada vemvesil bir orman vardı.

Bu cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcükler birbirine 

yakın anlamdadır?

A) İve IV B) II ve III C) II ve V

D) III ve IV E) III ve V

Üc
31

™ 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamında 

|  kullanılmış bir sözcük vardır?
£
■5
£  A) Davranışlarında ölçülü olmayı öğrenmelisin.

B) Yarıçap hesaplamayı dün öğrendik.

C) Bugün hiç derş çalışacak havada değilim.

D) Uzun yolculuklar çoğu insanı sıkar.

E) Yeni aldığım elbise büyük geldi.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük 

kullanılmıştır?

A) Köydeki sessizlik bazen beni korkutuyordu.

B) Uzaktan yemyeşil görünen dağlara çıkmayı çok isterdim.
Üc C) Hissettiklerimi hep yazardım.
5ı
ra>_ D) Yazarken sözlerimin uyaklı olmasına dikkat ederdim.

E E) Kar yağdığında buralar daha güzel olur.

-B
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16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin tümü ger
çek anlamda kullanılmıştır?

A) Kitabı farklı bir gözle değerlendirdim.

B) Şirketin batmasına o sebep olmuştu.

C) Alevlenen tartışmalardan bir sonuç çıkmadı.

D) Bu kadar aç olduğunu bilseydim, daha çok yemek yapardım.

E) Karnı doydu ama gözü doymadı.
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SÖZEL YETENEKSözcüğün Anlamı ve Yorumu - ili

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş (eş sesli) bir 

sözcük kullanılmamıştır?

A) Biraz önce kır saçlı bir adam içeri girdi.

B) Ocakta unuttuğumuz su taştı.

C) Yüz sayfa kitap okumadan uyuma.

D) Herkes barış için çalışmalıdır.

E) At sahibini görünce sakinleşti.

5.

2. “Artık daha tutumlu olmak zorundayız.”

“Artık” sözcüğünün bu cümleye kattığı anlam aşağıdaki 
altı çizili sözcüklerin hangisinde vardır?

A) O zamanlar her şeyin farkında olduğumu sanıyordum.

B) Belki de bir daha buralara gelemeyeceğim.

C) Gelir gelmez seni sordu ve uyudu.

D) Bundan sonra eve erken geleceksin.

E) Yarından sonra okullar tatil olacak.

3. Aşağıdakilerin hangisinde “parlamak” sözcüğü “güçlü bir 

ışık çıkarmak" anlamında kullanılmıştır?

A) Güneş ışıkları altında ayna parlıyordu.

B) Yere dökülen benzin birden parladı.

C) Gözlerimin içinde değecek kadar yakında bir ışık parladı. ^

D) Özverili öğretmenleri sayesinde eğitim hayatında birden ç 

parladı. m
E) Kağan'ın yüzünde bir çocuk sevinci parladı. e

5
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4. I. Bu sefer taşın üstünden inip yere oturdu.

II. Ağzındaki lokmayı dilinin üstünde gezdiriyordu.

III. Bir liranın üstünü getirip babasına verdi.

IV. Bir akşamüstü ona derdimi anlattım.

V. Üstünü çıkartıp yeni elbise aradı.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerdeki “üst” sözcüğü 

kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

“Daha yemekle kitap hakkındaki olumsuz fikirlerimi ifade 

edecektim ki..."

Yukarıdaki altı çizili kelime aşağıdakilerden hangisine 

anlamca en yakındır?

A) Kendisine bu konuda daha dikkatli olması gerektiği söy

lenmişti.

B) Okurken biraz daha yavaş ilerlemesi, harfleri yutmasını 

ortadan kaldıracaktır.

C) Onun, daha ne işler yapacağını kestirmek oldukça zordu.

D) Geç gelen mutluluklar, daha kalıcı izler bırakır insanda.

c E) Daha ne duruyorduk, düşmanın en zayıf noktasını öğ- 

m renmişken.

~  6. “Atmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen 

>■ anlamına uygun olarak kullanılmamıştır?

A) Koymak, yerleştirmek: Gereksiz eşyaları çatıya attık.

B) Ertelemek: Bakanlık, görüşmeleri ileri bir tarihe attı.

C) Görevine son verilmek: Komşumuz geçen hafta işten 

atılmış.

D) Yerini değiştirmek, bilindiği yerden başka bir yere getir

mek: Bilmediğim soruların hepsini attım; ama tutar mı 

bilmiyorum.

E) Fırlatmak, uzağa savurmak: Asker, kafasını siperden çı

karıp elindeki bombayı düşmanın üzerine attı.

7. -  Yeşile çalan gözleri vardı.

-  Çaldığı eşyalarla birlikte yakalanmış.

-  Kapıyı çalmadan içeri girdi.

-  Cüzdanı çalınınca çok üzüldü.

-  Telefon çalınca bebek uyandı.

“çalmak" sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik 

anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8. Aşağıdakilerin hangisinde “çevirmek” sözcüğü “kötü bir 

duruma getirmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Annesi onları çevirip doğruca okula götürmüş.

B) Bu konuda sözü işine geldiği gibi çevirdi.

C) Kızdığı arkadaşına başını çevirmeden cevap verdi.

D) Yeni aldığım kazağı paçavraya çevirmişsin.

E) Küçücük yaşına rağmen evi o çekip çeviriyordu.



9. “Almak” sözcüğünün aşağıdaki açıklamalarından hangisi 
birlikte verilen örnek cümleye uygun değildir?

A) Gidermek, yok etmek: Uzaktan gelen telefonlarda sesi 

alamıyorum.

B) Kısaltmak, kesmek: Ahmet, saçlarından biraz aldırmış.

C) içine sığdırmak: Bu araba on kişiyi almaz.

D) Geçirmek, sızdırmak: Denizin ortasında gemi su almaya 

başladı.

E) Fethetmek: Türkler Anadolu’yu zorlukla aldı.

10. “Organ adlarının doğayla ilgili kavramlara aktarılmasıyla 

sözcüklere yan anlam kazandırılır.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan anlamda kullanılmış 

bir sözcük yoktur?

A) Köprünün ayakları çürüdüğü için köprü çöktü.

B) iki diş sarımsak yemeğin tadını değiştirdi.

C) Dağın başından duman eksik olmazdı.

D) Makinenin kolunu aşağı doğru çevirdi.

E) Dilin tadına varmış yazarları okumak zevklidir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nicel 
anlamlıdır?

A) Beş gün sonra eve dönebiliriz.

B) Bütün sıcak dostluklar bitmeyecek gibi görünür.

C) Yalnız insanların zengin iç dünyaları vardır.

D) Kahverengi eteğiyle mavi kazağı çok uyumsuzdu.

E) Her toplumda geniş insanlara ihtiyaç vardır.

12. I. Bunları oraya götürmek epey zaman alır.

II. Elini saçlarına götürüp kırmızı tokasını çıkardı.

III. Polisler onu evinden götürmüşler.

IV. Hamalın biri, sırtına koca bir ayna vurmuş, götürüyordu.

V. Hastalık bütün hayvanları götürmüştü.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde 

“götürmek" sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

A) l - l l  B) l l - l l l  C) IV -V  D) I - III E) I - IV

13. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük nitel anlamlı
dır?

A) Çocuğun hiçbir kötü alışkanlığı yoktu.

B) Masamda birkaç şiir kitabı duruyordu.

C) İlçenin büyüklüğü hakkında kesin bir bilgi yoktu.

D) Kent geniş bir ovanın üzerine kurulmuştu.

E) Yüksek dağların başı dumanlıydı.

14. Aşağıdakilerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmıştır?

A) Ağaçta öten kuşlardan yüksek bir ses çıktı.

B) Atın kişnemesi beni tedirgin etti.

C) Aniden patlayan tekerlek hızımızı düşürdü.

D) Suyun yüzeyindeki pırıltılar insanı rahatlatıyor.

E) Gözleri onu ararken ışıl ışıldı.

15. Bir duyuyla ilgili bir kavramın başka bir duyuya aktarılmasına 

duyu aktarımı denir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangi
sinde duyu aktarımı vardır?

A) Telefonu açtığımda yumuşak bir ses babamın evde olup 

olmadığını sordu.

B) Ekmek bıçağınız çok keskinmiş.

C) Sert bir yatakta sabaha kadar kıvrandım.

D) Acı yemekleri yemek onda alışkanlık olmuş.

E) Yumuşak yataktan kalkmak istemiyordu.
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Sözcükler Arası Anlam İlişkileri SÖZEL YETENEK J
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler 

birbirleriyle karşıt anlamlı olarak kullanılmamıştır?

A) Uzun hikâyelere kıyasla kışa hikâyeleri daha çok 

seviyorum.

B) Sevdiği ve sevmediği elbiselerini ayırdı.

C) Bayat ya da taze kaç ekmek bulursan al.

D) Böyle gürültülü bir ortamda sessizliği çok özlüyorum.

E) Gittiği yoldan geri geldi.

Saatler süren yolculuktan sonra yemyeşil ormanları görünce 

sıcak sohbetlerimize ara vererek güzel yeşilliği seyretmeye 

başladık.

Parçada altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla 

kullanılmıştır?

A) yolculuk

B) görünce

E) yemyeşil

C) sıcak

D) güzel
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2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylamaya örnek 

yoktur?

A) Bu yaz, Reşat Nuri’yi okudum.

B) File bekçimiz bu maçta da çok başarılıydı.

C) Taze olan derya kuzularından iki kilo aldık.

D) Ulu önderi bu yıl da törenlerle andık.

E) Başbakan yavru vatanı ziyaret etti.

İ 6. 
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“Güçlü” sözcüğünün 

hangisidir?
eş anlamlısı aşağıdakilerden

A) Zayıf 

D) Kuvvetli

B) Zengin 

E) Güçsüz

C) Kibirli
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş bir sözcük kulla

nılmıştır?

A) Bir bıçakla sökülüp alınıyordu sanki yüreğimiz.

B) Aşkın bir adı da yorulmamaktır.

C) Kavuşmak vakti gelmişti sevgilisine.

D) iç bu geceyi tek yudumda ey gönül.

E) Ağlama sevgilinin yokluğuna bir kere.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek 

anlamında kullanılmıştır?

A) Saatlerce oynadığımız için çok acıktık.

B) Bu sınavda öğrencilerin çoğu döküldü.

C) Sözlerindeki incelik herkesi etkilemişti.

D) Bu kadar dar düşünmemelisin.

E) Dışarda çok durdum, güneş çarptı.

4. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, aralarındaki anlam 

ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) U zak-yakın  B) Şişman-zayıf

C) B aş-ka fa  D) Ucuz-pahalı

E) ileri - geri

8. Aşağıdakilerden hangisinde dolaylamaya yer verilmiştir?

A) Beyaz Saray, Irak’tan çekilmeyeceğini açıkladı.

B) Saksıların hepsini sulamayı unutma.

C) Sezai Karakoç’u ne zamandır okumuyorum.

D) Bu yıl bacasız sanayide patlama bekliyoruz.

E) Mısır, en çok Karadeniz’de yetiştirilir.



9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler 
bir arada kullanılmıştır?

A) Bilenle bilmeyen bir değildir.

B) Eski elbiselerini bir yoksula verdi.

C) Pahalı elbiseleri her zaman ucuz olanlara tercih ederim.

D) Yakın bir zamanda iyi bir iş bulacak.

E) Gidip gitmeme konusunda karar veremedi.

10. Bir duyumuzla ilgili bir kavramı başka bir duyumuz için kul

lanmaya duyu aktarması denir.

Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya örnek 

bir kullanım yoktur?

A) Yaşlı kadın yanındaki çocuklarla çok tatlı konuşuyordu.

B) Ben ilkokuldayken çok olgun bir öğretmenimiz vardı.

C) Sıcak renkler sana her zaman çok yakışır.

D) Kazanın gerçekleştiği alandan acı bir çığlık duyuldu.

E) Yüzüme o olaydan sonra ekşi bir bakış fırlattı.

11. -  içeride anahtarın acı bir gıcırtıyla döndüğünü duydum.

-  Bir şey söylemek istememesine rağmen tekrar döneceği

ni seziyordum.

-  Bana doğru döndüğünde olanları anlamıştım.

-  Dikmen yolları mabede adak için gidenlerin yollarına 

dönmüştü.

Aşağıdakilerden hangisi “dönmek” sözcüğünün bu cümle
lerde kazandığı anlamlardan biri değildir?

A) Hareket etmek B) Değişmek C) Yönelmek

D) Benzemek E) Geri gelmek

12. I. Yarım yamalak İngilizcesiyle bir şeyler anlatıyordu.

II. Bu işten çatır çatır para kazanıyorlar.

III. Çat pat bir matematik bilgisi vardır.

IV. Düşe kalka geldik hepimiz bugünlere.

V. Aşağı yukarı işim bitti sayılır.

Bu cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler birbirine 

yakın anlamlıdır?

A) I ve II. B) II ve V. C) I ve V.

D) I ve III. E) III ve IV.

13. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme cümleye farklı bir 
anlam katmıştır?

A) Ona deste deste para verdim.

B) Demet demet çiçek topladık.

C) Bize zaman zaman uğrar.

D) Sokak sokak kiralık ev aradık.

E) Avuç avuç altınları vardı.

14. “Mahalle, seçimlerin sonucunda muhtar olacak kişiyi çok 

merak ediyordu.” cümlesinde altı çizili sözcük başka bir söz

cüğün yerini benzetme amacı olmadan tutmaktadır.

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekiyle özdeş bir 
kullanım söz konusudur?

A) Sporcular heyecanla koşunun başlamasını bekliyordu.

B) Taze taze derya kuzularını alıp gitti.

C) Kaldırım taşları hüzünle bakıyordu bize.

D) Dergimizin bu ayki sayısı çok renkliydi.

E) Öğretmenin kararına sınıf itiraz etti.

15. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme anlamsal kuruluşu 

bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Konuyu az çok biliyorum.

B) Onunla acı tatlı günler paylaştık.

C) Aşağı yukarı on yıldır evden ayrıyım.

D) Er geç bu iş bir sonuca bağlanacak.

E) Ufak tefek bir adam binaya girdi.

16. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi 
yoktur?

A) Yeni bir yol bulmak için uğraşıyoruz.

B) Kar, sabahın ilk saatlerinde başladı.

C) Bir avdır bu odada bos duruyorsun.

D) Ona bu kadar yüz vermemelisin.

E) Dik bir yokuştan tırmanıyordu.
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'k y / Deyimler - Atasözleri - İkilemeler * I SÖZEL YETENEK

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla 

birlikte verilmiştir?

A) Senin hakkında ağzı sıkı biridir deniliyordu.

B) Bu yıl da kemerleri sıkmamız gerekiyor.

C) Onun bu işi yapacak dinçlikte, eli ayağı tutan biri 

olduğunu düşünüyorum.

D) Geçen haftaki toplantıdan da elimiz boş döndük.

E) Yeni müdürümüz gözü çok açık biriydi.

ü
2. “Denilebilir ki buraların en çalışkan, en becerikli, en yırtıcı E

zn
adamıdır adeta...” £

Bu söz aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse, kendi- J  

sinden söz edilen kişinin olumsuz bir yönü belirtilmiş =  

olur?

A) Ne kendi ekmeğiyle oynatır, ne de başkalarınkiyle.

B) Ekmek elden su gölden demez.

C) Ekmek aslanın ağzında olsa bile.

D) Ne yapar eder bir ekmek kapısı bulur.

E) Başkalarını ekmeğinden etse bile.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan 

sözcükler tek başlarına kullanılamaz?

A) iri iri üzüm tanelerini yedim.

B) Olayla uzaktan yakından ilgisi yoktu.

C) Çantasına hep ıvır zıvır şeyler koymuş.

D) Yalan yanlış bilgiler işimize yaramaz.

E) Ne olduğunu açık açık anlatmalısın.

4. Aşağıdakilerden hangisinde birden fazla deyim 

kullanılmıştır?

A) Herkesin kazanmak için can attığı okulu kazanınca se

vinçten ağzı kulaklarına varıyordu.

B) Onun da gelmesi için çok dil döktük; ama gelmedi.

C) Pot kırdığını anlayınca bir daha da konuşmak istemedi.

D) Bu işte başarılı olabilmek için her şeyi göze aldım.

E) Onu karşımda görünce donup kaldım.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanıl

mıştır?

A) Müdür olunca onun da burnu büyüdü, artık bize selam 

vermez oldu.

B) Büyük ikramiye ona çıkınca etekleri zil çalıyordu sevin

cinden.

C) Yaptığı saygısızlıkla oradakilerin gözlerini kamaştırmıştı.

D) İğneden ipliğe kadar eşyalarını toplamış, taşınmaya ha

zırlanmıştı.

E) Kendini hararetle savunmuş; kendine toz kondurmamıştı.

6. Bir işin gerçekleşmesinde zahmet çekilmemiş olması gere

kenden fazla bir efor sarf edilmemişse ve bu gerçekleşen iş

ten de başkası yararlanmışsa bunun için yararlanan kişinin 

başına kalkmak doğru değildir.

Yukarıdaki durumu ifade eden atasözü aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Kuş kanadına kira istemez.

B) Düğün aşıyla misafir ağırlanmaz.

C) Papaz her gün pilav yemez.

D) Elle gelen düğün bayram.

E) Demir, tavında dövülür.

7. “Yüzünden kan damlamak” deyimiyle anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir?

^  A) Ağır hasta olmak

£ B) Çok sinirli olmak

m C) Utancından kızarmak

E D) Sağlıklı olduğu yüzünden anlaşılmak

= E) Çok şişman olmak
TJUl
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8. “Kendi derdine çare bulamayan kişiden aynı durumda olan 

başkası yardım beklememelidir." anlamına gelen atasözü 

aşağıdakilerden hangisidir?

A) iyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak olmazdı.

B) Kelin ilacı olsa başına sürer.

C) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.

D) Dostuk başka alışveriş başkadır.

E) Her kuşun eti yenmez.



9. Türkçede “el” sözcüğüyle kurulmuş birçok deyim vardır. 

Ortada kimsecikler kalmadığı anlamında el ayak çekilmek. (I) 

yapmakta olduğu bir işi artık yapmama durumuna geçmek 

için el çekmek. (II) parasını, malını harcayıp bitirmiş olmak 

için elde avuçta bir sev kalmamak, (III) bir şeye herhangi bir 

yolla sahip olmak için elde etmek. (IV) becerikli, her işi yapa

bilen için eli masalı (V) deyimleri kullanılır.

Numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır?

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

13. I. Bitli baklanın kör alıcısı olur.

II. isin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar.

III. Kurt, dumanlı havayı sever.

IV. Topalla gezen aksamayı öğrenir.

Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi yakın anlamlıdır?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.

D) II. ve IV. E) l.ve lV .

10. Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerden hangisi, 
ötekilerden farklı bir yolla oluşturulmuştur?

A) Benimle ileri geri konuşmalar yaptı.

B) Az çok ben de anlarım bu işlerden.

C) Yalan yanlış bilgilerle bir yere varamazsın.

D) Burada aşağı yukarı iki saattir bekliyorum.

E) İyi kötü geçinip gidiyoruz.

11. Derdi olan acı çeker, ağlar; çaresizliğine üzülür. Aşka düşen 

kimsenin ise içinde duygular, tutkular kaynaşmaktadır. Bunları 

dışına vurup ferahlamak isteği onu durmadan söyletir.

Yukarıda açıklaması verilen atasözü aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Boş çuval ayakta durmaz.

B) Kılıç, kınını kesmez.

C) Kesilen baş, yerine konmaz.

D) Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek oraya gider.

E) Dert ağlatır, aşk söyletir.

12. Aşağıdakilerin hangisinde deyim, kullanıldığı cümleye 

uygun düşmemiştir?

A) Bilirim onu, ana kuzusudur öyle zora gelemez.

B) Babasının kaza yaptığını duyunca üzüntüden ağzı kulak

larına vardı.

C) Sabaha kadar uyumadığından uykusuzluktan gözleri kan 

çanağına dönmüştü.

D) Şehre göçünce onu kanatları altına alıp her konuda ona 

yardımcı oldu.

E) Onunla çok seyrek, kırk yılın başında bir görüşebiliyoruz.
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14. Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi mecaz 
anlamlı değildir?

A) Yükte hafif, pahada ağır ne varsa yanımıza alıp gittik.

B) Bu mahalleden taşınınca burnu büyüdü.

C) Kötü davranışları onun gözden düşmesine yol açtı.

D) Ev sahibimiz bize aba altından sopa gösteriyordu.

E) Kendi kazdığı kuyuya düştüğünü fark etti.
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15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla 

birlikte verilmiştir?

A) Sınav sonuçlarının açıklanacağı gün yaklaştıkça içim içi

me sığmıyordu.

B) Bu yıl da hevesimiz kursağımızda kaldı, istediğimizi elde 

edemedik.

C) Başarılı olmak istiyorsan hiç bir şeyi hafife almamalısın.

D) Kısa sürede herkesin güvenini kazanmayı başarmıştım.

E) Dönen dolapları anlaması için bu kadar zaman geçmesi 

gerekiyormuş.

16. “Emek çekilmeden ele geçen para; gereksiz yerlere harcanır, 

boşa gider.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden han
gisidir?

A) Sel ile gelen yel ile gider.

B) El atına binen tez iner.

C) Mermer iyi taştan, iyilik iki baştan.

D) Mızrak, çuvala sığmaz.

E) Gelen gideni aratır.
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1. Aşağıdaki deyimlerden hangisi ‘‘yetersiz durumu ile büyük 

iş yapanların arasında yer almaya yeltenmek" anlamındadır?

A) Saman altından su yürütmek

B) Nabza göre şerbet vermek

C) Çorbada tuzu bulunmak

D) Topal eşekle kervana karışmak

E) Tuttuğunu koparmak

% 100 ALES 
S Ö m  YETENEK J

5. Türkçede dil sözcüğüyle ilgili birçok deyim vardır. Suçlu 

olduğu halde saygısızca konuşan kişi için dili bir karış, (I) her

kes tarafından konuşulan bir şey için dilden dile dolaşmak,(II) 

inandırmak ya da yaranmak için karşısındakinin hoşlanacağı 

şeyler söyleyip durmak için dil dökmek,(III) bir şeyi bildiği hal

de utangaçlıktan konuşulmadığı için dil ağız vermemek,(IV) 

anlatılması kolay; ama yapılması zor şeyler için dile kolay(V) 

deyimleri bunlara örnektir.

Numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır?

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

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş 
vardır?

A) Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.

B) Balık baştan kokar.

C) Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir.

D) Çok bilen çok yanılır.

E) Çok söz yalansız olmaz.

“İç” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim 

içinde yer almamıştır?

A) Böyle bir durum karşısında insanın içi eriyor.

B) Onu gördüğümde içim açıldı.

C) içine ekmek koyduğumuz poşet kaybolmuş.

D) İçimi dökebileceğim hiç arkadaşım kalmamıştı.

E) O adamla tekrar görüşmek içimden gelmedi. İD
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6. “Ateşli hastalık ya da öfkeden gözleri kızarmış ve parlamış 

olmak." anlamına gelen deyim aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Göz kamaştırmak

B) Gözleri buğulanmak

C) Gözleri çakmak çakmak olmak

D) Gözü dönmek

E) Gözleri yaşarmak

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çok sinirlenmiş olma 

anlamı veren bir deyim kullanılmıştır?

A) O, durumunu hiç kabul etmez; hep kan kusar, kızılcık 

şerbeti içtim der.

B) Kardeşim büyüdükçe burnunun dikine giden biri oluyordu.

C) Öğretmen, sınıfın hâlini görünce küplere bindi.

D) Yüzünden kan damlayan bu adamı hep görüyorum.

E) Dilini tutmasını bilmeyenlere sır vermek aptallıktır.

4. Aşağıdaki ikilemelerden hangisinin anlamsal kuruluşu 

diğerlerinden farklıdır?

A) Bazı üyelerin abuk sabuk konuşmaları bizi rahatsız etti.

B) Bu saatlerde etraftan ses seda gelmezdi.

C) Yalan yanlış ifadelerle kendini haklı çıkarmaya çalışıyor.

D) Davette eş dostla sohbet ettik.

E) Ağaçlı yolda sessiz sakin ilerliyorduk.

I. O gün yine pot kırmış, hepimizi zor durumda bırakmıştı.

II. Onu en iyi ben tanırım, şeytana pabucu ters giydirir.

III. Mehmet öyle bir gaf yaptı ki sorma gitsin.

IV. Gördüklerim karşısında dilim tutulmuştu.

V. Her gün biraz daha sabrımı taşırıyor.

Yukarıdaki cümlelerde kullanılan deyimlerden hangi ikisi 
aynı anlamdadır?

A) I. ve IV.

D) I. ve III.

B) II. ve III.

E) II. ve V.

C) IV. ve V.
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A) En kolay iş yemek yemektir; çiğnemeyince boğazdan 

geçmez.

B) Boş davuldan çok ses çıkar.

C) Her koyun kendi bacağından asılır.

D) Sakınan göze çöp batar.

E) Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Kısmet, gökten zembille
inmez.” atasözüyle anlamca çelişir?

10. Bir sözü söylerken veya bir işi yaparken en uygun zamanı

seçmeye dikkat etmek gerekir, aksi takdirde------atasözünün

vermek istediği mesajın muhatabı biz olabiliriz.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki atasöz
lerinden hangisi getirilebilir?

A) Açtırma kutuyu söyletme kötüyü.

B) Vakitsiz öten horozun başını keserler.

C) Dost başa düşman ayağa bakar.

D) Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir.

E) Bulanık su, balıkçının yarı kazancıdır.

11. insanlar en imkânsız durumları benimsese bile, aileleri içinde 

başka bir çilenin barınmasına razı olamazlar. Her ailenin bağımsız 

yaşama isteği vardır. Bu nedenle atalarımız şöyle der:.....

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki atasözle
rinden hangisi getirilebilir?

A) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

B) Danışan dağı aşmış, danışmayan yolda kalmış.

C) Büyük balık küçük balığı yutar.

D) Dağ ne kadar yüce olsa, yol üstünden aşar.

E) Dağ dağ üstünde olur, ev ev üstünde olmaz.

12. Aşağıdakilerin hangisinde yansıma sözcüklerin yinelen- 
mesiyle oluşmuş ikilemeye yer verilmiştir?

A) Pazardan kızlara incik boncuk aldık.

B) Eşyaları eciş bücüş toplayıp taşıdılar.

C) Dışarıda püfür püfür bir rüzgar esiyor.

D) Bu işi düşüne düşüne tatlıya bağlayacağız.

E) Bizi saçma sapan işlerle uzun süre oyaladınız.

13. I. Dünyada yaptığın kötülükler sana kabir azabı çektirir.

II. Annen seni kadir gecesi doğurmuş, her işin yolunda 

gidiyor.

III. Anlattıklarından bir şey anladıysam arap olayım.

IV. Sağlık her şeyden önemlidir, bunu asla unutmayalım.

V. Bütün söyledikleri doğruydu, ona inanmalıydım.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde deyim 

kullanılmamıştır?

A) l - V  B) I I - IV C) IV -V

D) I I I - IV  E) l - l l l

üc
14. Aşağıdakilerin hangisinde cümlede kullanılan deyim 

^  açıklamasıyla verilmiştir?

~  A) Biz seni idare ederiz, sen işlerini çabuk bitir.
UJ* B) Bugün geleceğiniz içime doğdu, bütün hazırlıkları bitir

dim.

C) Sorduğumuz sorulara cevap vermiş, ifadesini tamamla

mıştı.

D) Artık yaptıklarınız bize kabak tadı verdi.

E) Kafa kafaya verip sorunları çözmeye çalıştık.

15. Adamcağız o kadar hastalanmış ki bir deri bir kemik kalmış.

Yukarıdaki cümlede kullanılan deyime en yakın anlamlı 
İfade aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Sen ne dersen de kuzguna yavrusu şahin görünür.

B) Bütün sıkıntılar onu çok yıprattı adeta iğne ipliğe döndü.

C) Evi sırtında oradan oraya gezen bir gezgindi.

D) Çiçekler burcu burcu kokuyor, insanı mest ediyordu.

E) O her şeyi başarır, onun eli her işe yatkındır.

16. “Herkes ne ederse kendine eder.”

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıda verilen atasö
züyle anlamca çelişir?

A) Öfkeyle kalkan zararla oturur.

B) iyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak olmazdı.

C) iyilik eden iyilik bulur.

D) Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına.

E) Keskin sirke küpüne zarar verir.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması vardır?

A) Telefon çalarsa bana haber ver.

B) Yarın hava çok soğuk olacakmış.

C) Pamuk gibi elleri vardır.

D) Çanakkale Boğazı’ndan yeni geçtik.

E) Ünlü raketler yarın karşılaşacak.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetmeye başvurul-
muştur? ■=

C
En

A) Doğayla ilgili araştırmalar bilimde her gün daha da önem £  

kazanıyor. .1

B) Yazar, yaramaz bir çocuk misali okuyucuyu rahatsız edi- =  

yor. £

C) Karlı havalarda camdan dışarıyı izlemek kadar eğlenceli 

bir şey yoktur.

D) Günlerin nasıl geçtiğini anlamadan kışı bitirdik.

E) Her bahçenin içinde farklı farklı renklerde ve kokularda 

güller vardı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kinayeli bir söyleyiş 

vardır?

A) Babam hep zararın neresinden dönersen kardır, derdi.

B) Bu işleri bitirinceye kadar akla karayı seçtim.

C) Ateş düştüğü yeri yakar, diyen annemi şimdi daha iyi an- ^  

lıyorum. c

D) Başkalarına faydalı olmak için, çabalayanları gördükçe m 
seviniyorum. E

E) Korkulacak bir durum olmadığını ondan öğrendim. £
Ui
>-

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duyular arası aktarma 

yapılmamıştır?

A) Çaba, ilginin yanında kendiliğinden yeşerir.

B) Tatlı gülümsemelerin ardında ne olduğunu bilmiyorum.

C) Kafeste olmak insana acı gülümseyişler verir.

D) Keskin bir bakış her şeyi anlatır.

E) Yumuşak bir ses çoğu kez insanı rahatlatır.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele bir 
sıralama yapılmıştır?

A) Çocuklar büyüyünce vaad ettikleri gibi olsalardı dahiden 

geçilmezdi.

B) Dedikodu, basit ruhlu insanların eğlencesidir.

C) insan, vazgeçebileceği hiçbir şeye kıymet vermemeli.

D) Gülü bir bitki gibi gören, hayatı okuyamaz.

E) Toplumları ailenin oluşturduğunu unutmayan bireyler ye

tiştirmeliyiz.

6. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi öteki
lerden farklı bir yolla oluşturulmuştur?

A) Kılık kıyafetine her zaman dikkat ederdi.

B) Toplantıya eş dost demeden herkesi çağırmış.

C) Eciş bücüş bir ödev hazırlamış.

D) Kırık dökük eşyaları bize getirdi.

E) Onlara hep yalan yanlış bilgiler vermiş.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirmeye başvu
rulmuştur?

A) Konuşmak ihtiyaçsa, dinlemek bir sanattır.

B) Bütün setler, üstünden aşılmak için kurulmuştur.

C) Ödünç, güle güle gider; ağlaya ağlaya gelir.

D) Güzel sevdiği kadar, erdemi seven insan görmedim.

E) Yaşlılar için öğrenme mevsimi her zamandır.

8. (I) Sabahın erken saatlerinde başımı pencereden dışarı 

uzattığımda kuşlar selamladı beni. (II) Her gün taş taşımış bir 

adam gibi döndüğüm eve bugün mutlu dönmek istiyordum. 

(III) O yüzden kimsenin bugün moralimi bozmasına izin vere

mezdim. (IV) Bu düşüncelerle çıktığım eve istediğim şekilde 

dönmeyi başarmıştım. (VI) Artık her gün aynı şekilde dönmek 

için çalışacağım.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişi

leştirme yapılmıştır?

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



9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde insana ait bir özellik 

doğaya aktarılmıştır?

A) Elbet dünya döner, biz de döneriz.

Bir müddet parıldar sonra söneriz.

B) Bahar dediğin de ne 

Bulutun içinde kaybolan kuş

C) Hepimiz için çek bu çileyi ey İstanbul 

Aydınlık sabahların tek hakimi

D) Yolumda azar azar 

Yağmaya başladı kar

E) Sana az daha yakın yaşamak için 

Ben yalnız zeytin ve ekmek istiyorum

10. Memleketimizin dertli sokakları, neşeli çimenleri ve akıllı 

yolları vardır.

Bu cümledeki anlam olayı aşağıdakilerin hangisinde 
vardır?

A) Dürüst bir kadının güzelliği, yaklaşmayanı yakmayan 

ateştir.

B) Kendi yağıyla kavrulmak, en büyük başarıdır.

C) Bir memleketin kanunları ne kadar çoksa, o memleket o 

kadar geridir.

D) Tarih, coğrafyaya diyor ki: Sen olmazsan ben hiç olmaz

dım.

E) Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, yaprakları yine de 

yere dökülür.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarmasına yer 
verilmiştir?

A) İç Anadolu kel tepelerle çevrelenmiştir.

B) Komşumuzun tatlı bir konuşması vardı.

C) Arkadaşım şu apartmanda oturuyor.

D) Dün açık yeşil bir kazak aldım.

E) Ödenmeyen faturaları yüzünden bankaya gitti.

12. Aşağıdakilerin hangisinde insana ait bir özellik doğaya 

aktarılmıştır?

A) Ayakkabım iyice aşınmış, kullanılmaz hale gelmiş.

B) Sen ne korkak bir adammışsın, şaşırdım kaldım.

C) Bu vadi Fırat’ın kolları ile hayat bulur.

D) Ben de herkes gibiyim; acımasız, gelecek düşkünü.

E) Geceler her zaman seni anlatır bana.

A) Ahımla yanar derdimin ulaştığı her yer.

B) Bir yüce dağ ki yazın da karı erimez.

C) Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulu

nur.

D) Bizim tarihimiz kahramanlıklarla doludur.

E) Böyle uykusuz mu kalacaktım geceler boyu.

13. Aşağıdakilerin hangisinde abartma söz konusudur?

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

A) Bilirim, ne yapsam hata 

Yanlış, attığım her adım

B) Başımda yokluk denen rüzgâr uğuldamakta 

Kireçli bir toprağa dikilen bir ağacım.

C) Memleket isterim,

Ne başta dert ne gönülde hasret olsun.

D) Zamanla nasıl değişiyor insan 

Hangi resmime baksam ben değilim.

E) Bir çiçek istiyorum, ben bakmasam solacak.

Bir kanat istiyorum beni yerden alacak.

15. Aşağıdaki dizelerden hangisinde insandaki bir nitelik 

doğaya aktarılmıştır?

A) Seni anlatabilmek seni

İyi çocuklara, kahramanlara

B) Binlerce yıl sağılmışım

Korkunç atlılarıyla parçalamışlar uykularımı

C) Art arda kaç zemheri

Kurt uyur, kuş uyur, zindan konuşurdu.

D) Serabın bir sonu vardır

Ufkun, sıradağın sonu

E) Bir hastan vardır umutsuz

Belki Ayşe belki Elif

16. Benzetme amacı olmaksızın bir sözün başka bir söz yerine 

kullanılmasına “ad aktarması” denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması yoktur?

A) Seven gönül, her sıkıntıya katlanır.

B) Eve haber vermeden sinemaya gidemem.

C) Yılın son ayına kadar bu bölgeyi terk etmez turistler.

D) Sahile otel yapılmasına yıllar önce köy karşı çıkmıştı.

E) Yönetim, sorunlarımıza çözüm bulmaya çalışıyor.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler 
bir arada kullanılmıştır?

A) Evliliğin iyisi olur; ama kusursuzu olmaz.

B) Günlük hayatı, en etkili kitaptan daha öğreticidir.

C) Büyük şeylerin hayaliyle yaşa ki küçük şeyleri yapma im

kânı bulasın.

D) Hayat, bir aynadır; sen ona gülersen o da sana güler.

E) Yoksul, çok şey ister; hırslı ise her şeyi.

ro
>-

2. Aşağıdakilerden hangisi ad aktarmasına örnek E 

gösterilemez? ~

>-
A) Bu yıl bereket yağmadığı için kıtlık yaşanabilir.

B) Ankara, Irak’taki gelişmeleri kaygıyla izliyor.

C) Bu gözlerimdi resimleri tutup uyuyan

D) Bu olaydan sonra mahalle ayaklandı.

E) Belediye bütün yolları kapatmış.

3. “Kalkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 7. 
“geçerliliğini yitirmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Ankara otobüsü bir saat önce kalktı.

B) Yeni Türk lirası çıkınca eskisi kalktı.

C) Kalkmak için hazırlanırken babam geldi.

D) Bu kadar ağır şakaları kimse kaldıramaz.

E) Bu kadar nem olursa boya kalkar.

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangileri tek 

başlarına kullanılamaz?

A) Aşağı yukarı on yıldır Ankara'da oturuyor.

B) Bu sıkıntılar er geç bitecek.

C) Bir sürü borç harçla bu yılı da kapattık.

D) Evin bahçesini ıvır zıvırla doldurmuş.

E) Sabahtan beri boş boş oturuyor.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması vardır?

A) Batı, her gün yeni bir patlamaya hazır bekliyor.

B) Elini cebine koyarak yoluna devam etti.

C) Soğuk davranışları bize güven vermiyor.

D) Akşam serinliğinde biraz dolaşalım.

E) Kuzeyden esen rüzgâr havayı soğuttu.

“Büyük çıkar sağlanan yerden ufak tefek özveriler 

esirgenmemelidir.” anlamına gelen atasözü aşağıdakiler- 
den hangisidir?

A) Kazanmayanın kazanı kaynamaz.

B) iki baş bir kazanda kaynamaz.

C) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.

D) Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

E) Ak akçe kara gün içindir.

“İlk karşılaşmamızda çok üzgün görünüyordu.” cümlesindeki 
altı çizili sözcüklerin zıt anlamlısı aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Baş - kederli B) Son - Mutlu

ü C) Tek-Neşeli D) Yeni-Kızgın

m E) İkinci - Durgun

E
3

8. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde tabiat olaylarıyla ilgili 
bir özellik verilmiştir?

A) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

B) Rüzgâr eker, fırtına biçer.

C) Damlaya damlaya göl olur.

D) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

E) Üzüm üzüme baka baka kararır.
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9. Akla fazla yaslanmak, içeriği düşüncelerle donatmak şiiri

kurutabilir.

Bu cümledeki “kurutabilir” sözcüğünün anlamı, aşağıdaki
cümlelerin hangisinde vardır?

A) Düşüncenin duygulardan daha ön planda olmadığı ede

biyat, kuru bir iklimde dolaştırır okurlarını.

B) Hiçbir tanıma sığmayan şiiri, aklım, avucumdaki kuru bir 

yaprak gibi ufalıyor.

C) Duygu ve coşkudan uzak, kuru bir anlatımla, hiçbir şiir 

okurunu etkileyemezsiniz.

D) Edebiyattan, hatta şiirden hayatınızı değiştirecek kuru 

vaatler beklemeyin.

E) Yıllardır kimsenin dudağını değdirmediği, yolu çalılarla 

kaplanmış kuru bir çeşme artık o güzel şiirler.

10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi temel anlamıyla 

kullanılmıştır?

A) Derin düşüncelere daldın yine.

B) Defterin kopan sayfasını yapıştırdı.

C) iğnenin gözünden ipliği geçirdim.

D) Yolun ağzında kavga çıkmış.

E) Kardeşim üniversitede okuyor.

11. Aşağıdakilerin hangisindeki “ ilerlemek” sözcüğü “Hava 

kararmadan köye varabilmek için hızlı adımlarla ilerledik.” 

cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Son on yılda bilgisayar teknolojisi inanılmayacak ölçüde f  

ilerledi. c

B) Gülüp eğlenirken zaman nasılda ilerlemiş hiç anlamadık, j»

C) O amansız hastalık kısa zamanda ilerlemiş, tüm vücudu- E

nu sarmıştı. ~
i

D) İnanıyorum ki bu çalışkanlığınla mesleğinde kısa zaman- >ü 

da ilerleyeceksin.

E) Ormanın içinde doğanın her mevsim değişen güzelliğine 

hayran kalarak ilerliyoruz.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan kurulmuş 

bir ikileme belirteç görevindedir?

A) Mavi mavi bakışları beni çok etkilerdi.

B) Zamanı azalınca çabuk çabuk iş yapmaya başladı.

C) Arşın arşın gezmişti yurdumun her köşesini.

D) Kasabamızda gürül gürül akan dereler vardı.

E) Canlı cansız varlıkların hepsinde atom vardır.

13. Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli sözcük 

kullanılmıştır?

A) Bir çiçek sağ elimden bulanık suya düştü.

B) Bugün yalnız yağmura tahammül edeceğim.

C) Sanki önümü kapatan bir sütundu zaman.

D) Gözlerimi kaplıyordu duman duman.

E) Sol yanımda bir sancı var.

14. Aşağıdakilerden hangisinde sözcükler özelden genele 

■= doğru sıralanmıştır?
C
31
£  A) Bireyin aldığı aile eğitimi toplumun yapısını belirler.

|  B) Dünyanın bütün ülkeleri arasında en güzel ülke 

=  Türkiye'dir.
"D

>ü C) Paragrafı oluşturan cümlelerde kullanılan sözcükler 

özenle seçilmiştir.

D) Süpermarketlerin rakibi olmaktan çıkan bakkallar artık 

büfelerle yarışıyor.

E) Yayınevleri yazla birlikte jsitap ve dergi yayımına hız 
verdiler.

15. Aşağıdakilerin hangisinde abartmaya yer verilmiştir?

A) Çocukcağız avuç içi kadar yerde oturuyor.

B) Sekreter çok becerikli, her işi ustalıkla yapıyor.

C) O kadar cesur ki yanına kimse yaklaşamaz.

D) Bu ne çalışkanlık bütün evi temizlemişsin.

E) Öyle sağlıklı biriydi ki doktor yüzü görmemişti.

16. “Gereken şartları taşımayan kişi amacına ulaşamaz.” anla
mına gelen atasözü, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kara gün kararıp kalmaz.

B) Akılsız kasabın gerisine kadar masadı.

C) Doğmadık çocuğa don biçilmez.

D) Herkesin ettiği yoluna gelir.

E) Kanatsız kuş uçmaz.

Sözcükte Anlam (Karma) CEVAP ANAHTARI T es t-10
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Cümlede Anlam - 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, koşul 
vardır?

sonuç ilgisi

A) Hayatta rövanş yoktur.

B) Zaman her şeyi alıp götürür.

C) Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.

D) Elmas yontulmadan, insan yanılmadan mükemmelleşe

mez.

E) Gününü gün edenler, sadece gününü dün ederler.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

A) Bir öksürük, bir de fakirlik gizli tutulmaz.

B) Güzel kelebek isteyen, çirkin tırtılı ezmemeli.

C) Fikirler, elektrik akımları gibi birbirlerini tutuştururlar.

D) Güneş, bir günde iki defa doğmaz.

E) Hiçbir şey insanın hayal gücü kadar hür değildir.

ra
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3. Aşağıdakilerden hangisi “Kişi, kendisi için bir özveride 

bulunan kimseye karşı, sırası gelince daha büyük bir özveride 

bulunur.” anlamındadır?

A) Harman yel ile, düğün el ile.

B) Kaçan balık büyük olur.

C) Karınca kanatlanınca serçe oldum sanır.

D) Keseye danış, pazarlığa sonra giriş.

E) Hasta ol benim için, öleyim senin için.

4. Şiir, insanı bulunduğu dünyadan ötelerde yaşatma amacını 

gerçekleştirebiliyorsa işlevini yerine getirmiş sayılır.

Bu cümlede anlatılmak isteneni içeren yargı aşağıdaki- 
lerden hangisidir?

A) Şiir, insana gerçekleri apaçık göstermelidir.

B) Şiir, insanı içinde yaşadığı andan sıyırıp farklı bir âleme 

götürebilmelidir.

C) Şiir her okunduğunda farklı anlamlar çağrıştırmalıdır.

D) İnsana doğru mesajlar verebilen şiir gerçek şiirdir.

E) Şiir, insanın içindeki duyguyu açığa çıkarabiliyorsa, 
okunmaya değerdir.

>-
E
2
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“İnsanlar sizden kendilerini eleştirmenizi istedikleri zaman 

bile, gerçekte sizden övülme bekliyorlardır.”

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye yakındır?

A) insanların hatalarını yüzlerine karşı söylemek doğru de

ğildir.

B) Kibirli insanların kimseyi beğenmemesi doğaldır.

C) Övülmekten hoşlanmayan insan, olgun insandır.

D) insanlar, eksiklerinden ziyade beğenilen yanlarını duy

maktan zevk alırlar.

E) Övgüye değer davranışları takdir etmek gerekir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlamında eşitlik söz 

konusudur?

A) Beni hiç tanımıyormuş gibi davrandı.

B) Kardeşim de babam gibi hem çalışkan hem de cömert.

C) Zil çalınca onu karşımda gördüm.

D) Senden sonra başka misafirler de geldi.

E) Kapıyı açtığımda kimseyi göremedim.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesinlik anlamı vardır?

A) Senin İstanbul’da olduğunu dün öğrendim.

B) Bu yaz tatilinde roman okumayı düşünüyor.

C) Erken gelirsen bize yetişebilirsin.

D) Çıkışta karşılam ayabiliriz.

E) Paramız yeterse biz de geliriz.

8. (I) İşletme bir cephedir ve liderin cephenin dört bir yanında 

görünür olması gerekir. (II) Emrinizdeki insanlara telefon edip 

iş yaptırmak liderlik değildir. (III) Adamlarınız sizi görmek is

terler. (IV) Kendinizi odanıza kilitleyip adamlarınızı ihmal 

ederseniz, bizzat ders anlatmak yerine ses cihazı kullanan ta

rihçinin durumuna düşersiniz. (V) Bu da size işinizde hiçbir 

ilerleme sağlayamaz.

Numaralanmış cümlelerin hangisi hem benzetme hem de 

şart anlamı taşımaktadır?

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

Kpss
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9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde öneri anlamı vardır?

A) Bakışın güneş gibi ısıtır içimizi 

Gülüşün aydınlatır üzgün kalpleri anne

B) Sevgilim her insan doğarken ağlar 

Çiçeklerle açar sularla çağlar

C) Eriyorum git gide 

Elveda her ümide

D) Gece sanki dağlarla çevrilmiş bir uçurum 

Sessizlik duman gibi sarmış karanlıkları

E) Hayatı anlamak istersen 

Çok oku, çok düşün, çok anla

10. I. Yapmadığınız atışların yüzde yüzünü ıskalamış £

sayılırsınız. İÜ1
>-

II. Gideceği limanı bilmeyen geminin yönünü rüzgârlar E 

tayin eder. 2

III. Hiç denememiş olmanın deneyip de hiç başarama- w 

maktan farkı yoktur.

IV. Başladıysan işinin yarısı bitti demektir, diğer yarısı 

nasıl olsa biter.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi an
lamca birbirine en yakındır?

A) I. v e li.  B) II. ve III. C) III. ve IV.

D) II. ve IV. E) I. ve III.

11. Müzik ile edebiyat arasında kurulan her ilişki, ister müzik ister 

edebiyat tarafından bakılsın gelip şiire odaklanır; çünkü — .

Bu cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle tam amlan
ması uygun olm az?

A) şiirin dili de, müziğin dili de sesi esas alır.

B) şiir diğer türlere nazaran müziğe daha yakındır.

C) düzyazının bestelenmesi zordur.

D) şairler, şiirlerini bestelenmesi amacıyla yazarlar.

E) şiirin yapısında da melodiye dayanan bir üslup vardır.

12. (I) Başkentin süper ligdeki temsilcilerinden Ankara Spor, ikinci 

yarı hazırlıkları için gittiği Antalya’dan döndü. (II) Mavi beyaz- 

lılar, Antalya Beiek'te 18 gün kamp yaptı. (III) Yeni takım ar

kadaşlarının, takıma çabuk uyum sağlaması teknik direktörü 

sevindirdi. (İV) Ankaraspor, Molnar’ın gönderilmesiyle boşa

lan yabancı kontenjanını doldurmuş oldu. (V) Yeni alınacak 

sporcularla üç yıllık sözleşme yapılması düşünülüyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “tasarı” söz konu
sudur?

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

13. “ insanları ne derecede mutlu ederseniz, mutluluğunuz da o 

derece artar.”

Bu cümleye anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Olgun insan, mutluluğun temelinin kendi içinde olduğunu 

bilir.

B) Sizden daha mesut olan bir kimseye saadetinizden bah

setmeyiniz.

C) Dünyada herkese yetecek kadar mutluluk yoktur.

D) Mutluluğumuzu çoğaltan tek şey, başkalarının mutluluğu

na sebep oluşumuzdur.

E) Ne yazık ki mutluluk, ona giden yolda bulunamıyor.

14. insan yaşlandıkça daha az şeye şaşıyor.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye anlamca en 

yakındır?

A) Tecrübe kazandıkça olaylara bakış açınız da genişler.

B) Yıllar, merak duygusunu ve yaşama sevincini insanın yü

reğinden söküp alır.

C) Yaş ilerledikçe insan ilginç olaylara, beklenmedik durum

lara alışır.

D) Yaşlı insanlar gençlere oranla daha anlayışlı ve hoşgörü

lü olur.

E) insanlar yaşlandıkça şaşırtıcı bir olayla karşılaşma isteği 

azalır.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kanıksama anlamı 
vardır?

A) Karlı havalarda trafiğe çıkmadığı için kendini şanslı sayı

yordu.

B) Yeni eve hiç ısınamamıştım; ama zamanla burayı sev

dim.

C) Uğraşması gereken o kadar çok iş varken o, hiç bir şey 

yokmuş gibi davranıyor.

> D) Biraz çalışınca başarılı olabileceğini hiç tahmin etmiyordu. 

E) Karanlık sokaklarda tek başına yürümeye asla cesaret 

edemezdi.

16. Aşağıdakilerin hangisinde bir tanımlama yapılmıştır?

A) Açlık; dava, kin ve mücadele gibi şeyleri pek tanımaz.

B) Gözyaşlarıyla dağıtılmayan keder, diğer organları da ağ

latabilir.

C) Alçak yerde tepecik kendini dağ sanır.

D) Başarıya ya da başarısızlığa uğrayan, evlilik değil; evle

nen insanlardır.

E) Menfaat; gözü en tatlı şekilde kör eden araçtır.

I Cümlede Anlarrı - I CEVAP ANAHTARI T est-11 I
1 2 3 4 5 6 7 | 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16
D C E B D B A O m E D E D C C E



ft® Cümlede Anlam - II

1. (I) Divan şiirinde sevgilinin saçı, kakülü şekil olarak nala 

benzetilmiştir. (II) Nal, bilindiği gibi hayvanların ayağına çakı

lan, demirden yapılmış yarım halkadır. (III) Bugünün şehirli 

toplumu neredeyse nal kelimesini kültürlerinden silecek nok

taya gelmişlerdir. (IV) ihtimal ki birkaç nesil sonraki şehirli in

sanların kelime haznelerinde artık nala yer verilmeyecek. (V) 

Atalarımızın yaşantılarında nalın oldukça önemli yeri vardır.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde olasılık anlamı 
vardır?

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

>-
E

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı ~  

yoktur? J

A) insanları en çok ilgilendiren konu sağlıktır.

B) Panel için yapılan hazırlıklar dün bitti.

C) Gezen tilki yatan aslandan yeğdir.

D) Dağlardaki hava kıyı havalarına hiç benzemiyordu.

E) Kitaptan çok internete yöneliyor.

i  % tO O A ltS  
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” anlamı vardır?

A) Gençken yaşananlar olmasaydı yaşlılık çekilmezdi.

B) insanı en iyi olgunlaştıran, çekilen acılardır.

C) Bana hiç zaman ayırmıyorsun.

D) Herkesi sıkan konuşmalar bazen faydalı olabilir.

E) Dili oluşturan unsurları iyi tanımak gerekir.

6. Büyülü dünyayı kurgulayan yazarlara kimi zaman söyleşi, 

biyografi, otobiyografi ve anı türlerinde yakınlaşırız; ancak yi

ne de okuduklarımızın dışında dokunulmaz bir yanları vardır 

yazın insanlarının.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi

dir?

3. (I) Otobüse binmek için terminale gittiğimde henüz otobüs 

gelmemişti. (II) Yolcular telaşla bekliyordu. (III) Yarım saatlik 

bir gecikmeyle yola koyulduk. (IV) Ankara’ya yaklaşmıştık ki 

otobüs bir kazadan dolayı saatlerce bekledi. (V) Zaten termi

nale geç geldiğinde bir aksilik olacağı içime doğmuştu.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “sezgi” anlamı 

vardır?

A) Yazar, hiçbir zaman kendini tam anlamıyla ortaya koymaz.

B) Her eser, yazarının yaşamından izler taşır.

C) Bir yazarın yaşam öyküsü olduğu bilinen eserde bile 

okuyucu, gerçeklik aramaz.

D) Bir yazarın ne kadar ilginç bir yaşamı varsa, eserleri de o 

denli ilgi çekici olur.

E) Yazarının yarattığı her kahraman, aslında yazarın bir yö

nünü anlatır.

(I) Eski Türklerde hayatın büyük bir kısmı at üstünde geçtiğin

den kıyafetlerde dayanıklık ve kullanışlı olma unsuruna önem 

verilmiştir. (II) Romalılar, keten gömlek giyildiğini ilk defa Hun- 

larda görmüşlerdi. (III) Hazar prensesi Çiçek’in Bizans Sara- 

yı’na gelin gittiği zaman Türk tipi imparatoriçelik elbisesi 

çiçekon orada moda olmuştu. (IV) Bozkırın tipik elbisesi ceket 

pantolon idi. (V) Süvari, en rahat böyle giyinebilirdi.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle 

birlikte verilmiştir?

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “değişerek yeni bir görü

nüm kazanma” anlamı vardır?

A) Ay tutulması bitince ortalık yavaş yavaş aydınlandı.

B) insanlar merakla gökyüzüne bakıyordu.

C) Herkesin görmek istediği ay çıkmıyordu.

D) Saatlerce bekleyen çocuklar hiç susmuyordu.

E) En sonunda eve gitmek zorunda kaldık.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beğenme, takdir etme" 

anlamı vardır?

A) Son filmdeki aktörler alışıldık tiplemelerdi.

B) Birçok senaryoya imza atan bu adamı herkes tanıyordu.

C) Eserlerinin bazıları beğenilmiş bazıları da beğenilmemiştir.

D) Son filminde birçok sorunu öğretici bir dille aktarması sa

natçının kalitesini göstermiştir.

E) En çok konuşulan yapıtları yakında yeniden izleyicilerin 

beğenisine sunulacak.

Kpss
Text Box
facebook: Kpss Döküman Arşivi



9. Edebiyatın ana malzemesi dil olduğu için —

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) Bir yazarın önce anadilini iyi bilmesi gerekir.

B) Yabancı kelimeleri sık sık kullanmak gerekir.

C) Eserin kalitesini dil belirler.

D) Dilin inceliklerinden faydalanan sanatçı başarılı olur.

E) Sanatçı, dili güzel kullanmak zorundadır.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir varsayımı ifade etmek
tedir?

A) Kendine dost olan, herkese dosttur.

B) Yarın evden çıkmamayı düşünüyorum.

C) Tut ki işten atıldın, ne yapacaksın?

D) Bu saatte hiçbir yer açık değildir.

E) Buradan ayrılınca en çok mantıyı özlüyorum.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirli bir koşul gerçek
leşse de İstenilen sonuca ulaşılamayacağı anlamı vardır?

A) Bütün şartları zorlayıp hedefe ulaşmalıyız.

B) En çok satan kitapları okumak zevk vermiyor.

C) işi olsa da beni mutlaka arar.

D) Erken de uyansa derse yetişemez.

E) Yeni girdiği işe çabuk alıştı.

12. (I) Hepimiz, kendimizi bu dünyada özel olarak gördüğümüz için 

kanser ya da ölüm kavramını aynen trafik canavarı gibi bizim dı

şımızda gelişen bir olay olarak algılıyoruz. (II) Zaten önceki yıllar

da yapılan trafik canavarıyla ilgili reklâmlar da bu denli etkili ol

mamıştı. (III) Çünkü trafik canavarı hep başkaydı. (IV) Kanser 

hastalığı da bir insanın değil, bir organın hastalığıdır. (V) Dünyada 

her üç insandan biri kanserle tanışık yaşıyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle 

birlikte verilmiştir?

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

13. “Az olanla yetinip mutlu olabilmek, çokla didişmekten iyidir.” 

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye yakındır?

A) İnsanların başına gelen kötü olayların tek sebebi fakirliktir.

B) Mutluluğun zenginlikte olduğunu herkes bilir.

C) Çok malla uğraşmaktansa elimizde olanla mutlu olmaya 

çalışmak daha mantıklıdır.

D) Herkes zengin olabilir; ama mutluluk zenginlikten farklıdır.

E) Zenginin uykusunu kaçıran hırstır.

14. Her yazar, eserlerini başka yazarlarınkine sürterek parlatır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sözle anlatılmak istenene 

i  anlamca en yakındır?
Ü
c

A) Aynı dönemde yaşamış yazarların eserlerinde ortak ko

nular işlenir.

B) Yazarlar, duygu insandır; bu yüzden eserlerinde yaşamı 

duygusal yönden ele alır.

C) Bir yazar, üslubunu başka yazarların eserlerini okudukça 

olgunlaştırır.

D) Kendinden önceki dönemlere ait eserleri tekrarlamayan 

yazar kalıcılığı yakalar.

E) Roman, ortak konulardan farklı bakış açısı elde edilebil

diği zaman çağını aşabilir.

15. “Hiçbir şey insan için, ölçüsüz eleştiri ve aşırı övgü kadar 

zararlı olamaz.”

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en vakın- 
dır?

A) Birini eleştirmeden önce işin aslını öğrenmek gerekir.

B) Övgü ve yergide ölçüsüz davranmanın verdiği zarardan 

daha büyük bir zarar yoktur.

C) Haksız eleştiri, çoğunlukla biçim değiştirmiş övgüdür.

D) Eleştiri de olmasaydı kimse haddini bilmezdi.

E) Dostların eleştirileri insana acı gelir.

16. Bir ozanın asıl ölümü, şiirlerinin son kez okunduğu gündür.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle 

anlamca aynı doğrultudadır?

A) Kimi şairlerin, ölümü ile birlikte yapıtları okunmaz olur.

B) Yazdıkları okunduğu sürece, bir sanatçının ölmüş olma

sından söz edilemez.

C) Kalıcı olmak isteyen şair, evrensel temalara yönelmelidir.

D) Her şairin kalıcılığı yakalaması, asırlarca okunması 

mümkün değildir.

E) Ölümünden yıllar sonra bile beğenilerek okunan şairler 

vardır.
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Cümlede Anlam - ili

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön yargı anlamı vardır?

A) Çalışmadan başarılabilecek hiçbir ciddi iş yoktur.

B) Dilin korunmasıyla ilgili yapılan çalışmalar yine etkili ol

mayacak.

C) Bir eserin üslubu bazen içerikten önceliklidir.

D) Kitaplardan faydalanmayı herkes bilemez.

E) Bir arkadaş gibi sık sık ziyaret edilmeyi bekler kitaplar.

2. Aşağıdakilerden hangisi söyleyenin duygularını içermek- e 

tedir? ^

E
A) Yeni çıkan bu kitabı dün aldım. 1

B) Birtakım kitapları her kitapçıda bulmak mümkün olmuyor.

C) En alımlı kitaplar göze hitap eden kitaplardır.

D) Bilimsel eserler bu ay çok satanlar arasındaki yerlerini 

aldı.

E) Aldığım kitapları eve gider gitmez kapladım.

3. (I) Kaside; belli bir amaçla yazılmış şiir demektir. (II) Divan 

edebiyatı nazım şekillerinden olup daha çok din ve devlet bü

yüklerini övmek amacıyla kaleme alınır. (III) Kaside, Arap 

edebiyatının ilk döneminde doğmuştur. (IV) Türk şiirinde kasi

de 15. yy.da kendini gösterir. (V) Şeyhi ve Ahmet Paşa’nın 

ünlü kasideleri vardır.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde tanım yapılmış- ^  

tır? |

T % 100 AlBS 
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Okul kitaplarında şiirleri de bulunmasa, "Fikret yaşamış 

mıydı?" diye insanın soracağı geliyor.

Bu cümleden, Tevfik Fikret hakkında çıkarılabilecek 

sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumdan kopuk yaşamış bir sanatçıdır.

B) Edebiyat dünyasında çokça anılan bir şair değildir.

C) Şiirleri ile okuyanlara ders vermeyi amaçlamıştır.

D) Fikret'in en iyi şiirleri ders kitaplarındaki şiirleridir.

E) Hangi dönemde yaşadığı hakkında insanların pek bilgisi 

yoktur.

(I) Vuslat denilen şey, sonunda ayrılık ihtimali olduğu için 

aşığın pek de istediği bir şey sayılmaz. (II) Çünkü bir aşık, 

vuslatı isteyeceğine ayrılığın artan acısını isteyerek aşk 

mesleğinde yükselir. (III) Aşkta vuslat istemek acemilik, ken

dini bilmezlik ve hamlık göstergesidir. (IV) Çünkü vuslata gi

den yolun uzunluğu veya kısalığıdır ki aşkın ömrünü belirler. 

(V) Bugünkü aşk anlayışına baktığımızda ise eskisinden çok 

farklı ve çok daha ucuz, yüzeysel bir aşkla karşılaşırız.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

yapılmıştır?

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

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

A) I. B) II. C) D) IV. E) V.
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4. (I) Divan şairleri, şiiri gönülde duyup fikirde hummaya dönüş

türerek bu güzellikleri altı asır yaşadılar, (il) Onlar, yürekleri 

ürpertmekten ziyade, gönülleri hoş etmek için şiirler yazarlar

dı. (III) Ne yazık ki bu şairler kullandıkları dille, okuyucuların

dan ne kadar uzaklaştıklarının farkında değillerdi. (IV) Bu şair

ler dönemlerine ışık tutarak yaşadılar. (V) Bu güçlü kalemler 

bilimin, sanatın, felsefenin temelini oluşturdular.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde olumsuz bir 
eleştiriye yer verilmiştir?

Şiir kitapları az gittiler uz gittiler, bir arkalarına baktılar ki bir 

arpa boyu yol gittiler; bir türküye atlayan şiirlerimiz ise çoktan 

sınırlarımızı aşıp gittiler.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene 

en yakındır?

A) Halkın türkülere olan ilgisinde, şiirin önemli payı vardır.

B) Müzik ve şiirin birlikteliğiyle başarılı eserler yaratılabilir.

C) Bestelenen şiirler, çok geniş kitlelere ulaşma imkânı bu

lur.

D) Şiirin ilgi görmesi toplumun kültür düzeyi ile ilgilidir.

E) Türküler en güzel şiirlerden bestelenir.



8. Anlatım iç dünyamıza yetişemez, duygu dilden zengindir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene 
en yakındır?

A) Her insan duygularını istediği gibi anlatamayabilir.

B) Duyguların anlatılmasına yarayan en güzel araç, dildir.

C) Sözle ifadesi olmayan duyguların varlığından söz edile

mez.

D) Bütün duyguların sözle ifade edilmesi mümkün değildir.

E) Söz dağarcığının geniş olması duyguların anlatımını ko

laylaştırır.

9. I. İnsanları yargılarsan onları sevmeye zamanın kalmaz.

II. Bir suçlunun suçu kesinleşmeden hüküm verilmemelidir.

III. Yargı, adaletin en büyük vasıtasıdır.

IV. Hayat, insanları yargıladıktan sonra sevebilecek kadar 

uzun değildir.

V. Saygı ve sevgi karşılıklı olunca değer kazanır. 

Numaralandırılmış cümlelerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) l.ve lV .

D) IV. ve V. E) II. ve V.

10. Ne kadar bilirsen bil, anlatabileceğin karşındakinin anlayacağı 

kadardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A) Bilgiye değer verilmeyen bir yerde konuşmak zaman 

kaybından başka bir şey değildir.

B) Kimse bir şey anlamasa bile anlatmaya devam etmek ge- |  

rekir. 2

C) Dinleyen kişinin anlamadığı hiçbir konu anlatılmış sayıl- ™ 

maz. E

D) Anlaşılmadığı bir ortamda bulunmak İnsan için zindanda ~  

yaşamaktan daha zordur. «

E) Bildiklerinizi karşınızdakinin anlayabileceği biçimde anla

tamıyorsanız aslında onları bilmiyorsunuzdur.

11. Aşağıdakilerin hangisinde sözü söyleyenin kişisel dü
şüncelerine yer verilmemiştir?

A) Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre şiirin özü dildir.

B) Yaşanılan olayları konu edinen kitaplar daha çekicidir.

C) Halit Ziya’nın romanlarındaki uzun tasvirler okuyucunun 

hevesini kırıyordur eminim.

D) Salonu pembeye boyasaydık çok daha güzel olacaktı.

E) Mavi kazak sana çok yakışıyor.

12. Geçen hafta yeni bir film girmişti gösterime. Pek övdüler. Ben 

de gittim, gördüm; lâkin —

Bu sözler en uygun biçimde aşağıdakilerden hangisi ile 

sürdürülebilir?

A) güzel bir film olduğunu görünce çok şaşırdım.

B) hiç ama hiç beğenmedim filmi, çok kötü buldum.

C) ben bu filmi daha önce de görmüşüm.

D) herkesin beğendiği şeyi ben beğenmem zaten.

E) çocukluğumda gördüğüm filmlerden ne farkı vardı bu
nun?

ü
5, 13. (I) Divan edebiyatı, şekil yönünden her ne kadar sınırlı birra
>- yapıya sahipse de içerik yönünden eşsiz denecek kadar güç- 

J lüdür. (II) Divan şairinin ilgi alanına neredeyse bütün ilimler 

~  girmiştir. (III) Bu da her yönden güçlü ve bilgili sanatçıların ye- 

>ü tişmesine ortam sağlamıştır. (IV) Şiir oluşturulurken çoğu kez 

Türkçenin dil yapısı ihmal edilmiştir. (V) Aruz vezni zamanla 

Türkçeye birçok yabancı kelimenin girmesine sebep olmuştur.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde hem olumlu hem 

olumsuz bir eleştiri yapılmıştır?

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

14. Aklı kıt olan insan, bir defa hoşuna gitmiş olan şeye benzettiği 

nesneyi, gerçekte ona benzemese de elde etmeye can atar.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıda sözü edilen 

durumu ifade eder?

A) Borçtan korkan, kapısını büyük açmaz.

B) Balık kokarsa tuzlanır, ya tuz kokarsa ne yapılır?

C) Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez.

D) Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar.

E) Deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran bırakmamış.

15. “Bence ihtiyarlıktaki en acı şey, o yaşa gelen insanların 

başkalarına sıkıntı verdiğini hissetmesidir.”

Yukarıdaki cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Karşılaştırma vardır.

B) Nesnel bir cümledir.

C) Öznel bir cümledir.

D) Varsayım cümlesi değildir.

E) Benzetme yapılmamıştır.
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Cümlede Anlam - IV SÖZiL YETBNSK JI®

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi 
vardır?

A) Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değiş

mem.

B) Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarımdır.

C) İnsanlar gerekli olana yetişemedikleri için, yararsız olana 

heveslenirler.

D) Özür dilemek, izin istemekten çok daha kolaydır.

E) Adalet, kendiliğinden gelivermez.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir üslup cümlesidir?

A) Eksiltili cümlelerin kullanılması kitaba ayrı bir güzellik 

katmış.

B) Son yapıtta bitmeyen arzuların insana kaybettirdikleri an

latılmış.

C) Öğrencilik yılları bu kitabın temel konusudur.

D) Türkiye’yi bu kadar güzel anlatan başka bir kitap okuma

mıştım.

E) Bence bu kitap ödül alır.

3. Öğrencilerin onu bu kadar —  nedeni onun —  davranması

dır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangi
leri getirilmelidir?

A) sevmesinin -  içten

B) üzmesinin -  iyi

C) bekletmesinin -  başkalarına kötü

D) dışlamasının -  hoşgörülü

E) özlemelerinin -  kırıcı

4. “Başkasının yetkisini geçici olarak kullanan kişi çok geçme

den bu yetkiyi asıl sahibine bırakacaktır.’’ anlamına gelen 

atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akıllı, sözünü akılsıza söyletir.

B) El atına binen tez iner.

C) Çivi çiviyi söker.

D) Akıl akıldan üstündür.

E) Kimse bir günüyle kalmaz.

5. “Gerçek sanatkâr, eserini oluştururken başkaları tarafından 

anlaşılıp anlaşılamama kaygısı taşımayan kişidir.”

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleyle çelişmek

tedir?

A) Bütün sanatlarda insanı şaşırtan bir yan vardır.

B) Dünya aydınlık olsaydı sanat olmazdı.

C) Herkesin anlayabildiği eserler mükemmel eserlerdir.

D) Bilim ve sanat uzun, ömürse kısadır.

E) Çok çalışmayan gerçek sanatkâr olamaz.

üc
J  6. Çalışanın kendini amirinden —  amirin çalışanın işinden —  

E sebep olur.

|  Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangi
l i  leri getirilmelidir?

A) daha yeteneksiz -  olumlu etkilenmesine

B) uzak tutması -  emin olmasına

C) bağımsız görm esi-zevk almasına

D) üstün görmesi -  memnun olmamasına

E) daha zeki bilmesi -  en yüksek verimi almasına

7. Öğrencilerin yaptığı en yaygın hatalardan biri; zor soruda 

takılmak, bir dakikalık süre hakkı olan soruya —

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangi-
leri getirilmelidir?

A) otuz saniyede bakmaktır.

U
c B) hiçbir şey yapmamaktır.
31ra C) cevap aramaktır.

E D) doğru yanıt vermektir.

2 E) verilen süreden fazla zaman harcamaktır.
T3
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8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı 
yoktur?

A) Her şey incelikten insan ise kabalıktan kırılır.

B) Hayat, insana ödünç verilmiştir.

C) Kadınlar kadar intikam almaktan zevk duyan bir canlı 

yoktur.

D) Aklın binlerce gözü, kalbin ise bir tek gözü vardır.

E) Musa, Salih’ten daha çalışkandır.



9. Aşağıdakilerin hangisinde eşitlik anlamı vardır?

A) Bizi en çok senin gelişin sevindirdi.

B) Yeni binalar eskisi kadar güzel değildir.

C) Bu noktaya gelmemizde senin kadar onun da payı var.

D) Bugün için yapacaklarımız bu kadar.

E) Kendini bir de onun yerine koy.

10. Aşağıdakilerden hangisinde amaç - sonuç ilişkisi vardır?

A) İzmir’e seni görmeye gelmiş.

B) Geri dönemeyeceği için çok üzüldü.

C) Şartları kabul etmezsen pişman olabilirsin.

D) Bir yıl daha çalışıp burdan gitmeyi düşünüyor.

E) O da herkes gibi mutlu bir hayat sürmeyi hayal ediyor.

11. (I) Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir. (II) Anahtarı 

kaybolduğu için de onunla yaşamayı öğrenmek gerekir. (III) 

Bazen alışkanlıkların insanlara zararlı olduğunu düşünsek de 

aslında pek çok fayda da sağlamaktadır. (IV) insan önce 

uyum gösterir sonra da alışkanlık edinir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri arasında 

sebep- sonuç ilişkisi vardır?

A) I ile II B) II ile III C) III ile IV

D) I ile IV E) II ile IV

12. (I) Bunca sorun varken dille uğraşmayı gereksiz bulanlar var 

mıdır, bilmiyorum. (II) Gereksiz değildir; çünkü dildeki bozul

ma, hem o sorunların göstergesidir hem de dolaylı olarak ne

deni. (III) Türkçenin bu kadar kötü kullanılıyor olmasının elbet

te ki değişik sebepleri vardır. (IV) Dili doğru dürüst kullanma

yan insanların sayısı her geçen gün artıyor. (V) Bu gidişin so

nu hiç de hayra alamet değil.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yargının gerekçesi de 

açıklanmıştır?

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

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmış
tır?

A) Düşünmeye utandığımız şeyleri yapmamalıyız.

B) Suyun değeri, kuyu kuruyunca anlaşılır.

C) Kusur korkusuyla suç işliyoruz.

D) Çok gezen, çok yaşayandan daha çok şey bilir.

E) Herkes yazın gelmesini bekliyor.

jŞ 14. Aşağıdakilerden hangisi bir varsayım cümlesi değildir?
ÜC
=nra>_ A) Farz etki beklediğimiz para gelmedi.

E B) Bir an buradan gittiğini düşün.
2 C) Yarın evde yalnız kalabilirsin."OUf
>- D) Tut ki sınavlar iptal edildi.

E) Diyelim ki son sınıftasın.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öneri anlamı vardır?

A) Yine balığa gittiler ve yine elleri boş dönecekler.

B) Birkaç saat sonra hava kararacak, acele edin.

C) Günlerdir Ankara'ya gelişini konuşuyoruz.

D) Yakında yukarı mahalleye yeni bir market açılacakmış.

E) Bu vazoyu buraya koymazsanız daha iyi olur.

üC

ra1 16. (I) Balkona çıkar ve seyre dalardım, karşıdaki iki katlı evin 

E küçük bahçesini. (II) Bahçenin sahibi olan yaşlı adam, bahçe

yi dört mevsim yeni baştan biçimlendiriyor. (III) Adam toprak 

Ti! sevdalısı herhâlde; çünkü onu ne zaman görsem bahçede 

toprakla uğraşıyor. (IV) Dört mevsimde dört ayrı bahçe kuran 

bu adam, bahçeyi bir heykeltıraş gibi biçimlendiriyor. (V) Ço

cuklar girip de düzeni bozmasın diye bahçenin etrafını çitle 

çevirmiş.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki 
açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, kişisel bir görüşe yer verilmiştir.

B) II. cümlede, bir gözlem aktarılmıştır.

C) III. cümlede, tahmin anlamı vardır.

D) IV. cümlede, benzetme yapılmıştır.

E) V. cümlede, bir yargı gerekçesiyle belirtilmiştir.
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Cümlede Anlam - V

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uyarma” söz konusu
dur?

A) izin verirseniz bu konuyu sonra tartışalım.

B) Arkadaşlar, biraz sessiz olabilir miyiz?

C) Hemen okula gitmek zorundayım.

D) Ben nöbeti alınca siz gidersiniz.

E) Bu kitapları okuyunca arkadaşınıza verirsiniz.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tanımlama yapılmış
tır?

A) Nerede insan varsa orada sanat vardır.

B) insanoğlu, hep sanata sığınmış ve ondan güç almıştır.

C) Sanat, yüceltici gölgesiyle kendimizi bulmamıza yardım 

eder.

D) Okumayı öğrenmek, sanatların en güç olanıdır.

E) Sanat, hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma çabasıdır.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “olasılık, olabilirlik” 

söz konusudur?

A) Kar yağıyor; kış geldi artık.

B) Onunla konuşmalısınız; köyün en yaşlı kişisidir.

C) Ben onu iyi tanırım; çok dürüst bir çocuktur.

D) Siz de biliyorsunuz; o, kardeşlerin en küçüğüdür.

E) Geç kaldık; sanırım o gitmiştir.

3. Yıllarca yazmayı düşlediğiniz kitabı birinin yazdığını 
görünce, bir nesneyi tam uzanıp tutacakken —  gibi boş
lukta kalırsınız.

A) daha fazlasını almış

B) yazmaktan zevk almış

C) elinizden kaçıvermiş

D) o kitabı siz yazmışsınız

E) içiniz içinize sığmaz ^

E
2

4. I. Sanat bir aynadır ki, hayatın bütün yönleri onda olduğu =
gibi yansır. £

II. Sanatçının görevi, hayatı kopya etmek değil, onu anlat
maktır.

III. Sanatçı hayatın fotoğrafını sunmamalı, onu kendi yorumu 
ile vermelidir.

IV. Sanatçının yapıtları, hayatı sergilediği ölçüde kalıcılık 
kazanır.

Bu cümlelerin hangileri, savunulan düşünce bakımından 
birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) III. ve IV.

D) II. ve III. E) II. ve IV.

üc
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “değerlendirme” söz 

konusudur?

A) Kimi sanatçılar duygularını dile getirmek için, kimileri de 

kusursuz eserler yaratmak için yazarlar.

B) Romancı, gerçekleri düş gücüyle yeniden biçimlendiren 

kişidir.

C) Bir eserin değerinin, konusundan çok, üslubuna bağlı ol

duğunu her zaman söylerim.

D) Bu romandaki kişilerin birbirleriyle ilişkisi üzerine bir çok 

inceleme yapılmıştır.

E) Bu eserde, konu gerçek yaşamdan alınmış, kişiler karak

terlerine uygun biçimde konuşturulmuştur.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sanatçıya yönelik 

olumsuz bir eleştiri söz konusudur?

A) Tek boyutlu, basmakalıp kişiler yaratır.

B) Gerekli gördüğü yerlerde betimlemelere başvurur.

C) Konularını genellikle gözlemlerinden çıkarır.

D) Yazdıklarıyla, toplumsal bozukluklara ayna tutar.

E) Sözcükleri seçmede ve kullanmada çok titiz davranır.



8. (I) Kitapta, günümüz edebiyatı açısından önemli sayılabilecek 

zengin bir malzeme var. (II) Bunlar saymakla bitmez. (III) Ül

kemizin edebiyatı, biraz da, böyle sanat olaylarının bir araya 

getirilmesiyle serpilip gelişmektedir. (IV) Oysa geçmişe baktı

ğımızda, bu konuda öyle çorak bir görünüm var ki... (V) Ör

neğin bir Y. Kemal’in bir A. H. Tanpınar'ın eserlerine ışık tuta

bilmek için eldeki bilgi kırıntılarıyla yetinmek zorunda kalıyo

ruz.

Bu parçada hangi cümleden başlanarak bir “yakınma” dile 

getirilmektedir?

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

üc
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E
9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “hayıflanma, üzülme” söz §  

konusudur? w

A) Kınalanmış gibi dağlar, dereler 

Ne güzel güz, ne güzel eylül olur.

B) Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır 

Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor.

C) Yaz göç ediyor, ne yazık, yine güz 

Mor dağlarda güneş doğmadan henüz

D) Kuşlar gelecek damların üstünden 

Kuşlar konacak dallara.

E) Lale, sümbüller içinde hüma kuşları ötüyor 

Avcılar yolu tutmuşlar erken erken.

üc
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10. Kimi genç şairler, şiirin kendileriyle başladığını, kimi yaşlı =  

şairler ise şiirin kendileriyle bittiğini sanırlar. “

Yukarıda söylenenlere anlamca en yakın cümle aşağıda- 
kilerden hangisidir?

A) Şairlerin genci de yaşlısı da şiirde güzelliğin ve başarının 

ölçüsünü kendi şiiriyle sınırlar.

B) Şiirde başarı gösterme belli bir yaşa erişmeyi gerektirir.

C) Genç şairlerin yazdıklarıyla yaşlı şairlerin yazdıkları birbir

lerine benzemez.

D) Gençlik, şiirde yaratıcılığın, yaşlılık ise tükenmişliğin baş

langıcıdır.

E) Genç şairler şiiri öğrenme, yaşlı şairler ise öğretme çaba

sı içinde bulunurlar.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma yapıl
mıştır?

A) Ünlü masal kahramanı Heidi’nin oradan oraya koşturduğu 

Alpler ile hemen hemen aynı güzelliğe sahip bir yaylada
yız.

B) Çocukluğumun pazen pijamalarına desen olmuş kır çi

çekleri, orman gülleri yol kenarlarına gizlice serpiştirilmiş.

C) Burada doğayla kucak kucağa, yapayalnız, özgür, güçlü 

ve huzurlusunuz.

D) Şenliklerle, hele genç kızların dilinde coşkuyla akıp giden 

sevda türküleriyle bir başka güzeldir yaylalar.

E) Bir yanda olanca maviliğiyle deniz, bir yanda başı karlı 

dağlar ve yeşilin bin bir tonu.

12. Bu roman, aradan geçen bunca yıla karşın konusuyla, anla

tımıyla hâlâ genç.

Bu cümlede anlatılmak İstenen aşağıdakilerden hangisi
dir?

A) Romanda, günlük, sıradan olayların anlatımında bile öz

gün ve çarpıcı bir dil kullanılıyor.

B) Günümüzdeki toplumsal sorunlar, romanda herkesin an

layacağı bir dille ele alınıyor.

C) Roman, hem anlatılanlar hem de bunların anlatılışı bakı

mından güncelliğini koruyor.

D) Romanın dilindeki yalınlık, geçmişteki olayların anlaşıl

masını kolaylaştırıyor.

E) Romanda, günümüzün olayları geçmişle bağlantı 

kuralarak değişik bir anlatımla yansıtılıyor.

13. Onun kişilerinin ipleri kendi elindedir. Bu kişiler ipliklerin 

ucundaki kuklalar gibidirler.

Yukarıdaki cümleye, söz konusu yazarın hangi özelliği 
vurgulanmıştır?

A) Seçtiği kahramanların gerçeğe uygun olması

B) Kahramanlarını kendi istediği gibi biçimlendirmesi

C) Eserlerinde toplumun her kesiminden kişilere yer vermesi

D) Kişilerinin duygularını ön planda tutması

E) Eserlerindeki kişi sayısının çok oluşu
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Cümlede Anlam - VI

(I) Edebiyat ve bilim sözcüklerini aynı satırda görüp ürken 
okurlar olabilir. (II) Bazı edebiyat okurların bilime soğuk bak
tıkları hatta en basit matematiksel işlemi bile yapmaktan ka
çındıkları düşünülürse.... (III) Karşılaştırmalı edebiyat bilimini 
şöyle tasvir ediyor Ataç: “Edebiyat eserlerini inceleyen, araştı
ran edebiyat biliminin bir dalıdır." (IV) Görevi, işlevi, farklı dil
lerde yazılmış iki eseri konu, düşünce ve biçim bakımından 
incelemek, ortak, benzer ve farklı yanlarını tespit etmek gere
kir. (V) Söz konusu bilimin araştırmalarının temelinde edebi
yatın bir bütün olduğu görüşü var.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisi “tahmin” 
cümlesidir?

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

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

>-
E
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2. (I) Faruk Akbaş'ın çalışması çok sayıda fotoğrafla bezenmiş. 
(II) Kitabımızdaki yollar doğa, tarih ve kültür açısından en 
zengin ve aynı zamanda görsel açıdan en çekici alanların 
arasından seçildi. (III) Sonuç olarak çok az bilinen yollar orta
ya çıktı. (IV) Kitap daha çok otomobil ile yolculuk edecekler 
için kaleme alınmış, bu nedenle son bölümde böylesi bir yol
culuk için göz ardı edilmemesi gereken tavsiyeler konu edil
miş. (V) Bu kitabı almakta yarar olduğunu düşünüyorum.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangi
sinde karşılaştırma yapılmıştır?

>-
E
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(I) Yaygın bir tavır vardır. Canımız sıkılıyorsa, keyfimiz yoksa, 
çevremize ters davranırız, aksilik ederiz. (II) Böyle davranmak 
bize gayet doğal gelir. (III) İşyerinde canımız sıkılmışsa aile
mize sinirli davranırız, trafikte canımız sıkılmışsa işyerinde 
çevremizdekilere öfkeleniriz. (IV) Kısacası herhangi bir ne
denden ötürü keyfimiz kaçmışsa moralimiz bozuksa çevremi
ze öfkeli davranırız. (V) Oysa böyle davranmak zorunda deği
liz; keyfimiz var ya da yok çevremizdekilere saygılı davranma
lıyız.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangi
lerinde koşul anlamı yoktur?

A) İv e li 

D) IV veV

B) II ve III

E) II ve V

C) III ve V

Aşağıdakilerden hangisinde koşula bağlılık söz konusu
dur?

A) Sinemaya gidin, ama eve geç kalmayın.

B) Gelecekmiş, ama senden korkuyormuş.

C) Çok çalıştım, ama hala yorulmadım.

D) Kaseti dinledim, ama hiçbir şarkısını beğenmedim.

E) Kalabalık yerleri sevmiyor, ama eve de gelmiyor.

Aşağıdakilerin hangisinde parantez içinde verilen anlam 
çıkarılamaz?

A) Çocuk dayak yiye yiye artık şiddete aldırmaz hale gelmiş, 
(kanıksama)

B) Gençliğin elimizden uçup gittiğini nasıl fark edememişiz? 
(hayıflanma)

C) Koskoca şirket sahibi babandan bu kadarcık mı harçlık 
aldın? (azımsama)

D) Sigara sağlığa zararlıdır, içmeyin, (uyarı)

E) Bu sınavı kazanacağınıza inanıyorum, (eşitlik)

3. (I) Oktay Akbal çok sevdiğim insanlardan biridir. (II) Hikâyeler 
yazar, roman yazmaya özenir, eleştiri yazıları da yazar. (III) 
Giderek çok iyi bir yazar olacağını umuyorum. (IV) Bizden bir 
hikâye, roman ödülü alsın isterdim. (V) Bunu geçen yıl ekim 
ayında başardı.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisinde 
yazar kendi duygularına yer vermemiştir?

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

Günümüzde bir şarkıcının ömrü kasetindeki şarkıları ezberle
dikten sonra bitiyor. Bu genç şarkıcıların sanat dünyasından 
kısa sürede varlıklarını yitirmelerinin sebebi...

Bu cümle düşüncenin akışına göre hangisiyle sürdürü
lemez?

A) çağa ayak uyduramamalarıdır.

B) taklitçiliği bırakamamalarıdır.

C) kendilerini sanata tamamen vermemeleridir.

D) her gün bir sanatçının ortaya çıkmasıdır.

E) amaçlarının sadece para kazanmak olmasıdır.



8. (I) Turizm sektörü, yaz sezonu öncesinde “Tam Güneş Tu
tulmasının gerçekleşeceği 29 Mart'a hazırlanıyor. (II) Sektör 
temsilcileri, dört dakikalık tutulmayı Türkiye için bir tanıtım fır
satına dönüştürmeyi amaçlıyor. (III) Bu anlamda Antalya, de
ğişik ülkelerdeki ünlü kişilere göndermek üzere “29 Mart’ta 
büyük buluşma Antalya’da “yazılı tişörtler bastırdı. (IV) Tutul
manın net olarak görülebileceği illerin turizm müdürlükleri 
kampanyalar başlattı. (V) Kampanyalar sonucunda en az bir 
milyon kişinin gelmesi bekleniyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç - sonuç 
ilişkisi vardır?

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

üc
5ıra

9. Öğretmen soru sorduğunda cevabı —  ama hatırlayamadım. >-
E

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden ü 
hangisinin getirilmesi uygun olur? 5

A) söylemek istemiyordum

B) dil uzattım

C) konuyu bilmiyordum

D) dilimin uçundaydı

E) hiç çalışmamıştım

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle
birlikte verilmiştir?

A) Korkuların tedavisi, ilaç, hipnoz ve terapiyle |  
yapılabilmektedir. c

B) Bazı yörelerde insanlar daha pratik yöntemler aramakta, g
C) Korkularla başa çıkmak bireyin gücüne bağlıdır. J

D) Bazı korkular bilinçaltına atıldığı için profesyonel destek j= 
olmadan çözülememektedir. >ü

E) Geliştirilen teknikler bazen bireylerin korkularını yenmele
rinde yetersiz kalmaktadır.

11. Aşağıdakilerden hangisinde neden - sonuç ilişkisi 
yoktur?

A) Öyle açım ki ne bulsam yerim.

B) Kitabını kaybettim diye bana kızdı.

C) Gülmediği için başarısız oldu.

D) Buradaki evler çok küçük yapılmış.

E) Üşüdüğü için kazağını giydi.

12. I. Kelimeler, insanların kullandığı en kuvvetli haplardır.

II. Kelimeler, fikirleri asmaya yarayan çengellerdir.

III. Bir kelimenin insanın hayatını değiştirdiği çok görülmüş
tür.

IV. Kelimeler cama benzer, göstermeye yardım etmedikle
rinde görüşe engel olurlar.

V. Yerinde kullanılmamış bir kelime bütün cümlenin anlamı
nı bozar.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde benzetme 
yapılmamıştır?

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

13. “Rüyalarınızın gerçekleşmesini istiyorsanız, öncelikle 
uykudan uyanmanız gerekir.” cümlesine anlamca en yakın 
cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) istenen bir şeyi elde etmek için bu yolda çalışmalar 
yapılması şarttır.

B) Rüya, bize uyurken kalbimizin tuttuğu dilektir.

C) Bir şeyi elde etmenin ilk koşulu onu ısrarla istemektir.

D) Kaybedileni yeniden elde etmek mümkün değildir.

E) Uykudan uyandığınız anda rüyalarınız gerçekleşir.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişinin iç dünyasına
özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Uzun boyu ve altın gibi sarı saçlarıyla herkesin ilgisini 
çekmişti.

B) Yüzünü ekşitip kaşlarını çattığını görür görmez sustum.

C) O her zaman herkese yardımcı olmak isteyen yüreği 
iyilikle dolu biridir.

D) Ütüsüz elbiseleri ve beyaz ayakkabılarını saklamaya 
çalışıyordu.

E) Gördüğü herkesle şakalaşırdı.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şaşırma” anlamı vardır?

A) Tam çıkarken onu karşımda görmeyeyim mi?

B) Artık bu kadarına da katlanamam.

C) Yolun sonunda pembe bir ev vardı.

D) Yavaşça aşağı doğru inmeye başladık.

E) Şaşkınlığımı belli etmemeye çalıştım.
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Cümlede Anlam - VII

1. Aşağıdakilerin hangisinde yakınma anlamı yoktur?

A) Bir de düşüncelerini anlatmayı öğrenebilse.

B) Toplum olarak, ne zaman geri kalmışlıktan kurtulacağız!

C) Senin söylediklerinin hiçbirini anlayamadım, keşke anla
yabilsem.

D) Sınavda ne zaman yüksek bir not alacak bilmem!

E) Beni ne kadar dinledin ki soruları çözebilesin.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık- tahmin anlamı •= 
yoktur? =

ra 6.
A) Beni dinlediğine göre aklı başına gelmiştir.

B) Belki o da olanların farkındadır.

C) Dışardan çok gürültü geliyor herhalde bir sorun var.

D) Yerleri temizlemiş olmalı her yer pırıl pırıl.

E) Alabildiğine geniş bir ova uzanıyor gözümüzün önünde.

3. I. Bir insan ancak yönetilecek insan varsa yönetici olur.

II. Liderlik ancak önderlik yapılacak insan varsa mümkündür.

III. Liderlik ancak kişinin kendi yaşamını yönetebilmesiyle 
mümkündür.

IV. Liderlik, insanın gücünü kaybetmemesi için her şeyi 
yapabilmesidir.

Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine en 
yakındır?

>-
E
S
iuı
>-

A) İv e li 

D) II ve IV

B) II ve III 

E) İve IV

C) III ve IV
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(I) Açgözlülük, eski deyimiyle tamah, başkasını düşünmeden, 
kendi çıkarını daha üstün tutmaktır. (II) “Başkası bir şey al
masın, hepsi benim olsun.” tutumu hâkimdir. (III) Neden ken
disi daha çok almak ister? (IV) Daha güçlü olduğu İçin. (V) 
Tamamıyla sen - ben anlayışı içindedir ve diğer insanların ge
reksinimlerini, değerini onurunu düşünmez.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisi arasında 
neden sonuç ilişkisi vardır?

A) İv e li 

D) I ve V

B) III ve IV 

E) IV veV

C) II ve I

(I) Onur: Kişinin yaşı, cinsiyeti, tahsili ve mevkisinden bağım
sız olmalıdır. (II) İnsan onuru yönünden, bir şirketin genel 
müdürü ile orada çalışan bir kapıcı arasında fark yoktur. (III) 
Her ikisi de yaşamın bütünü içinde anlamlı bir yerde bulun
maktadır (IV) Biri olmadan diğeri anlamını kaybeder. (V) 
Önemli olan o işte bulunan insanların kendileriyle bütünlük 
içinde olabilmeleridir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinden itiba
ren karşılaştırmaya yer verilmiştir?

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

ra
>-

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım anlamı vardır?

A) Genç öğretmenlerin iyi işler yapacağına inanıyorum.

B) Ona karşı bu kadar sert davranmamalıydım.

C) Söylediklerinin hepsini harfiyen yaptı diyelim.

D) Dar günlerimde yanımda olacağını sanmıştım.

E) Beni hiçbir zaman anlayamadın ne yazık ki.

4. I. Atasözleri bir milletin yüzyıllardır yaşadığı deneyimler 
sonucu ortaya çıkmış sözlerdir.

II. Atasözlerinde az sözle çok şey anlatmak amaçlanır.
III. Bir atasözünün içerdiği anlam, toplumun büyük çoğunlu- 

ğunca benimsenebilecek nitelikte olur.
IV. Atasözleri, milli bir karakter taşır.
V. Atasözleri, bir anlam yoğunluğu taşır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlam
ca birbirine en yakındır?

A) I. ve II.

D) III. ve V.

B) I. ve III.

E) IV. ve V.

C) II. ve V.

Onlar, yapacakları işin başarılmasının imkânsız olduğunu 
bilmedikleri için başardılar.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile anlamca aynı doğ
rultudadır?

A)
B)

E)

Başarısız olacağını bile bile bir işe başlamak doğru değildir. 

Kendine güveni olmayan kişi sıradan engelleri aşmakta 
bile zorlanır.

C) Bir işin güç olduğunu bilmek, o işi başarmaya engel olabilir.

D) insanlar başarısızlığı, başarı kadar olağan karşılamalıdır. 

insan başarılı olmak için, her şeyden önce kendi gücüne 
inanmalıdır.



9. I. İnsana değer vermek demek, o insanı gereksinimler 
içinde algılamaktır.

II. İnsan ancak yaşadığı çevre içinde değer kazanır.

III. İnsanın ihtiyaçlarıyla birlikte algılanması o insanı değerli 
kılar.

IV. İnsan yaşadığı çevre ve gereksinimleri sayesinde ayakta 
durur.

Yukarıdaki cümlelerden, savunulan düşünce bakımından
birbirine en yakın olanlar hangileridir?

A) İv e li B) II ve III C) İve  III

D) III ve IV E) I ve IV

10. (I) Geleceğinizi oluşturmaya ne kadar erken başlarsanız, o 
kadar fazla yol alacaksınız. (II) Yol uzun fakat ömür kısa (III) 
Yol aynı fakat bu yolda hepimiz aynı ısrarla yarışa devam et
miyoruz. (IV) Kaderin ajandasında geleceğinizle ilgili bir ran
devu ayarlamak istiyorsanız, istemekte acele edin. (V) Yarınki 
randevular yıllar önce isteyenlerle doldurulmuş olabilir.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerden han
gileri koşul anlamı içermektedir?

A) İv e li B) İve  IV C) IV veV

D) İve III E) III ve IV

11. Aşağıdakilerin hangisinde doğrudan anlatım söz konu
sudur?

A) Komşular, başınız sağ olsuna geleceklermiş.

B) Benim söylediklerimin hiçbirini anlamadı.

C) Yarın bize geleceğini söyledi.

D) Acısını paylaştığım için, minnettar olduğunu söyledi.

E) Baharla birlikte karların eriyeceğini bildirdi.

12. I. Büyük adamların amaçları, diğerlerinin ise yalnız istekleri
vardır.

II. Gelip geçici hevesler yerine yüksek hedefler peşinde 
olanlar, gerçekten büyüktürler.

III. İnsan büyük amaçlar belirlemekle büyük olmaz, önemli 
olan onlara ulaşabilmektir.

IV. insan, yüksek bir amaca ulaşmak kadar, onun için gös
terdiği çabadan da zevk almadıkça büyük sayılmaz.

Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca biriyle çelişir?

A) I. ve II. B) I. ve III C) II. ve III.

D) II. ve IV E) III. ve IV.

13. (I) ilişkiler genellikle konuşma konusu yapılmaz. (II) Çünkü 
iletişimde bulunan kişiler çoğu kere kurdukları İlişki türünün bi
linçli olarak farkında değildirler. (III) Bir aksaklık çıkmadığı sü
rece de bu böyle devam eder gider. (IV) Kişilerin ilişki içinde 
birbirlerini tanımlamaları farklılaştığı zaman ilişki ortaya çıkar. 
(V) Yani ilişkide aksaklık olduğu zaman ilişki konuşma konusu 
olur.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerden han
gileri kendilerinden önceki cümlelerin açıklayıcısıdır?

A) İv e li B) II ve V C) IV veV

D) II ve III E) I ve IV

14. Bir yazarın dün dedikleri ile bugün dedikleri arasında az çok 
bir değişiklik, bir ayrım bulamazsam, bilirim ki o yazar gerçek
ten düşünmüyordur.

Bu sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi
dir?

A) Başarılı bir yazar ilkelerine sonuna kadar bağlıdır.

B) Doğruya ulaşmada “deneme-yanılma” en güvenilir yoldur.

C) Düşünen bir yazarın, zaman içerisinde düşüncelerinde 
değişme olması doğaldır.

D) Gerçek yazar, yoluna çıkan güçlükler karşısında fikirlerini 
değiştirmez.

E) Gözlem zenginliği kişinin doğruyu bulmasında etkili olur.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılma
mıştır?

A) İnsanın en iyi dostu yine kendisidir.

B) Bu yörenin en lezzetli elması burada yetişir.

C) Ben de senin kadar başarılı bir öğrenciyim.

D) Benim gibi birini bir daha nerden bulacaksınız.

E) Senin sorunların sadece seni ilgilendirir.

16. Geçenlerde bir dostum, niye şiir yazmıyorsunuz diye sormuş
tu. Ben de öykülerin bana yettiğini şiire hiç heves etmediğimi 
kısacası —  söyledim.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?

A) kimseye dil uzatmayacağımı

B) kendimle gurur duyduğumu

C) her çiçekten bal aldığımı

D) o taraklarda bezim olmadığını

E) günlerimi gün ettiğimi
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Yakın Anlamlı Cümleler - 1

1. Hiç kimse, duyduğu sevincin başkasını rahatsız edeceğini 
düşünmez.

Alain, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini ifade etmek 
istemiştir?

A) insanların aynı şeylerden eşit şekilde mutlu olabileceğini

B) Sevincin insana verilmiş büyük bir nimet olduğunu

C) Neşeli insanlara her yerde rastlanılabileceğini

D) Bir insanın mutluluk kaynağının başkasının huzursuzluk 
kaynağı olabileceğini

E) Mutlulukların kısa sürdüğünü

2. “Müzik dinleyen biri, başkalarının uğradığı tüm çöküntülerden 
kurtulur." cümlesinden aşağıdakilerin hangisine varılabi
lir?

A) Duyguları ifade etmenin en iyi yolu müziktir.

B) Müzik, insanı birçok sıkıntıdan kurtarır.

C) Toplumda müzik ruhunun yer alması toplumun geçmişiyle 
yakından ilgilidir.

D) Bütün insanların müzikten hoşlanması şaşılacak bir du
rum değildir.

E) Kelimelerin yetmediği yerde müziğin de bir anlamı yoktur.

3. Uçurtmalar, rüzgâr gücüyle değil, o güce karşı koydukları için 
yükselir.

Bu sözle aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

A) Azmin B) Fedakârlığın

C) Sorumluluğun D) Sabırlı olmanın

E) Çevikliğin

4. Aşağıdakilerden hangisi “Çiğneyebileceğinden fazlasını 
ısırma.” sözüne anlamca en yakındır?

A) Yapılabilecek işlerin sınırlı olması, insanın sınırlı olduğu 
anlamına gelmez.

B) Bir işi en kısa yoldan başarmak, zafer sayılır.

C) Yoluyla yapılan hiçbir işte başarısızlık yoktur.

D) insan, taşıyabileceğinden daha fazlasını yüklenmemeli
dir.

E) En iyisini ve en fazlasını istemek tarih boyunca insanın 
başarısı olmuştur.

“Açlık, en akıllı balıkları bile oltaya getirir.”

Goethe, bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini ifade et
mek istemiştir?

A) Aklın kurallarının insanı her zaman doğruya götürdüğünü

B) Zorluklar karşısında mücadele etmenin gerekliliğini

C) Zamanlamanın önemini

D) Zaruretlerin insana hata yaptırabileceğini

E) Tedbirli davranmanın gerekliliğini

ü 6. Gülerseniz, dünya da güler; ağlarsanız, yalnız ağlarsınız, 
s  Birinin gelip de sizinle ağlamasını bekliyorsanız bu beyhude 

bir bekleyiştir.

|  Bu sözlerle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangi
l i  sidir?
>-

A) insan mutlu olduğu zaman mutluluğuna ortak olan çok 
olur; ama üzülürken ortak bulamaz.

B) Hayatta üzüntüler kadar sevinçler de vardır ve bu nor
maldir.

C) insanın dışından kaynaklanan olumsuzluklar daha çok 
üzüntüye neden olur.

D) Yeryüzünde aranan şey üzüntü ise onu bulmak zor değil
dir; ancak mutluluğu bulmak zordur.

E) Her insanın mutluluk duyduğu ve üzüldüğü şeyler farklı
dır.

7. Bir danışmanlık bürosu, caddeye bakan camında: “Bir akıl 
iyidir; ama iki akıl daha iyidir.” sözünün yazılı olduğu bir kâ-

u ğıt asarak aşağıdaki mesajlardan hangisini vermeyi 
5ı amaçlamıştır?
İD
>-

J  A) Diğer danışmanlık firmalarından farkını ortaya koymayı

B) Danışmanlığın önemini geniş kitlelere yaymayı

C) En sağlıklı şekilde hizmet vermeyi

D) Bazı işlerde ne derece uzman olduğunu

E) insanları danışmanlık hizmeti almaya yönlendirmeyi

8. “Çok derin olan kuyu değil, ipin kısalığıdır.” sözünde, amaca 
ulaşmada neyin eksikliği vurgulanmaktadır?

A) Yöntemin B) Zamanın

C) Aracın D) işi yapanın

E) Mekânın
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9. İnsanı servete götüren kapı son derece dar ve alçaktır. Oradan 
girebilmek için mutlaka eğilmek, iki büklüm olmak lazımdır.

Aşağıdakllerden hangisi bu parçaya göre servet sahibi 
olan birinin özelllklerindendlr?

A) Cömert olma

B) Birçok sıkıntıya katlanmış olma

C) Herkesten şüphe duyma

D) Aklını kullanma

E) Temkinli davranma

10. “Alışkanlık, sırf bizim uysallığımız yüzünden güç kazanmıştır.”

Bu söze dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılabilir?

A) Her zaman yapılan bir şeyden kurtulmak sanıldığı kadar 
kolay değildir.

B) İnsanların alışkanlıklarına dlrenmemeleri, alışkanlıkların 
insanı denetim altına almalarına yol açar.

C) Önce uyum gösteren bir insan sonradan bu uyumu boza
bilir.

D) Alışkanlıkların tümünün zararlı olduğunu söylemek yan
lıştır.

E) Tembellik, insanın başarısızlığının temelinde yatan temel 
etkendir.

11. “Alabalık tutmak için sineği feda etmelisin." sözüyle anlatıl
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) insanın gideceği yeri bilmeden çok fazla ilerleyemeyeceği

B) Küçük menfaatler uğruna kişilikten taviz vermenin yersizliği

C) Büyük başarılar elde etmenin zorluğu

D) Zorlukların ancak sabırla aşılabileceği

E) Nitelikçe daha değerli olana ulaşabilmek için daha düşük 
değerdekilerin harcanabileceği
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13. “Bana söylersen unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim, 
ama beni de katarsan anlarım.” sözüyle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrenme sürecine öğrenenin katılmasının gerekliliği

B) Her insanın aynı anlama düzeyinde olmadığı

C) Sözlü olarak ifade edilen bilgilerin kalıcılığı

D) Öğreticinin yeteneğinin öğrenmenin kaynağı olduğu

E) Öğrenmede ortamın önemli olduğu

14. Her anne, kızının kendisinden daha iyi bir eş bulmasını umar;
bir yandan da oğlunun hiçbir zaman babası kadar iyi bir eşe
sahip olamayacağı kanısındadır.

Buna göre, söz konusu anneyle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) Kızının hiçbir zaman kendisi kadar mutlu olamayacağını 
düşünmektedir.

B) Kızına duyduğu sevgi, oğluna duyduğu sevgiden daha 
çoktur.

C) Kendisinin iyi bir eş olduğunu düşünmektedir.

D) Kadınların erkeklerden daha başarılı olduklarını düşün
mektedir.

E) Babaların anneler kadar sabırlı olmadıkları düşüncesin
dedir.

15. “Her zaman kalp kıran arkadaş, ayakkabı içindeki taşa benzer.” 
sözüyle anlatılmak İstenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir arkadaştan her zaman olumlu davranış beklemek 
yanlıştır.

B) Karşılıklı olan ilişkilerde çevrenin etkisi unutulmamalıdır.

C) İyi arkadaş, insanı her an uyanık tutandır.

D) Olumsuz davranış gösteren arkadaş, rahatsızlık verir.

E) Davranışların eyleme dönüşmesi zamanla gerçekleşir.

12. Ben hep bu dünyaya anlaşılmak için değil; anlamak için 
geldiğimi düşünüyorum. Anlaşılmamanın üzüntüsünü duya
cağımız yerde, bütün ruhumuzla başkalarını anlamaya çalı
şırsak hayatın çok daha güzel olacağına inanıyorum.

Bu sözleri söyleyen kişiyle ilgili olarak aşağıdaki yargı
lardan hangisine varılamaz?

A) Empati yapabilecek biridir.

B) Başkalarını anlamak için çaba sarf etmektedir.

C) Hayatın mutsuzluk kaynağı olduğunu düşünmektedir.

D) Bir ilişkideki olumlu ilk adımı atabilecek yapıdadır.

E) Olumlu yönde düşünmektedir.

16. “Çakmak taşında ateş nasıl saklı durursa, arzular da insanın 
içinde öylece saklıdır. Eğer onu çakarsan ateş parlar, kendi 
haline bırakırsan gizli kalır.” sözüne dayanarak aşağıdaki- 
lerden hangisine varılabilir?

A) Her insanda arzu uyandıran şeyler farklı olmaktadır.

B) Duyguları harekete geçiren genellikle dış etkenler olduğu 
için dikkatli olunmalıdır.

C) insan, içindeki arzuları düşünmezse ve harekete geçir
mezse arzuların zararı yoktur.

D) Ateşin varlıkları yakması gibi tembellik de insanı çökertir.

E) Bilinçaltının araştırılması insan fizyolojisini çözecektir.
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1. “Karga, adını değiştirse bile sesinden tanınır." sözüyle anla
tılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüzeysel değişikliklerin bazı kusurları kamufle edebilece

ği
B) Her varlığın kendi özünün niteliklerini yansıtmayabileceği

C) Olayların zamanla farklı şekilde yorumlandığı

D) Bir şeyin özünün asla değiştirilemeyeceği

E) Görüntünün her zaman özü yansıttığı

2. Mutluluk bile haddini aşarsa azap olur. E
=n

Bu cümleye göre mutluluğun kendi anlamından ve uyan- ™ 
dırdığı hislerden sıyrılıp, azap verici olmasının nedeni J  
aşağıdakilerden hangisidir? ~

u;
>-

A) Uzun uğraşılardan sonra eide edilmesi

B) Gereğinden fazla, aşırı derecede olması

C) Başkalarının mutsuzluğundan kaynaklanması

D) Başka insanlarla paylaşılmaması

E) Sürekli olmayışı

3. Değişiklikle karşılaşınca değişen aşk, aşk değildir.

W. Shakspeare bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini 
ifade etmek istemiştir?

A) Bütün aşkların zamanla yıprandığını

B) Değişikliğin kaçınılmaz olduğunu

C) Aşkta önemli olanın samimiyet olduğunu :=
U

D) Aşkın her yerde aynı şekilde görüldüğünü E

E) Gerçek aşkın her şartta aynı kaldığını ™
E
2

w
4. “Karanlığı hissetmeyen, aydınlığa kavuşamaz.” sözüne 

anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) insanların sabırsızlıkları, onları kötü sonuçlara götürmek
tedir.

B) Hayatın her döneminde zorluklarla karşılaşma olasılığı 
her zaman vardır

C) Birtakım zorluklara katlanmayan insanların rahatlığa er
mesi beklenemez.

D) Bütün insanların hayatında zorlu bir dönem vardır.

E) Kaçırılan fırsatlara ağlamanın bir yararı yoktur.

5. Aşağıdakilerden hangisi, “insanlığın hangi filizi köreltilmek
istenmişse, tersine o filiz daha gür olmuştur.” sözüne anlam
ca en yakındır?

A) Her insanın zayıf olduğu ve karşı koyamadığı bir yönü 
vardır.

B) Aynı olaylara aynı tepkilerin verilmemesi doğaldır.

C) İnsanın birinci dereceden ihtiyaçları karşılanmadan son
raki güdüler harekete geçmez.

D) Bastırılan duygular, engellenen durumlar normalden daha 
çok gelişir.

E) Bütün hislerin temelinde insanın doğa karşısında müca
delesi vardır.

6. Sürekli hata yaptığını bunun için de çalışma hevesinin kırıldı
ğını söyleyen bir öğrenciye öğretmeni şöyle demiştir: “Unut
mamalısın ki kişisel başarı, çoğu zaman doğru yolda atılmış 
yanlış bir adımla gelir.”

Öğretmen bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgu
lamak istemiştir?

A) Başarı elde etmek için hata yapmaktan korkulmaması ge
rektiğini

B) Küçük hataların büyük başarılara engel olabileceğini

C) Başarı için salt çalışmanın yeterli olmadığını

D) Hataların arasında başarının kaybolabileceğini

E) Çaba gösterilmeden elde edilen başarıların geçici oldu
ğunu

7. Başarının bir sırrı varsa, o da karşınızdakinin bakış açısını
kavramak ve onun gözüyle görebilmektir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir başarı sayılır?

A) Bir müdürün geç gelen memura ceza vermesi

B) Bir öğretmenin elektrikler kesildiği için ödevini yapama
yan öğrenciye kızmaması

C) Polis memurunun ehliyeti olmayan sürücüye ceza yaz
ması

D) işten gelen birinin yemek hazır olmadığı için eşine kız
ması

E) Kitaplarını dağıtan küçük kardeşine kızan birinin durumu



8. Genellikle dayak atana kızar, dayak yiyene acırız, ama bu ikisin
den birinin yerinde olsaydık acaba hangisini kabul ederdik?

Bu söze dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılabilir?

A) Haksızlık, hiç kimse tarafından hoş karşılanmaz.

B) Bir olayda suçlu ya da suçsuzu tespit etmek zor değildir.

C) Bazı olaylar herkeste aynı izlenimleri uyandırmaz.

D) Benzer olaylar arasında bir ilişki kurulup ortak bir sonuca 
varılabilir.

E) insan, bir olayın öznesi olduğu zaman o olayı daha farklı 
değerlendirir.

9. “Güçlü bir ateş, küçük bir kıvılcımdan sonra çıkar.” sözüne 
anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her şeyin en önemli noktası, başlangıcıdır.

B) Aynı sonuçlar her zaman aynı sebeplerden doğmaz.

C) Zamanlama, bir işin başarılmasının birinci şartıdır.

D) işin zorluğu, o işi yapanlara göre değişir.

E) Her insanın azmi aynı olmaz.

10. Toprak ne kadar zengin olursa olsun, ekilmedikçe ürün ver
mez. Kafalar da öyledir, ekilmeyen kafalar düşünce üretemez.

Bu sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün insanlar başarılı olmak için çalışır; ama çoğu bece
remez.

B) Düşüncelerimize çoğu zaman çevremiz yön verir.

C) Kazanılan başarıların temelinde güçlü bir azim vardır.

D) Gerekli şartları taşıyan; ama çaba sarf etmeyen biri bir 
şey elde edemez.

E) Uygun ortam bulunmadıkça istenilen sonuç elde edile
mez.

11. Bilge, üç bakımdan diğer insanlardan ayrılır: Uzaktan görül
düğünde ciddi ve ağırbaşlı, yanına yaklaşıldığında nazik ve 
cana yakın, konuştuğunda ise görüşlerinde kararlıdır.

Bu cümleye göre, aşağıdakilerden hangisi bir bilgede 
olması gereken özelliklerden biridir?

A) Kaba davranışlardan ve kırıcı sözlerden kaçınmak

B) Her zaman kendi doğrularını savunmak

C) Düşüncelerini zamanla değiştirmek

D) Her seviyeden insanla aynı seviyede davranmak

E) Her yerde rastlanabilecek bir insan tipi olmak

12. Bilgi, paraya benzer; kazandıkça tutkuya dönüşür, ancak bu 
iyi bir tutkudur.
Bu cümleye göre bilgiye olan tutkuyla, paraya olan tutku 
hangi yönden ayrılmaktadır?

A) Erişebilme olanakları

B) Olumsuz bir yönü olmama

C) Toplumun belli kesimlerinde görülme

D) Sonuca ulaşma süresi

E) Zamana yayılma

13. Aşağıdakilerden hangisi, “İnsanın cahil olduğunu bilmesi, 
ilme atılmış ilk adımdır.” cümlesine en yakındır?

*  A) Bilim, ancak hedefine eriştiği zaman anlamlıdır.

|  B)
m
nj

Bir mum, diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey 
kaybetmez.

ı  C)
Hiçbir şey bilmediğini kabul etmek, bir şey öğrenmenin ön 
şartı ve başlangıcıdır.

1  ° ) insanlar hayret etmeyi severler, ilmin tohumu da budur.

Z E) Bilim yolunda koşulmaz, ağır ağır ilerlenir.

14. Dünyanın her yerinde herkesin yenileceği bir yer var. Bazıla
rını yenilgi yıkar, bazılarıysa zaferle küçülür. Büyüklük, hem 
yenilgiyi hem de zaferi kabullenebilenlerde yaşar.
Buna göre, aşağıdakllerln hangisini yapanda büyüklük 
yaşar denilebilir?

A) Kazandığı zaferin sarhoşluğuna kapılmayanda
B) Hatalarından utanan kişide
C) Başkalarının başarılarından pay çıkaranda
D) Her zaman kazanmayı düşünen kişide
E) Asla yenilmeyi düşünmeyen kişide

Ğ 15. “Ak koyunun kara kuzusu da olur.” sözüyle anlatılmak iste- 
§, nen aşağıdakilerden hangisidir?
İD*  A) Çevre şartları gidişatı değiştirebilir.
=  B) insan dışındaki varlıklarda irade yoktur.
5̂ C) Her şey özünde ne varsa onu yansıtır.
UJ
>■ D) Hiçbir şey zahmetsiz elde edilemez.

E) iyi anne - babadan kötü çocuk da olabilir.

16. “Gök gürültüsü iyidir, ama esas işi bitiren şimşektir.” sözüne 
anlamca en yakın olan söz, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerekli şartlar oluşursa beklenen sonuç elde edilir.

B) Bir olayın çok insan tarafından duyulması, olayla ilgisi 
olanları şöhret yapar.

C) Bir işi gerçekleştirebilmenin ön koşulu o iş hakkında bilgi 
sahibi olmaktır.

D) Zamanlamanın yanlış yapılması sonuç almayı engelleye
bilir.

E) Hayatta söylenenler önemli değildir, önemli olan yapılan
lardır.
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Cümleden Çıkarılabilecek Kesin 
Yargıyı Bulma - 1

1. -5 .  SORULARDA BAŞTA VERİLEN CÜMLELER
DEN KESİN OLARAK ÇIKARILABİLECEK YARGIYI 
BULUNUZ.

1. Marketimizden alacağınız bu aletle mutfak işlerinizin 
çoğundan kurtulacaksınız.

A) Bu aleti yalnızca bir market satmaktadır.

B) Aletin ev ekonomisine de katkısı vardır.

C) Mutfakta kullanılabilecek tek alet budur.

D) Markette yalnızca mutfak aletleri satılmaktadır.

E) Bu alet insanlara mutfakta kolaylık sağlamaktadır.

r % 100 ALES 
S Ö m  YETENEK j

5. Bu yaz tatilinde de Marmaris’e gidemedim.

A) Her yaz mutlaka yaz tatiline gidilmektedir.

B) Daha önceki yaz tatillerinin de en az birinde Marmaris'e 
gidilememiştir.

C) Marmaris'in iklimi tatil yapmak için elverişli olmamıştır.

D) Diğer tatil yerleri daha cazip hale gelmiştir.

E) işlerin yoğunluğu tatil yapmaya engel olmuştur.

(D
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6. - 10. SORULARDA BAŞTA VERİLEN CÜMLELER
DEN KESİN OLARAK ÇIKARILABİLECEK YARGIYI 
BULUNUZ.

2. Hastanın son tahlillerinde, hastanın durumunun iyiye 
gittiği görülmüştür.

i l  6. ■O Annem, elindeki sekiz cevizi biz altı kardeşe paylaştırdı.

A) Cevizlerden iki tanesi çürük çıkmıştır.

A) Uzun süreden beri hastalığın tedavisi yapılmaktadır. B) Kardeşler cevizlerini toplayarak beraber yemişlerdir.

B) Hastaya başka tahliller de yapılmıştır. C) Kırılan cevizlerden anneye de pay verilmiştir.

C) Hastada birden fazla hastalık tespit edilmiştir. D) Kardeşlerden en az biri birden fazla cevize sahip olmuş

D) Tedavinin yapıldığı hastane alanındaki en iyi hastanedir. tur.

E) Hastalıkla ilgili yeni ilaçlar geliştirilmiştir. E) Cevizlerin tamamı aynı anda yenilmiştir.

3. Çok emek vererek hazırladığımız bu filmin birinci olaca
ğını düşünmüştük; ancak filmimiz dereceye bile giremedi.

A) Teknik sebepler filmin başarısını olumsuz yönde etkile
miştir.

B) Film, daha önceki yarışmalarda derece almıştır.

C) Filmin izleyicileri, filmin birinci olmayışına tepki göstermiş
lerdir.

D) Birinciliği başka bir film almıştır.

E) Film için çok fazla para harcanmıştır.

4. Şimdiye kadar girdiği deneme sınavlarına bakılırsa kar
deşimin sınavı kazanacağını rahatlıkla söyleyebilirim.

A) Girilen deneme sınavı sayısı birden fazladır.

B) Deneme sınavına katılım son derece yüksektir.

C) Her deneme sınavı için bir ödül verilmiştir.

D) En yüksek puan son deneme sınavından alınmıştır.

E) Deneme sınavı soruları oldukça basittir.

7. Sınavdaki soruları çözmek sınavdan önceki stresle başa 
çıkmaktan daha kolaydı.

A) Sınav soruları çok kolaydı.

B) Sınav öncesi stres soru çözmenin stresinden daha fazla
dır.

C) Sınav sonuçları erken açıklanmıştır.

D) Sınava katılım, beklenenin çok altında oldu.

E) Sınava girenler çok çalışmışlardı.

Tanınmış şarkıcılardan olan A, ilk kaset için teklif aldığın
da henüz bugünkü kadar servet sahibi değildi.

A) ilk kaset, A’nın en çok tutulan kaseti olmuştur.

B) Bugün bütün kaset yapım firmaları A’ya teklif sunmakta
dır.

C) A’nın bugünkü maddi durumu ilk kaseti çıkardığı zamana 
göre daha iyidir.

D) A'nın son kaseti ona büyük maddi katkı sağlamıştır.

E) A, yalnızca halk müziği alanında kaset yapmıştır.



9. Bu yoldan giderseniz daha kısa sürede şehre varabilirsi
niz.

A) Gün batmadan şehre varılmıştır.

B) Yolların toprak olması aracı zorlamıştır.

C) Şehir, bulunulan yere oldukça yakındır.

D) Bulunulan yerden şehir görülmektedir.

E) Şehre giden başka yollar da mevcuttur.

10. Yolun sonunda iki kişi kavga ediyordu.

A) Kavgaya sonradan başkaları da katılmıştır.

B) Kavga çok uzun süre devam etmiştir.

C) Haberi veren kişi, olayı görmüştür.

D) Kavgayı görenler araçlarını durdurmuşlardır.

E) Kimse yaralanmadan kavga bitmiştir.

11.-16. SORULARDA BAŞTA VERİLEN CÜMLELER
DEN KESİN OLARAK ÇIKARILABİLECEK YARGIYI 
BULUNUZ.

11. Yola çıktığımızda kısa kollu elbiseler giymiştik; ama 
birkaç saat sonra kazaklarımızı giymek zorunda kaldık.

A) Yol alındıkça hava sıcaklığı düşmüştür.

B) Uzun yolculuklarda sıkılmamak mümkün değildir.

C) Kışlık elbiseler her zaman arabada yer almaktadır.

D) insanların vücut ısısı her zaman aynı kalmaktadır.

E) Her insan, soğuğa karşı dayanıklı olmayabilir.

12. Çalışmalarımızın amacı, nasıl daha çok ders çalışılaca
ğından ziyade, verimli ders çalışmanın yöntemlerini bul
maktır; böylece öğrenciler daha başarılı olmayı daha kısa 
sürede başarabileceklerdir.

A) Bilimsel araştırmalarda önemli olan sonuçtur.

B) Çalışmalar olumlu sonuçlandığında eskiye oranla ders 
çalışmaya ayrılan süre azalacaktır.

C) Çalışmanın tekniği kişiden kişiye değişiklik gösterir.

D) Çok ders çalışanlar mutlaka başarılı olurlar.

E) Başarılı öğrencilerin ders çalışmasına gerek yoktur.

13. Dershanemizde 8.30 - 19.30 saatleri arasında ders yapıl
maktadır.

A) Ders saatleri her yıl değiştirilmektedir.

B) Yalnızca 8.30 - 19.30 saatleri arasında öğrenciler derste 
olabilirler.

C) Bütün dershanelerde aynı saatlerde ders yapılmaktadır.

D) Dershanede belirtilen saatler dışında derse girmek müm
kün olabilmektedir.

E) Belirlenen saatler dışında dershane kapalıdır.

14. Eldeki verilere göre, bu bölgede önceki yıllara oranla 
buğday üretiminde yüzde elli, nohut üretiminde ise yüzde 
yüzlük bir artış olmuştur.

A) Bölgenin coğrafik yapısı başka ürünlerin yetiştirilmesine 
uygun değildir.

B) Buğday üretiminin artması sulamaya bağlı olarak artmak
tadır.

C) Bölgedeki nohut üretiminde de buğday üretiminde de ar
tış olmuştur.

D) Nohut tüketiminin fazla olması, bölge ekonomisine katkıyı 
engellemiştir.

E) Her iki üründeki artışın sebebi, nadas ve ilaçlamadır.

15. Bu ampulü kullanarak elektrik faturanızı en az yarı yarıya 
azaltabilirsiniz.

A) Yıl içerisinde gelen elektrik faturalarının tutarı her ay fark
lılık göstermektedir.

B) Diğer ampullerin kullanımı yetkili kurumlarca yasaklan
mıştır.

C) Elektrik üretimi her yıl artış göstermektedir.

D) Faturaların sabit olmaması kullanılan ampullerden kay
naklanmaktadır.

E) Söz konusu ampul, kullanılan mevcut ampullerden daha 
az elektrik tüketmektedir.

16. Ahmet Bey, soruya verdiği doğru cevapla rakibi karşısın
da ikinci defa galip geldi.

A) Ahmet Bey’e sorulan sorular basit sorulardır.

B) Ahmet Bey’in rakibi, hiçbir soruya doğru cevap vereme
miştir.

C) Daha önce de Ahmet Bey galip gelmiştir.

D) Sorulan sorular eşit şekilde puanlandırılmamıştır.

E) Her soru için verilen süre farklıdır.
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Cümleden Çıkarılabilecek Kesin 
Yargıyı Bulma - II

1. - 5. SORULARDA BAŞTA VERİLEN CÜMLELERDEN 
KESİN OLARAK ÇIKARILABİLECEK YARGIYI BULU
NUZ.

Köyde oturduğumuz yıllarda şehir hayatını çok merak 
ederdim, şimdi o kadar da merak edilecek bir şey olmadı
ğını anlıyorum.

A) Sözü söyleyen kişi köyden taşınmıştır.

B) Şehir hayatı köy hayatından daha cazip gelmektedir.

C) Şehre taşınma işi yeni gerçekleşmiştir.

D) Köy hayatının sıkıntıları şehir hayatınınkinden fazladır.

E) Şehirler insanlara fırsatlar sunar.

2. Kutudaki kalemlerin içinden kırmızı olanı alıp başlığı 
yazdı.

A) Başlıkların hepsi kırmızı kalemle yazılır.

B) Kutudaki kalemlerin yarısı mavi renklidir.

C) Kutuda hiç kurşun kalem yoktur.

D) Diğer kalemler yazmadığı için kırmızı kalem kullanılmıştır.

E) Kutudaki kalemlerden en az bir tanesi farklı renktedir.

Okulumuz, şimdiye kadar katıldığı yarışmalarda elde
ettiği başarıyla şampiyonluğu hak ettiğini ispatlamıştır.

A) Bahsedilen okul, girdiği bütün yarışmaları kazanmıştır.

B) En zor sorular bu okulun girdiği yarışmalarda sorulmuş
tur.

C) Sözü edilen okul girdiği yarışmalarda birinciliğe yakışacak 
derecede başarılar elde etmiştir.

D) Başarı elde edilmiş olması okulun takım ruhunun sonu
cudur.

E) Şampiyonluğa aday olabilecek hiçbir okul yoktur.

4. Frigyalıların yaşadığı bölgede yapılan kazılarda bol mik
tarda tarım aleti bulunmuştur.

A) Yazılı kurallar Frigyalılarda yoktur.

B) Frigyalılar tarımla uğraşmışlardır.

C) Bazı bölgelerde tarım yapmak mümkün değildir.

D) Frigyalılar göçebe bir toplumdur.

E) Kazı çalışmaları yapmanın zorlukları çoktur.
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Elif, gezmek istediği yerler arasında Ankara’nın da oldu
ğunu söyledi.

A) Elif, Ankara’dan başka yerleri de gezmeyi istemektedir.

B) Elifin görmeyi en çok istediği yer Ankara değildir.

C) Elif, bulunduğu şehirden dışarıya hiç çıkmamıştır.

D) Elif, gezmeye yalnız gitmeyecektir.

E) Ankara, herkesin görmek istediği bir yerdir.

6. - 10. SORULARDA BAŞTA VERİLEN CÜMLELER
DEN KESİN OLARAK ÇIKARILABİLECEK YARGIYI 
BULUNUZ.

Türkiye, milli gelir sıralamasında Avrupa ülkeleri arasında 
ilk otuza, Asya ülkeleri arasında ise ilk ona girmektedir.

A) Asya’daki ülke sayısı Avrupa’dakinden fazladır.

B) ilk ona giren ülkelerde turizm yaygındır.

C) Asya ülkelerindeki sıralamanın ölçütleri farklıdır.

D) Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasındaki sıralaması en son
dadır.

E) Türkiye milli gelir açısından hem Asya hem Avrupa ile kı- 
yaslanmıştır.

7. Yolculardan bazıları kendilerine ikram edilenleri almadı.

A) Bazı yolcular ikramı kabul etmiştir.

B) Yolculuk sırasında bir şey yemek ya da içmek yasaktır.

C) Yolculara aynı şeyler ikram edilmemiştir.

D) Birtakım yolculuklar insanda bıkkınlık hissi uyandırır.

E) Yolculuk, hiçbir insanın hoşuna gitmez.

Deneme sınavı sonuçlarının aksine Ahmet, gerçek sınav
da hiç almadığı kadar düşük puan aldı.

A) Deneme sınavının soruları, gerçek sınav sorularından 
daha zordur.

B) Ahmet, gerçek sınavda heyecanlandığı için yüksek puan 
alamamıştır.

C) Gerçek sınavdaki sorular oldukça kolaydır.

D) Gerçek sınava giren adayların çoğu düşük puan almıştır.

E) Ahmet’in deneme sınavlarında aldığı puanlar, gerçek sı
navda aldığı puandan düşük değildir.



9. Çocuklar, kendilerine anlamsız gelen bir şeyi öğrenmekle 
vakit geçirmeyecek kadar gerçekçidir.

A) Büyüklerin hoşuna giden bir şey çocukların hoşuna git
meyebilir.

B) Her çocuk belli bir yaşta gördüğü her şeyi kavramak ister.

C) Çocuklar anlamlı bulmadıkları şeyleri öğrenmezler.

D) Çocuklar vakitlerinin çoğunu oyun oynamaya ayırırlar.

E) Gerçekleri öğrenmek çocuklara hep itici gelir.

10. Sınav kaygısı, Türkiye’de toplumun çok geniş bir bölü
münü ilgilendirmektedir.

A) Türkiye’de yaşayan insanların birçoğunda psikolojik so
runlar mevcuttur.

B) Türkiye’deki sınavların kaygı verme oranı çok yüksektir.

C) Birçok insan Türkiye'de sınava girmekte ve buna bağlı 
olarak kaygılanmaktadır.

D) Sınavlar, Türk insanındaki kaygının tek nedenidir.

E) Her toplumda sınav kaygısı vardır.

13. Bir araştırma sonucuna göre; gece vardiyasında çalışan 
işçilerin çoğunda ülser hastalığı olduğu ortaya konmuş
tur.

A) Gündüz çalışanların hiçbir sağlık sorunu yoktur.

B) Ülser, gece çalışanlar arasında yaygın bir hastalıktır.

C) Araştırma küçük bir grup üzerinde yapılmıştır.

D) Gece işlerinin ağırlığı söz konusu değildir.

E) Hastalıkların temelinde kalıtsal özellikler vardır.
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11. - 16. SORULARDA BAŞTA VERİLEN CÜMLELER
DEN KESİN OLARAK ÇIKARILABİLECEK YARGIYI 
BULUNUZ.

11. Dinlediğimiz radyodaki en güzel program saat üçte yayın
lananıydı.

A) Radyoda başka programlar da yayınlanmaktadır.

B) Gün içinde başka radyo dinlemiyoruz.

C) Belli saatler dışında radyo dinleme imkânımız yok.

D) Bu radyoda yayınlanan bütün programlar güzeldir.

E) Televizyon izlemek radyo dinlemekten daha zevklidir.

14. Randevumun saatine on dakika kaldı; ama arabam bo
zuldu ve en az yarım saatlik yolum var.

A) Arabanın bozulmasının nedeni yol şartlarıdır.

B) Tamir işi yarım saatten az sürmüştür.

C) Bu, geç kaldığım ilk randevumdur.

D) Hiçbir randevuma zamanında gidemedim.

E) Randevuya saatinde gidilememiştir.

15. Ezberlemek zorunda kalan öğrenci, anlama işini aradan 
çıkarmış, buna karşılık hafızada tutma işini artırmıştır.

A) Öğrenilmesi mümkün olmayan şeyleri ezberlemek gere
kir.

B) Eğitim sisteminde ezber asla yer almamalıdır.

C) Bir şeyi anlamakla ezberlemek aynı şeyler değildir.

D) Ezberleme işi anlamadan daha zordur.

E) Öğrenciler anladıkları konuları hayat boyu unutmazlar.

12. Kitapların bir kısmını kardeşimin odasına götürdüm.

A) Kitaplar, benim odamı daraltmaktadır.

B) Kardeşimin odasına götürdüğüm kitaplar kardeşime aittir.

C) Bazı kitapların yeri değişmemiştir.

D) Kitaplar, konularına göre ayrılmıştır.

E) Her kitabın yeri farklı renktedir.

16. Küresel ısınma sonucunda Muğla’daki birçok yeşil alan
yok oldu.

A) Muğla, küresel ısınmadan en çok etkilenen ildir.

B) Dünya’nın her yerinde küresel ısınma etkili olmuştur.

C) Yeşil alanların yok olmasındaki tek neden küresel ısınma 
değildir.

D) Küresel ısınmadan önce Muğla’daki yeşil alanların oranı 
daha fazlaydı.

E) Fabrika atıkları yeşil alanların yok olmasındaki en büyük 
etkendir.
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5. I. domates tarihinin

II. eski damak zevki ve tarihi yemeklerin tadı üzerine

III. tekrar düşünmek gerekir

IV. ne kadar yeni olduğu bilinince

V. salçasız yemek düşünülmeyen Türk mutfağında

Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralanırsa hangisi bastan birinci söz olur?

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

ra1 6. I. anılan etli ekmek, pide ve çeşitlerinden bazıları 

E II. büyüyen şehirlere taşınarak 

~  III. Anadolu’nun çeşitli şehirlerinin adlarıyla
U
>  IV. yerelliği sürdürürken, bazıları da

V. yeni ihtiyaçlara uymuştur

Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralanırsa hangisi bastan ikinci söz olur?

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

7. I. en çok bulunan element olan alüminyum

II. çelikten sonra en çok kullanılan

III. dünyada oksijen ve silisyumdan sonra

IV. metal haline geldi

V. yüz küsur yıllık endüstriyel kullanımı içinde

■i Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak 
|  biçimde sıralandığında hangisi bastan ikinci olur?
ra>
!  A) I B) II C) III D) IV E) V

Uf
>-

1. I. ve buna bağlı olarak

II. fert ve aile için önemli bir olaydır

III. kişinin bazı kabiliyetlerini kaybetmesi

IV. başkalarının yardımına

V. muhtaç duruma düşmesi

Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi bastan üçüncü söz olur?

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

2. I. hem stresini azaltır hem de başarılı olma şansını artırır

II. bir problemle karşılaşan kişi

III. duygusal ve zihinsel enerjisini

IV. şartlardan şikayet etmek ve hayıflanmak yerine

V. problemi nasıl çözeceğine yöneltirse

Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralanırsa, hangisi bastan ikinci olur?

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

3. I. kutlama ve her türlü ziyarette

II. baklava alıp götürmek

III. bayram günlerinde evlerde yapıldığı gibi

IV. nezaket gereğiydi

V. bir dönem ucuzken çikolata götürme adeti çıkmadan 
önce

Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi bastan birinci olur?

A) I B) II C) III D) İV E) V

4. I. diğer bir görevi

II. meydana getirir

III. bir görevin mutluluğu

IV. yapabilme gücünü

V. yerine getirilmiş

Yukarıdaki sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturu
lursa hangisi baştan ikinci olur?

8. I. çürüme sürelerinin gözlemlenmesi

II. ev yapılacak yerin saptanması için

III. Abidin Paşa’nın da uyguladığı bir yöntemdir

IV. bugün bir mahalleye adı verilen

V. çeşitli yerlere et asılarak

Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi baştan birinci olur?

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



9. I. güneşe konması, karpuz suyunun hızlaJuıharlaştırılması

II. karpuzu soğutmanın yaygın yöntemidir

III. ve buharla yükselen moleküllerin kinetik enerjisinin

IV. kır gezmelerinde karpuzun kesilerek

V. buhar tarafından soğurulması

Yukarıdaki sözler, kurallı ve anlamlı bir cümle oluştura
cak şekilde sıralanırsa hangisi bastan dördüncü olur?

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

10. I. Hristiyanlığın başlangıç döneminde

II. evi dolaşan toprak borularla

III. zengin Romalıların

IV. ısıyı dağıtarak ısınma yöntemi

V. uygulamaya başladıkları bir sistemdir

Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi bastan dördüncü olur?

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

11. I. sınırlı birkaç resimden ibaret oluşu

II. çocukluğumuzun duvar halılarının

III. hayal dünyasının sınırlılığını gösteriyor

IV. duvar halısı üreticisinin

V. geyik, kahve falı bakan kadınlar, saraydan kız kaçırma 

gibi

Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi bastan üçüncü olur?

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

12. I. harman zamanı

II. ektiği mahsulü

III. ancak başkalarının düşürdüğü

IV. birkaç başağı toplar

V. daha olgunlaşmadan yiyen biri

Yukarıdaki sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturu
lursa hangisi sonuncu olur?

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

13.1. ve tasarladıkları her şey

II. gidermeye ve acılarını

III. insanların yaptıkları

IV. dindirmeye yarar

V. duydukları gereksinimleri

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi bastan dördüncü olur?

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

14. I. bir zararı yoktur

II. eğer bir insan

III. öğreneceği çok şey olduğunu öğrenebilmişse

IV. yüksek öğrenim yapmanın

V. üniversiteden çıktıktan sonra

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi bastan üçüncü olur?

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

15.1. kendini yetersiz gören insan

II. hata yapmaktan korkmadığından

III. girişimci insan

IV. daha üstün hale gelir

V. tereddüt içinde beklerken

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi bastan ikinci olur?

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

16.1. bizi övmeye hakkı varsa

II. bizi eleştirmeye de

III. o insanın yüzümüze karşı

IV. hakkının olması gerekir

V. bir insanın yüzümüze karşı

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi bastan dördüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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Cümle Oluşturma - II
r % 100 ALES I  

SÖZEL YETENEK I
1. I. çamaşırları derelerin kıyısında

II. tokaçlarla döverek

III. pürüzsüz taşlar üstünde

IV. yıkamaya çalışırlardı

V. ilk çağlardan itibaren kadınlar

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi bastan birinci olur?

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

5. I. bazılarının azalttığı

II. tavuklara verilen bazı yiyeceklerin

III. hiçbir etkide bulunmadığı ispatlanmıştır

IV. bazılarının ise

V. yumurtanın kolesterol seviyesini artırdığı

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi bastan birinci söz olur?

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

2. I. konuşurken yüzleştiğiniz ID>
II. toplum karşısında E

III. korku ve heyecandır X

İV. mikrofon veya kamera karşısında >
V. en büyük engel

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi bastan ikinci olur?

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

3. I. başarılı ve başarısız olduğu yönlerini

II. neleri yapması ya da yapmaması gerektiğini saptayarak

III. daha verimli bir yola gider

İV, kendi konuşmasını inceleyerek

V. bunların nedenlerini araştırıp

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralanırsa hangisi bastan dördüncü olur?

6. I. bugün daha fazla bilgi sahibisiniz

II. olarak bilinen

III. 19. yüzyıla kadar

IV. atom modeli hakkında

V. maddenin en küçük parçası

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralanırsa hangisi bastan dördüncü olur?

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

7. I. mum bezlerinden çıkan

II. işçi arıların karınlarının

III. peteklerin altıgen şekli

IV. rastgele bir tercih değildir

V. alt kısmına yerleştirilen

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi bastan üçüncü olur?

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

4. I. bakımından birinci dereceden

II. bu süreçte moral desteğe

III. zihin veya fizik engelli çocukların

IV. ve bilgiye ihtiyaç duyacağı unutulmamalıdır

V. sorumlu olan ailelerin

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi sonuncu olur?

8. I. kafatası kemiklerinin hafiflemesini sağlar

II. nasıl iskeletleri bol boşluklu

III. bunun gibi sinüslerde

IV. bir kemik yapısına sahipse

V. kuşların kolay uçabilmeleri için

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
şekilde sıralandığında hangisi bastan ikinci olur?

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



9. I. korkuları ve güçlük belirtilerini anlamak

II. davranışların altında

III. önemli bir beceridir

IV. konuşma ya da sunumlarda

V. yatan güdüleri

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
şekilde sıralandığında hangisi sonuncu olur?

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

13. I. toplumumuzda insanların çoğunun

II. yalnızca öğrenim yıllarında

III. sınırlı kalmıştır

IV. matematikle olan ilgisi

V. gördüğü derslerle

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralanırsa, hangisi bastan dördüncü olur?

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

10. I. bazı öğrencilerin

II. konularda geniş bilgileri var

III. derslerinde başarısız olan

IV. futbol, müzik gibi

V. kendilerini kaptırdıkları

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi bastan dördüncü olur?

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

A) B) C) D) IV E) V

Ğ 14. I. elde edilen bilginin

II. öğrenme eylemi

III. davranışlarımızda meydana getirdiği

IV. kalıcı değişikliktir

V. yaşayarak veya okuyarak

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralanırsa hangisi bastan dördüncü söz olur?

11. I. insanların ne zaman

II. evet sözcüğünün ne zaman

III. konuşmaları gerektiğini

IV. hayır anlamına geldiğini bilmelerini sağlar

V. beden dili

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi sonuncu olur?

A)

=nra
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E
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B) C) III D) IV E) V

15. I. gelişmiş ülkeleri

II. sahip oldukları

III. en önemli faktörler

IV. bilgi sermayeleridir

V. diğerlerinden ayıran

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi bastan ikinci olur?

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

12. I. olayların kendisinden çok

II. günlük stresler

III. önceki yaşantıları ve kişilik özellikleriyle

IV. ortaya çıkmaktadır

V. onu yaşayan insanın

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi bastan ikinci olur?

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

16. I. dünyaya gelen bebeklerde

II. daha fazla olduğunu ortaya koydu

III. gebelikten önce şişman olan annelerden

IV. doğuştan getirilen hastalık riskinin

V. bir araştırma sonucuna göre

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak 
biçimde sıralandığında hangisi bastan üçüncü olur?

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

Cümle Oluşturma - II CEVAP ANAHTARI Test - 23
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Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi 
Geliştirme Yolları - i

h % 100 ALES 
SÖZEL YETENEK j

1. Gelinle damat karşılıklı el çırpıyor ve az sayıda davetli onlara eşlik 
ediyordu. Balonlar ve krapon kâğıtlarıyla süslü büyük bir balıkçı 
teknesi, güneşin kırbaçlarına dayanamayıp simsiyah kesilen bir 
denizde yüzüyordu. Gelin ve damadın gözleri, sarayları ve yalıları 
gibi parlıyordu boğazın. Rüzgâr müziği, gelinin ablası pastaları 
dağıtıyordu. Halay başladı. Ayaklar aynı anda havaya kaldırılıyor, 
davetliler uyum içinde gidip geliyorlardı.

Yukarıdaki parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler- 
den hangisi söylenemez?

A) Betimleyici öğeler kullanılmıştır.

B) Tanımlamaya başvurulmuştur.

C) Benzetmeden yararlanılmıştır.

D) Öyküleyici anlatıma yer verilmiştir.

E) Gözlemler aktarılmıştır.

m
>-

Ellerimiz ceplerimizde, sıvası eskimiş bir apartmanın girişine 
yaslanarak akan dünyaya bakıyoruz. Gözlerimiz iki kızgın fira
ri gibi saldırıyor her şeye. Fırından taze ekmek kokuları yayı
lıyor. Okuldan çıkan çocukların bağrışmalarıyla irkiliyoruz bir
den. Arkamızdaki yaşlı kadın elini omzuma koyarak biraz ile
riyi işaret etti. Baktım, bir çocuk çöp bidonlarını karıştırıyor. 
Hemen ona yaklaştım ve ıslak saçlarına elimle dokunduğum
da ıslaklığı yüreğimin derinliklerinde hissettim.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Betimleme ve öyküleme unsurlarına başvurulmuştur.

B) Öznel ifadeler kullanılmıştır.

C) işitme duyusuna yer verilmiştir.

D) Benzetmeye yer verilmiştir.

E) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.

2. ilk termoslar, evlerde sıcak çay veya soğuk meyve suyu İçin 
değil, sanayide gaz yalıtmak için kullanılmıştır. Yalıtımda boş
luğun değeri 1643'te İtalyan fizikçi Toricelli, cıvalı barometreyi 
icat ettiğinden beri biliniyordu. Fakat boşluğu yaratacak yalı
tım malzemesi sorunluydu. 1892’de James Dewar, boşluk ya
ratacak iç ve dış kapları camdan yaptığı gibi yalıtımı artırmak 
üzere iç camı gümüşle kapladı. Bu, bilim dünyasında serum 
ve aşıların sabit ısıda tutulmasında kullanıldı.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Tanık gösterme B) Örnekleme

C) Açıklama D) Tartışma

E) Sayısal verilerden yararlanma

Merdivenin bir başlangıcı yoktur. Belirli belirsiz bir yerde puslu 
ve buzlu bir belirsizliğin orda başlıyor. Dalgalar halinde dola
narak yukarıya tırmanıyor. Katların oluştuğu yerlerde kendi 
içinde burgaçlar yapıyor, yolunu sürdürüyor ve sonunda belli 
olmayan başlangıç noktasından o denli uzaklara kayıyor ki, 
onun nerede bittiğinin anlaşılması imkânsız hale geliyor. Mer
diven basamaklarının gözden yittiği karanlık uzakta, aynı ka
ranlıkta oyulmuş harap kubbeler seçiliyor.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır 
basmaktadır?

A) Öyküleme 

C) Tartışma 

E) Açıklama

B) Betimleme

D) Örneklendirme

O
3. Son zamanlarda herkesin dilinde Avrupa Birliği var. Bilen |  

bilmeyen herkes konuşuyor. Genelliklede AB’ye girelim diyor- >ü 
lar. Bu durumda birkaç yıl sonra ciddi adımlar atılırsa süreç E 
tamamlanacak ve AB’ye girmiş olacağız. Ancak bununla be- ~  
raber bütün değerlerimizi de AB ülkelerinin ellerine teslim et- ™ 
miş olacağız. Yani amaçla aracı karıştırıp sonunda zararlı çı
kacağız. Bütün bunlar düşünüldüğünde AB’ye girmenin bize 
bir şey katmayacağı çok açıktır.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Tartışmadan yararlanılmıştır.

B) Açıklama yapılmıştır.

C) Betimlemeye başvurulmuştur.

D) Öykülemeden yararlanılmıştır.

E) Tanık gösterme vardır.

6. Şarkıların da şiirler gibi doğdukları zamanın dili oldukları 
doğrudur. Herkes kendi hikâyesini seslendirir bir şarkı ya da 
şiirde. Şiir, biraz daha etkilidir şarkıya göre. Şarkıyı başkala
rından duysanız da etkilenebilirsiniz. Ama kendi şiiriniz kadar 
sizi etkileyecek bir şey yoktur. Mevsimlerin duygularımıza et
kisini de düşünürsek her mevsim farklı duygular taşıdığımızı 
ve farklı şiirler yazdığımızı bunun yanında şarkıların da farklı
laştığını söyleyebiliriz.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Tanım yapılmıştır.

B) Benzetme yapılmıştır.

C) Karşılaştırmaya başvurulmuştur.

D) Tanık gösterme vardır.

E) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.



7. Çay, muhabbetin tuzu biberidir. Muhabbet çayı, çay muhab
beti sürükler. Zaman onunla erir ve ortalığa yayılan buğu, 
muhabbetin hazzını gönle ve mekâna taşır. En güzeli ise fin
canda içmektir çayı. Fakat ince belli, ortasında ve ağzının ke
narında incecik yaldızlı çizgiler taşıyan bardaklarda da içmeye 
doyum olmaz. Çay tabaklarının porselen olması şattır. O, 
bardağı sımsıcak avcunun içine alışı yok mu insanın, 
avcunun tatlı tatlı yanması, sonra o tatlı sıcaklığın yüreğe ka
dar işlemesi...

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Tanımlamaya başvurma
B) Betimleyici öğelere yer verme
C) Duyular arası aktarma yapma
D) Öznel cümleler kullanma
E) Mecaz anlamda sözcük kullanma

8. Son araştırmalar 100 milyon yaşında bir dinozor türünü ortaya 
çıkarttı. Bu tür, bir yumurta üzerinde keşfedildi. Yavru dinozor, 
yaklaşık 1,5 metre boyunda müzedeki diğer dinozorlar genel
likle 2,5 m boyundadır. Ortalama ömürleri 80 - 120 olan bu 
dinozorlar olgun haldeyken ağırlıkları yaklaşık 1000 - 2000 ki
logramdır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme 
yollarından hangisine başvurulmuştur?

A) Benzetmeye B) Tanımlamaya
C) Tanık göstermeye D) Örneklendirmeye
E) Sayısal verilerden yararlanmaya

C
En

9. Günümüzde, doğrudan rekabete dayalı ekonomik sistem >- 

içerisinde malı satabilmenin en önemli ölçütü kalitedir. Tüketi- J  
ci, aldığı malın kalitesine inanırsa artık sürekli olarak o malı =  
kullanacaktır. Bu da sürekli olarak gelişmeyi zorunlu kılmak- >ü 
tadır. İşte tam da bu noktada kalite kavramının içinin neyle 
doldurulduğu önem arz etmektedir. Buna göre yapılacak işe, 
işin yapılacağı yere en uyumlu olan, en kaliteli olandır. J. M. 
Juran: “Kalite, kullanıma uygunluktur.” demiş. Bir iktisatçının
bu görüşünden ders çıkartmayı bilmeliyiz.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine 
başvurulmuştur?

A) Tartışma - benzetme
B) Betimleme - tanımlama

C) Örneklendirme - karşılaştırma

D) Açıklama - tanık gösterme
E) Tanık gösterme-karşılaştırma

10. Gece, kıpırtısız ve sessizdir. Kent uyur, ağaçlar uyur ve sular 
uyur. Uyumazsa bir tek düşman uyumaz. Işıklar karardıkça 
kendine çekilir insan, kendi ıssızlığına. Gece ne kadar insanı 
kendisine çekerse gündüz de o kadar insanı dışarı iter. Kentin 
sokaklarında, evde, işyerinde; insanların yüzlerinde, dinlediğim 
şarkılarda ıssızlığı arıyorum. Bütün yerler ve bütün yüzler beni 
gürültüye götürdüğü için suskunluk tek kapım oldu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Kişileştirmeden yararlanma
B) Duygularını yansıtma
C) Neden - sonuç cümleleri kullanma
D) Karşılaştırma

E) Tartışma

ü 11. Yazarımız, Türkçede yirmi beş bin sözcük olduğunu söyler- 
İ ,  ken sanıyorum kulaktan dolma bilgilerle yetindi. Bu konuda 
™ özel bir araştırma yaptığını sanmıyorum. Bu sayı onun için 
E yeterli hatta abartılı olabilir, ama eksik ne yazık ki. Eğer vakit
l i  leri varsa kaynakları tarayıp, sözcükleri saymalarını tavsiye
i  ederim, inanın eksik çıkmayacak dahası sayı artacaktır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine 
başvurulmuştur?

A) Açıklama B) Öyküleme C) Betimleme

D) Tartışma E) Tanık gösterme

12. Aşk denildiğinde birçoğumuzun aklına gelmeyen bir başka 
kavramı da beraberinde getiren bir kelimeyi ifade etmiş oluyo
ruz aslında. O kavram korkudur. Korku, aynı zamanda aşkı il
ginç kılan bir unsurdur. Kierkegaard: “Korku, yalnız nefretle 
değil, aynı zamanda aşkla da eşleşmiştir.” diyor. Bu korku, 
her aşk ilişkisinde farklı şekillerde kendini gösterir. Bazıların
da kaybetme bazılarında ise kavuşma korkusudur.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri kulla
nılmıştır?

A) Tartışma - açıklama B) Açıklama - tanık gösterme

C) Betimleme -  karşılaştırma D) Tanımlama - öyküleme

E) Benzetme - açıklama

13. Arkasına şöyle bir bakınca epey yol almış olduğunu gördü. 
Şehir çoktan kaybolmuştu. O tarafta pis bir ufuk parçası hare
ketsiz birikmişti. Bu, bulut değildi. Esmer bir tülü andıran pis 
bir hava birikintisiydi. Ama bu görüntü bile canına can katı
yordu. Önünde bir yol, dimdik bir yokuş uzanıyordu. Orada 
belki şu da vardı. Yola çıkmadan evvel iyice bir dinlendi.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söyle
nemez?

A) Olaylar oluş sırasına göre verilmiştir.

B) Deyimlerden yararlanılmıştır.

C) Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir.

D) işitme duyusundan yararlanılmıştır.

E) Benzetme yapılmıştır.

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi 
Geliştirme Yolları - 1 CEVAP ANAHTARI Test - 24
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% 100 ALES 
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Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi 
Geliştirme Yolları - II

1. Köyden kasabaya taşınmıştık. Cadde üstünde, sol tarafta 
bahçesi olan, beyaz boyalı bir ev satın almıştık. Bahçemiz
den, komşu bahçeden gelen küçük bir su yolu geçiyordu. Bu 
su, yan duvarın altından aşağıdaki bahçelere akıyordu. Bizim 
bahçenin bir köşesinde ufak bir tel kümes vardı. Dip tarafa 
domates, biber, yeşil salata ekilmişti. Cadde tarafında sar
dunyalar, pembe karanfiller, hanımefendileri bulunurdu.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerine baş
vurulmuştur?

A) Açıklama - öyküleme

B) Tartışma - betimleme

C) Öyküleme -  betimleme

D) Açıklama - tartışma

E) Örneklendirme - öyküleme

2. Nurullah Ataç hep eleştirmen olarak düşünülmüştür. Oysa 
Ataç’ın asıl önemi eleştirmenliğinden değil, Türkçe’nin düzya
zı dili olarak kurulması yolunda harcadığı çabadan gelir. O da 
farkındadır bunun: “Eleştirmen bir öldü mü bir daha kimse 
anmaz onu.” der. Ama öte yandan: “Bir şey kalmayacak mı 
benden?” sorusuna şu alçakgönüllü cevabı verirken gerçek 
öneminin nereden geldiğini de belirtir: “Bugün bu ülkede bir dil 
kuruluyor; o yapıda benim de bir taşım vardır. Ancak, görün
meyen, kimsenin gözüne çarpmayan, ta gerilerde bir taş.”

Bu parçada yazar söylediklerini inandırıcı kılmak için 
aşağıdakilerden özellikle hangisine başvurmuştur?

A) Alıntı yapma B) Örnek verme

C) Tanımlama D) Karşılaştırma

E) Betimleme

3. Otelin holünde oturmuş dinleniyordum. Yanımdan beyazlar 
giymiş bir kız çocuğu geçti. Elbisesi dizkapaklarından yukarı
daydı. Ayağında örümcek ağı kadar ince çoraplar, iğne gibi 
ökçell ayakkabılar vardı. Yüzü ışıl ışıl parlıyordu. Kocaman bir 
şapka başının bir tarafını kapatıyordu. Açık olan taraftan kısa 
kelmiş kıvırcık saçlar görünüyordu.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır 
basmaktadır?

A) Betimleme B) Örneklendirme

C) Açıklama D) Öyküleme

E) Tanımlama

4. Baharda Karabağlar'ın en önemli özelliği bülbüldür. Karabağ- 
lar bu efsane kuşun mekân tuttuğu yerlerden biridir. Nisan or
tasında gelir, yuvasını yapar, yavrusunu çıkarır, büyütür, uçu
rur ve haziran ortalarında kaybolur. Mayıs ayı gelince bülbül 
dinlemeye gidenleri görürsünüz. Bülbül sevdalısı atına, ara
basına binip gelmiştir ya da yaya gelmiştir. Yiyeceği yanında
dır, ortalık diz boyu ottur. Kızılcıklar, böğürtlenler, güller, ayva 
ağaçları çiçeğe durmuştur. Bülbül nereye gidebilir? Oralarda
dır. ilerdeki kızılcık ağacındadır veya şu erik ağacına konar, 
insandan kaçmaz, kendisi için geldiğini bilir sanki o insanın.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söyle- 
nemez?

ü
C
=> A) Kimi sözcükler mecaz anlamlarıyla kullanılmıştır.

E B) Öyküleme tekniğinden yararlanılmıştır.

2  C) Anlatılanlar gözleme dayandırılmıştır.

^  D) Betimlemelere başvurulmuştur.

E) Hayaller ile gerçek olaylar iç içe anlatılmıştır.

5. Ocağın başına asılmış, isli bir yağ kandili gölgesinde yeme
ğimi yedim. Hancı geldi, ocağın başında diz çöküp bana kah
ve pişirmeye başladı. Daha su kaynamadan gelip hancıyı ça
ğırdılar. Hancı gitti, geri gelmedi. Su kaynadı. Kahveyi ben pi
şirecek oldum, kaşık yok.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine 
başvurulmuştur?

A) Tartışma - betimleme

B) Açıklama - tartışma

C) Öyküleme - betimleme 

c D) Açıklama - öyküleme

m1 E) Öyküleme -  örneklendirme 

E

"D

"  6. Dört masa ilerilerinde uzun boylu, zarif biri oturuyordu. İnce, 
uzun sakallı, pamuk gibi beyaz, ince elleri, düşünceli mahmur 
bakışları ile otuz yaşlarında bir kişi. Bir şeyler söylemiş, ma
sada bekliyordu. Gözlerini masalarda gezdirdi. Gözü bir nok
taya takıldı kaldı.

Bu parçada ayrıntıların seçiminde hangi duyudan yarar
lanılmıştır?

A) Görme B) işitme

C) Dokunma D) Koklama

E) Tatma



7. Dostlukları bozanların başında dost olmayanlar gelir. Kendi 
varamadıkları cömert bir bağlılığı başkalarında gördüler mi, 
ya inanmaz ya kıskanır ya da bu duygu birliğinin çıkardığı ay
dınlıktan yarasalar gibi ürkerler. Sevemeyen insanlar, seven 
insanları hoş görmek şöyle dursun, bir kaşık suda boğmaya 
çalışır, insanların birbirini sevmesi gerekir. Sevmeyen insan 
mutlu olamaz.

Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangi
sine başvurulmuştur?

A) Örneklendirme

C) Karşılaştırma

E) Açıklama

B) Betimleme 

D) Tanımlama

A) Açıklama 

C) Tartışma 

E) Öyküleme

B) Tanık gösterme

D) Tanımlama

A) Açıklama

C) Öyküleme

E) Örneklendirme

B) Tartışma

D) Betimleme

A) Öyküleme -  örnekleme

C) Açıklama -  örnekleme

E) Betimleme -  benzetme

B) Tartışma -  örnekleme

D) Açıklama -  benzetme

11. Yalılar, bir suyun iki yakasında, birbiri ile karşılıklı yanşan 
mimari benlikler... Koruları da birbirleri ile karşılıklı tepelerde 
iki rakip gibi yarışıyor. Sanki her biri kendi tarafının üstünlü
ğünü ötekine ispat edecek! Her biri, karşısındakinin fıstık ca
mı kalkanına karşı fıstık camı kalkanı, selvi mızrağına, selvi 
mızrağı, erguvan meşalesine erguvan meşalesi, bin kollu ma
nolya şamdanına bin kollu manolya şamdanı, gül ateşine gül 
ateşi çıkarıyor.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden 
yararlanılmıştır?

A) Öyküleme 

C) Benzetme 
E) Tanımlama

B) Örneklendirme

D) Açıklama

8. Bugünün şairi dünkülerin söylediklerine benzer gazeller yazmaya 
kalktı mı, nedir dilediği, neye yarar, anlamıyorum bir türlü. Güzellik 
çağdan çağa değişmezse, bizden önce gelenler onu bulmuşlar da 
biz artık aramayacaksak, bugün de şiir yazmanın ne gereği var? 
Eskiden kalanlar, örneğin Karacaoğlan’ın üç beş koşmasıyla Ba- 
ki’nin birkaç gazeli neyimize yetmez?

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden 
yararlanılmıştır?

9. iyi düzenlenmiş öğretici bir metinde her paragraf bir düşünce 
birimidir. Yazıda kaç paragraf varsa o kadar da düşünce var 
demektir. Öyleyse öğretici nitelikli yazıları okurken paragraf 
başları bizim için birer ipucu görevi görebilir. Çünkü her yeni 
düşünce öne sürülürken yeni bir paragraf yapılır. Paragrafla
rın ilk cümleleri de genellikle öne sürülen bu yeni düşünceyi 
karşılar.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır 
basmaktadır?

■= 12. Adalarda oturanlar, akşamüzeri iskeleye çıkıp gelenleri karşı
cı lar, gidenleri uğurlarlar; gençler arkadaşlarıyla buluşur; yaşlı- 
jj1 lar çay bahçelerinde, aralarında söyleşirler. Saat dokuza ge- 
^  ünce, herkes evine dönmüş, sofraya oturmuş olur. Adalara
I  gezmeye gelen birkaç kişi dışında kimseleri göremezsiniz or- 
=  talıkta.TJ
>ü Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine 

başvurulmuştur?

A) Öyküleme B) Tanımlama
C) Tartışma D) Açıklama
E) Karşılaştırma

13. Bir öyküyü okuyanla, onun oyunlaştırılmış biçimini sahnede 
izleyen kişi arasındaki fark nedir? izleyen, gördüklerini dolay
sız olarak yaşamaktadır. Başka deyişle sahnede, ortaya ko
nulan hazır bir dünya vardır; izleyici tüm duygularını harekete 
geçirerek bu dünyayı algılar. Okuyan ise, okuduklarım kendi 
düşünce ve düş süzgecinden geçirerek kafasında canlandırır. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır 
basmaktadır?

A) Karşılaştırma
C) Açıklama
E) Öyküleme

B) Tanımlama 
D) Örneklendirme
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10. Yayla buğdayı, olmayacakmış gibi ağır ağır yetişir; çünkü içinde 
özlenir. Adamı da öyledir; Kuru, kısa görünür. Onda da kuvvet si
nire, enerji ruha gider. Yayla adamı tuttuğunu bırakmaz; tuttuğu 
yerden koparılamaz. Şüphesiz siz de gördünüz, Ankara’da bir ar
şın boyunda ağacın kökü, derinlerde ve uzaklardadır. Bir çekişte 
sökülecek sanılır. Kökü ayıklanmakla bitmez.

Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvu
rulmuştur?

14. Yirmi yaşından fazla göstermeyen bir genç, çadırın önünde 
yan yatırılmış el arabasının üstüne oturmuş saz çalıyordu. 
Fenerin aydınlattığı alnı, ter damlalarıyla kaplıydı. Sazının sa
pı, şaşırtıcı bir süratle aşağı yukarı kayan parmaklarının altın
da bir canlı gibi titriyordu. Tellere vuran sağ eli, küçük; fakat 
kendinden emin hareketler yapıyordu. Gencin eli, sazın göv
desine yaklaştıkça insan, saz ile el arasında gizli fakat çok 
anlamlı bir konuşma olduğunu sanıyordu.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Betimlemeden yararlanılmıştır.

B) Duyular arası aktarma vardır.
C) Açıklama yapılmıştır.
D) Öykülemeye başvurulmuştur.

E) Karşılaştırma vardır.

Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi 
Geliştirme Yolları - II CEVAP ANAHTARI Test - 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
C A A E C A C C A E c A A A



Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi 
Geliştirme Yolları - III
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1. Kısa süreli bellek, duygusal belleğe gelen bilgilerin davranışa 
dönüşmesini ya da uzun süreli belleğe kodlanmasını sağlar. 
Bu belleğin kapasitesi oldukça sınırlıdır. Araştırmalar kısa sü
reli belleğin kapasitesinin 5 - 9  yeni bilgi birimi ile sınırlı oldu
ğunu göstermektedir. Bu belleğin bilgiyi koruma süresi ise 
yaklaşık 20 -  30 saniyedir. Gagne bu konuda: “Günlük hayat
ta en çok kullandığımız bellek, kısa süreli bellektir.” der. Söz
gelimi, telefon rehberinde bulduğumuz bir numara, telefonda 
çevlrinceye kadar kısa süreli bellekte tutulur.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine ver 
verilmemiştir?

A) Tanık göstermeye 

C) Tanımlamaya 

E) Açıklamaya

B) Örneklemeye

D) Sayısal verilerden yararlanmaya
3 1ra
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Ülkemizde roman konusunda hâlâ net bir tavır çizilememiştir. 
Romancıların çoğu kurgusal romanlardan yana bir yaklaşım 
sergiliyor. Oysa herkesin hayali kendine kalmalı. Edebi bir 
eser, sanatlı bir söyleyişle süslense bile içeriğinde gerçeğe 
olduğu gibi sadık kalmalıdır. Gerçekçi roman anlayışına bağlı 
olan Stendhal da bunu çok ilginç bir şekilde ifade eder: “Ro
man, yol boyunca gezdirilen bir aynadır.” Gerçekten de fayda
lı bir roman, olmuş ya da olabilecek olayları anlatmalıdır.

Bu paragrafta aşağıdakilerden hangileri kullanılmıştır?

A) Açıklama - öykülüme

B) Karşılaştırma - betimleme

C) Tanık gösterme-örnekleme

D) Örnekleme - tartışma

E) Tartışm a-tanık gösterme

2. Gündüzleri avareyim şu sıralarda. Kışın usul usul bastırdığı; 
havanın erken karardığı; Ankara’daki yoğun hava kirliliğinin 
boğuntu verdiği şu günlerde sokaklarda dolaşıyorum. Kızı
lay’a inip kalabalığın içine karışıyorum. Sakarya’daki dönerci 
kuyruklarına takılmak isteyip son anda vazgeçiyorum. Kitapçı 
vitrinlerine bakıyorum, oradan berbere gidiyorum. Sıhhiye ta
rafına yönelip hastanelerin oralardan dolanıyorum.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Açıklamadan yararlanılmıştır.

B) Karşılaştırma yapılmıştır.

C) Betimlemeden yararlanılmıştır.

D) Devrik cümle kullanma

E) Örneklemeye yer verme

Makale ve fıkra, gazete ve dergilerde örneklerine sık sık 
rastladığımız birer düzyazı türüdür. Bu türden yazılar uygun 
birer başlık altında yayımlanır ve genellikle sonunda yazarla
rın adları bulunur. Ortak yönleri olsa da makale ve fıkra ara
sındaki temel fark şudur: Makale, düşünceyi ispatlama kaygı
sı güderken fıkrada böyle bir kaygı yoktur.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine yer 
verilmiştir?

A) Tartışma - örneklemeye

B) Karşılaştırma - tartışmaya

C) Açıklama -  karşılaştırmaya

D) Örnekleme-tanık göstermeye

E) Tanık gösterme-açıklamaya

Kız gibi donanmış Asri Otel bildiğimiz eski zincirli hanlardan 
biri. Birinci kat dükkân, kahve, depo, ahır gibi şeyler. Bunlar
dan bazılarının yüzü asık, bazıları güleç. Kapının yanındaki iki 
tahta merdivenlerden hangisini beğenirseniz, ondan ikinci ka
ta çıkıyorsunuz. Burada uzun ve karanlık bir koridor... Korido
run ön tarafına gelen kısmı penceresiz bir kale duvarı, sıra sı
ra oda kapıları... Bir süre boş boş bakıyorsunuz etrafınıza.

Bu paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) ikilemelerden yaralanılmıştır.

B) Benzetme yapılmıştır.

C) Eksiltili cümleler kullanılmıştır.

D) İnsana özgü nitelikler doğaya aktarılmıştır.

E) Farklı duyularla algılanan ayrıntılardan yararlanılmıştır.
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Okyanusun bu kıyısında vakit gece yarısını çoktan geçti. 
Limanın ışıkları söner birazdan, martılar uyanır. Gündoğu- 
munda yüzün silinir suyun aynasında. Irmakla okyanusun bir
leştiği yerde deniz yükselirken yokluğun da çoğalmaya başlar 
içimde. Ayrılığın bu en uzun kışında sabah yürüyüşüne çıka
rım. Orada, eski rıhtımın ucunda bulunan deniz fenerinin beni 
çağırdığı ıssız kıyıya doğru...

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine 
başvurulmamıştır?

A) Kişisel duyguları öne çıkarma

B) Kişileştirme sanatından yararlanma

C) İzlenim kazandırma

D) Benzetmelerden yararlanma

E) Niteleyici sözcüklerden yararlanma



7. Türk Halk edebiyatında kullanılan hece vezninde hecelerin 
sayısı esas tutulur. Türklerin kullandıkları ikinci vezin, İran 
edebiyatından alarak kendi zevklerine uydurdukları aruz vez
nidir. Arap ve Fars dillerinin yapısına uygun olan bu vezinde 
hecelerin yalnızca sayısı değil, uzunluk ve kısalığı da göz 
önünde bulundurulur. Bu vezin Türkçe’nin yapısına uygun 
değildir.

Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı 
yoktur?

A) Hece ve aruz vezinleri neye dayanır?

B) Türk dilinin yapısı aruz veznine uygun mudur?

C) Türkler hangi vezinleri kullanmışlardır?

D) Hangi veznin kullanım alanı daha geniştir? *
E) Türler aruz veznini hangi edebiyattan almıştır? £

5ıra>■
8. Günlük hayatta çok az konuşan, sözünün yerini ister istemez |  

suskunluğa bırakan biriyim. Konuşmasında rahat insanlara =  
imrenirim. Şiirde ise meselem zor, içinden çıkılması meşak- ® 
katli olduğundan; bu beni dilde sadeliğe yöneltti. En sade, en 
berrak anlatıma muhtaç düşünceler nasıl ki kavranmasında 
pek çok güçlükle karşılaşılacak düşüncelerdir; şiirde de bu 
böyle. Sözün en kuytu alanına giren bir şiir, sadelik ister.

Bu parçada şair aşağıdakilerden hangisi üzerinde dur
maktadır?

A) Şiirlerinde neden sadeliği tercih ettiği

B) iyi bir şiirin nasıl olması gerektiği

C) Sade bir anlatımın okuyucuyu nasıl etkilediği

D) Yoğun düşüncelerin neden zor anlatıldığı

E) Sanat dallarından neden şiiri seçtiği

9. Başlangıç olarak ilaç kullanımı ile öncelikle hastayı rahatlat- % 
mak oldukça işe yarar. Devamında ise etkili bir sonuç alabil- c 
mek için her iki tedavi yöntemini bir bütünün iki yarısı gibi gö- „  
rüp uygulamak yerinde olur. Nihayetinde bir değişim, yeni bir > 
kişilik yapılanması hedeflenmektedir ki, bunun sadece ilaçlar- !  
la sağlanabileceğini düşünmek yanlış olur. Çünkü üzerinde =  
durduğumuz şey biyolojik yapı değil ruhsal yapı. » 
Bu sözler aşağıdaki soruların hangisine karşılık söylen
miş olabilir?

A) Ruhsal tedavide ilaç kullanmak mı psikolojik destek 
almak mı daha etkilidir?

B) Kişilerde oluşan ruhsal problemlerin çözümünde kişilik ne 
kadar önemlidir?

C) Ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde ne gibi problemlerle 
karşılaşıyorsunuz?

D) Her hastalıkta ilaç kullanmaya yönelmenin sakıncaları 
nelerdir?

E) Hastalarınızın ruhsal problemlerini belirlemede hangi tek
nikleri kullanıyorsunuz?

10. Olayları algılamada ve değerlendirmede geliştirilen bakış 
açılarından biri de iyimserliktir, iyimser bir tutuma sahip olan 
insanlar kendi duygusal ihtiyaçlarının daha fazla farkındadırlar 
ve hayatın getirdiği olumsuzluklara fazla takılmazlar. Bu kişi
ler, olumsuzluklar karşısında bu durumla baş edebilecek duy
gusal becerilere daha fazla sahiptirler ve her şeyden önce 
kendi sağlamlıklarına güvenirler. Bu bakış açısı da onların 
bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını görmelerine yardımcı 
olur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmak
tadır?

A) İyimserliğin insanın başarılı olmasındaki rolü

B) iyimserliğin yol açabileceği olumsuz sonuçlar

C) iyimser kişilerin hayata nasıl baktıkları

D) iyimserliğin iletişimdeki yeri

E) iyimserliğin herkesçe kabul edilen sınırları

11. “Yeni eleştiri” yönteminin en çok geliştiği ülkeler İngiltere ve 
Fransa olmuştur. Bu akım; sosyoloji, tarih ya da psikoloji gibi 
bilimlere yaslanarak yapılan eleştirinin edebiyattan uzaklaş
masına bir tepkidir. Bu yönteme göre eleştirinin amacı yazarı 
ve onun hayatını değil eserin kendisini incelemek olmalıdır. 
Çünkü yazar hiçbir zaman kendisini samimi bir şekilde esere 
yansıtamaz.

Bu parçadan “yeni eleştiri” yöntemi ile ilgili olarak aşağı- 
dakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yazarların eserlerde kendilerini içtenlikle ifade ettiklerine 
inanılmaz.

B) Avrupa ülkeleri, en çok geliştiği yerlerdir.

C) Eleştiride eser, yazarından bağımsız düşünülmez.

D) Çeşitli bilimlere dayanılarak yapılan eleştiriye karşı çıkılır.

E) Eleştiride yapıtın kendisi odak noktası olarak alınır.

12. Tragedya, ilk örnekleri Yunanlılar tarafından verilen bir tiyatro 
türüdür. Bu türde seyircinin korku ve acıma duygularının coş
turulması; böylece seyircinin kötü tutkulardan arınması amaç
lanır. Çirkin sayılan olaylar ve sözler seyircinin gözü önünde, 
sahnede canlandırılmaz. Tragedya, birbiri arkasından sürüp 
giden diyalog ve koro bölümlerinden oluşur. Eser içinde per
deler bulunmasına rağmen oyun bir bütün hâlinde, bölünme
den oynanır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Tragedyaların mükemmel bir üslupla yazılması 
gerektiğine

B) Tragedyanın Doğu ülkelerinde doğup gelişen bir tür 
olduğuna

C) Tragedyada perdeler arası geçişlerde ara verilmediğine

D) Tragedyanın seyircileri eğlendirmek amaçlı yazıldığına

E) Tragedyada koro bölümünden her zaman kullanılma
dığına
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1. Türk sinemasının en önemli sorununun senaryo olduğunu 
söylemeliyim. Sorunun kökenlerine inildiğinde pek çok sebep 
bulunabilir. Geriye dönüp baktığımızda, hiçbir kuşağın diğer 
kuşağa bu konuda zengin bir miras devretmediğini görürüz. 
Gelenekten beslenmeyen senaryo yazımının, çağın gerektir
diği standartları yakalayabilmesi için bu konuda çağdaş eğitim 
veren kurumlara ihtiyaç vardır. Sinema sektöründe son yılla
ra kadar, senaryo için bütçeden çok az para ayrılıyordu. An
cak son yıllarda senaryo yazdırmak için on binlerce dolar 
ödeniyor. Bildiğim şu ki, eğer mükemmel senaryo yazan bin
leri çıkarsa yapımcılar çok ciddi paralar ödemeye çoktan ha
zırlar.

Bu parçadan, hareketle aşağıdaki yargıların hangisine 
varılamaz?

A) Senaryo, Türk sinemasında ciddi bir sorun oluşturmakta
dır.

B) Oyuncuların yeteneği, senaryonun zayıflığını gizler.

C) Türk sinemasında senaryonun sorun olmasının değişik 
nedenleri vardır.

D) Çağdaş eğitim veren kurumlarla sinema alanında çağın 
standartlarına ulaşılabilir.

E) Senaryo, sinema için temel unsurlardan biridir.

2. Düşünerek, anlam vererek ve özümleyerek öğrenme yolun
dan ezberciliğe sapanlar ne kadar talihsizdir. Onlar, çok zevkli 
olabilecek ve öğrenciliğe mutluluk getirebilecek olan öğrenme 
etkinliğini tatsız bir angaryaya çevirmişlerdir. Ezbercilik her 
şeyden önce, kişiliği zedeleyen aşağılayıcı bir “öğrenme” tar
zıdır. Düşünmeye teşvik etmek, bilgileri olduğu gibi beyne 
yerleştirmek eğitimin amaçlarının dışındadır. Ezber yerine yo
rum yaparak öğrenme gerçekleşirse, unutmanın önüne ge
çilmiş olur. Ezbere dayanan öğrenmede görülen zaman kaybı 
yorumlamada ortadan kalkar.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakiler- 
den hangisidir?

A) Öğrenmenin temel şartları

B) Düşünme yoluyla gerçeğin bulunabileceği

C) Ezber yönteminin yanlışlığı

D) Hızlı ezber yapmanın yöntemleri

E) Öğrencinin tutumunu etkileyen faktörler

3. Çocuğun gelişiminin olmazsa olmaz parçası anne - baba 
çocuk etkileşimidir. Çağımız maalesef ebeveynle çocuk ara
sındaki mesafeyi artıran koşulları beraberinde getirmektedir. 
Çalışan anne - babalar yorgun argın eve gelip yorgunluklarını 
gidermek için televizyonun karşısına geçiyor ve bu arada ço
cuklarını da adeta televizyona emanet ediyorlar. Kendilerine 
yeterli zaman ve dikkat ayrılmayan çocuklarımız, her zaman
kinden daha fazla yalnızlığa mahkum bir hayat yaşıyorlar. 
Anne - babaların çocuklarına ilgisizliği böyle devam ederse bir 
sonraki yüzyılda insanlığı nasıl bir kuşağın beklediğini tahmin 
etmek zor değil.

Bu parçanın yazarı aşağıdakilerin hangisinden yakınmak
tadır?

A) Eğitim anlayışındaki yanlışlıklardan

B) Anne - babaların çocuklara yeterince ilgi göstermeyişin
den

C) Ergen yaştaki çocuklara büyük sorumluluklar yüklenme
sinden

D) Televizyonun insan hayatında fazla yer işgal etmesinden

E) Çalışma şartlarının zorluğundan

4. Şiir görülmez; ancak kalbe doğabilir. Kalpleri titreten çizik 
çizik eden veya süsleyen de bir hissin ilhamıdır genellikle; bir 
zamanın akışı, bir ruh sıkışması yahut bir hazzın coşmasıdır. 
Heykel gibi, resim gibi bütüne dayalı bir sanata dönüşüveri- 
yorsa söz, adı divan şiiridir onun. O şiir, soyut olanın peşinde 
koşarken somut olanı örnek gösterir. Duygu için maddeyi, iç
sellik adına çevreyi kullanır. Hayaller ve düşünceler derinleş
tikçe dildeki zarafet de artar.

Bu parçadan hareketle divan şiiriyle ilgili olarak aşağıda- 
kilerden hangisine varılabilir?

A) Oluştuğu yüzyılın sosyal hayatını anlatır.

B) Ağır dili nedeniyle çağını aşamamıştır.

C) Belirli kalıpların dışına çıkamamıştır.

D) Dil inceliğinin yanında düşünce derinliği vardır.

E) Günlük hayattan uzak bir yapıdadır.
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5. Babama “bahçıvan" derlerdi. Bahçıvan Mehmet Ağa denildiği 
zaman sakin, olgun, kendisine güvenilen ve sayılan bir insan 
akla gelirdi. Bahçıvanlık onun sanatı değil, yaşam tarzı gibiy
di. Bunu ev halkı için de sanki bir din haline getirmişti. Çiçek
lerin arasına gömüldüğü zaman kendinden geçerdi. Onlarla 
konuşurdu. Biraz da kendi eseri olan bu güzellikleri sanki ço
cukları gibi kendinden bir parça sayardı. Çiçeklerin hevesleri
ne, saadetlerine yetişmeye çalışırdı. Onu en çok üzen şey çi
çekleri koparmak zorunda kalkmaktı.

Parçada tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisi ile nitelen
dirilebilir?

A) Ailesi ile yeteri kadar ilgilenmeyen

B) Çiçeklerden başka hiçbir şeyi önemsemeyen

C) Çocuklarının da bahçıvan olmasını isteyen

D) işine aşırı derece düşkün olan

E) Her türden çiçek yetiştiren

6. Sorumluluk denince çoğu insanın aklına, ailesi, çalıştığı kurum ve 
dostlarına karşı görevleri gelir. Ama kişinin kendisine karşı görevi 
olan, iyi yaşama sorumluluğundan pek söz edilmez. Başkalarına 
karşı sorumluluklarımız olduğu kaçınılmaz bir gerçek olmakla bir
likte, bazen bunu kendimize karşı sorumluluklarımızı görmezden 
gelmek için kullanmak da sorumluluktur. “Önce kendine, sonra 
başkalarına” ilkesi ilk bakışta bencilce bir yaklaşım olarak değer
lendirilebilir. Ne var ki...

Yukarıdaki parça anlam akışına uygun olarak aşağıdaki- 
lerden hangisiyle sürdürülebilir?

A) kendisini önceleyen insanlar, bencillik duygusuna her 
zaman yenilirler.

B) başkalarına faydalı olabilmenin insana verdiği haz apay
rıdır.

C) çevremizde yardımcı olabileceğimiz insanlar varken ken- ç 
dimizi düşünmemeliyiz. ra1

D) bir kişinin sorumluluk alanı içinde yaşadığı toplumdan e 
başlar. 1TJ

E) bir insan ancak kendine verebildiğinde başkalarına vere- £  
cek bir şeyi olur.

7. (I) Tarih boyunca şiirin başkentliğini yapan İstanbul, bugün şiir 
etkinlikleri bakımından Anadolu şehirlerinin çok gerisinde. (II) 
Anadolu'da şiir etkinlikleri her yıl zenginleşerek artıyor. (III) İs
tanbul’un ise kendi adıyla anılan bir şiir günü bile yok. (IV) Şi
ir, her şeyden önce duygu demektir. (V) Yani şiirde anlam de
rinliği aramak bir beyhudeliktir. (VI) Adeta sözden ziyade mu
sikiye yakındır şiir.

Bu parça, düşüncenin akışına göre iki paragrafa bölün
mek istense, ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

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

8. Çin’de başlayan ipek üretimi uzun dönem sır olarak saklan
mış, sanayi casusluğu ile Çin dışına çıkmıştır. Çin’in ipek te
keli 15. yüzyıla kadar sürmüştür, ipek, her zaman zenginlerin 
tüketim malzemesi olmuştur. Dinlerin İpeğe olan yaklaşımı ise 
farklıdır. İstanbul’da ipek ticareti önemli bir yer tutmuş, sadece 
ipek satılan pazarlar kurulmuştur. Geçmişten bugüne ipek 
değerini korumuştur.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemistir?

A) ipeğin tarih boyunca değerini koruduğuna

B) ipek üretiminin nerede başladığına

C) ipeğin zenginlerin tüketim malzemesi olduğuna

D) ipek üretiminin Çin’de sır olarak saklandığına 

*  E) ipeğin kullanım alanlarına
VJ

9, 9. Çocukların, özellikle de erkeklerin babalarına ihaneti, affedilir 
™ cinsten değildir. Kendilerini elinden tutup hayata başlatan ha
fi ba, bir gün iktidar alanını paylaşmayı reddettiğinde ihaneti 

hak etmiştir onların gözünde. Ve artık bir soğuk savaş dönemi 
başlamıştır aralarında. Böyle bir iktidar çatışmasının tarafı 
olmayan kızlarsa babalarının “güzel meleği” olarak sürdürür
ler yaşamlarını. Aslında biraz gözden kaçar; ama bir yaştan 
sonra kızlar, babalarının biricik dert ortağı olacaktır. Evdeki 
uzlaşmanın mimarı da kız çocukları olur çoğu zaman.
Bu parça, aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemek
tedir?

A) Çocukların beklentileri karşılanmadığında, çocuklar farklı 
alanlarda kendilerini ispatlamak isterler.

B) Aile çatışmalarının temelinde kız çocuklarının aileden 
gitmeleri vardır.

C) Erkek çocuğu, aileyi ayakta tutan ve denge unsuru olan 
varlıktır.

D) Erkek çocuklara kıyasla kız çocukları, babalarına karşı 
daha uzun süreli olumlu ilişkiler içindedirler.

E) Kişisel çıkarların ön plana alınması ailelerin sağlıkları 
açısından önemlidir.

10. Türkçede tereyağı ve sıvı yağ sözcükleri, yağları iki sınıf 
altında toplamıştır. Avrupa dillerinde ise ikisi ayrı sözcüklerle 
adlandırılır. Sıvı yağ, neredeyse bütün Avrupa dillerinde ortak 
kökten gelmektedir. Sıvı yağ, Avrupa dillerinde adını zeytin ve 
zeytinyağından almaktadır. Sıvı yağ kadar değilse de Avrupa 
dillerinin çoğunda ortak olan yağ sözcüğünün kökeni Eski Yu
nanca “buturon” sözcüğü iskitçeye bağlanmaktadır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemistir?

A) Avrupa’da tereyağının nerelerde üretildiğine

B) Avrupa dillerinde tereyağı ve sıvı yağın ayrı sözcüklerle 
karşılandığına

C) Avrupa dillerinin çoğunda sıvı yağın ortak kökten gel
diğine

D) Yağ sözcüğünün Avrupa dillerindeki kökenine

E) Yağların Türkçede tereyağı ve sıvı yağ olarak sınıflandı- 
rıldığına
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1. Önemsiz gibi görünen bir araç, istenmeyen bir durumu önle
meye yaradığı zaman çok kıymetli hâle gelir. Günlük hayatın 
içinde değer vermediğimiz birçok eşya veya insan, öyle bir 
zaman gelir ki çok değerli olur. Bazen hayatımızı, o kıymet 
vermediğimiz nesneye borçlu olmak durumunda kalabiliriz.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılanları özetler 
niteliktedir?

A) Düşmanın karınca ise de hor bakma.

B) Bugünkü tavuk, yarınki kazdan iyidir.

C) Aş taşınca kepçeye paha olmaz.

D) Haydan gelen, huya gider.

E) Pilav yiyen, kaşığını yanında taşır.

2. Medyanın gücü ve etkisi artık tartışılmaz derecede önemli 
boyutlarda. Kaçınılmaz olarak artık her evi yörüngesine 
alan, dilediği olayı bomba etkisinde büyüten, dilediği olayı da 
çok önemli olmasına rağmen sessiz sedasız geçiştiren, gün
demi belirleyen ana unsurdur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmak
tadır?

A) Medyanın kültürel unsurlara gereken değeri vermediği

B) insanların yeni haberler duyma isteklerinin önüne geçile- 
memesi

C) Basın dünyasındaki kartelleşmenin sonuçları

D) Medyada yer alan haberlerin objektif sunulmadığı ve 
medyanın olayları belirleyen temel etken oluşu

E) Haber kaynaklarının topluma uzak bir dille yayın yapması 
yüzünden haber almanın zor oluşu ■=
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3. Eve yeni bir ferdin gelmesi aile içinde sevinçle karşılanan bir iş 
hadisedir. Tüm ilgi “yeni hayat”a çevrilir. Sürekli ondan söz ^  
edilir. Yaptığı küçücük bir hareket bile coşkuyla karşılanır. >" 
Eve gelen ilk çocuksa buraya kadar her şey yolundadır. Eğer 
evde büyük kardeş varsa ...

Anlam akışına göre bu paragraf aşağıdakilerden hangi
siyle tamamlanmalıdır?

A) Mutluluk daha da artacaktır.

B) Anne, sevgisini kimseye vermeyecektir.

C) Aile içi çekişmeler son bulacaktır.

D) ilk çocuğun kıymeti her zaman fazladır.

E) Dikkat edilmesi gereken çok husus var demektir.

4. Her yeni icat gibi telefon da ilk bulunduğunda bir çığır açtı, 
insanların birbirini görmeden konuşmalarına imkân tanıyan ilk 
telefon, 1876 yılında sağırlar okulunda öğretmenlik yapan 
Graham Bell tarafından yapılmıştır. Önce şehirlerde kurulan 
telefon şebekeleri, daha sonra şehirlerarası, milletlerarası sis
temler hâline dönüşmüş ve uydular aracılığıyla dünyanın her 
köşesinin birbiriyle haberleşmesi sağlanmıştır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine deginilmemistir?

A) Telefonun bir çığır açtığına

B) Hangi ülkede telefonun ilk olarak kullanıldığına

|  C) Telefonun kim tarafından bulunduğuna 
Ü
E D) Önce şehirde telefon şebekelerinin kurulduğuna 

™ E) Telefon sayesinde dünyanın her yerinden insanla görüşü- 
|  lebildiğine
£
,J6w

5. Herkesin sanattan anlaması şart değildir. Anlamadığı için de 
kimse ayıplanamaz. Bunun için yeterli zamanı ayırabilen, bu
nu için çalışan herkes sanatı “anlama” düzeyine yükselebilir. 
Bu istek meselesidir. Ama bazı aydınlar öyle düşünmüyorlar. 
Onlar her aydının her türlü sanattan anlaması gerektiğine 
inanıyorlar. Eh kendileri de aydın ya, tabii anlayacaklar. Onlar 
için anlamamak ayıp. “Evet, anlamıyoruz.” dediklerinde de 
inansak ağzımızı bile açmayacağız. Ama kazın ayağı öyle 
değil. Bu zatların “Anlamıyoruz.” deyişlerinde başka bir eda 
var. Sanki “Anlamıyoruz.” demiyorlar da “Anlamıyorsunuz, an- 
latsak da anlayamayacaksınız.” diyorlar.

Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Sanat konularından herkesin anlamasının mümkün ol
madığı

B) Sanattan anlamayan kişilerin küçümsenemeyeceği

C) Sanattan anlamak için aydın olmak gerektiği

D) Bazı aydınların, sanattan anlamayı kendilerine yakıştıra
madığı

E) Her insanın, isterse, sanat yapıtlarını anlayabilecek dü
zeye gelebileceği

6. Ne saklayayım gaflet ettiğimi 
Elimle batırmışım gençliğimi 
Binip gideceğim en güzel gemi 
Aldığını geri vermez dalgalar

Yukarıdaki dörtlükte ağır basan duygu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Özlem B) Korku C) Pişmanlık

D) Mutluluk E) Ayrılık



7. Kurumlar ve şahıslar arasında iletişim genellikle zor kurulur. 
Çoğu zaman, en çok ihtiyaç duyulan anda ortada hiçbir yetkili 
görülmez. Kaza olur, savcı gelmediği için cesetler saatlerce 
bekler. Yanlış bir fatura gelir, günlerce muhatap ararız. Böyle 
aksaklıklar toplumsal yaşantıyı ve devlet -  birey ilişkisini yan
lış yerlere götürmektedir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden yakınılmakta- 
dır?

A) Vatandaşlarla kurumlar arasındaki kopukluktan

B) insanların sorumluluk almak istememelerinden

C) Yanlış görülen olayların devamından

D) Kurumlardaki yolsuzluklardan

E) Bazı memurlara geniş yetkiler verilmesinden =
c
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8. (I) İnsan, kendi yazdığı metinlere uzun zaman sonra dönüp ¿i 

baktığında, garip bir yabancılık hissi duyar. (II) Öyle cümleler
le karşılaşırsınız ki şaşırırsınız. (III) “Ben mi yazdım bunları?” 
dersiniz. (IV) Edebi metne konu olan şeyin mutlaka gerçek 
hayattan alınmış olmasına gerek yoktur. (V) Gerçek hayatı 
aynen yansıtmak, yazarın hayal dünyasının zenginliği hak
kında ipucu vermemesi açısından da sakıncalıdır. (VI) Düşsel 
öğeler, yazarın hayat tasavvuru, belki de ütopyası edebi met
ne konu olabilir.

Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istenirse, ikinci 
paragrafın kaçıncı cümleyle başlaması uygun olur?

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

Üc
9. Ortaöğretimde süregelen yabancı dil yetersizliği, öğrencinin „  

yükseköğrenimine de olduğu gibi yansıyor. Ama biz her soru- ^ 
na tepeden inme biçimsel çözümler bulabileceğimizi sandığı- S 
mız için, bu sorunu da işe ortaöğretimden başlamak yerine, i  
yabancı dille öğretim yapan ayrıcalıklı üniversiteler oluştur- >" 
makla çözmeyi denemişiz...

Anlam akışına göre bu parça aşağıdakilerden hangisiyle 
sürdürülebilir?

A) Öğretimin ilk yıllarında yabancı dil öğretilmesi sakıncalı
dır.

B) Yabancı dilde eğitim yapan üniversiteler, ülkemizin eğitim 
seviyesini oldukça yükseltmektedir.

C) Yabancı dil, eğitimin hiçbir devresinde öğretilmemelidir.

D) Eğitim dünyamızın yeni açılımlara yönelmesi, yabancı di
le verecekleri değere bağlıdır.

E) Bu, bizim bilimsel ilerleyişimize bir şey katmamıştır.

10. Bence çevirmenlik, yazın alanının örneklerini, iletişim kuralla
rını tanımayı, yalnız kaynak dili değil amaç dili de iyi bilmeyi 
gerektiren bir uğraştır. Yoksa salt eğitimle bu iş öğrenilemez. 
Ozanlık ya da romancılık ne denli öğretilebilirse, gerçek yazın 
çevirmenliği de o denli öğretilebilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen bir çevirme
ne ait bir düşünce olamaz?

A) Çeviri yapacak birinin her iki dili de iyi bilmesi gerekmez.

B) Çevirmenlik, iyi bir çevirmenlik eğitimi almış olmakla ya
pılmaz.

C) Beceri olmadan bazı şeyler eğitimle öğrenilemez.

D) Bir çevirmenin iletişim kurallarını bilmesi gerekir.

E) Yazın alanının örneklerini bilmek, çevirmene yarar sağla
yacaktır.

11. Siz sever misiniz boyuna gülümseyenleri? Hani sağlarına 
bakar, gülümserler, sollarına bakar gülümserler. Doğrusu ben 
sevmem öylelerini. Yalandan gülümseye gülümseye yalan iş
ler içlerine, bütün işlerine bir yapmacıklık siner. Öylelerini 
gördüm mü kaçarım. Çoğu düşüncesizdir onların. Düşüncesiz 
oldukları için de kötü olurlar.

Bu parçada yazar, aşağıdakilerin hangisinden söz etmek
tedir?

A) insanlar arasındaki farklılıklardan

B) Her şeye gülmenin sinir bozucu olduğundan

C) Bencil insanların özelliklerinden

D) Sürekli gülen insanları sevmediğinden

E) Sürekli gülmenin zararlarından

12. (I) insanların, olayların ve durumların gülünç yanlarını ele alıp 
işleyen oyun türüne komedya denir. (II) Bu terim bizde daha 
çok komedi biçiminde kullanılır. (III) Komedya, ele alınan ko
nuların gülünç ve eğlendirici yönlerini göstermek yoluyla ders 
vermeyi ve hoşça vakit geçirmeyi amaçlayan tiyatro çeşididir.
(IV) Komedya birtakım çeşitlere ayrılır ve bunların başlıcaları 
şunlardır: karakter komedyası, töre komedyası, entrika ko
medyasıdır. (V) Komedya türünde eser vermiş en önemli ko
medi yazarımız Musahipzade Celal’dir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragrafın 
kaçıncı cümleyle başlaması uygun olur?

A) V B) IV C) III D) II E) I
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% 100 ALES 
SÖZEL YETENEKParagraf - IV

1. Bir toplumun her bölgesinde aynı dil konuşulmaz. Toplumun 
kullandığı genel dil olan yazı dili, ortak dildir. Ancak bunun dı
şında daha çok küçük bölgelerde kullanılan ağız ve lehçeler 
vardır. Yazı dili ile ağız ve lehçeler birbirinden oldukça farklı
dır. Her dilin sözvarlığını oluşturan sözcüklerden büyük bir bö
lümünün zamanla, dil içi ve dil dışı çeşitli etkenlerle, unutul
duğu görülür. Ne var ki, bu unutulan, ölen sözcükler lehçe ve 
ağızlarda uzun bir süre yaşamlarını sürdürür. Böylece bu dil
ler arasında fark oluşur.

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdaki- 
lerden hangisidir?

A) Yazı dili ile lehçe ve ağızlar arasında ayrımlar bulunma
sının nedeni yitirilen sözcüklerin lehçe ve ağızlarda varlı
ğını devam ettirmesidir.

B) Yazı dili gelişmemiş toplumların lehçe ve ağızlarında bir 
gelişme görülmesi pek mümkün değildir.

C) Bir dilde sözcüklerin zamanla unutulması, ölmesi o top
lumun varlığının bitişine en büyük kanıttır.

D) Ağız ve lehçelerde unutulan sözcükler yazı dilinde devam 
ettiği için, yazı dili bir toplumun ortak dili durumundadır.

E) Bir toplumun her yerinde aynı dilin konuşulmamasının 
nedeni yabancı etkiler sonucu dilin yaratılmasıdır.

2. Okullarda fiziksel cezanın yeri olmamalıdır, çünkü geçici bir 
uyum sağlama dışında yararı yoktur. O uyum da ceza korku
su kalkınca daha çoğalan bir uyumsuzluğa dönüşür. Fiziksel 
ceza, yasalara ve insan onuruna da aykırıdır, uzun dönemli 
etkileri yıkıcıdır, insanı saldırgan yapar. Kişi, ilk fırsatta o ce
zayı başkasına yansıtır. Fiziksel ceza uygulayıcılarının, ço
cukluklarında bu tür ceza görmüş olanlar olduğu belirtilmek
tedir. Bu tür ceza, hem fiziksel hem ruhsal sakatlıklara neden 
olabilmektedir.

Bu parçada özellikle üstünde durulan, aşağıdakllerden 
hangisidir?

A) Kişilerin neden fiziksel ceza uygulamaya yöneldiği

B) Fiziksel ceza uygulamasının nasıl sonuçlar doğurabile
ceği

C) Hangi durumlarda fiziksel ceza uygulanması gerektiği

D) Problemli öğrencilerin fiziksel cezayla nasıl düzeltildiği

E) Uygulanan fiziksel cezaların öğrenci ailelerini ne derece 
etkilediği

3. Eğitim, “Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve 
kasıtlı olarak istenilen yönde değişmeler meydana getirmek
tir.” Günümüzde eğitim tanımları incelendiğinde en kapsamlı 
olarak karşımıza yukarıda verilen tanım çıkmaktadır. Bu ta
nımı en geniş anlamıyla Selahattin Ertürk ele almıştır. 
Ertürk’ün ifadesiyle eğitim, bireyin kendi yaşantısı yoluyla 
gerçekleştirilir.

Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitimin amacı B) Eğitimin önemi
C) Eğitimin tanımı D) Eğitimin faydaları
E) Eğitimin içeriği

4. Attila ilhan’ın “Gavur Dağlarından Rivayet” adlı şiiri 1946 
yılında yayımlanınca şöhreti iyice artmıştır. İstanbul Hukuk 
Fakültesi’ni bitirmeden ayrılmış, Fransa’ya gitmiş; İstanbul’a 
döndükten sonra gazetecilik, dergi yazarlığı, televizyon prog
ramları yapmıştır. “Ali Kaptanoğlu” imzasıyla senaryolar hazır
lamıştır. Son dönemin en önemli şair ve yazarlarındandır. 
Değişik çizgilerde, öz ve biçim yönünden özgün şiirler yaz
mıştır.

Bu parçadan Attila İlhan’la ilgili aşağıdakilerden hangisi
ne ulaşılabilir?

A) Okuduğu fakülteyi kendini geliştirmek için bıraktığına
B) Edebiyat dünyasına ne zaman girdiğine

C) Adını değiştirerek yazdığı senaryoların daha başarılı ol
duğuna

D) Eskiden ünlü olsa da günümüzde kalıcılığını korumadığı
na

E) Yazdığı şiirlerde kendine has bir tavır sergilediğine

5. Ege Denizi'nde adaların en büyüğü olan Rodos, Türkiye’nin 
yanı başında, Anadolu kıyılarını 18 kilometrelik bir mesafede
dir; ama 10 kat daha uzaktaki Yunanistan’a tabidir. Her za
man yumuşak, hatta sıcak iklimi, doğal güzellikleri mükem
meldir. Başlıca gelir kaynağı turizmdir. Müslümanlar, Hıristi- 
yanlar, Museviler burada yüzyıllarca bir arada yaşamışlardır. 
Bu büyük ada eski şehrin bulunduğu bölge ve modern yapı
larla dolu yeni şehrin bulunduğu kısımdan oluşmaktadır.

Bu parçadan Rodos’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangi
sine ulaşılamaz?

A) Değişik kültürlere ev sahipliği etmiştir.

B) Adada yaşayanlar geçimini turizmle sağlamaktadır.
C) ikliminde hiçbir zaman soğuk havaya rastlanmamaktadır.
D) Genel itibariyle iki yerleşim bölümünden oluşmaktadır.
E) Yunanistan'a daha yakın olmasına rağmen ülkemiz sınır- 

larındandır.
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6. Salvador Dali, birbirinden ilginç resimleriyle dünya sanatında 
sesini duyurmuş, ünlü bir ressamdır. Ancak sanat yaşamının 
son ve en bunalımlı dönemlerinde şiire de yönelmiş ve bir şiir 
kitabı çıkarmıştır. Dali'nin bir gerçeküstücü olduğunu ve onun 
her fırça darbesinden bu akımın aktığını biliyoruz. Onun için 
de bu şiir kitabında öyle bölümler, öyle imgeler de vardır. 
Bunları içeren dizeler, betimlemeler, sanatçının resimlerinin 
sözcüklere dökülmüş biçimi gibidir.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Dali, sıra dışı eserleriyle dünyanın ilgisini çekmeyi başa
rabilmiş bir sanatçıdır.

B) Dali, hayatı boyunca tek bir edebi türe bağlı kalmamış, 
değişik türler denemiştir. ^

C) Dali’nin dizelerini, onun üslubundan hareketle resmeder- £ 
sek, ortaya bir Dali resmi çıkar. m

D) Gerçek üstücülük akımı Dali’nin her eserinde kendisini E 
göstermiştir. 2

E) Önceden resimle uğraşan Dali, sanat hayatının son dö- ^  
nemlerinde şiire yönelmiştir.

7. Tutuldum bir onulmaz derde 

Harman gibi savruluyor içim 

Cehennem gibi gecelerde 

Kayboldu aşkım, sevincim 

Seferde bir gemi, bir adam 

Oturmuş, bitmesini bekler 

Yolculuk ömrüm gibi tamam 

Deyince, açsa çiçekler 

Gülse çocuklar inanmam.

Bu dizelerden, şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) Geçmişte yaşadığı günleri özlediği

B) Hayata karşı umutsuzluk içinde olduğu

C) Sürekli ölüm korkusu yaşadığı

D) Yaptığı şeylerden pişmanlık duyduğu

E) Yaşama sevincini yeniden kazanmak istediği

8. Neden yücelir Yunus’un adı günden güne? Halkın ağzından 
konuştuğu için, halkı kendi azğından konuşturduğu için. Halkı 
sevdiği, halkın düşüncesini yansıttığı için. Neden güzelleşir, 
ozanlaşır, Karacaoğlan çağdan çağa? Dilleri bizim dile 
benzemeyen güzellerin görüşlerine kapılmadığı İçin. Dili, 
güzelliğin baş koşulu saydığı için. Bu ozanlar ulusların 
beğenilerini, duyarlılıklarını, düşünce yapılarını ve dillerini 
yansıtmışlardır yapıtlarında. Ulusal bir dille, ulusal bir 
edebiyat yaratmaları o sanatçıların en belirgin yanıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçılar hakkında 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yapıtlarında halkın dilini kullanmışlardır.

B) Yapıtlarının ilgi görmesinin nedeni, yerli biri edebiyat 
oluşturmaktadır.

C) Dil bilinciyle hareket etmişlerdir.

D) Yapıtlarında ulusal kimliği yansıtmaya özen göstermişler
dir.

E) Yapıtları ile kalıcı olmayı amaçlamışlardır.

9. (I) Bir görüşü açıklamak, bir görüşü belirtmek veya destekle
mek için yazılan ve bir bütünlük gösteren yazılara makale de
nir. (II) Bu yazılar gazete ve dergilerde yayımlanır. (III) Maka
lede temel olan fikirdir, düşüncedir. (IV) Makalenin halkı ay
dınlatmak, yönlendirmek bakımından etkisi büyüktür. 
(V) Özellikle gazete makalelerinin geniş bir yurttaş kitlesi üze
rinde eğitici ve öğretici bir işlev gördüğü açıktır. (VI) Bu öğre
tim ve eğitim bireyden topluma da yansımaktadır. (VII) Bu 
yüzden makale yazarları okurlarını yanıltmamak için çok dik
katli olmak zorundadırlar.

Bu parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf numara
lanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

C

£  A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.
E
2
Ti 10. Gerçek roman birkaç sayfa sonra okuru kendine bağlar, alır 

yeni bir dünyaya götürür onu. Olayların akışını kovalamak 
hatta o akışa katılmak zorunda bırakır okuyucuyu, insan ro

mandaki kahramanlara kendi dostları ya da düşmanlarıymış 
gibi bakmaya, onların yaşamlarıyla ilgilenmeye ve onlarla bir
likte gülüp ağlamaya başlar.

Aşağıdakilerden hangisi gerçek romanın özelliklerinden 
biri değildir?

A) Okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırması

B) Sürükleyici ve çekici olması

C) içerdiği olayları, okuyanların yaşamlarıyla özdeşleştirmesi

D) Okuyanların anlayacağı dille yazılmış olması

E) Başlangıcından itibaren okuru sarması
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1. Mavi tükendi... Renklerin en neşelisini ve en çocukçasını 
yitirdik. Göz ve gönül aydınlığımız; içimize ümit, özgürlük ve 
sonsuzluk duygusu getiren renk uçup gitti. Karardık. Maviyi 
sever miydiniz? Şu, renklerin en çok doğup en çabuk ölenini. 
Adını sudan aldığını, sonra gökyüzüne ağarak oradan suya 
ve insanlara gülümseyip durduğunu... Mavi sayesinde yaşa
mak; mavi müzikli bir yolculuk olmuştur. Kendisinde mutluluk 
bulduğumuz her ne varsa içinde biraz mavi vard ır...

Düşüncenin akışına göre, bu parçanın sonuna aşağıdaki- 
lerden hangisi getirilebilir?

A) Tüm renklere ve mutluluklara can üfleyendir mavi.

B) Hayatın anlamını bir renkte aramak yanlıştır.

C) Doğanın tüm güzellikleri şiirde gizlidir.

D) Bazen hayattan tiksindirir beni deniz.

E) Beklenen bir güzellik çabayla elde edilebilir.

2. Çocukluk dönemindeki oyunlar, yetişkin insanın günlük etkin
liklerinden zevk alabilmesine, bunları benliğine mal ederek ve 
gönlünü vererek yapabilmesine zemin hazırlar; yaşam sevin
cinin geliştirilmesine katkıda bulunur. Bundan yoksun kalan 
çocuk, yaşam etkinliklerini kendisine verilmiş bir görev gibi ye
rine getirir, davranışları yaratıcılıktan yoksundur.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakiler- 
den hangisidir?

A) Çocuklara yeteri kadar zaman ayrılmalıdır.

B) Her yaşta insan, içinde bir çocuk barındırır.

C) Çocuk gelişiminde en önemli unsur çevredir.

D) Oyun, insan hayatının tümünü etkileyen olumlu bir etken
dir.

E) Boş zamanları değerlendirmenin en güzel şekli oyundur.

3. Okula yeni gelen öğretmen çok kısa bir sürede öyle olaylara 
şahit olmuştu ki: “Bir ömürde öğrenebileceklerimin hepsini bir 
ay içinde öğrendim.” diyordu.

Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen öğretmenin 
durumunu ifade eder?

A) Yaptığı işle övünme

B) Hayatın gerçeklerini görmekten kaçma

C) Hayal kırıklığına uğrama

D) Hayattan zevk alma

E) Hayat hakkında deneyim kazanma

iMMpfip % ıo o  ales
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4. Tezkire, edebiyat alanında ün yapmış kimselerin biyografileri
ni ve sanatçı kişiliklerini anlatıp, çalışmalarından örnekler ve
ren eserlerin genel adıdır. Genellikle özel adlarla anılan tezki
relerin düzenleri alfabetik sıraya göre yapılır. Türk edebiyatın
da OsmanlIlar döneminde otuz kadar tezkire yazılmıştır. Bun
ların ilki, Sehi Bey’in Heşt Behişt’idir. Bu eserlere günümüzde 
yazılan antolojiler gözüyle bakılabilir.
Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 
yoktur?

A) En çok beğenilen tezkireyi kim yazmıştır?
B) Tezkirelere günümüzde karşılık gelebilecek bir tür var 

mıdır?
C) OsmanlIlarda tezkire var mıdır?

D) Tezkirelerin düzeni neye göre yapılmıştır?
E) Tezkirenin içeriğinde ne vardır?

5. “Nasıl okumalı?” sorusu denilebilir ki okuma eylemiyle aynı 
yaştadır. Çağlar boyunca eğitimciler, bilim adamları, dilciler 
yazılı bir metine sağlıklı iletişim kurabilmenin yollarını aramış
lardır. Ancak “Nasıl okumalı?” sorusunun değişmez bir yanıtı 
yoktur. Bir metin dokusuna uyup başka bir metnin dokusuna 
uymayan; birbiriyle çelişen ya da örtüşen türlü öneriler öne 
sürülmüştür. Okumanın kesin, değişmez yöntemleri buluna
mamıştır. Okuma çok yönlü iletişimsel bir etkinlik, alışkanlığa 
dayanan bir yetidir.
Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden han
gisidir?

A) Kişi, en yararlı okuma yöntemini okulda öğrenebilir.
B) Okuma yöntemi ile ilgili kesin kurallar ortaya koymak 

mümkün değildir.
C) “Nasıl okumalı?” sorusuna yanıt aramak insanları oku

madan soğutur.
D) Okuma konusunda yöntem geliştirmek bilim adamlarının 

görevidir.
E) Okuma alışkanlığı, ancak zaman içinde kazanılır.

6. “Anlam şairin karnındadır." diye bir söz uydurmuşlar. Şiiri 
anlamayınca hemen bunu söyleyiveriyorlar. Anlam niye şairin 
karnında olsun? Şair bir şey duyar elbet şiirini yazarken. O 
duyduğu, uçup gider sonra. Anlayan kendince bir şeyler çıka
rır, şiiri kendi yüreğinde tekrar oluşturur; anlamayan da şairi 
suçlar...

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine deginilmemistir?

A) Ozanların şiirlerini, duyarak, hissederek oluşturduğuna
B) Şiirin, okurken yeni anlamlar kazanacağına
C) Okurların şiirden kendine göre bir anlam çıkarabileceğine
D) Şiirlerin ancak eleştirmenlerin yardımı ile anlaşılacağına
E) Okuduğu şiiri anlamayanların ozanı suçlama yolunu seç

tiğine



7. Cumhuriyet hükümetlerinin eğitim seferberliğine girmesi ve 
insan potansiyelini değerlendirmek istemesinin temelinde, öz
gürlükçü, demokratik bir toplum yaratma amacı yatar. Kişiler 
arası ilişkilerde daha az sürtüşmesi olan, kavgaya dönüştür
meden sorunlarını çözebilen acı yerine mutluluğun, kin ve 
nefret yerine destek ve hoşgörünün yeğlendiği Türk toplumu, 
kendini değerli bulan, sevgi ve anlayışla çevresindekileri ile
tişim kuran insanlarla kurabilir.

Bu paragrafa göre Cumhuriyet hükümetlerinin temel 
amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Özgürlükçü demokratik bir toplum yaratabilmek

B) Eğitim seferberliğini hızlandırmak

C) insan potansiyelini değerlendirmek

D) Çevresiyle iletişim kuran insanlar yetiştirebilmek

E) Sorunlarını çözebilen bir toplum oluşturmak

8. Deyim ve atasözleri, bir toplumun ortak malı olan kalıplaşmış 
sözlerdir. Hayat tecrübesinin mahsülü olan ve kullanana çağ
rışım zenginliği, yorum yeteneği kazandıran bu tarihi sözler, 
dile işlerlik ve yaygınlık sağlayan birer yapı taşı hükmündedir. 
Bir dilin zenginliği o dilin deyim ve atasözlerine bakılarak tes
pit edilebilir.

Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Deyim ve atasözlerinin toplumdaki önemi

B) Deyim ve atasözlerinin dil üzerindeki etkisi

C) Deyim ve atasözlerinin cümle yapısı

D) Deyim ve atasözlerinin çıkış noktası

E) Deyim ve atasözlerinin kullanana kazandırdıkları

9. Perde arkasında kalmak bazı kişilerin kaderidir. (I) Sahnede- 
kiler bütün övgüyü toplarken onların payına, yaptıkları işi ba
şarmanın verdiği mutluluk düşer. (II) Sağda solda ortaya ko
nulan işin kalitesiyle ilgili yorumlardan kendilerine pay çıkarır
lar. (III) Hak edilmiş bir tebessüm içindedirler. (IV) Bazı kuru
luşlar, artık tercümelere ödül veriyor olsalar da, mütercimler 
bu değeri yeterince bilinmeyen perde arkası kahramanlar sı
nıfına dâhil edilebilirler. (V)

Bu parçayı iki paragrafa ayırmak gerekirse ikinci paragraf 
hangi cümleyle başlayabilir?

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

10. Cevabım yine aynı, kendimi ve sinemamı tanımlamak istemi
yorum. Tanımlama işini başkalarına bırakıyorum. Ben bir se
naryo yazıyorum, sonra gidip onu film yapıyorum, iyi ya da 
kötü bir şey çıkıyor ortaya. Tanımlar kavramlar, tasnifler... 
başkalarının işi.

Yukarıdaki paragraf aşağıdaki soruların hangisine veril
miş cevaptır?

A) Her şeyin bir tanımı olmalı mı?

B) Sinemanızı nasıl tanımlıyorsunuz?

C) Senaryo yazarken zorlanıyor musunuz?

D) Filmlerinizi bir cümleyle tanımlar mısınız?

^  E) iyiyi ve kötüyü tanımlar mısınız?

Ü
C
„  11. Bir insana sempati duymak demek, o insanın sahip olduğu 
g duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak demektir. Kar- 
jğ şımızdaki kişiye sempati duyuyorsak, onunla birlikte acı çeke
l i  riz ya da seviniriz. Empati kurduğumuzda ise karşımızdakinin 

duygu ve düşüncelerini anlamak esastır. Empatlde anlamak, 
sempatide ise anlamış olalım ya da olmayalım, karşımızdaki- 
ne hak vermek söz konusudur.

Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi üzerinde durul
maktadır?

A) Empati kurmada karşılaşılabilecek sorunlar

B) Empati ve sempatinin farklılığı

C) Empati ile sempatinin neden karıştırıldığı

D) Empati ile sempati kurma yolları

E) Empati ile sempatinin ortak yönleri

£  12. Maddi imkânsızlıklar ve hayat şartlarının düzensizliği yüzün-
ü den huzursuzluk içinde kıvranmış olan Moliere, istediği im-
5ı kanların hepsine sahip olsaydı bile, yine başka yollardan gi

derek imkansızlıkla düzensizliğin doğurduğu huzursuzluğu
=  bulacaktı. Çünkü hiçbir büyük sanatçı içindekileri bir bütün hâ-
iğ linde meydana çıkarmak için geliştirecek olan bu araçtan
>- kendisini yoksun bırakamaz.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi
dir?

A) Büyük sanatçılar hep imkânsızlıklar içinde yaşamışlardır.

B) Sanatçıları büyük yapan asıl şey yaşadıkları huzursuzluk
larıdır.

C) Moliere, imkânsızlıklardan dolayı hayatını yazarak ka
zanmıştır.

D) Düzensizlik, bir yazar, bir sanatçı için çok büyük huzur
suzluk demektir.

E) Her sanatçı zorluk çektikten sonra ün yapmış ve hayatını 

kazanmıştır.
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1. Çevirmeler biçim kaygısını, güzellik sezgisini aşılayamasa da 
birtakım düşüncelerin yayılmasına yarar diyorlar; bence o da 
doğru değildir. Biçimden ayrılmış düşünce olamaz, biçiminden 
ayrılınca bir düşüncenin ancak gölgesi, kendine benzemez, 
belirsiz bir yankısı kalır. Bunları edinmek de gençler için iyi 
değil büsbütün zararlıdır. Şaşırtır onları, karmakarışık düşün
meye, iri lakırtılarla yetinmeye sürükler.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine varılamaz?

A) Bazılarının çevirmeler güzellik kaygısı aşılar demesi yan
lıştır.

B) Hiçbir düşünce kendi biçiminden ayrılamaz. ■=

C) Biçiminden yarılmış bir düşüncenin ancak belirsiz bir izi 5, 
kalır. ™

D) Bazı düşüncelerin gençler tarafından kabul görmesi yarar İ  
sağlayabilir. =

W

E) Biçimsiz düşünceler gençleri şaşırtır ve iri lakırtılar etme- >■ 
lerini sağlar.

2. Her siyasal sistem aynı zamanda uzlaşmayı ve çatışmayı 
içerir. Açık ya da kapalı, yumuşak ya da sert, çatışmanın ol
madığı yerde uzlaşmadan söz edilemez. Her uzlaşma mutla- f  
ka bir çatışmanın ürünü olduğu gibi; her çatışma da, çok katı ç 
ve acımasız bir görünüm altında olsa bile, mutlaka gelecekte- ra 
ki çatışmanın tohumlarını taşır. En katı rejimlerde bile belirli E 
bir asgari düzeyde uzlaşma vardır. Toplumsal güçler arasında S 
hiçbir uzlaşmanın olmadığı yerde, siyasal sistem de olmaz. ^

>-
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine yer veril
memiştir?

A) Uzlaşmanın gerçekleşmediği yerde siyasal sistem de 
yoktur.

B) En katı baskıcı rejimlerde bile az da olsa bir uzlaşma var
dır.

C) Bütün siyasal sistemlerde uzlaşma ve çalışma yer alır.

D) ister sert olsun isterse yumuşak çatışmanın olmadığı 
yerde uzlaşma da yoktur.

E) Uzlaşma bazı toplumlarda çatışmanın önüne geçmiştir.

(I) Canlıların klonlanması ve özellikle insanın kopyalanması 
konusu beraberinde derin tartışmaları da getirdi. (II) Tüm bu 
tartışmalar önemli bir gerçeği ortaya çıkardı. (III) Türkiye’de 
ve dünyada insanlar klonlama hakkında yeteri kadar bilgi sa
hibi değillerdi. (IV) Kopyalama ve evrim teorisi arasında hiçbir 
ilişki yoktur. (V) Evrim teorisi cansız maddenin tesadüfler so
nucu canlılığı oluşturduğu iddiası üzerine kurulmuştur. (VI) Bu 
iddianın gerçekleşebileceğine dair hiçbir delil olmadığı gibi, 
canlılığın bir anda ortaya çıktığını gösteren sayısız delil mev
cuttur.

Bu parça iki ayrı paragrafa bölünmek istense, ikinci 
paragraf kaç numaralı cümleyle başlar?

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

4. (I) insanoğlunun yüzyıllar boyunca ilerlemiş, günden güne de 
daha iyiye gitmekte olduğuna inanmayanlara şaşıyorum. (II) 
Böyle düşünenlerin dediklerine göre ilerleme varsa da ancak 
görünüşte imiş. (III) Giyinip kuşanmamız değişmiş, oturup 
kalkmamız değişmiş, doğanın yasalarını keşfetmişiz, içimiz 
ise değişmemiş. (IV) Bundan on binlerce yıl önce yaşayan in
sanoğlunun içi ne ise bugünkü insanoğlunun içi de oymuş. (V) 
Sanmıyorum bu sözlerin doğru olduğuna, bundan onbinlerce 
yıl önce yaşayan insanoğlu güçlüymüş, ancak güce saygı 
gösterirler, kan dökmeleriyle övünürlermiş, günümüz insanı 
ise güce saygılıdır; fakat insan haklarını çiğnemez.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen numaralanmış cümle
lerin hangisinde verilmiştir?

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

5. (I) Eleştiri derslerinden derlenmiş olan bu eser yalnız üniversi
te öğrencilerinin değil; eleştirmenlerin de yararlanacağı bir el 
kitabıdır. (II) Kitapta bütün kuramlar ve eleştiri yöntemleri bir 
arada, derli toplu biçimde verilmiştir. (III) Anlatılan konuları 
açıklamak için Türk edebiyatından örnekler verilmesi kitabın 
ilgi çekici yönlerinden biridir. (IV) Bilimsel bir kitap olmasına 
karşın yazar, sözcük seçiminde çok titiz davranmış oldukça 
yalın ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. (V) Bugüne kadar bildiği
mizi sanıp da bütünüyle bilmediğimiz ya da yanlış bildiğimiz 
yöntemleri ve kuramları yetkin bir anlayışla okura sunuyor bu 
kitap.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde üs
lupla ilgili bir yargı vardır?

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

■ ■ m % 100 ALES 
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6. Şiir yalnız duymakla, parlak imgeler bulmakla değil, dil ve 
sözcükler konusundaki bilgiyle, sevgiyle ve dikkatle yazılabilir. 
Şairden beklediğimiz ise budur. Bundan sonrası yeni yapıtın 
çapını belirleyecek şey şiir yaratma gücüdür. Şair ister sevgi
lisinin selvi boyundan ister bir savaştan söz etsin, kendi bile
ceği iştir, yeter ki her şeyden önce şiir yazdığını bir saniye ha
tırından çıkarmasın. Birçok ünlü şair aynı şeylerden söz et
mezler, ama hepsine şair diyoruz; çünkü hepsi de şiirin şun
dan bundan söz etmek değil, güzel biçimler kurmak sanatı ol
duğuna inanmıştır.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden han
gisidir?

A) Şiirde seçilen konu biçimden önemlidir.

B) Aynı konuyu işleyen şiirler başarılıdır.

C) Şiirde öncelikle olan güzel biçimler kurmaktır.

D) Yapıtın çapı biçimle içeriğin kaynaşmasıyla oluşur.

E) Şair şiir yazarken belirli şeylere dikkat etmelidir.

7. Türk insanı özgürlükçü çağdaş anlayışının toplumumuzda kök 
salması ve filizlenmesi için iletişim gereğini benimsemeli ve 
zaman kaybetmeden uygulamaya koymalıdır. Özgür ortam 
içinde yapılan iletişim, toplum sorunlarının çözümüne olduğu 
kadar, kişiler arası sorunların çözümüne de katkıda bulunur. 
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Özgürlükçü anlayışın ortaya çıkması için iletişimin amaç
ları benimsenmelidir.

B) Özgür ortam içinde yapılan iletişim toplum sorunlarının 
çözümüne katkıda bulunur.

C) Tarafsız bir iletişim kişiler arası sorunların çözümünü ko
laylaştırır.

D) Toplumumuzda çağdaş anlayışın benimsenmesi için ileti
şimin kuralları uygulamaya koyulmalıdır.

E) İletişimin amaçları her toplumda insanlar arasında farklı 
uygulanır.

8. Aruzla yazılmış bir dize, heceye de uyabilir, serbest vezinli bir 
şiire de geçebilir. Ancak şiir bütün olarak alındığı zaman aruz
la mı, heceyle mi serbest vezinle mi yazıldığı belli olur. Nasıl 
kİ yemiş vardır, dalında güzeldir; yemiş vardır, tabakta bunun 
gibi şiir vardır aruzla söylendiği için güzeldir, şiir vardır ser
best vezinle söylendiği için güzeldir. Asıl sorun, söylemek is
tediğimiz şeyin tam anlamını verebilmektir. Bu, şiire göre ba
zen heceyle bazen aruzla bazen serbest vezinle mümkündür. 
Şair şiirin istediği vezni keşfedebilen adamdır. Bir vezne sap
lanıp kalmak her bitkinin her toprakta yetişebileceğini ileri 
sürmekten farksızdır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine varılamaz?

A) Şiir bir bütün olarak incelendiğinde ölçüsü belli olur.

B) Bir şiirin güzelliği yazıldığı ölçüyle paralellik gösterir.

C) Şiirde önemli olan ölçü değil anlamdır.

D) Şair, şiirin istediği vezni keşfedebilmelidir.

E) Bazı şiirler sadece aruzla yazılabilir.

9. Bütün ulusların kullandığı uluslararası diyebileceğimiz birta
kım sözler vardır; Kiraz, kestane, balina, kedi, çay gibi. Biz 
onları değiştirmeye kalkmadık. Ötekilerin ise çoğu, belki de 
hepsi bileşik kelimelerdir, birer tanımlamadır; köklerini öğren
meden, çocuklarımıza öğretmeden benimseyip alamayız. 

Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler- 
den hangisidir?
A) Kökenini bilmediğimiz bileşik kelimeleri çocuklara öğret- 

memeliyiz.

B) Bütün ulusların kullandığı bileşik kelimeleri dilimize alabi
liriz.

C) Bazı yabancı sözcükler ufak tefek değişiklikler yapılarak 
kullanılabilir.

D) Bütün ülkelerde kullanılan bazı kelimeler bizim kültürü
müze ters düşebilir.

E) Bir sözcüğün uluslararası olabilmesi için ses yapısının 
bütün dillere uyması gerekir.

10. Yazar, gerçeğe kahramanlarının gözüyle değil, kendi gözüyle 
bakar; bakmalıdır. Bu demek değildir ki, yazarın bütün kah
ramanları ile yazar gibi hareket edecektir. Yazarın yerli yersiz, 
kahramanlarının düşünüşüne, davranışına karışması da de
mek değildir. Öyle olsaydı, yazarla kahramanları üst üste çe
kilmiş fotoğraflara dönerdi.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek bir 
sonuçtur?

A) Her yazar, eserinde sadece kendini anlatır.

B) Roman kişileri, gerçek yaşamda rastlayabileceğimiz do
ğallıkta, yadırgamayacağımız tipler olmadır.

C) Yazarın düşünceleri ile eserindeki kahramanların davra
nış biçimleri arasında fark olabilir.

D) Bir romanın her sayfasında yazarının yaşama bakışı sezilir.

E) Yazar, kahramanlarını gerçek kılabilmek için onlara ken
dinden bir şeyler katar.

11. Tongue Fu, sadece adil ya da dürüst olmayan davranışlara 
karşı koymakla ilgili değildir. Aynı zamanda bir yaşam felsefe
si; hem işinizde hem de dışarıda herkesle daha iyi geçinme
nize yardımcı olabilecek bir iletişim tarzıdır. Çatışmaları nasıl 
önleyeceğinizi, nasıl işbirliği oluşturacağınızı ve başkaları dü
şüncesiz ya da kaba davrandığında bile nasıl nazik kalmayı 
tercih edeceğinizi öğreneceksiniz.

Bu parçada Tongue Fu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine 
yer verilmemiştir?

A) Bir yaşam felsefesi olduğuna

B) Herkesle İyi geçinmeyi sağlayacak bir iletişim aracı olduğuna

C) Çatışmaları önlemeye yardımcı olduğuna

D) Olumsuz durumlarda nasıl sabırlı hareket edilebileceğine

E) Adil ya da dürüst olmayan davranışlara karşı koymakla il
gili olduğuna
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1. Tiyatro, sınırları o kadar geniş bir bilgi ve çalışma alanı ki 
insanın bir ömrü değil, yüz ömrü bile olsa, onu bütünüyle öğ
renmeye yetmez. Öyle ki insan, bütün yaşamını tiyatroya 
ayırmış olsa da ömrünün sonunda tıpkı başlangıçtaki gibi boş 
ve bilgisiz görür kendini. Çünkü yaşam, nasıl yeni günler geti
riyorsa, yeni günler de tiyatroya yeni yeni üsluplar, yeni yeni 
düşünceler, yeni yeni deneyimler getiriyor.

Bu parçada asıl anlatılmak İsteneni içeren yargı, aşağıda- 
kilerden hangisidir?

A) Tiyatro alanında, art arda ortaya çıkan yenilikler izlenme
lidir.

B) Tiyatro sanatçısının, kendisini yetiştirememesinin neden
leri çok yönlüdür.

C) Tiyatronun temel bilgilerini öğrenmek, çok uzun çalışma 
gerektirir.

D) Tiyatrodaki her değişiklik, ileriye atılmış bir adımın haber
cisidir.

E) Tiyatronun, sürekli bir değişim süreci içinde oluşu onun 
bütünüyle kavranmasını güçleştirir.

3. Anı yazarı, yaşamının bir bölümünü anlatırken istemeyerek 
de olsa başkalarının yaşamına girmek zorundadır. Sanırım 
anı yazmadaki asıl amaç, tanıdıklarını yanıltmayacak bir yal
nızlıkla ele almak olmalıdır. Başka bir deyişle anı yazarı; ya
şadıklarını olduğu gibi, gerçeği değiştirmeden, tarihe katkıda 
bulunacak bir biçimde dile getirmelidir. Böylece, bir tarihçi gibi 
nesnel, bir edebiyat adamı gibi kişisel bir tutum ve zorunluluk 
içinde geçmişine bakmalıdır.

Bu parçada anı yazarlarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargıla
rın hangisi çıkarılamaz?

A) Kişileri ve olayları nesnel bir tutumla yansıtmaya özen 
göstermelidirler.

B) Belge niteliğinde ve zevkle okunabilen yapıtlar ortaya 
koymaya çalışmalıdırlar.

C) Gerçeklere bağlılık ve dürüstlükten ayrılmamalıdırlar.

D) Konularını tarihsel olaylar ve bunlara karışan kişilerle sı
nırlı tutmalıdırlar.

E) Salt kendilerini değil, yansıtmaya çalıştıkları dönemle ilgili 
kişileri de anlatmalıdırlar.
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2. ... Bu türler içinde en çok romanlarımı severim. Daha sonra ^  4.
öykülerim, oyunlarım gelir. Bunlardan başka aruzla yazdığım ü
rubailerim de vardır. Yapıtlarımın değerine gelince, yapılan => 
eleştirilerin büyük bir bölümü olumlu. Bu da onların belirli bir >
düzeyde olduğunu gösterir. =

Düşüncenin akışına göre bu parçanın ilk cümlesi aşağı- U 
dakilerden hangisi olabilir?

A) ilk romanımın ödüle layık görülmesinden mutluluk duya
rım.

B) Yaptığımın kolay olmadığı, kolaydan hoşlanmadığım her
kesçe bilinir.

C) Bu konuda arayış içinde olduğum ve amaçlı davrandığım 
söylenir.

D) Edebiyat alanında, farklı türlerde ürün verdiğim doğrudur.

E) Yazdıklarımın değişik konuları içerdiğini ve eleştirildiğini 
biliyorum.

“Gittikçe artıyor yalnızlığımız.” demişti şair. Ben de çok yakın
dım şiirlerimde yalnızlığımdan. Neydi hayal kırıklıklarımız? 
Niye yalnızlıktan kaçıyoruz sanki? Yalnızlığın insanı gelişti
ren, yücelten hoş yanlarının da olduğunu neden anlamak is
temiyoruz, anlamaya çalışmıyoruz? Doğanın düzeni yalnızlık 
üstüne; kurt, kuş, ağaç hep yalnız. Biz de ağaçlar gibi yalnız 
değil miyiz? insanoğlu kendini, böyle bilir, böyle değerlendirir
se yalnızlık, çekilmez olmaktan çıkar.

Bu parçadan yalnızlıkla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz?

A) Herkesin yaşayabileceği bir durum olduğu

B) Şiirlerde işlenen temalar arasında yer aldığı

C) insanların özlemlerinden biri olduğu

D) Güzel yönlerinin de bulunduğu

E) Yalnızca insana özgü olmadığı



5. A. Gide’in “Günlük”ü, günlük türündeki yapıtlar arasında ilk 
akla gelendir. Bunu sanatçının bütün yazılarına üstün sayan
lar az değildir. Ama bu günlükte samimiliği gösterişe çeviren, 
Gide’in, dikkatleri üzerine çekmek için yazdığı sayfalar çoktur. 
Okuyucuyu gözetmekten doğan bir özenti, yer yer kendini 
göstermekten geri kalmaz. Okuyucu için tutulan günlük, yaza
rın gerçeğini elbette olduğu gibi göstermez. Ama böyle bile 
olsa, bizi sanatçıya yaklaştıran, onu türlü yönleriyle bize tanı
tan yine odur, onun özentiden kurtarabilmiş sayfalardır. Bu 
bakımdan Gide’in günlüğü vazgeçilmez bir kitaptır.

Bu parçadan A. Gide’in “Günlük’ü ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz?

A) Yazarını tanıtması yönüyle önemli bir yapıt olduğu

B) Kimi bölümlerinde yazarın ilgi çekici olmaya çabaladığı ■=

C) Yazarın duygu ve düşüncelerini nesnel biçimde yansıt- i ,  
madiği >-

D) Yazarın en önemli ve başarılı yapıtı olduğu =

E) Yazarın özentiye kapılmadığı bölümlerin onu tanıma açı- i  
sından önemli olduğu >_

6. Birden mutfak tarafından bir gürültü işiterek irkildi. Karısı 
mıydı acaba? Seslendi. Kimse cevap vermedi. Merak ederek 
yürüdü mutfağa doğru. Kapı açıktı, içeri baktı, kimseyi göre
medi. Gürültünün dışarıdan gelmiş olabileceğini düşünerek 
tam geri dönüyordu ki, bir tıkırtı daha işiterek durakladı. Adı
mını içeri atmasıyla birlikte, tel dolabın arkasından kocaman 
bir kedi fırladı.

Bu parçada anlatılanlar, aşağıdakilerin hangisinde verilen 
duyularla İlgilidir?

A) iş itm e-tatm a B) Görm e-işitm e

C) Dokunma -  işitme D) Görm e-tatm a

E) Koklama -  görme 3
C
ra

7. Bizim romancılığımız diğer ülkelerin romancılığına bakarak >- 
çok yeni sayılır. Tanzimatla başlayan Batılılaşma hareketleri- I  
nin sonucu edebiyata da yansımış ve roman gibi Batı kaynaklı ¡5 
anlatım türleri edebiyatımıza girmiştir. O dönemde edebiyat- “  
taki bu ithalat kopya ürünler verilmesine neden olmuş, eser
lerde kendi kimliğimizi yansıtamamıştır. O zamanlardaki ro
manlarımızın hemen hepsi tercüme niteliğindedir.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakiler- 
den hangisidir?

A) Sosyal alanda olduğu gibi edebi alanda da batılılaşma 
Tanzimatla başlamıştır.

B) Romanlarımız o zamanlar kendi insanımızı yansıtmamak
tadır.

C) Edebiyatta ithalat yadsınmaması gereken bir konudur.

D) İlk dönem romanlarımız taklitten ibarettir.

E) Romanlarımız ilk döneme göre gelişme göstermiştir.

8. Okumak için her zaman vakit bulmuşumdur. İyi ya da kötü bir 
kitabı okurken vaktimin boşa gittiğini asla düşünmem. Her 
türden kitabı okumanın gerekli olduğuna inanmışımdır. Bu da 
benim okuma zevkimi oluşturmuş, geliştirmiştir. Nitekim sıra
dan ya da değersiz bir kitabı daha ilk satırından anlayabilirim; 
kolay kolay aldanmam. Bu yönden biz okurlar iyi bir seçici ol
mak istiyorsak birçok iyi kitap yanında birçok işe yaramaz, sı
kıcı kitap da okumak zorundayız.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuma alışkanlığı kazanan kişi, eline geçen her türden 
kitabı okur.

B) Gerçek okuyucu, neyi, nasıl okuyacağını bilen kişidir.

C) iyi kitabı kötüsünden ayırma yeteneği her nitelikteki kitabı 
okumakla gelişir.

D) iyi bir okuyucu, zamanını, okuduğu kitabın değerine göre 
ayarlar.

E) Okuma zevki gelişmiş kişi, her kitapta iyi bir yön bulabilir.

9. Kendimiz ve sahip olduklarımız arasında ayrım yapmakta 
güçlük çekeriz. Oysa her insan, sahip olduğu eşyaların, un
vanların, rollerin dışında yiyip içen, konuşup düşünen, seyre
dip dinleyen bir ben'e sahiptir, içimizdeki bu sapsade ben'e 
sahip çıktığımızda, o güne kadar tatmadığımız bir mutluluğu 
yakalayabiliriz.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine yer 
verilmiştir?

A) insan sahip olduklarıyla bir bütündür.

B) Sahip olduğumuz unvanlar hayatta bizi bir yerlere ulaştı
rır.

C) Her insanın kendine ait bir kişiliği vardır.

D) insan ancak çevresiyle mutlu olabilir.

E) Kendimiz ve sahip olduklarımız bizi biz yapar.

10. Eğer mutluluğu tanımıyorsan o da sana merhaba demez; 
hayatın yollarında bin kez karşılaşsan bile ne sen onu tanırsın 
ne de o sana selam verir. Mutluluğu tanıyacaksın. Kim bilir, 
belki evin bahçesinde büyüyen çam ağacıdır mutluluk; belki 
de sokağın köşesinde boy atan akasyadır. Bahçede çam yok
sa, sokakta akasya salınmıyorsa, o zaman da pencereden 
görünen avuç içi kadar denizdir. Pencereden deniz görünmü
yorsa, sokağa bak. Sokakta oynayan bir çocuk yok mu? Var
sa, adı mutluluktur. Ya yoksa? O zaman belki de bir kedidir 
soğuk kış gününde camdan bakan.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangi
sidir?

A) Mutluluk veren şeyler, kişiden kişiye değişir.

B) insan isterse mutluluğu her şeyde bulabilir.

C) Doğadaki varlıklar, insanın tasarladıklarına uyarsa ona 
mutluluk verir.

D) Kimi insan en küçük şeylerle bile mutlu olabilir.

E) insan, kendisini nelerin mutlu edeceğini bilmelidir.
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1. Farklıyı aramak, araştırmak, şairliğin ilk koşuludur. Her biri 
ötekinden farklı şiirler yazmak olmalı işimiz. Tekdüze bir şiir, 
şiir olmaktan çıkmış bir yazı toplamıdır. Bu olumsuzluğa düş
memek için söyleyiş ve içerikte yeni olanı bulmamız gerekir. 
Yani biz şairler, —

Düşüncenin akışına göre, bu parçanın son cümlesi aşa- 
ğıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A) kendimizi, yaşadığımız toplumdan farklı görmemeliyiz.

B) içimizdeki derinliği, yaratıcılığı ortaya koymalıyız.

C) her dizemizde yaşama ayna tutmalıyız.

D) kendimizi tekrarlamamaya özen göstermek zorundayız.

E) biçime önem verirken içeriği de göz ardı edemeyiz.

2. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, roman ve öykü iki farklı 
dünyadır. Teknik olarak öykü benim için romana bir atlama 
taşı değildir, iyi öykü yazan kişi iyi roman da yazar diyemeyiz. 
Ama cesaretlendirmesi açısından bence doğru bir yol. Bir ro
man yazmak, nereden baksanız uzun zaman alır.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olabi
lir?

A) Öykü ile roman arasındaki fark nedir sizce?

B) Romandan önce neden öykü yazmayı tercih ettiniz?

C) iyi bir yazar farklı edebi türlerde yazmalı mıdır?

D) Romanın öykü karşısındaki üstünlüğü nedir sizce?

E) Bir yazar, yazacağı türü nasıl belirlemelidir?

Üc
3. Baudelaire’in bir sözü var: “Ekmeksiz yirmi dört saat yaşanır, => 

ama şiirsiz yaşanmaz.” Bunu kendisi için mi yoksa tüm insan- >" 
lık adına mı söylemiş bilemiyorum. Ama şiir gerçekten yaşa- =  
mın kendisi, hayatın tadı, tuzudur. Herkese göre bir şiir vardır; i

UJ
nanecilerin, keten helvacıların, niyet çektirenlerin, alt alta kafi- >■ 
yeli söz dizelerin... Ama bir de gerçek şiir var, hani okuyucu
nun belleğinde yer eden.

Parçaya göre, gerçek şiirin en belirgin özelliği aşağıdaki- 
lerden hangisidir?

A) Yaşamdan izler taşıması

B) İnsan yaşantısını değiştirip, zenginleştirmesi

C) Okuyanı unutamayacağı biçimde etkilemesi

D) Her okuyanda farklı bir anlam bulması

E) Toplumun her kesimini ilgilendirmesi

Geçen yüzyılın başında Rus babalar çocuklarıyla “ruh ko
nuşması” yaparlarmış. Saatler süren bu konuşma çocuğu ol
gunlaştıran, yetişkinliğe hazırlayan, ona birey olarak değer 
veren bir anlayışı gösteriyor. Yetişkinlerle yapılmış İyi bir ko
nuşma; çocuğun beynini uyarır, zaten akışkan ve dinamik bir 
yapı olan beyin bölgesi bir konuşmayla değişir, sinir hücreleri 
yeni dallanmalarla genişler. Böylece yetişkinliğe hazır bir bi
rey oluşur.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakiler- 
den hangisidir?

A) Çocuğu üzerine yoğunlaşmayan aileler ileride bunun so
nuçlarına katlanmak zorundadır.

*  B) Yetişkinlerin iyi ve güzel konuşmaları çocuk beynini bes- 
ö  ler ve onu doğru bir geleceğe götürür.
=jı C) Küçük yaşlarda yıpranan bir beyin ileride sorunlu bir bire- 
> ye döner.

J D) Bireyin iyi ve güzel konuşabilmesi İçin kaliteli bir öğre
t i  nimden geçmesi gerekir.

E) Çocukların ruh sağlığı üzerinde en çok duran millet Rus- 
lardır.

5. Ataç, söylediğini içtenlikle söyler, dediklerinin içtenliğine de 
inandırırdı. Öyie kendini değişik bir kişi gibi gösterme kaygısı 
yoktu. O, kişilik takıp takıştırıcısı değildi. Hep edebiyattan söz 
etmiş, sözünü saygıyla dinletmiştir. Bir kitaptan söz edilince, 
hemen ardından o kitap hakkında onun ne dediği de merak 
edilirdi. Ataç eleştiriyi güncelleştirmiştir. Ataç’a kadar, eleştiri 
denince o konuda düşünenlerin yaptığı yorumlar anlaşılır; sa
natçının değerlendirmelerine pek önem verilmezdi. Eleştir
menden bilim dili ile konuşması istenirdi.

Bu parçada Ataç’ın hangi yönüne değinilmemistir?

A) Sanatçıların yorumlarına önem vermediğine

B) Eleştiri alanındaki düşüncelerine değer verildiğine

C) Alışılmış eleştiri anlayışının dışına çıktığına

D) Anlattıklarının inandırıcı olduğuna

E) Ortaya koyduğu eleştirilerinin ilgi gördüğüne

6. Bir eser yazarken konu seçimi elbette önemlidir. Yazar, ilgili 
olduğu alanlarda daha başarılı yapıtlar verir. Ancak bir eserin 
nasıl anlatıldığı daha önemlidir, iyi bir yazar anlatımını müm
kün olduğu kadar gösterişten uzak tutmalıdır. Takıp takıştıran 
bir bayanın görüntüsü nasıl gözü yorarsa, sanatlarla, söz 
oyunlarıyla fazlaca bezenmiş bir yazı da ruhu yorar.

Böyle düşünen bir yazar, eser yazmada özellikle neyin 
önemini vurgulamaktadır?

A) Özgünlüğün B) Yoğunluğun

C) Akıcılığın D) Yalınlığın
E) İçeriğin
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7. Güven ve iyi ilişki için ilk karşılaşma önemlidir, ilk karşılaşma
daki, giyimin, görünüşün etkisi öğrencilerle bir yakınlık kur
duktan sonra azalır. Her öğrencinin, tanınma şanslarına ge
reksinimi vardır. Öğretmen, ilk günden başlayarak bu şansları 
yaratmalıdır. Öğretmen kendini öğrencilerine doğal bir anlatım 
ve ses tonu ile tanıtmalıdır. Ancak şunu da unutmamak gere
kir: Öğretmenin öğrencilerle iyi ve uyumlu ilişki kurması, onla
rın denetimine girmesi anlamına gelmez.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla
maz?

A) İlk karşılaşma, güven ve iyi ilişki kurma yolunda önemli 
bir unsurdur.

B) Öğretmenin öğrencilerle güzel ilişki kurması onların her *  
dediğini yapması demek değildir. ü

C) Öğretmenin fiziki görüntüsü eğitim yılı boyunca öğrenciyi J  
etkilemede önemli bir unsurdur. E

D) Öğretmen, öğrencilerini tanımak için özel bir çaba har- 2  
camalıdır. w

>-
E) Tanışma sırasında öğretmen kendini tabii bir şekilde ta

nıtmalıdır.

8. Edebiyat ve eğitim, insanla ve insan topluluklarıyla ilgilenip ^
uğraşma bakımından birbirini tamamlayan iki alandır. —  in- ■=
sanoğlunun yeryüzündeki serüvenleri, doğal ve toplumsal |
çevresiyle ilişkileri, sağlıklı bir yaşayış özlemi bu iki alanın or- ™
tak konusunu oluşturur. Birbirinden ayrı yollarda, ayrı amaç- |
larda olan insanları ruh ve zevkçe birleştiren köprüyü ise ede- ~
biyat kurar. £!

Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti
rilmelidir?

A) Ancak eğitim, işlevsel olarak edebiyat kadar ön planda 
değildir.

B) Bu yüzden ünlü edebiyatçılar, eğitime desteklerini esir
gememelidir.

C) Oysa bu iki alan kimi çevrelerce birbirinden çok farklı algı
lanırlar.

D) Çünkü edebiyatın da eğitimin de konusu insandır.

E) Fakat eğitimi, edebiyatı yaymada araç olarak kullanmak 

yanlıştır.

9. Bir ülkenin kimliği, o ülkenin kendi kurumlarınca kabul edilen, 
yasalarında da yer alan temel değerler ve ilkelerdir. Avru
pa’nın kimliği ise, bütün Avrupa ülkelerinde müşterek olan ve 
bütün vatandaşlar tarafından paylaşılan bir ilkeler ve değerler 
manzumesidir. Ne var ki Avrupa’nın kimliği bugün krizdedir. 
Yabancı bir göz olarak bakıldığında bu kriz çok açık görül
mektedir.

Yukarıdaki parça aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı 
olabilir?

A) Avrupa’nın kimlik krizinde olmasının nedenleri nelerdir?
B) Ülkelerin kimlikleri yasalarda bulunmak zorunda mıdır?

C) Bir ülkenin temel değer ve ilkeleri neler olmalıdır?
D) Avrupa gibi bir kıtanın kimliği nedir?
E) Avrupa ülkelerinde yaşanan değerler krizi hangi sonuçları 

doğurmuştur?

10. Aruz ölçüsüne karşı ilk tepki Tanzimat Döneminde gösterilir. 
Bu ölçüyle doğal bir şiir oluşturmanın olanaksızlığına hem 
Namık Kemal hem de Ziya Paşa değinir. Aruz ölçüsüne karşı 
başlayan bu tepki, zaman zaman güçlenir; ama onun bırakıl
masına yol açacak bir yaygınlık ve etkinlik kazanamaz. Batı 
şiirine özgü biçimler denenmeye başlanır. Bu da ister istemez 
aruz ölçüsünün kurallarını bir ölçüde yumuşatır.

Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi üzerinde durul
maktadır?

A) Aruzu, edebiyatımızda kimlerin kullandığı
B) Aruz ölçüsü ile Batı şirininin farklılıkları
C) Namık Kemal ve Ziya Paşanın aruza duydukları ilgi
D) Aruz ölçüsüne verilen tepki ve alternatif arayışları
E) Aruzun Tanzimat Döneminde sıkça kullanıldığı

11. Giyiniş tarzının karşısındakini nasıl etkilediğini incelemek 
isteyen bir Amerikalı üniversite öğrencisi, iki farklı biçimde gi
yinerek otostop yapmıştır. Haftanın belirli günleri hipi kılığında 
yola çıkmış ve eliyle işaret ederek otostop yapmak istediğini 
belirtmiştir. Haftanın belirli günleri ise ütülü pantolon, temiz 
gömlek giymiş, kravat takmış ve yine aynı işaretleri yaparak, 
aynı yerde arabalara binmeye çalışmıştır. Görmüştür ki, hipi 
giysileri giydiği günlerde, kendisini ancak hipi kılıklı olan ve 
genellikle eski araba kullananlar, özenli giyindiği günlerde ise 
daha çok lüks otomobil kullananlar ve iyi giyimli kimseler ara
balarına almışlardır.

Bu parçada asıl anlatılmak İstenen aşağıdakilerden han
gisidir?

A) Giyim tarzı insanların gelir düzeyini belirleyen önemli gös
tergedir.

B) İyi giyimli ve lüks arabalı kimseler arabalarına asla hipileri 
almazlar.

C) Bazı insanlar ulaşım yolu olarak otostop yapmayı tercih 
eder.

D) Giyim tarzı insan ilişkilerini yönlendiren önemli bir etmen
dir.

E) İnsan ilişkilerinde dış görünüşün hiçbir önemi olmamalı
dır.
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1. Faruk Nafiz Çamlıbel, Milli Edebiyat akımının ileri gelen 
şairlerindendir. Şiirlerinde çoğunlukla aşk, memleket ve dü
şünce temalarını işler, ilk şiirleri aruzladır, bunlarda Yahya 
Kemal’in etkisi büyüktür. Gerçek kişiliğini heceyle yazdığı şiir
lerde daha kuvvetle göstermiştir. İstanbul’dan ayrılmadan ön
ceki şiirlerinde ferdi ve romantik yan ağırken, Anadolu'yu gör
dükten sonra realist duygusallıkla gözlemlerini işlemiştir. Halk 
şairlerimizin geleneklerinden yararlanarak özentisiz, yalın bir 
dille şiirler yazmıştır.

Bu parçadan Faruk Nafiz Çamlıbel’le ilgili olarak aşağıda- 
kilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Hayatının belli bir döneminden sonra şiir anlayışının de- j= 
ğiştlğine m1

B) Edebi hayatı boyunca hiç kimseden etkilenmediğine E
C) Şiirlerinin tamamını hece ölçüsüyle yazmaya çalıştığına =

D) Şiire başlamadan önce hikâye ve romanlarıyla ün kazan- “  
dığına

E) Eserlerinde konudan çok konunun işlenişine özen gös
terdiğine

2. Eski çocukluk günlerimizi nasıl da özlüyorum. O zamanlar, bir 
başkaydı yaşam biçimi. Bir samimiyet, bir hoş sohbet, bir gü
zellik vardı yaşamımızda. Herhalde eski günlere hasret gide
ceğim. Eskiden radyolarda tüm aile merakla arkası yarın 
programları dinlerdik, şimdi kimi televizyon izliyor, kimi bilgi- jj 
sayarın başında. Bahçeli evlerde otururduk, şimdi apartman- jj” 
larda oturuyoruz. Eskiden balkonlarımızda hatmiler, sardun- ^  
yalar yetiştirirdik. Eskiden salonlarımızda hanımelleri vardı, =  
şimdi naylon bitkiler. Bizden sonraki nesillerin ne hâllerde ya- 
şam süreceğini hayal bile etmek istemiyorum. >■

Böyle konuşan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söy
lenemez?

A) İçinde bulunduğu yaşam biçiminden yakınan

B) Gelecek kuşakları çok güzel bir hayat beklediğini düşü
nen

C) Geçmiş günleri özlemle ve büyük bir sevgiyle anan

D) Çevresindeki yeşilliğin azalmasına hatta yok olmasına 
üzülen

E) Eski hayat tarzıyla yeni hayat tarzını karşılaştıran

3. Tarih, sadece kitaplara kaydedilen bilgilerden oluşmaz. Biz 
farkına varmasak bile günlük hayatımızda da tarihle iç içe olu
ruz. Hele yaşadığımız kent, görmüş geçirmiş bir kentse bir 
anın içerisine yüzlerce yıllık zamanın izleri nakşolur. Ona za
manın izlerini nakşeden kimi zaman bir cami, kimi zaman bir 
sebil; ama çoğunlukla da yer İsimleridir. —  Mesela; Sarıyer’in 
İsminin sarı uçurumlardan dolayı “Sarıyar” olduğu rivayet olu
nur.

Düşüncenin akışına göre parçada boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) Bu yer isimlerini, tarihe kaynaklık ettiklerinden dolayı ko
rumak gerekir.

B) Bugün öylesine kullanıp geçtiğimiz pek çok semt isminin 
bir kaynağı, bir hikâyesi vardır.

C) Unutmamalıyız ki ülkeler, topluluklar gibi mimari yapıların 
da birer tarihi vardır.

D) Tarih kokan bu kentlerde yaşamak elbette her bireyin ar
zu ettiği bir şeydir.

E) Günlük hayatta bu tarihin farkına varmamak insanları kül
türünden uzaklaştırır.

4. (I) Bir kimsenin sıkıntılar çektiğini, yüreğinden yaralandığını 
anlamamız için kendisini görmemiz, diyeceklerini dinlememiz 
yeter sanırız. (II) Oysaki yetmez; görmek dinlemek başka, 
gerçekten anlamak başkadır da onun için. (III) Anlarız, o kim
se ne durumdadır, öğreniriz, bilgi ediniriz, ama bu bilgi içimize 
işlemez daima, bizi sarmaz. (IV) Bencildir insanoğlu. (V) Ben
cil olduğu İçin yalnız kendi dertlerini düşünür, yalnız onlara 
inanır, başkalarında gördüğü dertleri kendindekiler gibi kavra- 
yamaz. (VI) İnsanı bencillikten edebiyat, şiirler, hikâyeler, ro
manlar, tiyatro eserleri, denemeler kurtarır. (VII) Öteki insan
ların içlerini bize onlar açıverir, bize başkalarını onlar duyurur. 
(VIII) Bir kimseyi görüp de okuduğunuz romanlardan birinin 
bir kişisini hatırlarsanız, başkalarının iç dünyasını da anlıyor
sunuz demektir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragraf 
numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlamalıdır?

A) III. B) IV. C) V. D) VI. E) VII.



5. —  Bölgede hüküm süren devletler tarafından bu durum eski 
çağlardan beri az çok bilinmekteydi, ilk çağlardan başlayarak 
bölgenin öneminin farkına varan Persler, Avrupa Hunları, 
Avarlar, Bulgarlar ve daha birçok kavim şehri ele geçirmek 
içini uzun süren kuşatmalar tertip ettiler. Şehrin surları ve ko
runmaya elverişli yapısı bu kuşatmaların başarısızlıkla sonuç
lanmalarına neden oldu. Böylece İstanbul, bu insanlar için sır
ların ardında saklı, ulaşılamayan bir muamma olarak kaldı. Ta 
ki fetih gerçekleşene kadar.
Düşüncenin akışına göre bu parçanın başına getirebile
cek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul, Fatih Sultan Mehmet’in fethiyle büyük bir geçiş 
dönemi yaşamıştır.

B) Geçmişte pek çok ülke İstanbul’u alabilmek için adeta ya
rışmıştır.

C) İstanbul'un doğal güzellikleri tarih boyu sanata da konu ■=
olmuştur. E

—il
D) Çok eski çağlardan beri İstanbul'da yaşam koşulları ol- £  

dukça zordu. E

E) İstanbul, dünyada eşi benzeri olmayan bir kent konu- |  
mundadır. ^

6. Bir savcıya, A. Gide’in bir kitabını vermiştim. Geri verirken:
“Bu ahlaksız adamın kitabını da okuyor musun?” dedi. Kaba
hat onda değildi, ona: “Bu kitap sana göre değil.” ya da “O |  
yazarı okuma, ahlaksızın biridir.” diyendeydi. Korkuyordu ki- £ 
taplardan. Kitaplarda bizim düşündüklerimizin, inandıklarımı- =jı 
zın tam aksi olan şeyler yazılabilir. Eğer kendi düşünceleri- >- 
miz, okuduğumuz yazarlara baskın çıkıyorsa onun düşünce- J  
sine saygı göstermekle birlikte eski düşüncelerimizi sürdürü- =£ 
rüz. Ancak geniş görüşlü olmayan kimseler kitaplardan kor- U 
karlar, onlara yenilirler.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Kitaplarda işlenen düşüncelerle bizim düşüncelerimiz ör- 
tüşmeyebilir.

B) Bir kitaba, o kitabı yazan kişiyle ilgili olumsuz şeyler söy
lense de önyargılı yaklaşılmamalı.

C) Kişinin yerleşmiş bir doğrular sistemi varsa hiçbir aksi gö
rüş onu değiştiremez.

D) Kendine ait düşüncesi olmayan kişi, her okuduğu kitaptan 
sonra düşünce değiştirebilir.

E) Birine, bir kitabı okutmadan önce o kitap hakkında kişiye 
bilgi verilmelidir.

7. Yakup Kadri’nin Marcel Proust’ten çevirdiği sayfaları okuyun. 
Belki dilini eski bulacaksınız, ama okudukça göreceksiniz ki o 
sözcükler, cümleler arasında bir birlik vardır. Peki Yakup Kad
ri bu işi nasıl başarmış? Kendisi de yaratıcıdır da onun için. 
Sevdiği, iyi anladığı bir yazardan da çeviri yapınca işte böyle 
aslı gibi insana zevk veren bir eser çıkıyor ortaya. Yok eğer 
Yakup Kadri bir sanatçı olmasaydı, o cümleleri o şekilde bağ
layamaz, o eseri Türkçenin yapamazdı.

Bu parçaya göre Yakup Kadri’nin çeviride başarılı olma
sının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çeviri yaptığı yapıtın yazarını, yakından tanıması

B) Kültürel olarak toplumumuza yakın insanların yaşamını 
anlatan eserleri çevirmesi

C) Çeviri yaptığı eserin yazıldığı dili iyi bilmesi

D) Sanatçılık için gereken yaratma yeteneğine sahip olması

E) Türkçenin kurallarını, söyleyiş olanaklarını iyi kavramış 
olması

8. iletişim kazaları, trafik kazalarında olduğu gibi, kazalara yol 
açan nedenler bilindiği derecede azaltılabilir, iletişim konu
sunda bilgi edinen birey hem kendini hem de çevresindekileri 
daha iyi değerlendirir ve anlar. Kendi davranışlarını değerlen- 
direbilen kimse, kurmuş olduğu ilişkilerin temelinde yatan, 
psikolojik süreçleri anlar ve farkına varmadan ortaya çıkan İle
tişim kazalarını önleyebilme olanağına kavuşur.

Yukarıdaki parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A) iletişim ve Bilgi B) Psikolojik Süreçler

C) iletişim Kazaları D) Değerlendirme

E) Toplumdaki Kazalar

9. Bir kişinin kendinden hoşlanması ve kendini diğer insanlarla, 
doğayla ilişki içinde görmesi, yaşamının anlamlı olmasını sağ
lar. Gergin bir toplum içinde yaşıyoruz; kişileri kuşatan bu 
gerginliğe esir düşmemek için, kişinin kendisiyle ve çevresiy
le, bilinçli ilişki kurması gerekir. Bilinçli iletişim, anlamlı yaşa
ma, anlamlı yaşam da sakin ruh hâlinin gelişmesine yol açar.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemistir?

A) Bir kişinin kendinden hoşlanması yaşamının anlamlı ol
masını sağlar.

B) insanların gergin bir toplumdan kurtulmak için çevresiyle 
bilinçli ilişkiler kurması gerekir.

C) Anlamlı bir yaşam sakin bir ruh hâlinin gelişmesine yol 
açar.

D) insanın kendini diğer insanlarla ilişki içinde görmesi ya
şamını anlamlı kılar.

E) Bilinçli bir iletişim insanın her ortamda tanınmasının şar
tıdır.
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1. Ruhsal hastalık, insanın duygu, düşünce ve davranışlarında 
olağandışı sapmaların, aykırılıkların bulunmasıdır. Ruhsal 
hastalık belirtileri rahatsız edici, kişiyi ve çevresini mutsuz 
eden türdendir. Kişinin uyumunu bozar, ilişkilerini sarsar ve 
çalışmasını etkiler. Bazı ruhsal hastalıklar daha çok kişinin 
kendisine acı verir. Örneğin kuruntuları, korkuları ve kaygıları 
olan kişi kendi içinde tedirgindir. Bu belirtiler kişinin toplumsal 
ilişkisini, çalışmasını önemli ölçüde aksatmaz. Nevrozlar da 
bu tür hastalıklardandır. Nevrotik kişi, daha çok kendi içinde 
uyumsuz olan, iç dengesi bozulmuş kişidir.

Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Ruhsal hastalıklı biri, normal davranışlar sergilemez.

B) Tedavi edilemeyen tek hastalık nevrozdur.

C) Ruhsal hastalıklar kendi dışındaki insanları da etkiler.

D) içte yaşanan çalkantılar ruhsal hastalığın sonucudur.

E) Nevrotik insanların kendi iç dünyalarında uyumsuzluk 
vardır.

i  % 100 ALES 
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3. Ev videosu üretimine 1975’te Japonya'da başlandı. Türki

ye'de ise 1984’te başladı. Bandrol getirilene ve özel televiz
yon kanalları çoğalana kadar toplumun orta sınıf genç kesi
minin en önemli ev eğlencesi videoda film seyretmek oldu. 
Bandrol, seyircilik sürecini daralttı; ama video çekimi yapmak 
ve yaptırmak baki kaldı. Kimi aile albümü yerine aile videosu 
hazırlarken, nişan ve düğün fotoğraflarının yerini aldı.

Bu parçada videoyla ilgili aşağıdakilerden hangisine 
deginilmemistir?

A) Fotoğraf çektirmek yerine kullanıldığında

B) Kimlerin en çok izlendiğine
üc C) Bandrol uygulamasından olumsuz etkilendiğine
ra
>- D) Gençlerin eğlencesi olduğuna
E
5
ı5w>■

E) Üretiminin Türkiye'de neden geç başladığına

Konuşurken üretici olmak, uzun sözcükler, zor anlaşılır gülünç 
cümleler kullanmak değildir. Aksine, sıradan, gündelik söz
cükleri öyle bir şekilde kullanmaktır ki, dinleyici bu sözlerin ilk 
kez kullanıldığını düşünür.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Herkesin kullandığı kelimeleri kullanmak, etkili bir yöntem 
değildir.

B) Konuşmanın kısa tutulması her zaman mümkün olmaya
bilir.

C) Etkili konuşma, kelimeleri yerinde ve özgün biçimde kul
lanmakla mümkündür.

D) Kelimeleri günlük anlamları dışında kullanmak iyi bir ko
nuşmacının özelliğidir.

E) Kimsenin bilmediği kelimeleri istediğimiz gibi kullanabiliriz.

Evlilikte dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri, 
kendimizi iyi anlatabilmektir. Karşılıklı olarak sunmak, taleple
rimizi dile getirmemek, evliliği yürütecek formül değildir. Ör
neğin bizim toplumumuzda kadınlar sustukça, erkekler kendi
leri de daha sinirli davranma hakkı bulurlar. Erkeğin ardı ar
kası kesilmeyen taleplerine rağmen kadının hiç sesini çıkar
mamasıyla devam eden bir evlilik, sağlıklı bir evlilik değildir.

Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisine destek 
vermektedir?

A) Evlilik sorunlarının temelinde çocuklar vardır.

B) Her evlilikten ömür boyu birliktelik beklenemez.

C) Karşılıklı konuşarak eşler, sorunlarını giderebilirler.

D) Eşlerden birinin anlayışlı olması sağlıklı bir evlilik için ye- 
terlidir.

E) Kadınların taleplerinin çokluğu aile huzurunu bozmakta
dır.



5. - 7. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

Ütopyalarda insanlar tanınmayan düşsel bir yere taşınırlar. 
Coğrafi yer belirlenmemiştir. Gündelik yaşamda ütopya söz
cüğü, mükemmel olanı ve isteneni temsil eder. Bu kavram ilk 
olarak Thomas More’un “Utopia” adlı yapıtıyla gündeme gel
miştir. 19. yüzyılda ütopik düşünme edebiyatta Jonathan Swirt 
ve Jules Verne gibi yazarların yapıtlarıyla devam etmiştir. Yi
ne 19. yüzyılda ütopik düşünce, altın çağına ulaştı. Bu yüzyıl
daki ütopyalar, kaynaklarını gerçek dünyadan aldılar. Kentsel 
hayata karşı duyulan öfke bu yüzyıldaki ütopyaların temelini 
oluşturmuştur. 20. yüzyıla gelindiğinde ise ilerleme, insanların 
alışkanlıklarını ve kafalarını değiştirmiştir. Bununla birlikte ar
tık ütopyalar da değişim yaşadı.

5. Ütopyaların yüzyıllara göre farklılık göstermesi aşağıdaki- 
lerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Sosyal hayat ve yaşam koşullarının yanında teknik iler
lemelerin gerçekleşmesi

B) Ütopyalarla ilgilenenlerin farklı uluslardan olmaları

C) Siyasi şartların felsefecilere olan etkisi

D) Daha önce sunulan ütopyaların gerçekleşmemiş olmaları

E) Edebiyat alanında ütopyanın geniş yer etmesi

6. Bu parçada ütopya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi
si hakkında bilgi verilmemiştir?

A) Gündelik yaşamda taşıdığı anlamın ne olduğu

B) ilk olarak gündeme nasıl geldiği

C) Sözcük olarak hangi dilde ortaya çıktığı ve o dildeki an
lamı

D) Edebiyat dünyasına ilk olarak kimlerin taşıdığı

E) 19. yüzyıldaki özelliklerin neler olduğu

8. - 10. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

Ruh ve beden birbirinden ayrılmaz kavramlardır. Tamamıyla 
fiziksel bir hastalık olan nezle bile kendimizi kötü hissetmemi
ze, moralimizin bozulmasına sebep olabilir. Nasıl ki bedensel 
sıkıntılar ruh dünyamıza yansıyorsa, ruhsal sıkıntılarımız da 
bedensel belirtilerle kendisini gösterebilir. Bedenimiz birçok 
organdan oluşur. Bu organlardan her biri ruhsal işleyişimizden 
etkilenir. Örneğin depresyon durumunda kalbimizden bağır
saklarımıza kadar bütün organlarımız hız kaybeder.

ü
5, 8. Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisini destek- 
>- temektedir?
E
2  A) Yalnızca beden sağlığı önemsenerek mutlu olunabilir.

B) Fiziksel ve ruhsal sağlık birbiriyle yakından ilgilidir.
>-

C) İnsanın ruh halini belirleyen tek şey geçmiş yaşantılarıdır.

D) Depresyon, her an görülebilecek bir durumdur.

E) Bazı fiziksel rahatsızlıkların tedavisi mümkün değildir.

9. Bu parçada aşağıdaki neden - sonuç ilişkilerinin hangi
sinden söz edilmektedir?

A) Sıkıntıların artması - Depresyonun başlaması

B) Fiziki gelişimin yavaşlaması - Zihinsel gelişimin olmayışı 

|  C) Sosyal hayatta önemli bir statünün kazanılması - Sosyal 
c sınıf oluşumu

£  D) Bedensel organların hareketliliği - Moralin bozulması

|  E) Ruhsal rahatsızlığın başlaması - Bedensel rahatsızlığın
~  başlaması
■ö

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vardır? 10. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı var

A) Bir kavram hakkında açıklama yapma dır?

B) İki olgu arasındaki ilişkiyi açıklama A) insan vücudunda depresyon durumunda nasıl bir değişik

C) Farklı alanlardaki bulgulardan ortak bir sonuç çıkarma lik olur?

D) Olanları önem sırasına koyma B) Depresyona sebep olan unsurlar nelerdir?

E) Bir varlığın karşıt özelliklerini belirtme C) Ruhun yapısı ile ilgili araştırmalar ne zaman başlamıştır?

D) İnsanın ruh sağlığını olumsuz etkileyen olaylar nelerdir?

E) Fiziksel hastalıkların yaygınlık oranı ne kadardır?
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1. iyi bir konuşmacı, kendisini çevreleyen dünyaya özellikle de 
insanlara karşı duyarlıdır. ilginç kişileri, nesneleri görür, dinler, 
yoklar. Duyuları uyanık, canlı ve gerçek dünya ile sıkı sıkıya 
ilişkili olduğu için, konuşması anlamca zengindir. Duyarsız ki
şinin konuşması ise anlamca yoksundur. Böylesi duyuları dış 
dünyadan kopuk olduğu için, ancak kendi anlar.

Bu parçaya dayanarak, iyi bir konuşmacının özellikleri 
arasında aşağıdakilerden hangisinin oluştuğu söylene
mez?

A) Kendisini dinleyen insanları önemser.

B) Yabancı kökenli kelimeleri özellikle kullanır.

C) Çevreden gelecek her uyarıcıya açıktır.

D) Konuşmasının içeriğinde gereksiz şeyler yoktur.

E) Ne söylediğinin farkındadır.

2. Kişilik, çocukluktan başlayarak şekillenen ve hayatın sonraki 
evrelerinde ufak fırça darbeleriyle son şeklini alan kalıcı özel
likler bütünüdür. Bugünden yarına değişebilen bir şey değildir. 
Kişilik üzerinde kalıtımın etkisi olduğu gibi çevrenin de belirle
yiciliği vardır. Bilimsel araştırmalar, bu etmenlerin ikisinin de 
birbirine yakın oranda belirleyici olduğunu gösterir.

Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisini destek
lemektedir?

A) Çocukluk döneminde yaşananlar kişiliği tek başına şekil
lendirir.

B) insan, bazı kişilik özelliklerini kolaylıkla değiştirebilir.

C) Kalıtım ve çevrenin şekillendirmesiyle kişilik oluşur.

D) Hiçbir şey kişilik kadar çabuk ve derinden değişmez.

E) Kalıtımın kişilik oluşumuna etkisi çevrenin etkisinden çok 
daha fazladır.

3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

Günümüzde enerji tarımı ya da enerji yetiştiriciliği denilen yeni 
bir tarım türü geliştirilmiştir. Bunun yanında enerji ormancılığı 
da gündeme gelmektedir. Enerji üreticilerine hammadde sağ
layan mısır gibi bir yıllık bitkiler, çok yıllık otsu bitkiler ve ka
vak gibi kısa sürede gelişen ağaçlar enerji bitkileri olarak ele 
alınabilir. Enerji bitkilerinin yenilenebilir olmaları, daha az 
oranda kirliliğe yol açmaları ve enerji depolama sorununu or
tadan kaldırmaları, enerji sorunu çözümünde daha çok rol al
malarına yol açmaktadır.

3. I. Kullanım alanının yaygın olması

II. Yenilenebilir olma

III. Her yerde bulunabilme

IV. Depolama gereksinimini ortadan kaldırma

Bu parçadan enerji bitkilerinin tercih edilme sebepleriyle 
ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir?

A) İv e li B) İve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

Üc
re 4. Parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı vardır?

E
2  A) Enerji tarımı nerelerde görülmektedir?

ü  B) Enerji ormancılığı ne zamandan beri vardır?

C) Hangi endüstri alanında enerji tüketimi fazladır?

D) Üretimi artırmanın yolları nelerdir?

E) Hangi bitkiler enerji bitkisi olarak kullanılabilir?

5. VE 6. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

Anne sütü, daima taze, ılık ve hazır bir besindir. Bakterilerle 
bulaşmadığı için hazım bozukluklarına yol açmaz. Çeşitli has
talık önleyici antikorlar taşıdığından, bebeğin sağlığını korur, 
ishale karşı en iyi önlem yine anne sütüdür. Anti alerjik ele- 

■= mentler içeren anne sütü, bebeği deri hastalıklarından korur.
I ,  Kanda bulunan beyaz kürelere yardımcı lenfosit ve lokositler, 
™ anne sütünde bolca bulunur. Anne sütüyle beslenen bebek
l i  lerde menenjit ve benzeri ateşli hastalıklardan az oluşunun 
=  sebebi bu maddelerdir.■a
w>-

5. Bu parçaya dayanarak anne sütüyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Bebek için aşı etkisi taşıyan niteliğe sahiptir.

B) Bazı emzirme hatalarından kaynaklanan yan etkilere sa
hiptir.

C) Belli bir süre bebeğe hiç verilmemelidir.

D) Annelerin hepsinde aynı oranda bulunur.

E) Vitamin değerleri yapay olarak da elde edilebilir.



6. Anne sütünde aşağıdaki değişikliklerden hangisinin
yapılması bebeğin ateşli hastalıklara karşı olan direncini
düşürür?

A) Ilık halde içilmesi

B) Antikorların içirilmesi

C) Lokosit ve lenfositlerin çıkarılması

D) Besin değerlerinin sabit tutulması

E) Her zaman taze olarak sunulması

7. - 9. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CE
VAPLAYINIZ.

C
Yazmak bir bütünleşmek, çevreden ve zamandan uzaklaşıp ^  
yapı taşı kelimeler olan özel bir âleme geçmek olduğuna göre ^ 
her yazarın kendi mizacına göre yöntemlere başvurması do- s  
ğaldır. Ama ben yazmak için mutlak gürültü isterim, diyenlere '-5 
hayret ederim. Bir gazete bürosunda nasıl yazı yazılabilir bu- >" 
na çok şaşarım. Yazarken, biri gelip de bilgisayar ekranına 
göz atacak olsa donup kalırım. Yazmanın bir mahremiyetinin 
olduğuna inananlardanım ben. Doğum esnasında kimse gör
memeli ne yazdığımı ve nasıl yazdığımı. Galiba yazıya duy
duğum saygıdan ötürü yapıyorum bunu.

7. Bu parçaya göre yazarların değişik yöntemler kullanarak 
yazmada haklı olmalarının gerekçesi aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A) Kelimelerin anlamlarını iyi kavramak

B) Mekandan ve içinde bulunulan andan bağımsız olmak

C) Yazılanları başkasının görmesini istememek

D) Çevre şartlarının her yerde istenilen sessizlikte olmayışı

E) Esin kaynağı olabilecek şeyler bulma gereği

8. Bu parçanın yazarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Gürültülü ortamlarda yazmayı sevmez.

B) Yazma eyleminin temelinde kelimeleri görmektedir.

C) Kendi yazılarını diğer yazarların yazılarından daha nite
liksiz bulmaktadır.

D) Yazdıklarının kişiye özel olduğunu düşünmektedir.

E) Yazarken yanında kimsenin olmasını istemez.

9. Parçada geçen “özel bir âleme geçmek” sözüyle anlatılmak 
İstenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belli bir kesimdeki insanlarla görüşmek

B) Eleştiri kabul etmemek

C) Kullandığı üslubu topluma uyarlamak

D) Hiç işlenmeyen konuları işlemek

E) Fiziken yaşanılan çevreden zihnen ayrılmak

10. - 12. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

ifade imkânları açısından bakıldığında sinema ve edebiyatın 
çok farklı oldukları görülmektedir. Sinema, bazen çok daha 
güçlü etkiler yaratabilen bir güce sahip. Ama bir yanıyla da 
eksiklikleri olan bir alan. Mesela edebiyattaki bilinç akımını si
nemaya aktarmak, bir insanın düşüncelerini sergilemek son 
derece zordur. Kompleks bir psikolojiyi de sinemada anlatmak 
zordur. Ama sinemanın da kendi silahları, atılım kodları var
dır. Bunlar iyi kullanılırsa birçok engel aşılabilir. Edebiyat 
uyarlamalarında kanaatimce en çok dikkat edilmesi gereken,
o eseri yazan kişiyle sinemaya aktaracak kişi arasında oluşa
cak bir ruh örtüşmesidir.

10. Bu parçadaki “Eseri yazan kişiyle sinemaya aktaracak kişi 
arasında oluşacak bir ruh örtüşmesi” sözüne dayanarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Eserleri her yönüyle tanıyabilme

B) Kişisel farklılıkları öne çıkarma

C) Yaşanılan zamanın farklı olmaması

D) Aynı duyguları taşıyıp aynı değerlendirmeleri yapma

E) Çevresel şartlardan etkilenmeme 
10
>

|  11. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vardır?

■g A) iki olguyu karşılaştırma

B) Karşıt görüşleri bildirme

C) Bir olayın sonuçlarını önem sırasına göre sıralama

D) Neden - sonuç ilgisiyle olayları açıklama

E) Bir durumu betimleme yoluyla ifade etme

12. Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

A) Sinemanın sorunları nelerdir?

B) Edebiyat alanındaki yenilikler nelerdir?

C) Teknik olarak sinemayı yeterli buluyor musunuz?

D) Sinema ve edebiyat arasında nasıl bir ilişki vardır?

E) Sinemanın imkânları genişletilebilir mi?
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Paragraf - XII SÖ2EL YETENEK j
1 . - 4 .  SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CE
VAPLAYINIZ.

Abaküs, bir sayma tahtası oiarak tanımlanabilir. Ama Çinlile
rin kullandıkları abaküs, bildiğimiz sayma tahtasından şekil 
bakımından olduğu gibi, toplama ve çıkarma işlemlerinin yanı 
sıra çarpma, bölme ve kök alma gibi diğer işlemlerin de ya
pılmasına olanak sağlamasıyla farklıdır. Abaküs İsminin he
saplama yapmak için kullanılan “kum tepsisi” adlı aletten ge
liştirildiği bilinmektedir. Abaküsün bulunmasıyla insanlık, ka
ranlıktan aydınlığa atılan adımları hızlandırmış oldu. Abaküsle 
toplama ve çıkarma yapmak oldukça kolay; ama çarpanlara ■= 
ayırma işlemi oldukça zordur. Bunun yanında bölme işlemi de E 

ancak ustaların yapabileceği bir şeydir. Hesap makinesi, aba- £  
küsün gelişmiş halidir. Hesap makinesiyle daha büyük rakam- E 

lar ve daha çok işlem yapabilmektedir. Abaküsle yapılan iş- £  
lemlerde bazı yanlış sonuçlar elde edilmiyor değil; ama hesap ^  
makinesi gibi mekanik bir aletin değişken aşamalarının kont
role izin vermemesi hesap makinesi için bir olumsuzluktur.

1. Parçada geçen “karanlıktan aydınlığa atılan adım” sözüyle 
anlatılmak İstenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önceki deneyimlerden faydalanmış olma

B) Birikimsel olarak ilerleyememe

C) Gelişme alanında kaydedilen olumluluk

D) Uzun süren bir duraklamanın başlangıcı

E) Sonraki yüzyıllara örneklik teşkil etme

2. Bu parçadan aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşı
lamaz?

A) Bir aletin kullanımı her toplumda aynı şekilde olmayabilir.

B) Adlandırmalar temeldeki ortaya çıkma sebebiyle ilişkilidir.

C) Bazı buluşlar insana, günlük hayatta kolaylık sağlar.

D) Abaküs bazı özellikleriyle hesap makinesinden üstündür.

E) Tarih boyunca gerçekleştirilen buluşlarda bir önceki bu
luştan esinlenme yoktur.

3. I. Yaptığı işlemler

II. isminin kaynağı

III. Farklı dillerdeki karşılığı

IV. Maddi değeri

Bu parçada abaküsle İlgili yukarıdakilerden hangileri 
hakkında bilgi vardır?

A) İv e li B) İve III C) IIve III

D) II ve IV E) III ve IV

4. Bu parçaya dayanarak abaküsle ilgili aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Mekanik olmadığı için değişken aşamalarda kontrol edi
lebilir.

B) Bugünkü hesap makinesine temel oluşturmuştur.

C) Toplama çıkarma işlemlerinde kullanılabilmektedir.

D) Hiçbir zaman yanlış sonuç vermemektedir.

E) Abaküsle bölme işlemini herkes yapamaz.

5. VE 6. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

*  (I) Bir dili yitirdiğimiz zaman dünyayı algılama biçimimizi de 
û yitiririz. (II) Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dilleri ve 
j  bu dilleri konuşanları korumakla sadece bir dil değil, aynı za- 
^  manda konuşma biçimini de korumuş oluruz. (III) Dil ve kültür 
=  öyle yakın bir ilişkisi içinde örülmüşlerdir ki neredeyse aynı 
^  şeylerdir. (IV) Farklı kültürlerin bir arada tutunabiliyor olmasını 

sağlayan bugünkü en belirleyici unsur, ortak çıkarlardır. 
(V) Bunu en bariz şekilde bazı Avrupa ülkeliyle Ortadoğu ül
kelerinin dostluğundan anlayabiliriz. (VI) Ama unutmamak ge
rekir ki ortak çıkar bittiğinde dostluk da bitecektir. (VII) ilişkiler 
başlatılırken bu asla unutulmamalıdır.

5. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragrafın 
ilk cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

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



A) Dil ve kültür arasında sıkı bir ilişki olduğuna

B) Çıkara dayanan dostlukların temelinin sağlam olmadığına

C) Dil korunurken konuşma biçiminin de korunduğuna

D) Birtakım Avrupa ülkeleriyle Ortadoğu ülkelerinin dostlu
ğuna

E) Kültür çatışmasının doğurduğu sorunlara

6. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemistir? 8. Parçaya göre feromonların işlevi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Kovanın güvenliğini sağlamak

B) Haberleşmeyi gerçekleştirmek

C) Temizliği sağlamak

D) Bala asıl tadı vermek

E) Çoğalmasını sağlamak

7. - 10. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.
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Arılar, bitkilerin tozlaşması ve çeşitli arı ürünleri için yetiştirilir. 
Normal şartlarda bir kovanda bir ana arı, sayıları mevsimlere 
göre değişen yüzlerce erkek arı ile binlerce işçi arı bulunmak
tadır. Üstün bir yumurtlama yeteneğine sahip olan ana arı, 
kovanda devamlılığı ve düzeni sağlar. Arılar; kırmızıyı koyu 
gri veya siyah olarak algılar. Bal arıları, temizlik ve çalışkanlı
ğın sembolüdür. Arıların davranışlarını şekillendiren ve onla
rın haberleşmelerini sağlayan feromonlardır. Feromonlar, 
esas olarak ana arının vücudundan salgılanır. Bir ailedeki arı
lar, kendi arılarını bu koyuyla tanımaktadır. Bu koku sayesin
de başka kovanlara gidilmez. Her kovanın giriş deliği önünde 
kovanı koruyan bekçi arılar vardır. Bunlar diğerlerine göre da- 
ha güçlü reflekslere sahiptir, içeri girişine engel olamadıkları 5 
yabancıyı ise 2 heptenon adlı bir alarm feromonuyla damga- 5ı 
layarak kovandaki bütün fertlerin ona saldırmasını sağlar. >

E
2
iw
>-

9. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı vok- 
tur?

A) Ana arının görevi nedir?

B) Aynı aileye ait olan arılar birbirlerini nasıl tanırlar?

C) Kovana giren yabancı arılara engel olunamayınca ne ya
pılır?

D) Kovandaki arı sayısı hangi mevsimde daha fazladır?

E) Feromonların yayılma kaynağı nedir?

Bu parçada arılarla ilgili aşağıdakilerden hangisine deği- 
nilmemistir?

10. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Ana arının görevine A) Bir canlı türünün yaşantısı hakkında bilgi verme

B) Kovanda hangi arıların bulunduğuna B) Benzer iki olaydan ortak sonuç çıkarma

C) Renkleri farklı algılamalarının nedenine C) iki olayı benzer ve farklı yönleriyle karşılaştırma

D) Temizlik ve çalışkanlığı simgelediklerine D) Farklı alanlardaki bulgulardan ortak bir sonuç çıkarma

E) Aynı ailedekilerin birbirlerini nasıl tanıdıklarına E) iki olayın birbiriyle olan ilişkilerini ortaya koyma

Paragraf - XII CEVAP ANAHTARI Test - 38
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% 100 ALES 
SÖZEL YETENEK

Parçanın Anlam Bütünlüğünü Bozan 
Cümleyi Bulma - i

1 . - 8 .  SORULARDA, NUMARALANMIŞ CÜMLELER
DEN HANGİSİNİN PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
BOZDUĞUNU BULUNUZ.

1. (I) Fotoğraf, günlük hayatımızda en çok bürokratik işlemlerde 
karşımıza çıkmaktadır. (II) Bunun dışında aile albümleriyle en 
küçük birimlere kadar girmiştir. (III) Önemli gün ve toplantılar, 
sünnet, evlilik gibi özel yaşamın durakları fotoğrafla canlandı
rılır. (IV) Resmin tarihi, fotoğrafın tarihinden çok daha eskilere 
dayanır. (V) “İstanbul hatırası” olarak çekilen fotoğraflarla ün
lülerle beraber çekilen fotoğraflar, insanın biricikliğini belge
leme arzusundan kaynaklanır.

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

2. (I) Parklarda çekirdek, yani kurutulmuş ay çekirdeği tohumu 
vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. (II) Parkların girişi çekirdek satıcıla
rıyla çevrilmiştir. (III) Çevre kirliliğinin en önemli etkenlerden 
biri de kabuklu yiyeceklerin kabuklarının gelişigüzel atılması
dır. (IV) Televizyon yokken ve hayat daha şehirliyken çay 
bahçelerindeki akşam oturmaları çekirdeksiz olmazdı. (V) 
Açık hava sinemaları zamanında bu mekânlar da çekirdek tü
ketiminin önemli yerlerinden biriydi.

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

4. (I) Tarihte uçurtmayı ilk olarak Çinliler askeri amaçlarla kul
lanmışlardır. (II) Hindistan ve Avrupa’ya da önce askeri amaç
larla girdi. (III) Daha sonraları meteoroloji alanındaki kullanımı 
da uzun süre devam etti. (IV) 12. yüzyıla gelindiğinde ise Av
rupalI çocuklar açtıkları delikler ve gerdikleri iplerle müzikli 
uçurtmalar yaptılar. (V) Sanayi alanındaki gelişmeler insanla
rın hayatlarında somut değişiklikler yapılmıştır.

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

Üc
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™ 5. (I) Farklı görüşlerdeki kişilerin belli bir konuda dinleyiciler 
E önünde tartışmasına açık oturum denir. (II) Kümesel tartışma 
~ ya da konuşmaların bir türü olan forum, Roma’ya kadar uza- 
^ nır. (III) Forum; insanların toplandığı, toplumsal sorunların tar

tışıldığı yer anlamına gelir. (IV) Kimi sorunların irdelenerek 
karara bağlandığı toplantı anlamında da kullanılmıştır. (V) Bu 
anlamını günümüzde de korumuştur.

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

6. (I) Müşteriyi memnun etme yollarından biri, ona iş yapmaktan 
hoşlanan biri olduğunuzu hissettirmenizdir. (II) Her insanın 
hoşlandığı yerler ve manzaralar farklı farklıdır. (III) iyi bir izle
nim bırakmak, en güçlü müşteri hizmetleri aracıdır. (IV) Yüz 
yüze yapılan konuşmalarda göz temasının önemli etkisi var- 
dır. (V) Müşterinin gözlerine bakarak onu kısa sürede etkile- 

ü yebilir.

A) I B) II C) III D) IV E) V
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3. (I) Balon, parayla alınan ve en kısa süre oynama olanağı 
veren oyuncaktır. (II) Çocukların gelişiminde oyuncağın olum
lu etkisi bilimsel olarak ispatlanmıştır. (III) Oynama süresinin 
kısa olması onun ucuzluğunun da sebebidir. (IV) İki renkli 
uçan balonlar sade renklilerden daha pahalıydı. (V) iki renkli
lerden sonra tavşan biçimli olanları da çıktı.

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

7. (I) iyi bir konuşmacı, kendisini çevreleyen dünyaya özellikle 
de insanlara karşı duyarlıdır. (II) ilginç kişileri, nesneleri görür, 
dinler ve yoklar. (III) Konuşmanın yapılacağı yerin açık hava 
olmasının bazı olumsuzlukları vardır. (IV) Duyuları uyanık, 
canlı ve gerçek dünya İle sıkı sıkıya ilişkili olduğu için, ko
nuşması anlamca zengindir. (V) Duyarsız kişinin konuşması 
ise, anlamca son derece yoksuldur.

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



8. (I) Bütün stres azaltma yöntemlerinin 
açtığı istenmeyen sonuçları tersine 
yapmak için de bedeni gevşetmeyi 
Gevşeme, bedende stres sırasında 
tam tersini meydana getirir. (IV) Yaz 
insanın kendini halsiz ve çok gevşek 
(V) Tam tersine çevirme durumunun 
kimyasındaki değişikliklere bağlıdır.

nihai amacı, stresin yol 
çevirmektir. (II) Bunu 

başarmak gerekir. (III) 
ortaya çıkan durumun 
aylarındaki sıcak hava 
hissetmesine yol açar, 
ortaya çıkması, beden

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

9. -  16. SORULARDA, NUMARALANMIŞ CÜMLELER
DEN HANGİSİNİN PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
BOZDUĞUNU BULUNUZ.

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

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

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

9. (I) insanlardaki öğrenme farklılıklarındaki etkenler çok farklı
dır. (II) Ezber olsun, anlayarak olsun bütün öğrenmeler za
man alır. (III) Fakat ezber öğrenme, ayrıntılara bağlı kaldığı 
için çok tekrar gerektirir. (IV) Tekrar da insana zaman kaybet
tirir. (V) Anlamlı öğrenmede ise ezber öğrenmedekinden çok 
farklıdır.

10. (I) “Mekanik Portakal” adlı romanda Burgerss, insanın suç 
işleme gizilgücünün sınırsızlığına dikkat çeker. (II) Romanın 
başkahramanı olan Alex, tam bir suç makinesidir. (III) Alex, 
şiddetin yaygın olduğu bir toplumda küçük bir çetenin lideridir. 
(IV) Romanın dili, içinden çıktığı toplumun kültürel yaşantıla
rını ifade eder. (V) Ergenlik çağında olan Alex, her türlü suçu 
sıradan bir iş gibi işler.

11. (I) Yaygın kanaate göre aşkın herkes için geçerli bir tanımı 
yoktur. (II) Türk edebiyatının her döneminde aşk, mutlaka en 
ön plandadır. (III) Bu kanaatin nedeni herkesin aşk adı veril
miş bir deneyimi kendince yaşamasıdır. (IV) Böyle bir dene
yimin öznellik sınırları dışında ifade edilmesi mümkün olma
yacaktır. (V) Çünkü her aşk kendi içinde biriciktir ve ötekiler
den ayrılır.

12. (I) Rasim Özdenören, daha ilk öykülerinden başlamak üzere 
toplumsal ve kültürel değişimi işler. (II) Öğrenim hayatını çok 
değişik maceralarla tamamlayan bir yazardır Özdenören. (III) 
Bu değişimi birey ve aile üzerindeki çözülmeye kadar varan 
sarsıcı etkisini anlatır. (IV) Kendisiyle ve çevresiyle uyuşa- 
mamış birey, onun öykülerinin ana öğesidir. (V) Değişimin şo
ku, bu bireylerin öykü boyunca bütün davranışlarında görülür.

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

13. (I) Tartışmanın en basit şeklinden, en karmaşık boyutlarına 
kadar gözden kaçırılan bir gerçek vardır. (II) O da karşı tara
fın temsilcileriyle değil, insanlarla tartışmakta olmanızdır. (III) 
Zor olan her şeyin insanların bir işi yapma şevkini kırdığını 
hepimiz biliriz. (IV) Tartışmanın bu insancıl tarafı ya sonuca 
yardımcı olur, ya da talihsizlik getirir. (V) Her iki durumda ka
zanan veya kaybeden sadece insandır.

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

14. (I) Ailenin toplumda işgal ettiği yerin tarih boyunca önemli 
olduğu belgelerle kanıtlanmıştır. (II) Genellikle eşler, ilk ço
cukta büyük idealler peşinde olurlar. (III) Her insan, başara
madığı işleri çocuklarında görmek ister. (IV) Belki de bu yüz
den ilk çocuktan beklentiler yüksek olmaktadır. (V) Sebebi ne 
olursa olsun böyle bir beklenti, çocukta olumlu etkiler yapma
yacaktır.

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

15. (I) Elektroniğin en hızlı gelişen bilim dalı olduğunu hepimiz 
biliyoruz. (II) Bu gelişmeler, çok kısa bir süre de hayatımıza 
yansımakta ve bizi etkilemektedir. (III) Özellikle mikro- 
elektronik dalında kaydedilen gelişmeler teknoloji üretiminin 
her aşamasında karşımıza çıkmaktadır. (IV) iletişim teknoloji
si de bunlardan biridir. (V) insanların zaman kazanmalarında 
motivasyonun etkisi çok fazladır.

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

16. (I) Toprağın sürülmesi anlamına gelen erozyon, kendi seyri 
içinde gelişirse bir doğallıktan söz edilebilir. (II) Erozyon söz
cüğü, bugün “kültürel erozyon" şeklindeki kullanımıyla çok ya
yılmıştır. (III) Fakat süpürülmeye doğrudan veya dolaylı insan
lar sebep olursa tehlike var demektir. (IV) Hangi şekilde ger
çekleşirse gerçekleşsin erozyon, doğaya zarar vermektedir. 
(V) Bunun önüne geçmenin en etkili yolu ise ağaçlandırma 
çalışmaları yapmaktır.

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

Parçanın Anlam Bütünlüğünü 
Bozan Cümleyi Bulma - 1 CEVAP ANAHTARI Test - 39
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Parçanın Anlam Bütünlüğünü Bozan 
Cümleyi Bulma - II

r
1.-8. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELERDEN 
HANGİSİNİN PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
BOZDUĞUNU BULUNUZ.

1. (I) Bir topluluk karşısında konuşan herkes, biraz korku taşır 
içinde. (II) Konuşmacının bu korkularından kurtulması için 
başvurulan değişik yollar vardır. (III) Mimikler ve beden diliyle 
beslenen konuşma oldukça etkilidir. (IV) Bu yolların en iyisi, 
konuşmacının kendine güven sağlamasıdır. (V) Eğer bu gü
ven sağlanır ve akabinde iyi ve etkili konuşmanın teknikleri 
öğrenilirse, her şey mükemmel olur.

%  100 Aies 
sözel y e n im  J

(I) Şiirimizdeki her yeni açılım, tartışmaları da beraberinde 
getiriyor. (II) Bu doğrultuda farklı yöntemlere başvuran deney
sel şiir çalışmaları, dikkatleri üzerine çekiyor. (III) Şiirde anla
mın önemi Türk edebiyatında yıllarca tartışılmış bir konudur.
(IV) Deneysel edebiyatın bir kolu olan deneysel şiir, şairin da
ha önceki kelimelerinden farklı kelimeler kullanmasına daya
nıyor. (V) Kullanılan bu kelimelerin yeni olması kadar özenle 
seçilmiş olması da önem taşıyor.

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

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

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

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

4. (I) Samanyolu’nu inceleyen bilim adamları her gün yeni şeyler 
öğrenmekte ve yıldızlara yıldızlar eklemektedirler. (II) Dünya
da varlıkların ilk izleri görülmeye başlandığından beri davra
nışlarını geliştiren tek varlık insandır. (III) Hayvanlar ve bitki
ler, yüzyıllar geçmesine rağmen, halen eskisi gibi yaşamaya 
devam etmektedirler. (IV) Burada İnsanın farkının sahip oldu
ğu bilgiden kaynaklandığını söylemek mümkündür. (V) Ancak 
bilgi sahibi olmak, insanın ilim öğrenmesinde biricik gayesi 
değildir.

A) I B) II C) III D) IV E) V
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2. (I) Anlamak, insana zevk verir, güven duygusu aşılar ve ilgi 
uyandırır. (II) Anlatan kişinin öğrenmeye olan etkisini unut
mamak gerekir. (III) Bu güzel duygular, öğrenciyi daha fazla 
okumaya sevk eder. (IV) Onun istek ve azmini artırır, tadını 
aldığı iş için bir çalışma programı yapmaya sevk eder. (V) Bu 
noktaya gelmiş öğrenci, derece derece daha ileri; ama hep bi
raz çabayla anlayabileceği kitapları seçmelidir.

3. (I) Matematik biliminin en temel unsuru tanımlardır. 
(II) Aslında bir bakıma bütün bilimlerin temelinde tanımların 
olduğunu söyleyebiliriz. (III) Kullandığımız şeylerin ne olduğu 
ve ne işe yaradığı tanımlarla ifade edilir. (IV) Bir şeyi açıklar
ken karşılaştırma ve somutlama yönteminden faydalanılırsa 
her şey daha net olacaktır. (V) Bu ifadelere dayanılarak da or
taya yeni tezler atılabilir.
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(I) “Simyacı”, ilk kez Türk okurunun eline ulaştığında sıcak bir 
ilgiyle karşılaştı. (II) içinde oluştuğu toplumun ve coğrafyanın 
izlerini taşıyan bütün kitaplar ilgiyle karşılanmayabiliyor.
(III) Hatta okur biraz daha dikkatli baktığında, mistik öğelerle 
bezenmiş kurgusu, dili ona çok tanıdık gelmektedir. (IV) Ki
tapta, İspanyol bir çobanın Kuzey Afrika’dan Mısır’a kadar 
uzanan arayış yolculuğu anlatılıyor. (V) Kitabın sonunda bu 
yolculuk, okuyucunun hiç beklemediği bir sonla bitiyor.

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

(I) Öykü, yaşamdan bir kesitin türe mahsus bir gerçeklik 
içinde ifade edilmesi olayıdır. (II) Romandaki bölümlere ayrıl
mış biçimsel yapıdan çok farklı olarak yaşamın ta kendisidir. 
(III) içinde bulunduğumuz yüzyıl, roman tekniği açısından bir
çok gelişmenin, teknik ilerlemenin olduğu bir yüzyıldır. (IV) 
Öyküler, yaşanılan bölgedeki hayatın gerçek birer izdüşümü
dür. (V) Böyle olduğu için de günümüzde en çok okunan tür 
öyküdür.

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

(I) insanlık tarihinin en eski ve en yaygın alışkanlığı sigara 
kullanımıdır. (II) Bugün de toplumsal sorunlarımızın en başın
da gelmektedir. (III) Her geçen gün daha da yaygınlaşan siga
ra kullanımı genç kuşakları tehlikeli boyutlarda etkilemektedir. 
(IV) Toplumsal yaşamı düzenleyen yazısız kurallar bazen ya
zılı kurallardan daha geçerli olmaktadır. (V) Bu tehlikenin 
önünün alınmaması halinde gençliğin durumu gelecek vaat 
etmeyecektir.

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



9. - 16. SORULARDA NUMARALANMIŞ CÜMLELER
DEN HANGİSİNİN PARÇANIN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
BOZDUĞUNU BULUNUZ.

9. (I) insanların algılama, düşünme ve öğrenme yöntemleri 
arasında önemli farklar vardır. (II) Bunun sebebi, her kişinin 
beyin yapısının farklı bir algılama ve öğrenme sisteminde ol
masıdır. (III) Yaşanan olaylarla ilgili olarak insanların kiminde 
görüntüler, kiminde sesler ön plana çıkar. (IV) İnsanlar yaşa
dıklarını kendilerinde ön plana çıkan yanlarıyla algılar ve zi
hinlerinde canlandırırlar. (V) Bedensel gelişimin belirleyici un
surlarının başında beslenme gelir.

13. (I) Korunaklı bir mekandan bakınca kış, hiçbir zamanın olma
dığı kadar şiirseldir. (II) Kuzey yarımkürenin kış ayları son yıl
larda eskisine göre oldukça farklılaşmış durumdadır. (III) Kış 
mutluluğunu tamamlayan dekor ise karlar altındaki küçük bir 
kulübedir. (IV) Uzak ve tenha bir yerde hayal edilen bu karlı 
küçük kulübe, insanın geçmişe dönüş arzusunun imgesidir.
(V) Dolayısıyla huzura ve özgürlüğe kaçışın simgesidir.

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

A) I B) II C) III D) IV E) V Ş
ü
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10. (I) Her şehrin bir şarkısı olduğu söylenir ya da bir şarkıya j* 
benzediği. (II) İnsan, sokaklarında gezerken, yerlilerine ba- ^  
karken, inceden inceye hisseder bu şarkıyı. (III) Şarkı dinle- >  
mek genellikle yalnızken insanın hoşuna gider. (IV) Oraya ait 
şarkılar kendiliğinden dilinize düşer ve size eşlik eder.
(V) Böylece o şehirde geçireceğiniz saatler, bir konser hava
sına dönüşüverir.

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

14. (I) Bana göre edebiyat, yaşama sevincini yitirmiş insanın 
hayatla bağlarını sağlayacak tek araçtır. (II) Gerçek edebiyat 
ürünleriyle tanışan insanların çağın yıkıcı etkilerine karşı di
renç kazanacağını düşünüyorum. (III) Çağımızın en önemli 
meslek dalı bilgisayarla yakından ilgili olan mesleklerdir.
(IV) Çünkü edebiyat bize hayata daha anlamlı bakabilmek ye
teneği verir. (V) Kendimize, dünyaya daha renkli ve farklı 
bakmamızı sağlar edebiyat.

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

11. (I) Öğretmenlik mesleğinin yorucu yanları rahat yanlarından 
daha fazladır. (II) Bir köyde doğup büyümemişseniz köy için 
okulun anlamını bilemezsiniz. (III) Bütün macerasını kapalı 
devre sürdüren köy insanı, okula ayrı bir önem verir. (IV) On
ların yarınları olan çocukları bu okullar sayesinde kurtulacak- |  
lardır. (V) Bunun yanında okul, köyün dar ve tekdüze yaşamı c 
içinde bir hareket kaynağıdır. ra1

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

îw

15. (I) Sosyal çevrenin insanın istekleri üzerindeki yönlendirme 
gücü hepimizin kabul ettiği bir gerçektir. (II) Bir işi başarmaya 
girişen insan, her zaman istediği sonucu elde edemeyebilir. 
(III) Herkes için doğal olan bu sonuç bazı insanların kendini 
başarısızlıkla suçlamasına yol açar. (IV) Bu suçlamalar tek
rarlanır ve birey bir başarısızlık kompleksine girer. (V) Böyle
ce o insan başarısızlığı bir kader olarak kabullenir.

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

12. (I) Çayın, kahvenin yeri ayrıdır şüphesiz; ama kış günlerinde 
içilen bir fincan sahlebin yerini hiçbir şey tutamaz. (II) Buz gibi 
bir havada sıcacık bir sahlep dükkanına girip bir sıcak fincan 
dolusu sahlebi avuçladığınızı düşünün. (III) Kış günlerinde 
çayın yerini hiçbir şeyin tutmayacağını hepimiz biliriz.
(IV) Sonra onun kokusunu derin derin içinize çektiğinizi.
(V) Aldığınız ilk yudumla birlikte bir lezzet yangını başlayacak
tır boğazınızda.

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

16. (I) Sinema, uzun yıllar boyunca en büyük eğlence oldu.
(II) Sinema önlerinde kuyruklar oluşur, biletler karaborsaya 
düşerdi. (III) Yaşı sinemaya gidecek kadar büyük olmayanlar 
artist kartlarıyla oyun oynardı. (IV) Artist olma hayali hemen 
herkesin bir dönem en büyük hayali olmuştur. (V) Daha bü
yükler ise oyunlarında filmlerden esinlenir, her yerde sinema 
konuşulurdu.

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

Parçanın Anlam Bütünlüğünü 
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1. I. Bu endişe, aileleri bir bunalıma ve agresif davranışlara
sürüklemediği sürece doğaldır.

II. Toplumdaki insanlara düşen ise bu ailelere daha hassas 
davranmak ve onları incitecek davranışlardan kaçınmaktır.

III. Engelli çocuk sahibi anne-babalar, çocuklarının kendile
rinden sonraki durumları hakkında endişe duyarlar.

IV. Böylelikle çocukların eğitimine yapılan katkı ailelerin 
haberi olmadan devam etmiş olur.

V. Ancak bu yapılırken aileleri rencide etmemeye, onlara 
açıyormuş görünmemeye dikkat edilmelidir.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim- *  
de sıralandığında hangisi son cümle olur? D

A) I B) II C) III D) IV E) V ¡2
E
3
■5

2. I. Kıza mucizeler yaratarak yardım eden balığı, üvey anne £
kandırarak öldürür.

II. Külkedisi’nin bilinen en eski biçimi ¡.S. 850’li yıllarda 
yazılmış bir Çin kitabındadır.

III. Ama ölen balığın kılçığı kıza arzuladığı güzel elbiseleri 
getirir.

IV. Çin masalının kahramanı Yeh’i, acımasız üvey annesi 
tehlikeli kuyulardan su çekmeye zorlamaktadır.

V. Yalnız güzel elbiseler getirmek değildir bu yardım, kızın 
istediği birçok şey gerçekleşir.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan üçüncü cümle olur?

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

3. I. Çünkü tarih öncesi döneme ait birçok arkeolojik kazıda £
demir cevheri veya pişirilmiş kilden yapılmış pipolar bu- J  
lunmuştur. ^

II. Bir bölümü de halen okyanus adalarında devam eden i |  
çeşitli otların tütün gibi içilmesi amacıyla kullanılmış ger- Ü 
çek pipolardır.

III. Her iki tür pipo da bugün Avrupa’daki müzeler sergilen
mektedir.

IV. Bu pipoların bir bölümü tütsü kabı ve buhardan yapılmış
tır.

V. Piponun tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu 
söylemek mümkündür.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan dördüncü cümle olur?

4. I. Karşılık beklememe davranışı sayılar tarafından takdirle
karşılanır.

II. O bunu yaparken, diğer rakam ve sayılara faydalı olduğu 
düşüncesinden haz alır.

III. Sayılar dünyasının kahramanı, sağına geldiği her sayının 
değerini on kat artıran sıfırdır.

IV. Bu sebeple yaptıklarından hiçbir karşılık beklemez.

V. Ama o, kendisinin hiçbir değerinin olmadığını, ancak 
bunu yaptığında bir anlam ifade ettiğini düşünür.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan birinci cümle olur?

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

5. I. Aynı zamanda kendi besin ihtiyacı için bir başka canlının
da avcısıdır.

II. Yeryüzündeki değişik mikroorganizmalar, canlıların besin 
sistemi için bir gıda zinciri oluşturmuştur.

III. Ortaya çıkan bu av - avcı ilişkisi, türlerin kontrol edilme
sinde faydalıdır.

IV. Bu zincir, her canlının başka bir canlının beslenmesi için 
av olması şeklinde gerçekleşmektedir.

V. Tek faydanın kontrol etme olmadığı yapılacak bilimsel 
araştırmalarla ispatlanacaktır.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan dördüncü cümle olur?

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

6. I. Gonglion hücreleri de optik sinir ağını kullanarak beynin
görme korteksine sinyaller gönderir.

II. Sağlıklı bir gözle, gözbebeğine gelen ışık, mercek tara
fından odaklanarak göz sıvısından geçer, retinaya ulaşır.

III. Işık tarafından uyarılan çubuk ve koniler, retinanın üze
rindeki diğer hücreleri kullanarak ganglion hücrelerini de 
içeren bir grup şeffaf hücreden geçerek ışığa duyarlı çu
buk ve konilere gelir.

IV. Buradan da retinanın yüzeyindeki gonglion hücrelerini de 
içeren bir grup şeffaf hücreden geçerek ışığa duyarlı çu
buk ve konilere gelir.

V. Retina hücrelerinin değişik hareketlere değişik tepkiler 
göstermesi sayesinde karmaşık şekiller beyin tarafından 
algılanabllmektedir.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan ikinci cümle olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V A) I B) II C) III D) IV E) V
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i. Bu eğilim, Genç Tunç Çağı ve sonrasına ait arkeobotanik 
verilerin gerçekten önemsenmemesine sebep olmuştur.

II. Ayrıca tarım ürünlerine ait terimlerin çevirisi de oldukça 
sorunludur.

III. Örneğin, Boğazköy’de çıkarılmış binlerce tabletin hemen 
hepsi diplomasi, hukuk, dinle ilgili ayrıntılar içerir.

IV. Tarihi dönemlerle ilgili araştırma yapan arkeologların 
ihtiyaç duydukları bilgilere, buldukları yazılı kaynaklarla 
ulaştıklarını düşünme eğilimleri vardır.

V. Ne yazık ki yazılı belgeler, tarım ekonomisinin dinamiğini 
anlamamız için yeterli bilgiyi nadiren içermektedirler.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan üçüncü cümle olur?

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

IV.

V.

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

8. I. Röntgeni bu çalışmalarında crookes tüpü adı verilen 
havası alınmış cam bir tüpün başında görüyoruz.

II. Anot ve katot bu plaklarla çok işlevsel bir ilişki içindedir.

III. Ancak bu çalışmasına hız vermesi 1895 yılının son 
baharına, rektörlük görevinden ayrıldığı zamana rastlıyor. 

Hava geçirmeyen bu armut şeklindeki tüpün içinde anot 
ve katot isimli iki metal plaka vardır.

Ünlü fizikçi Röntgen, 1894 yılının yazında katot ışınları 
üzerinde çalışmaya başlamıştır.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi sonuncu cümle olur?

10. I. Söz konusu irtibatın devamı için vücuttaki organların bir 
nizam içinde çalışması gereklidir.

II. Bu boşluklara yerleştirilen duyu organlarımız, kafamızı 
muhtemel çarpmalardan korur.

III. Çalışmanın aksaması durumunda vücudun hayati fonksi
yonları tehlikeye girer.

IV. Kafatasının beyni koruyan boşluğunun dışında; gözü, iç 
kulakları koruyan kapsül şeklinde küçük kemik boşlukları 
vardır.

V. Ayrıca bu kemik kapsüllerinin içine giren sinirlerle, duyu 
organlarıyla beyin arasındaki irtibatı sağlar.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan dördüncü cümle olur?

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

11. I. Ünlü tarihçi Heredot, bu piramidin yapımının yirmi yıl 
sürdüğünü kaydeder.

II. Ölenlerin birçoğunun piramitlerin temeline harç oldukları 
söylentisi bugün oldukça yaygındır.

III. Bu yirmi yıl boyunca yüz bin kişinin çalıştırıldığını ve 
bunların üç ayda bir nöbet değiştirdiğini belirtir.

IV. Dünyanın yedi harikasından biri olan Keop Piramiti’nin 
insan elinden çıkmış yapıların en büyüğü olduğu söylenir.

V. Her nöbette bir önceki nöbete göre çalışan işçi sayısı 
ölümlerden dolayı azalmıştır.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan birinci olur?

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

III
>-

I. İstanbul, soğuk kış günlerinden birini yaşarken yolumuz 
Tanzanya’ya düştü.

II. Farklılık yalnızca bunlar değildir elbette.

III. Tabiatı, havası ve meyveleriyle çok farklı bir yerdi.

IV. Bunların başında yerli halkın giyimi ve dini ritüeller vardı.

V. Aradan iki hafta geçmiş olmasına rağmen hâlâ beş 
günlük seyahatin etkisi var üzerimde.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan ikinci cümle olur?

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

¡5 12. I. Başka anlamların olması sanatçıyı adeta kendini kelime- 
>• ler yoluyla gizlemeye götürüyor.

II. Günümüzün yapıtlarında gerçeklik değil, gerçekliğin 
taklidi ön plana çıkmaktadır.

III. Gelinen son noktaya bakıldığında anlam kapalılığının 
okuyucuyu zorladığı görülüyor.

IV. Görünen anlatımın ardında başka anlamlar ve imgeler 
bulunmaktadır.

V. Bu kendini gizleme gerekliliğinin hangi yüzyılda ne amaç
la başlatıldığı bilinmiyor.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan üçüncü olur?

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

Paragraf Oluşturma - 1 CEVAP ANAHTARI Test -41
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1. I. Bir matematikçi, aynı zamanda felsefeci, fizikçi sayılıyor
du.

II. Bunları Avrupa’ya taşıyan İslam medeniyetinde de durum 
bundan farklı olmamıştır.

III. Bir sanatçı da iyi bir matematikçi ve filozof olarak görünü
yordu.

IV. Bütün bunlara rağmen felsefeyle bilim arasında da bazı 
ayrılıklar bulunmaktadır.

V. Antik Çağda; matematikte, felsefede ve sanatta gerçek
leştirilen önemli kuram ve gelişmeler birbirinden bağımsız 
olarak algılanmazdı.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan birinci olur?

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

2. I. Bu ilk buluntulardan anlaşıldığı kadarıyla sayılar yazıya
dökülmeden önce taş üzerine yazılmış ya da parmaklarla 
gösterilmiş.

II. Parmak hesabından sonra ilk yazılı rakamlar ve sayı 
sistemleri Mısırlılar ve Sümerliler de görülmektedir.

III. Sayı saymayla ilgili ilk buluntular Neanderthallerin yaşa
dığı 50.000 yıl öncesine kadar gidiyor.

IV. Bu iki ülke çeşitli doğa şartlan nedeniyle rakamları çok 
sık kullanmıştır.

V. Hesaplamalar ise parmak, parmak boğumları ve sicimlere 
atılan değişimlerle yapılıyordu.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan üçüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V
e
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3. I. En önemli farklar arasında kafatasının yapısı gelmektedir. |

II. Bulunan erkek iskeletlerinden en uzunu 180 cm, ağırlığı- ^  
nın da 80 kg olduğu varsayılıyor.

III. Örneğin yüzdeki kaş kemerlerinin çıkıntısı bunların 
başında gelmektedir.

IV. Neanderthaller, günümüz insanından kas yapıları açısın
dan daha kaslı ve sağlamdı.

V. Bu değerler, onların günümüz insanından birkaç noktada 
ayrıldığını gösteriyor.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi son cümle olur?

4. I. Örneğin Avrupa’da çocuklar ellerinde yeşil dallarla kapı 
kapı dolaşıp hediye toplarlar.

II. Çocuklar bu bol şans çalışmaları karşılığında evdekilerin 
kendilerini ödüllendirmelerini beklerler.

III. Litvanya'da ise köylüler 1 Mayıs günü köylerinin karşısına 
yeşil bir ağaç dikerler.

IV. Baharın gelişi dünyada çok farklı şekillerde kutlanmaktadır.

V. Bunun anlamı, bitkilerin ruhu ile evlere iyi ve bol şans 
getirmeleridir.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim- 
^  de sıraiandığında hangisi bastan ikinci olur?

i  A) I B) II C) III D) IV E) V
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İ2 5. I. Yeşil yapraklarının yüzeyinde bulunan ve güneşte uçları 

çiğ taneleri gibi parıldayan kırmızı dokunaçlarıyla öylece 
duruyordu.

II. Sinek, çok lezzetli bir yiyecek elde edeceğini düşünerek, 
kırmız dokunaçların üzerine kondu.

III. Kurtulmak ümidiyle debelendikçe daha çok sarıldı ve 
nihayet boğuldu.

IV. Etrafta keyifle uçmakta olan bir sinek bir anda bu parıltıyı 
fark etti ve ona ulaşmak için ilerledi.

V. Konduğu anda neye uğradığını şaşırdı, sanki yapışkan 
bir cendere onu giderek sarıyordu.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan birinci olur?

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

6. I. Bilim adamları bu önemi birçok makalede canlı örneklerle 
dile getirip kamuoyuna anlatmışlardır.

II. Bundan sonra oksijen kullanabilen ilk organizmaların 
ortaya çıkmasıyla da bugüne kadar ulaşan bir değişim 
süreci başlamıştır.

III. Canlılığın ortaya çıkışı fotosentez yapan canlıların kar
bondioksit kullanıp oksijen üretmesiyle başlamıştır.

IV. Böylece, canlılığın ortaya çıkışının temeline inildiğinde, 
güneşin ve ilk atmosferin oksijensiz olmasının ne kadar 
öne taşıdığı görülmektedir.

V. ilk atmosferde oksijen bulunmadığı için, bu canlıların 
ortaya çıkıp, bolca oksijen üretmeleriyle dünya, oksijene 
kavuşmuştur.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan dördüncü olur?

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



7. I. Örneğin bugün herkesin bildiği bir şeyi, yükseğe çıkıldık
ça havanın soğuduğunu saptadılar.

II. Yaptıkları ilk uçuşlarda, bugün bize oldukça sıradan 
gelen birçok şeyi keşfettiler.

III. Bununla birlikte hava basıncının da azaldığını fark ettiler.

IV. Basınçla ilgili bu bilgi, birçok icadın temelini atmaya 
yaramıştı.

V. ilk balon pilotları yalnızca şanslarına güvenip, riskli 
uçuşlara başladıklarında atmosferde olup bitenlerden ta
mamen habersizdiler.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan üçüncü cümle olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V |
mra
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8. I. ilk tasarımlar, okyanus manevralarını kolaylaştırmak İçin 5
düşünülmüştü.

II. Kuzey Amerika Kızılderililerin taşımacılıkta nehirleri 
kullandıkları bilinmekle beraber su sporları ikinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra başlamıştır.

III. Botlar, savaşın hemen ardından ilk olarak askeri amaçlar
la geliştirildi.

IV. Akarsularda kullanılmaya uygun olmayan bu ilk tasarım
lar yuvarlak bir sepet şeklindeydi.

V. Suda kullanılan ilk spor aleti de botlar olmuştur.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi sonuncu cümle olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V ^
Ü

ra

9. I. Yer kabuğunun hareketli doğasından kaynaklanan dep- I
remler, iki büyük kuşak üzerinde yoğunlaşmaktadır. 5

U)
II. Depremlerin yoğunlaştığı ikinci kuşak ise Meksika Körfe- 

zi’nden başlayıp doğuya doğru ilerlemektedir.

III. Bunlardan birincisi ve büyük olanı genel olarak Pasifik 
Okyanusu çevresinde gelişmiştir.

IV. Türkiye’de coğrafi konum olarak bu ikinci deprem kuşa
ğında bulunmaktadır.

V. Pasifik Deprem Kuşağı adıyla bilinen bu kuşakta, yer 
kabuğundaki depremlerin % 80’l meydana gelmektedir.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan üçüncü olur?

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

10. I. Mürekkebini saldıktan sonra oradan hemen uzaklaşma-
saydı ahtapot kendi sonunu hazırlamış olacaktı.

II. Tehditle karşılaşan ahtapot, müren balığını rahatsız 
etmek için mürekkebini püskürttü.

III. Çünkü ahtapotun mürekkebi, kendisi için öldürücü etkiye 
sahip olan taksittir.

IV. Gözüne kestirdiği ahtapotu akşam yemeğinde midesine 
indirmek isteyen müren balığı harekete geçmek için bek
liyordu.

V. Müren balığı, karanlık bulutların İçinde debelenirken, 
ahtapot yıldırım hızıyla uzaklaştı.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan ikinci olur?

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

11. I. İlk olarak Yunanlılar gökyüzünü belli bölümlere ayıran ilk
yıldız katalogunu oluşturmuşlardır.

II. Bu isimler birtakım canlı varlıklardan, günlük hayatta 
kullanılan araç ve gereçlerden seçilmiştir.

III. Gökyüzünün güzelliği ve gizemi, tarih boyunca insanların 
ilgi odağı olmuştur.

IV. Daha sonraki yüzyıllarda bu Latince ve Arapça isimlerin 
varlığı da görülmüştür.

V. Oluşturdukları katalogdaki her takım yıldıza belirli bir isim 
vermişlerdir.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan birinci olur?

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

12. I. Gazların tam olarak doğasını anlamak için araştırmalar
yaptılar ve havanın boşluk olmadığını fark ettiler.

II. Bunun dışında rüzgârın ağaç dallarını eğmesi ve kayna
yan su kabarcıkları saldığının gözlenmesi gibi olaylar yeni 
fikirler verdi.

III. Bazıları ise parfüm kokusunun minik parçacıkların dağıl
masından kaynaklandığını, kırağı ve don gibi olayların su 
buharının yoğunlaşmasıyla oluştuğunu düşündüler.

IV. Böylece ilk filozoflar, havanın yükselmeye eğilimli hafif bir 
elementten oluştuğuna inandılar.

V. Eski filozofların üzerinde en çok düşündükleri konulardan 
biri gazlardır.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçim
de sıralandığında hangisi bastan dördüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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Bozukluğu - 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu 
yapılmıştır?

A) ilerleyen saatlerde enkaz yıkıntısı altından yüzlerce ceset 
çıkartıldı.

B) Yabancı, atını hanın önüne bağladı ve içeri girdi.

C) O, şakacı arkadaşının alaylarına artık dayanamıyordu.

D) Dalgın insanlar eşyalarını otobüste unutuyor, sonra da 
aramıyorlar.

E) Her bayram, çocukluk günlerini bayramlarını arıyordu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu 
vardır?

A) Burada, en çok eski arkadaşlarımı arıyor, özlüyorum.

B) Konunun az bilinen bir yönüne ışık tutuyor, aydınlatıyor.

C) Yeni çıkan kitapları alıyor, hemen okuyorum.

D) Gezilerinde yeni yerler görüyor, değişik insanlar tanıyor.

E) Yaptıklarını yeterli bulmuyor, eleştiriyor.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu 
vardır?

A) Havadaki uçuşan beyaz kar tanelerini seyretmek bana 
ayrı bir zevk veriyorlardı.

B) Baharın şarkısını söylüyor kuşlar.

C) Uzaktan beyaz haberleri var kuşların.

D) Anlamaz benden başkası onların dilinden.

E) Söyleşiriz gün ağarana kadar bülbülle.

"Bitki, hayvan, cansız varlık ya da soyut kavramların çoğul 
biçimleri özne olursa yüklem tekil olur."

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

A) Sınıflardaki masalar ve sıralar temizlendi.

B) Artık günler yavaş yavaş kısalmaya başladılar.

C) Pazardan aldığım elmalar hep ekşi çıkmıştı.

D) Kafesteki kanaryaların tüyleri döküldü.

E) Durmadan eğilerek çalışmaktan omuzların tutuldu.

=7)ra
>■
e 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu
2  vardır?
■B
Uf

A) Bu geziye isteyen herkes katılabilecekti.

B) Geçen yıl sınavı kazanamadı, bu yıl dershaneye gidiyor.

C) Yağışlı havalarda evde oturmayı tercih ederim.

D) Yaptığı hatalardan dolayı sık sık ona kızıyor, azarlıyordu.

E) Eski günlerini özlüyor, hasretle anıyordu.

7. Kadıncağız ileriki yasına rağmen gece gündüz demeden 

I II III IV

çalışıyordu.

V

~= Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış sözcüklerin 
hangisinden kaynaklanmaktadır?ra

>-
!  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük yanlış an
lamda kullanılmıştır?

A) Bu testler sinir krizi geçirmemi sağladı.

B) Görecek günler var daha, aldırma gönül.

C) Özürlü çocuk içeriye girmişti.

D) Genç, güzel kızı görünce heyecanlandı.

E) Soğuk havada herkes örtünüyordu.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün yanlış anlam
da kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu var
dır?

A) Uzun yolculuklar beni hep hüzünlendirmiştir.

B) Son dakikada yediğimiz gol maçı kaybetmemizi sağladı.

C) Uzakları yakın eden tek şey sevgidir.

D) Her son bir başlangıçtır aslında.

E) Üniversite öğrenimini tamamlarken çok zorlanmış.



9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu 
vardır?

A) Buradaki her binanın önünde küçük bahçeler var.

B) Meslek hayatında çeşitli güçlüklerle karşılaşmak çok do
ğaldır.

C) Acım sonsuz da olsa gizli sırlarımı kimseye söylemedim.

D) Ay ışığının aydınlattığı gecede ağlarım.

E) Yeni ev alınca eskisini kiraya verdi.

13. Bu dizideki kitaplar yazınımıza değişik türlerde ürün vermiş 
pek çok yazarların yaşamıyla sanatına ilişkin bilgileri, yapıtla
rından seçmeleri içeriyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangi
siyle giderilebilir?

A) "kitaplar" sözcüğü "kitapların" şeklinde değiştirilerek

B) "yaşamıyla" yerine "yaşam ve" getirilerek

C) "yazarların" yerine "yazarın" getirilerek

D) "ilişkin" sözcüğü yerine "alt" getirilerek

E) "içeriyor" yerine "içerir" sözcüğü getirilerek

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kulla- ^  
nımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? |

A) Dostların kırıcı sözleri asla unutulmaz.

B) Anlattıklarımı birçok kişi anlamadı.

C) Oturduğu yerden ayağa kalkarak bana doğru geldi.

D) Ellerin ve ayakların sıcak tutulması gerekir.

E) Bütün canlılar bir gün ölümü tadacak.

II
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11. Batılılaşmayı savunan tanzimat edebiyatçılarının çoğu şekil 
ve dil yönünden divan edebiyatının etkisinden kurtulamazlar.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdaki- 
lerden hangisidir?

A) Nesne eksikliği

B) Yanlış anlamda sözcük kullanımı

C) Özne-yüklem uyuşmazlığı

D) Çelişen ifadelerin bir arada kullanımı

E) Özne eksikliği

14. Onun kargacık burgacık yazılarını bırakın okumayı, anlamak 
bile olanaksızdır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdaki- 
lerden hangisidir?

A) Yanlış bağlaç kullanılması

B) Özne - yüklem uyuşmazlığı

C) Nesne eksikliği

D) Sıralama ve mantık yanlışlığı

E) Kişi adılının gereksiz kullanılması

31ra
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12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcüğün 
çıkarılması anlam değişmesine yol açmaz?

A) Henüz, yarınki gezi programının nasıl olacağını hâlâ öğ
renemedik.

B) Dünkü sınavda beşinci soruyu bazı öğrenciler çözeme
miş.

C) Bu dergide genellikle, genç şairlerin şiirlerine yer veriliyor.

D) Senin benden gizlediğin bir şeyler var sanki.

E) Ülkemizde duygusal şiirleriyle tanınmış şair, dün akşam 
hayata veda etti.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyimin yanlış kul
lanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Müdür küplere binmişti, işlerin bitmemesine öfkelendi.

B) Yeni alınan işçinin elinden iş gelmiyor, verilen işleri ya
pamıyor.

C) Senin arkadaşın saman altından su yürütüyor, işlerini bü
yük bir ustalıkla yapıyor.

D) Ahmet bütün durumlarda hazıra konuyor, hiç çabalama
dan kazanç sağlıyor.

E) Misafirliğe gelenlere yüzünü astı, hiç ilgi göstermedi.
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|  Anlatım Bozukluğu - II

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu 
vardır?

A) Bu masalları sana kim anlatmıştı?

B) Bu tür öyküleri dinleyerek beni şaşkına düşürdü.

C) 2008 yılında üniversiteden mezun oldu.

D) O, köşe yazılarında bu konulara değindi.

E) Benim bu tür öyküleri anlamadığımı kim söylüyor?

2. iki boksörün karşılıklı yumruklaşmaları salondaki
I II III

seyircilerin heyecanını büyük ölçüde artırmıştı.
IV V
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Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi atılırsa 5 
cümlenin anlamı daralmaz?

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu 
vardır?

A) Birçok yazar “Sanat sanat içindir.” der.

B) insanlara faydalı olmayan bir sanatın varlık sebebi yoktur 
bana göre.

C) Şairlerle ressamların birçok ortak yönü vardır.

D) Çalışmalarımızı küçümsemeye kimsenin hakkı yoktur.

E) Sana yardımcı olma konusunda elimizden geleni ardımı
za koymayacağımızdan emin ol.

r % ıo o  A ies  
SÖZEL YETENEK J

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen 
sözlerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anla
tım bozukluğu vardır?

A)

B)

C)

E)

Bahçesine özen gösteriyor, çiçeklerini her gün suluyor. 

Yeni çıkan kitaplara ilgi duyuyor ve onları alıp okuyor. 

Dedeme doktoru evde oturmasını ve kendisini yormama
sını söylemiş.

D) Anlatımdaki karışıklıklardan kurtulmaya ve yeni teknikler 
bulmaya çalışıyor.

Daha doğrusu açıkça söylemek gerekirse bizimle gelmeyi 
istemiyor.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge eksikliğinden kay
naklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Silahın seri numarasını yazdıktan sonra beline taktı.

B) Bebek, babasına bakarak gülüyordu.

C) Sel, şehir suyunun kesilmesini sağladı.

D) Ne Köroğlu ne de yedi dağın eşkıyaları bu olayla başa çı
kabildi.

E) Umudunu kaybedenin, kaybedecek başka bir şeyi kal
mamıştır.

4. Türk vatandaşı ve mahkûm olmayan herkes aday gösterilebi
lir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdaki- 
lerden hangisidir?

A) Temel cümlede yüklem eksikliği

B) Özne- yüklem uyuşmazlığı

C) Tamlama yanlışlığı

D) Çatı uyuşmazlığı

E) Eylemsi eksikliği

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu 
yoktur?

A) Elbisenin rengini beğenmediğim için değiştirdim.

B) Öğrencilerimizin işlemleri yapmaya başlandı.

C) Arama sırasında çocuklardan birinde bir bıçak bulundu ve 
derhal tutuklandı.

D) Yollar kapalı olduğundan davete herkes gelemedi.

E) Genç, küçük yaşta kitap okumaya başlamanın faydalarını 
anlatıyordu.



8. (I) Boşanma, günümüzde insanların huzurunu kaçıran olayların 
başında geliyor. (II) Bu sorun, gün geçtikçe derinleşen bir yara hâ
lini alıyor. (III) Bu durumun öncesini ve sonrasını iyi araştırmak 
gerekiyor. (IV) Çocukların üzülmesini sağlayan bu olumsuz duru
ma bir çare bulunmalıdır. (V) Eşler, boşanmaya karar vermeden 
önce iyi düşünmelidirler.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde 
anlatım bozukluğu vardır?

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

9. Annem söylediklerini duyarsa ne sen kapıdan adım atabilirsin 
ne de ben.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdaki- 
lerden hangisidir?

A) Yüklem eksikliği

B) Nesne eksikliği

C) Dolaylı tümleç eksikliği

D) Özne eksikliği

E) Belirteç tümleci eksikliği

10. Bu sınavı kazanmak için tamı tamına yüz net kadar 

I II

yapman gerektiğini defalarca söyledim sana.

III IV V

Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış sözcüklerin ji 
hangisinden kaynaklanmaktadır? J
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A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. |

>-

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu 
vardır?

A) Bu şehrimiz turistik ve tarih açısından oldukça zengindir.

B) Büyük bir iş adamı olacağı her halinden belliydi.

C) Köyün üst tarafındaki ağaçlar dün gece kesilmiş.

D) Üniversite mezunu olan ve fiziki bir engeli bulunmayan 
herkes bu işe başvurabilir.

E) Ben televizyon izlemeyi seviyorum, o müzik dinlemeyi 
seviyor.

12. "Çevredeki herkesin davranışından kuşku ederdi." cümlesin
deki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerin han
gisini uygulamak gerekir?

A) "çevredeki" yerine "çevresindeki" getirilmeli

B) "kuşku"dan önce "çok" getirilmeli

C) "davranışından" yerine "davranışlarından" getirilmeli

D) "herkesin"den sonra "de" bağlacı getirilmeli

E) "kuşku ederdi" yerine "kuşkulanırdı" getirilmeli

13. Hepimiz bu şehri çok sevmiş ayrılamaz olmuştuk.

|  Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdaki-
5ı lerden hangisidir?
>-
|  A) Nesne eksikliği

■= B) Çelişen sözlerin kullanılması
vu

C) Dolaylı tümleç eksikliği

D) Özne eksikliği

E) Yüklem eksikliği

14. Okuyacağım kitaplar böyle güzel olması gerekir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangi
siyle düzeltilebilir?

A) “kitaplar” sözcüğü “kitapların” yapılarak

B) “gerekir” sözcüğü “gerekmektedir” yapılarak

C) “böyle” sözcüğü cümleden atılarak

D) “okuyacağım” sözcüğü “okuduğum” yapılarak

E) “okuyacağım” sözcüğünden önce “benim” sözcüğü getiri
lerek

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
vardır?

A) Doğruluk, insanların asla bırakmamaları gereken bir özel
liktir.

B) Doğru bildiğimiz şeyleri kendimiz yaparsak başkalarına 
örnek oluruz.

C) İnsanı rahatsız eden, her zaman aklına takılan sorular 
hep olacaktır.

D) En başarılı öğrenciler bile bu sınavdan düşük puan almış.

E) Yeni fikirler üretip bu fikirleri hayata geçirmek gerekir.
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Akıl Yürütme - 1 1 SÖZEL YETENEK

1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

X, Y, Z, T, U, K şehirleri hakkında şunlar bilinmektedir:

•  X şehri Y’nin 200 km kuzeyindedir.

•  Y şehri K’nin 600 km güneyindedir.

•  U şehri X’in güneydoğusundadır.

•  U şehri Z’nin güneyinde olup aralarında bir şehir vardır.

1. Aşağıdaki şehirlerin hangi ikisi en kuzeydedir?

A) X ve Z B) Y ve T C) Y ve K

D) Y ve U E) K ve U

2. Z şehri Y’ye göre nerededir?

A) Güney B) Güneydoğu C) Güneybatı

D) Kuzeydoğu E) Kuzey

3. En doğudaki şehirler hangi seçenekte verilmiştir?

A) X , Y v e Z  B) Z . T v e K  C) T , U v e X

D) Y . T v e U  E) Z . T v e U

4. K ile X şehirleri arasındaki mesafe kaç km dir?

A) 100 B) 200 C) 300

D) 400 E) 800

5. - 8. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

Sekiz tane arabası olan bir galericinin araba sergileme usulü 
şu şekildedir:

•  Araçların dördü önde dördü arkadadır.

•  1. ve 2. arabalar ön sırada ve 2. araba 1 .'nin sağ yanında 
olacak şekilde sıralanmıştır.

•  7. araba 3. nün arkasında sergileniyor.

^  » Ö n  sıradaki arabalar ile arka sıradaki arabalar sadece 
"5 bulundukları sıralarda yer değiştirebiliyorlar. Örneğin 5.
5ı araba ön sıraya gelemiyor.
ru
E •  8. araba 1. arabanın arkasında sergilenmiyor.

•  6. ve 8. arabalar, aralarında 2 araba olacak şekilde 
» sergileniyor.

5. Ön sıradaki arabaların sıralanışı aşağıdakilerden hangisi 
gibi olabilir?

A) 4 - 3 - 2 -1 B) 3 - 4 - 1 - 2

C) 2 - 1 - 4 - 3  D) 1 - 4 - 3 - 2

E) 1 - 2 - 3 - 4

6. Arka sıradaki arabaların sıralanışı aşağıdakilerden hangi
si gibi olabilir?

^  A) 8 - 5 - 7 -6  B) 6 - 5 - 7 - 8

|  C) 8 - 6 - 7 - 5 D) 5 - 6 - 7 - 8
ra E) 6 - 5 - 8 - 7
E
2
% 7. Sergide 5. arabanın önüne hangi arabalar gelebilir?
Ul

A) 1 ya da 2 B) 1 ya da 4 C) 2 ya da 3

D) 2 ya da 4 E) 1,2 ya da 3

8. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) 2. araba 5. nin önündedir.

B) 4. araba 8. nin önündedir.

C) 3. araba 6. nin önündedir.

D) 5. araba 1. nin arkasındadır.

E) 5. ve 8. arabalar yan yanadır.



9. ■ 12. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

Matematik ve geometri öğretmeni İhsan Bey, Ali, Ahmet ve 
Zafer isimli öğrencilere toplam 12 saat ders vermiştir. Mate
matik ve geometriden oluşan bu dersleri alan öğrencilerle ilgili 
olarak şunlar bilinmektedir.

•  Zafer ve Ahmet matematik ve geometriden yalnız birini 
alıyorlar.

•  İhsan Bey toplamda 7 saat geometri, 5 saat matematik 
dersi vermiştir.

•  Öğrencilerden her biri toplamda en az 3 saat ve en çok 4 
saat ders alabilmektedir.

•  Ali, geometriden 3 saat ders almıştır.

•  Ahmet, matematik dersi almamıştır.

9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Ali, matematikten 2 saat ders almıştır.

B) Zafer, geometriden 2 saat ders almıştır.
C) Ahmet, geometriden 3 saat ders almıştır.
D) Ali, matematikten 1 saat ders almıştır.
E) Ali, geometriden 2 saat ders almıştır.

10. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Adı Matematik Geometri
A) Ali 2 2
B) Ali 4 0

C) Ali 1 3
D) Ahmet 4 0
E) Zafer 0 4

11. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Öğrencilerin aldıkları toplam ders saatleri eşittir.

B) En az ders alan Ali'dir.
C) En fazla ders alan Ahmet’tir.
D) Ali matematik dersi almamıştır.
E) Zafer geometri dersi almıştır.

12. Öğrenciler en az 2 en çok 5 saat ders alabilselerdi aşağı- 
dakilerden hangisi kesinlikle doğru olurdu?

A) Ali 1 saat matematik dersi aldıysa, Zafer 3 saat matema
tik dersi almıştır.

B) Ahmet 4 saat matematik dersi almıştır.

C) Zafer 3 saat matematik dersi aldıysa, Ali 2 saat matema
tik dersi almıştır.

D) Ali 2 saat matematik dersi aldıysa, 3 saatte geometri al
mıştır.

E) Zafer 3 saat matematik dersi almıştır.

13.-16.  SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

1 2 3 4 5

Şekildeki 1, 2, 3, 4, 5 numaralı kapıları açan K, L, M, N, P 
anahtarları İle İlgili olarak şu bilgiler verilmektedir:

•  M anahtarı, yan yana olan kapılardan ikisini açabilmekte
dir.

•  K anahtarının açtığı kapı, L anahtarının açtığı kapının 
yanındadır.

■= •  4. kapının 2 tane anahtarı vardır.

5ı •  N anahtarı hiç kullanılmadan bütün kapılar açılabilmekte-
>- dır.
E

w 13. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) P anahtarı 3. kapıyı açarsa, L, 2. kapıyı açar.

B) M anahtarı 5. kapıyı açarsa, P, 1. kapıyı açar.

C) M anahtarı 5. kapıyı açarsa, P, 3. kapıyı açar.

D) P anahtarı 5. kapıyı açarsa, K, 2. kapıyı açar.

E) K anahtarı 1. kapıyı açarsa, P, 3. kapıyı açar.

14. Hangi kapı K ya da L anahtarlarından biri ile kesinlikle 
açılabilir?

I  A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.
c

>-
E

■g 15. 5 numaralı kapıyı açan anahtar P ise, aşağıdakilerden 
hangisi kesinlikle doğrudur?

A) K anahtarı, 1. kapıyı açar.

B) L anahtarı, 2. kapıyı açar.

C) M anahtarı, 3. kapıyı açar.

D) L anahtarı, 1. kapıyı açar.

E) K anahtarı, 2. kapıyı açar.

16. 3 numaralı kapıyı açan anahtar hangisi olamaz?

A) K B) L C) M D) N E) P

Akıl Yürütme - CEVAP ANAHTARI Test - 45
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s o mAkıl Yürütme - II
100 ALES 
YETENEK |j

1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

Aynı kalitede olmayan X, Y, Z, T, U mumlan aynı anda yakıl
dıklarında farklı zamanlarda bitiyorlar. Bu mumlarla ilgili ola
rak şunlar bilinmektedir:

•  Daha uzun süre yanan mum daha kalitelidir.

•  Z mumunun yanma süresi, T ve U mumlarından daha 
uzundur.

•  Kaliteli mumlar daha pahalıdır.

•  En kaliteli mum X mumudur.

1. Aşağıdaki mumlardan hangisi en ucuzdur?

A) X B) Y C) Z D) T E) U

2. T ve U mumlardan aynı anda yakıldıktan bir süre sonra X, 
Y, Z mumları yanı anda yakılırlarsa, hangi iki mum aynı 
anda bitebilir?

A) T v e X  B) T v e Y  C) T v e Z

D) U v e Y  E) U v e Z

3. Mumların hepsi aynı anda yakıldığında 3. olarak biten 
mum hangisidir?

A) X B) Y C) Z D) T E) U

4. Kalite bakımından sıralandıklarında art arda gelen iki 
mum arasındaki fiyat farkı eşit olduğuna göre, aşağıda 
verilen hangi iki mum arasındaki fiyat farkı en fazladır?

5. - 8. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

Bir havuzu dolduran X, Y, Z, T, U muslukları ile ilgili olarak 
şunlar bilinmektedir.

•  X ve Z muslukları yalnız başlarına boş havuzu aynı 
sürede doldurmaktadır.

•  Boş havuzu, U musluğu Y’den daha uzun sürede 
doldurmaktadır.

•  Boş havuzu, T musluğu Y’den daha kısa sürede 
doldurmaktadır.

^  « X  musluğunun akıttığı su miktarı, kendisiyle aynı süre 
■= açık kalan U musluğunun akıttığı su miktarından daha
E fazladır.
ra
>-

1 5. Aşağıdaki musluklardan hangisi yalnız başına açıldığında 
i= boş havuz en uzun sürede dolar?
W>■

A) X B) Y C) Z D) T E) U

6. Belirli bir zaman aralığında en fazla su akıtan musluk Z 
ise aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) U musluğunun aynı sürede akıttığı su miktarı Y’den azdır.

B) Y musluğunun aynı sürede akıttığı su miktarı T'den azdır.

C) X musluğunun aynı sürede akıttığı su miktarı Z’den azdır.

D) Z musluğunun aynı sürede akıttığı su miktarı T’den azdır.

E) X musluğunun aynı sürede akıttığı su miktarı T’den azdır.

7. Boş havuzu yalnız başına en kısa sürede doldurabilen 
musluk T ise, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğru 
olur?

Ü
5ı A) Y musluğu boş havuzu X’ten daha çabuk doldurur.ra

B) Y musluğu boş havuzu U'dan daha çabuk doldurur.

2  C) Belirli birzaman aralığında en az su akıtan musluk X’tir.

"g D) Belirli bir zaman aralığında en az su akıtan musluk Y’dir.
>-

E) Y musluğunun aynı sürede akıttığı su miktarı Z’den fazla
dır.

8. Belirli bir zaman aralığında T musluğu X’ten daha fazla su 
akıtıyorsa, aşağıda verilen musluklardan hangi ikisi birlik
te açıldığında boş havuz en kısa sürede dolar?

A) Xve Y B) Z ve T C) T v e U

D) X v e T  E) Y ve U
A) T v e Z  B) T v e Y  C) X ve U

D) Y v e U  E) T v e U
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9. - 12. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GORE 
CEVAPLAYINIZ.

Düğme

Yukarıdaki kelime üreten makinenin çalışma prensibi şu 
şekildedir:

Makinede Türkçede bulunan 29 harf sıralanmıştır. 

Düğmeye her basışta 1. , 3. ve 6. karedeki harfler 1’er 
harf ilerlemektedir. Örneğin A iken B olmaktadır.

Düğme basılı tutulunca harfler “AAAAAA” konumuna 
dönmektedir.

Düğmeye her basışta 2. ve 4. karedeki harfler 1’er harf 
geriye gitmektedir. Örneğin A İken Z olmaktadır.

Düğmeye her basışta 5. karedeki harf 1 harfi atlayarak 
ilerlemektedir. Örneğin A iken C olmaktadır.

9. Düğmeye 3 kez basıldığında ortaya çıkan kelime aşağıda- 
kilerden hangisidir?

13.-16. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CE
VAPLAYINIZ.

Adı Doöum Tarihi

Zehra 1980

Zeynep ?

Hatice 1982

Servet ?

Sefa ?

A) Ç V Ç V F Ç  

C) B C D E F G  

E) Ç V D V F E

B) B V B V G F  

D) Ç F Ü Ç Ü Ç

Yukarıda adları ve doğum tarihleri verilen kişiler hakkında 
şunlar bilinmektedir.

•  Zehra, Servetten büyük Zeynep’ten küçüktür.

•  Servet ile Zeynep'in yaşları arasındaki fark 6'dır.

•  Hatice ile Zeynep arasında 5 yaş vardır.

•  Sefa, Zeynep'in şimdiki yaşında iken Zeynep yeni doğ
muştu.

13. Aşağıdakilerden hangisinin yaşı en büyüktür?

A) Zehra B) Zeynep C) Hatice

D) Servet E) Sefa

14. Zeynep ile Servet’in yaşları farkı 15 yıl sonra kaç olur?

A) 21 B) 19 C) 18 D) 15 E) 6

10. Düğmeye 1 kez basıldığında ortaya çıkan kelime aşağıda- 
kilerden hangisidir?

A) Y V U Ü V Z  B) B Ü B Ü C A

C) B Y B Z C B D) B Z B Z C B I

E) B Y B Z C Y |
m
>-
|  15. Aşağıdakilerden hangisinin yaşı en küçüktür?

11.4. karenin ilk defa T olması için düğmeye kaç kez basıl- ^

malıclır? £  A) Zehra B) Zeynep C) Hatice

A) 18 B) 16 C) 12 D) 10 E) 6 D) SerVet E) Sefa

12. Düğmeye 4 kez basıldığında 3. ve 5. karelerdeki harfler 
İçin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

3. 5.

A) D H

B) E H

C) D Ğ

D) E Ğ

E) F 1

16. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Zehra Hatice’den 2 yaş küçüktür.

B) Zeynep Hatice’den 5 yaş küçüktür.

C) Zehra şimdi 18 yaşındadır.

D) Sefa Zeynep’ten 8 yaş büyüktür.

E) Zehra Servetten 3 yaş büyüktür.
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Akıl Yürütme - III

1 . - 4 .  SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GORE 
CEVAPLAYINIZ.

Y, E, D, İ, K, L, M isimli 7 arkadaş, aynı evde pazartesi gü
nünden itibaren 7 gün süreyle kalıyorlar. Bu kişilerin yemek 
yapma sırası ile ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

-  D, K’den 3 gün sonra yemek yapıyor.

-  Pazartesi E, pazar günü ise M yemek yapmıştır.

-  i ile L arasında yemek yapan Y’dir.

tır?

A) K B) i C) L D) Y E) D

2. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) D, salı günü yemek yapmıştır.

B) i, çarşamba günü yemek yapmıştır.

C) D, cumartesi günü yemek yapmıştır.

D) i, cumartesi günü yemek yapmıştır.

E) L, çarşamba günü yemek yapmıştır.

r % 100 AlBS
SÖZei YETENEK j

1. Aşağıdakilerden hangisi perşembe günü yemek yapmış- ¿ü

5. - 8. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

Bir kaplumbağayla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

-  7 metre ilerledikten sonra 2 saat dinleniyor.

-  1 metreyi 10 dakikada alıyor.

■= 5.Uc
Kaplumbağa yürüyüşe başladığı andan itibaren 9 metre 
yolu ne kadar sürede alır?

A) 3 saat 20 dakikada

B) 2 saat 30 dakikada

C) 2 saat 40 dakikada

D) 3 saat 10 dakikada

E) 3 saat 30 dakikada

6. Kaplumbağa yürüyüşe başladığı andan itibaren 3 saat 
sonraya kadar kaç metre ilerlemiştir?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

3. Cuma günü yemek yapan L ise, İ, hangi gün yemek yap- ra 
mıştır? E

A) Cumartesi 

D) Salı

B) Çarşamba 

E) Pazartesi

C) Perşembe

4. İ ile M arasında yemek yapan kaç kişi olabilir?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) 5

7. Kaplumbağanın ilk konumu, yürüyüşünün 4. metresi ise, 
kaplumbağanın 4 saat sonraki konumu ilk konumuna gö
re kaç metre olur?

A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10

8. Kaplumbağa 9 metre ilerleyip 1 saat dinlenseydi, 3 saatte 
ne kadar yol alırdı?

A) 15 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9



9. - 12. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

Mehmet; X, Y, Z, T ve U derslerinden sınava girmiştir. Sınav 
sonuçlarıyla ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

-  Sınavlar 100 üzerinden değerlendirilmiştir.

-  Mehmet'in en düşük notu 63’tür.

-  Mehmet'in Y dersinden 12 puan daha fazla alsaydı not 
ortalaması 80 olacaktı.

-  Mehmet en yüksek notu Z, en düşük notu ise X dersinden 
almıştır.

9. Mehmet, Y dersinden kaç almış olabilir?

A) 63 B) 70 C) 80 D) 92 E) 100

13.-16.  SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

A B C D E

Yukarıdaki kutularda bulunan sayılarla ilgili olarak şunlar 
bilinmektedir:

-  E, D’nin üç katıdır.

-  C, D’nin yarısının 2 eksiğidir.

-  B, C’nin 1 eksiğidir.

-  A, B’nin yarısıdır.

Üc
Enra
E 13. B = 2 olduğuna göre, E kaçtır?
2
i  A) 1 B) 2 C) 3 D) 10 E) 30

10. Mehmet, T dersinden kaç almış olabilir?

A) 64 B) 80 C) 84 D) 99 E) 100

14. E = 60 olduğuna göre, B kaçtır?

A) -  B) 7 C) 8 D) 20 E) 60

11. Mehmet’in derslerinin başarı sıralaması en yüksekten en 
düşüğe doğru aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) X, Y, Z, T, U 

C) Z, T, Y, U, X 

E) Z, U, T, X, Y

B) Y, T, U, Z, X 

D) Z, U, X, T, Y

5ı 15. D = 40 olduğuna göre, A kaçtır?ra >- 
e 
2  
'■$ 
w >

12. Mehmet’in T ve U derslerinden aldığı notların ortalaması 
kaç olabilir?

A) 70 B) 72 C) 72,5 D) 75 E) 81

A) 8,5 B) 17 C) 18 D) 40 E) 80

16. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A B C D E

A) 21 22 23 50 150

B) 19 20 80 120 200

C) 24,5 49 50 100 300

D) 21 42 43 90 270

E) 19 20 30 70 140
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1 . - 4 .  SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

Bir araba plazasındaki X, Y, Z, T, U arabaları ile ilgili olarak 
aşağıdaki tablo veriliyor.

Klima
Yakıtı
dizel

Yol
bilgisayarı

Ön sis 
farları

ABS

X + - + + -

Y + - + - -

Z + + + - -

T + - - + +

U + + + - +

*: + işareti, özellik vardır anlamındadır. 

* : -  işareti, özellik yoktur anlamındadır.

1. Klimalı olup da 3 özelliği daha olan araba aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Y B) U C) X v e T

D) Z v e T  E) X, Z, T ve U

2. Her bir özellik 1000 TL ise, en pahalı ve en ucuz arabalar 
sırasıyla hangisidir?

A) Y ve T B) Y v e U  C) U v e X

D) X v e T  E) U v e Y

3. Donanım olarak sadece yol bilgisayarını önemseyen ' 
birinin alabileceği en ucuz ve en pahalı arabalar hangisi- i
dir? \

t

A) Y v e U  B) Y v e Z  C) X v e Z

D) X ve U E) Z ve U

4. Aşağıda verilen İkililerden hangi ikisinin özellikleri ara
sındaki fark en fazladır?

A) X v e Y  B) Y v e Z  C) Z v e T

D) T ve U E) X ve U

\  %«>OALÎS 
S O m  YETENEK \

5. - 8. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

Bir iş yerinin çalışma sisteminde, işe önce başlayanlar daha 
kıdemlidirler ve imkânları her zaman işe sonradan başlayan
lardan daha fazladır. Bu iş yerindeki X, Y, Z, T, U çalışanları 
ile ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

-  X, Z’den daha sonra emekli olacaktır.

-  T gittikten sonra U, en kıdemli olacaktır.

-  Yemek sırasında her zaman X, Y’den sonra yemek 
almaktadır.

t\ -  Z'nin aldığı maaş Y’den daha azdır.

0

i  5. Bu iş yerinde ilk olarak kim emekli olur?
5

A) X B) Y C) Z D) T E) U

6. Çalışanların aldıkları maaş ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Y ->  2000 TL, X ->  2500 TL almaktadır.

B) Z, T’den daha fazla maaş almaktadır.

C) X, U’dan sonra en fazla para alandır.

D) U'dan sonra en fazla parayı Y almaktadır.

E) En fazla maaşı alan U’dur.

7. Yemek sırasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

{ A) Z, T’den önce yer.

: B) T ile Y, U'dan önce yer.
31

! C) Y ile X, Z’den sonra yer.

: D) Z, Y’den sonra yer.

= E) X ile U arasında sadece Y vardır.
II

8. İş yerinde en fazla ve en az imkâna sahip olan çalışanlar 
aşağıda verilenlerden hangisidir?

En fazla En az

A) X U

B) Y Z

C) T X

D) T Y

E) U T
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9. - 12. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

0 0 0 0 0 0  
Bir mağaza vitrinini süsleyen kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, 
mavi, mor renkli 6 lambanın dizilişleri yukarıdaki kutucular
daki gibidir.

Bu lambalarla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

-  Yan yana olan lambalar aynı anda yanmıyor.

-  2 nolu kutucukla gösterilen lamba kırmızıdır.

-  Yalnız başına yanan tek lamba yeşildir.

-  Birlikte yanan lambalar eş değiştirmemektedir. 5
c

-  Sarı, her defasında sadece kırmızı ile birlikte yanıyor. J
>“

-  Mavi, mor, turuncu lambalar her defasında birlikte yan- e

maktadır. i |
îw
>■

9. 6 nolu kutucuktakl lamba sarı ise aşağıdakilerden hangisi 
kesinlikle doğrudur?

A) 5 nolu kutucuktaki lamba yeşildir.

B) 5 nolu kutucuktaki lamba mordur.

C) 4 nolu kutucuktaki lamba yeşildir.

D) 3 nolu kutucuktaki lamba mavidir.

E) 3 nolu kutucuktaki lamba yeşildir.

10. 3 nolu kutucuktaki lamba yandığında diğer lambalar 
yanmıyorsa aşağıdakilerden hangisi birlikte yanmaz?

A) 1 ve 4 B) 1 ve 5 C) 1 v e6

D) 2 ve 5 E) 4 ve 6

11. 4 nolu kutucuktaki lamba sarı ise hangi kutucuktaki 
lambalar kesinlikle birlikte yanar?

A) 1 ve 3 B) 1 ve 5 C). 1 v e6

D) 3 ve 5 E) 3 ve 6

12. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) 1 nolu kutucuktaki lamba yeşildir.

B) 3 nolu kutucuktakl lamba yeşildir.

C) 4 nolu kutucuktaki lamba mordur.

D) 5 nolu kutucuktaki lamba yeşildir.

E) 6 nolu kutucuktaki lamba turuncudur.

13. ■ 16. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

Ali; sarı, kırmızı, mavi ve yeşil renkli boyaları kullanarak ev, 
araba, çiçek, ağaç resimleri çizmiştir. Çizilen bu dört resimle 
ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

-  Bir resimde en fazla 3 renk kullanılmıştır.

-  Araba tek renkli olup, rengi çiçeğin renklerinden farklıdır.

-  Ev resminde yeşil boya kullanılmamıştır.

-  Çiçek resminde sarı renk kullanılmıştır.

-  Yeşil rengin kullanıldığı resimlerde kırmızı da kullanılmış
tır.

-  Yeşil renk, sadece 2 resimde kullanılmıştır.

-  Mavi renk, sadece 2 resimde kullanılmıştır.

13. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Çiçek, mavi yapraklıdır.

B) Evin çatısı kırmızıdır.

C) Araba mavidir.

D) Ağacın yaprakları sarıdır.

E) Ev mavi pencerelidir.

14. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Evde mavi renk kullanılmıştır.

B) Evde kırmızı renk kullanılmıştır.

C) Araba mavi renklidir.

D) Ağaç, mavi renklidir.

E) Ağaç sarı renklidir.

=nra
>-
E
Ü 15, Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
■ÜUJ

A) 2 resimde kırmızı kullanılmıştır.

B) 3 resimde kırmızı kullanılmıştır.

C) 3 resimde sarı kullanılmıştır.

D) Ağaç resminde mavi kullanılmamıştır.

E) Çiçek resmi 2 renklidir.

16. Hangi iki resimdeki renklerin tümü aynı olabilir?

A) Araba ve çiçek B) Araba ve ağaç

C) Ev ve ağaç D) Ev ve çiçek

E) Çiçek ve ağaç
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