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TEST 1 
1.SORU: 
‘’Doğru eğilip ayakkabısını bağlayana kadar yalan dünyayı üç kez dolaşır.’’ cümlesi D seçeneğindeki metnin ana 
fikrine en yakın olduğu için D seçeneğine ulaşılır. 
Cevap: D     
 
2.SORU:   
Metnin tamamı okunduğunda B seçeneğindeki ‘’ Roman kişisi ile gerçek hayat arasında nasıl bir bağ olması gerektiğini’’ 
cümlesini açıklamak için yazıldığı görülür.  
Cevap: B     
 
3.SORU: 
Bu metinde boş bırakılan yere C seçeneğindeki şu dörtlük getirilmelidir: 
‘’Bir ayna parçasından başka beni kim anlar, 
Bir mum gibi erirken bu bitmeyen düğünde? 
Bir kardeş tesellisi verir bana aynalar; 
Aynalar da olmasa işim ne yeryüzünde?’’  
Cevap: C     
 
4.SORU:  
Bu metinde sözü edilen duruma, I ve III numaralı örnekler gösterilebildiğinden C seçeneğine ulaşılır.  
Cevap: C     
 
5.SORU:  
B seçeneğinde verilen metinde ‘‘Dinlenmek, çok çalışan insanların yorgunluklarını gidermenin en verimli 
yoludur.’’ ana düşüncesi vurgulanmıştır.  
Cevap: B 
 
6.SORU:  
Verilen cümlelere bakıldığında metnin ana fikrini destekleyen yalnız I numaralı cümledeki ’’ Başarılı insanlar, kendi ilgi 
alanlarına doğru emin adımlarla yürüyen insanlardır.’’ olduğu görülür.  
Cevap: A 
 
7.SORU:  
Verilen parçadan hareketle şu çıkarımlar yapılabilir: 
II. Sosyal medyayı doğru kullanmak için bilgi birikiminin olması gerekir. 
III. İşletmelerin güçlenmesinde sosyal medya etkili bir güç olabilir. 
Cevap: D    
 
8.SORU: 
Bu paragrafın ana düşüncesi C seçeneğinde verilen şu cümledir: ‘’ Devletler keşfettikleri bir yeri şiddet yoluyla elde tutamaz.’’  
Cevap: C     
 
9.SORU:   
Verilen metinde Yerebatan Sarnıcı ile ilgili şu bilgiler verilmiştir:  
II. Sanatsal özellikleri, 
III. Kim tarafından yaptırıldığı, 
IV. Mimari yapısı 
Cevap: C   
 
10.SORU:  
Verilen metinden hareketle şuna ulaşılabilir: 



I. Yazarı eleştirmek için daha iyi eserler ortaya koyması gerektiğini düşünmektedir. 
Cevap: A 
     
11.SORU:  
Verilen parçaya bakıldığında D seçeneğindeki ‘’ Teknolojinin etkisiyle yabancı kelimelerin Türkçeyi de etkilediği ve bu kavramların 
dilimizde yer edindiği’’  yargısından söz edildiği görülür. 
Cevap: D    
 
12.SORU:  
Metin incelediğinde duygu ve düşünceleri bu şekilde olan birisi için şu yargılara ulaşılabilir: 
I. Toplumda gittikçe artan çıkar ilişkilerinden ve yapmacık davranışlardan yakınmaktadır. 
II. Yüz yüze ilişkiler başladığında samimiyetin kaybolduğunu düşünmektedir. 
III. Şikâyetçi olduğu davranışları bazen kendisi de yapmaktadır. 
Cevap: D   
  
 
 
TEST 2 
 
1.SORU:  
Bu metnin yazarına göre akıllı drone ile ilgili en büyük sorun C seçeneğinde verilen ‘’ Hava trafiğini tehlikeye düşürecek 
şekilde kendi başlarına hareket edebilmeleri’’ cümlesinde geçen sorundur.  
Cevap: C   
 
 
2.SORU:  
Bu metinde sözü edilen durum verilen şu örneklerle ilişkilendirilebilir: 
I. Ders çalışırken karnı acıkan Mustafa’nın mutfaktan gelen çatal sesini hemen işitmesi 
IV. Ayakkabı ihtiyacı olan Mahmut’un vitrinlerdeki ayakkabılara dikkat etmesi 
Cevap: B   
 
3.SORU:  
Bu metnin yazarına göre iyi bir belgeselci olmanın yolu B seçeneğinde verilen ‘’ Toplumsal konuları aktarırken nesnel bir 
şekilde ve olduğu gibi seyirciye sunmak’’ cümlesinde bahsettiği yoldur  
Cevap: B    
 
 
 
4.SORU:  
Bu metinde asıl anlatılmak istenen B seçeneğinde verilen şu ifadedir: ‘’ Yaşanan değişim, buluş ve icatların meydana 
gelmesindeki zaman aralığını kısaltmıştır.’’  
Cevap: B   
   
5.SORU:  
‘’ Yazar, eserlerinde toplumsal bilincin gereği olarak insanları ilgilendiren sorunlara çözüm üretmek için yazmalıdır.’’ Bu 
cümleye bakıldığında D seçeneğindeki yazıdan alınmış olduğu görülür.  
Cevap: D    
 
6.SORU:  
Aldığı mide ilacından beklenmedik bir sonuçla karşılaşan bir kişi, kullanma talimatında numaralanış şu ifadeye dikkat 
etmelidir: 
III. Vücutta kaşıntı, kızarıklık ve deride dökülmeler gibi yan etkileri görülürse ilacı hemen kesip bol su tüketin. 
 Cevap: C  
 
7.SORU:  
Bu metinden hareketle B seçeneğindeki ‘’ Yanlış bilinen bir bilgiyi değiştirmek, yeni bilgi öğrenmekten daha zordur.’’ İfadesine 
ulaşılır. 
Cevap: B   



 
8.SORU:  
Verilen metinde anlatılmak istenen en iyi ifade D seçeneğindeki ‘’ Tarih; toplumların dünü, bugünü ve geleceği arasındaki 
bağdır.’’ ifadesidir.  
Cevap: D   
 
9.SORU:  
Verilen parçadaki deneyden çıkarılabilecek sonuç B seçeneğinde geçen şu ifadedir: ‘’ Bazı engeller, aslında olmayıp bizim 
onu olduğunu sandığımızdan ileri gelir.’’  
Cevap: D    
 
10.SORU:  
Bu metinde öğrenme ile ilgili asıl anlatılmak istenen C seçeneğinde geçen ‘’ Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda 
olan öğrenmelerin çalışmayı teşvik edeceği’’ ifadesidir. 
Cevap: D     
 
TEST 3 
 
1.SORU:  
Mardin’e ait harita ile verilen bilgilerden yola çıkıldığında Mahmut Bey’in gün sonunda hazırlaması gereken gezi 
raporu C seçeneğinde verilen şu sıralama gibi olmalıdır:   
‘’Sabah saat 07.00’de Kızıltepe’de başlayan gezimiz, saat 11.00’de Artuklu ilçesiyle devam etti. Öğle yemeğini burada 
yedikten sonra saat 13.30’da ‘‘Küçük Mardin’’ diye adlandırılan Savur’a geçiş yaptık. 14.30’da Midyat'ı da gezdikten sonra son 
durağımız olan Nusaybin’e geçerek gezimize burada son verdik.’’ 
Cevap: C   
 
2.SORU:  
Metin incelendiğinde asıl anlatılmak istenene B seçeneğindeki ‘’ Yazarlığın temel amacı okuyucusuna ulaşabilmektir.’’ 
ifadesiyle ulaşılır. 
Cevap: B 
 
3.SORU:  
Verilen metinden hareketle şu yargılara ulaşılabilir: 
II. Savaş ve salgınlar gibi olaylar, insan psikolojisini olumsuz etkilemiştir. 
III. Birçok insan salgından en az etkilenmek için psikolojik destek almaktadır. 
Cevap: C    
 
4.SORU:  
Metinde vurgulanmak istenen düşünceye B seçeneğindeki ‘’ Sosyal medyanın insanların verimli olmalarına engel olması’’ 
yargısı ile ulaşılır. 
Cevap: B     
 
5.SORU:  
Verilen metinde yakınılan duruma B seçeneğindeki şu cümleler çözüm olabilir:  
I. İhtiyacın kadar tüketme alışkanlıklarının da küçük yaşlardan itibaren insanlara öğretilmesi 
III. İnsanların dünya kaynaklarını dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde tüketmesi 
 Cevap: B   
 
6.SORU:  
Verilen metin incelendiğinde üzerinde durulan düşünce B seçeneğindeki ‘’ Yeni tanınan fablların çocukları hayata hazırlarken 
eğlendirmesi’’ ifadesindeki düşüncedir.  
 Cevap: B 
 
7.SORU:  
Metinde asıl anlatılmak istenen D seçeneğindeki ‘’ Büyük değişimler yapmak için alışkanlıklarımızda değişim veya dönüşüm 
yapmalıyız.’’  ifadesidir.  
Cevap: D    
 



 
 
8.SORU:  
Verilen metinden hareketle çıkarılabilecek en kapsamlı yargı B seçeneğindeki ‘’ Doğrular ve gerçekler, insanın bakış açısına 
göre anlam kazanır.’’ yargısıdır. 
Cevap: B     
 
9.SORU:  
Verilen metinde üzerinde durulan düşünce B seçeneğindeki ‘’ Teknolojik gelişmelere bağlı olarak tarımda artan verim 
gelecekteki gıda sorununa çözüm olacaktır.’’ düşüncesidir.  
Cevap: B   
 
10.SORU:  
Metin incelendiğinde yazar C seçeneğindeki ‘’ Zamanın yer ve duruma göre kişiye farklı algılanabileceği’’ özelliği üzerinde 
durmuştur. 
Cevap: C 
 
TEST 4 
 
1.SORU:  
Verilen metin incelendiğinde uyku apnesiyle ilgili olarak sadece B seçeneğindeki II. Tedavisine kısmına 
değinilmemiştir:  
 Cevap: B  
 
2.SORU:  
Metindeki verilenlerden hareketle teknoloji bağımlılığını engellemek için uygun olmayan davranış B seçeneğindeki 
belirtilen şu ifadedir: ‘’ Evde bulunan interneti tamamen kapatıp aile fertlerinin sanal âlemden uzak durmasının sağlanması’’ 
Cevap: B 
     
3.SORU:  
➤ Yaşamın kaydı, yer şekillerinin oluşumunda devam eden önemli jeolojik süreçler veya önemli jeomorfik(yüzey bilimi) 
özellikleri dahil dünya tarihinin önemli aşamalarını temsil eden istisnai örnekler olmalı. (II numarada verilen yapı örnek 
gösterilebilir.) 
➤ İnsanın yaratıcı dehâsının bir başyapıtın temsil etmeli.  (III numaralı yapı örnek verilebilir.) 
Ancak I numarada ifade edilen örnek verilen ölçütlere uymadığı için UNESCO Miras Listesi’ne giremez. Cevap A seçeneği. 
Cevap: A    
 
4.SORU:  
Verilen metin incelendiğinde profesörün öğrencilere vermek istediği mesajlardan biri olmayan D seçeneğinde şu 
ifadedir: ‘’Hayatlarında başarılı olan insanlar, işlerini hep düzenli yapmışlardır.’’ 
Cevap: D    
 
5.SORU:  
Verilen parçadan hareketle şu yargılar çıkarılamaz: 
III. Tüm çiçekler, aynı koşullarda yaşamaya uygundur. 
IV. Çiçek yetiştiriciliği, küçük yaştan itibaren öğrenilmelidir. 
Cevap: D   
 
6.SORU:  
Verilen metne göre Fatih Sultan Mehmet’le ilgili olarak B seçeneğindeki ‘’ Ünlü ressamlara portrelerini çizdirmiştir.’’ ifadesine 
ulaşılamaz. 
 Cevap: B   
 
 
 
7.SORU:  



Verilen metin incelendiğinde ‘’etiket bulutu’’ ile ilgili olarak C seçeneğindeki ‘’ Hedef kitlesinin kimler olduğuna’’ 
değinilmemiştir.  
Cevap: C    
 
8.SORU:  
Metin dikkatle incelediğinde sözü edilen yazarla ilgili olarak şunlar çıkarılamaz: 
II. Çizgi romanları okumayı daha çok sevmiştir. 
IV. Okumanın yazmaktan daha zor olduğunu düşünmektedir. 
Cevap: C    
 
9. SORU: 
Metin incelendiğinde sözü edilen şairle ilgili olarak D seçeneğindeki ‘’ Şiirlerinde mecazi anlatımlara bolca yer 
vermiştir.’’ ifadesi söylenemeyeceği görülür.  
Cevap: D   
 
10. SORU:  
Metin dikkatli bir şekilde incelendiğinde A seçeneğindeki ‘’Evcilleştirilen köpeklerin özelliklerine’’ ulaşılamaz. 
Cevap: A 
 
  
TEST 5 
 
1.SORU:  
Verilen metin ve görselden hareketle Covid-19 aşısı ilgili olarak D seçeneğindeki ‘’ Aşılamada hangi yaş grubuna 
öncelik verileceğine’’ ifadesine değinilmemiştir. 
Cevap: D   
 
2.SORU:  
Metinde sözü edilen yazar B seçeneğindeki ‘’ Buluttan nem kaparcasına alıngan olan’’ şeklinde nitelendirilemez.   
Cevap: B   
 
3.SORU:  
➜ Asla vazgeçmeyin, kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir. (B seçeneği) 
➜ Elinden geleni yapmadığın müddetçe şikâyette haksızsın. (C seçeneği) 
➜ İçinde yaşadığı zamanı beğenmemek acizliğin en yaygın şeklidir. (D seçeneği) 
Ancak A seçeneğinde yapılan açıklama verilen özdeyişlerden herhangi biriyle anlamca ilişkilendirilmemiştir.  
Cevap: A    
 
 
4.SORU:  
Verilen metin incelendiğinde ‘’ebru sanatı’’ ile ilgili olarak C seçeneğindeki ‘’ Ebru sanatının hangi amaçla 
yapıldığına’’ değinilmemiş olduğu görülür. 
Cevap: C   
 
 
5.SORU:  
Metin dikkatle incelendiğinde şu yargılara ulaşılamaz: 
II. Dünyadaki en büyük can kaybı İkinci Dünya Savaşı’nda olmuştur. 
IV. Savaş sonrasında Avrupa ülkelerinde bölünmeler meydana geldi. 
Cevap: C   
 
6.SORU:  
Verilen metin incelendiğinde ‘’ılıca’’ ile ilgili olarak D seçeneğindeki ‘’ En büyük yatırımların bu bölgeye yapıldığına’’ 
bilgisine ulaşılamadığı görülür.  
 Cevap: D   
 



7.SORU:  
Metne iyice bakıldığında bu metindeki gibi düşünen biri için A seçeneğindeki ‘’ Şairlik, yalnız olduğun ve 
başkalarından etkilenmediğin sürece ortaya çıkar.’’ sözünü söylemesi beklenilmez.  
 Cevap: A    
8.SORU:  
Verilen metne bakıldığında metinden hareketle D seçeneğindeki ‘’ Şehadet şerbeti deyiminin kökeni ve anlamına’’ 
ulaşıldığı görülür. 
 Cevap: D     
 
 
9.SORU: 
Verilen paragrafta ayılarla ilgili olarak C seçeneğindeki ‘’ Sınıflandırmanın nasıl yapıldığına’’ bilgisine değinilmediği 
görülür. 
Cevap: C 
 
TEST 6 
 
1.SORU:  
“Mutluluk başarıya, başarı ise zamanı değerlendirmeye bağlıdır.” sözünden çıkartılamayacak yargı D seçeneğindeki 
şu yargıdır: ‘’ Bir insanın hayatını devam ettirebilmesi başarılar elde etmesine bağlıdır. Bu da ancak kendi birikim ve 
deneyimini dikkate alarak, zamanın yeterli olduğunu düşünmesiyle mümkündür.’’  
Cevap: D   
 
2.SORU:  
Verilen metinden hareketle yazarın şiir olarak değerlendirmediği dörtlük C seçeneğindeki şu dörtlük olduğu görülür: 
‘’Sisler Bulvarı’ndan geçmediğim gün 
Sisler bulvarı öksüz ben öksüzüm 
Yağmurun altında yalnızım 
Ağzım elim yüzüm ıslanıyor.’’ 
Cevap: C   
 
 
 
3.SORU:  
Verilen metinden hareketle C seçeneğindeki ‘’ Ölen ördek türleri hakkında bilgi verilmiştir.’’ Yargısına ulaşılamadığı 
görülür. 
Cevap: C    
 
 
4.SORU:  
1. Gelenek görenekleri korur. (A seçeneği) 
2. Efsaneler topluma yön verir, onlara iyi olmayı, nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağını telkin eder. (B seçeneği) 
3. Teşekkül ettikleri yere mana kazandırarak başka bir gözle bakılmasını sağlar. (C seçeneği) 
Verilen metin ile bilgiler göz önüne alındığında D seçeneğindeki ‘’ Olağanüstü ve kutsal bir şahsın yattığına inanılan 
kabrin yerinin değiştirilmesinin hatta onarılmasının bile mümkün olmaması’’  yargısı verilen numaralı cümlelerden 
herhangi biriyle örneklenmediği görülür. 
Cevap: D   
 
5.SORU:  
Petra ile ilgili olarak verilen metinde ulaşılamayan çıkarım şudur: 
III. Kullanılan yapım tekniğinin günümüzde hâlâ bilinemediği.  
Cevap: A   
 
6.SORU:  
Verilen metinde bahsedilen şair için C seçeneğindeki ‘’ Kendi çıkarları için başkalarını harcadığı ve sevgiden mahrum olduğu’’ 
ifadesi söylenemez. 



Cevap: C     
 
 
 
7.SORU:  
Parça incelendiğinde sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak yapılamayacak yorumlar şunlardır: 
II. Toplumsal fayda sağlayan eserler üretmeye öncelik verdiği 
III. Örnek alınması zor bir sanatçı olduğundan alanında yalnız kaldığı 
Cevap: D     
 
 
8.SORU:  
Verilen metin dikkatle incelendiğinde B seçeneğindeki ‘’ Kurmaca eserler, gerçek dünyayla bağlantılı olmadığı için 
insana hiçbir fayda sağlamaz.’’ yargısına ulaşılamadığı görülür. 
 Cevap: B     
 
 
 
TEST 7 
 
1.SORU:  
Verilen metnin konusunun B seçeneğindeki ‘’ Standartlara uygun oyuncak seçimi’’ olduğu görülür. 
Cevap: B   
 
2.SORU:  
Verilen metnin konusunun B seçeneğindeki ‘’ Saygının toplum hayatındaki önemi’’  olduğu görülür.  
Cevap: B  
 
3.SORU:  
Verilen metinler tek tek incelendiğinde B seçeneğindeki konunun diğerlerinden farklı olduğu görülür.  
Cevap: B    
 
 
4.SORU:  
Verilen metin incelendiğinde konusunun C seçeneğindeki ‘’ Afrika’yı bekleyen kurak gelecek’’ ifadesi olduğu görülür. 
Cevap: C   
 
5.SORU:  
Verilen metin söz ettiği durum C seçeneğinde geçen ‘’ Uyku öğrenme ilişkisi’’ olduğu görülür. 
 Cevap: C   
 
6.SORU:  
Metin dikkatle okunduğunda konusunun A seçeneğindeki I numaralı cümlede geçen ‘’ Güler yüzlü olmanın önemi’’ 
olduğu görülür. 
Cevap: A     
 
7.SORU:  
Metnin geneline bakıldığında konusunun C seçeneğindeki ‘’ Tüketici haklarının korunması’’ olduğu görülür. 
Cevap: C   
 
8.SORU:  
Verilen metnin tamamına bakıldığında konusunun B seçeneğindeki ‘’ Türkçenin kullanımıyla ilgili değerlendirme’’ 
olduğu görülür. 
 Cevap: B  
 
9.SORU:  



Genel olarak metnin bütününe bakıldığında yazarın B seçeneğindeki ‘’ Her canlının kendine özgü kokusu olduğu’’ nu 
anlattığı bilgisine ulaşılır. 
Cevap: B  
 
TEST 8 
 
1.SORU: 
Verilen metin okunduğunda bu metinle özdeş konuya sahip olan seçeneğin C seçeneğindeki ‘’ Kalabalıklaşan 
dünyamız nedeniyle her gün daha fazla tüketilen su, orman, petrol gibi doğal kaynakları geri dönüşüm ile daha uzun 
süre kullanabiliriz. Tekrar değerlendirilebilen atıkları geri dönüştürerek, doğal kaynaklarımızı tüketmeden yeni 
ürünler elde edebiliriz. Örneğin bir ton kâğıdın geri dönüşümüyle 17 ağacın kesilmesini önleyebilir, plastik atıkların 
geri dönüşümüyle de petrolden tasarruf edebiliriz.’’ olduğu görülür. 
 Cevap: C   
 
2.SORU:  
Verilen metnin konusunu ortaya koyan C seçeneğindeki ‘’ Müziğin insan sağılığı üzerindeki etkisi’’ olduğu görülür. 
Cevap: C   
 
3.SORU:  
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın sanat anlayışını veren bu metin incelendiğinde Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın yazdığı konulara 
ait olamayan şiir C seçeneğinde şu şekilde verilmiştir:  
‘’ Ilık bir su gibidir içimde yalnızlığım, 
Yalnızlığım, ruhumda uzak bir ses gibidir. 
Her sabah ufuklardan mavi şarkılar gelir. 
Ve her sabah ürperir içimde yalnızlığım’’ 
Cevap: C  
 
 
4.SORU:  
Metin incelediğinde bu metnin konusunun A seçeneğinde verilen ‘’ Zaman yönetimi’’ olduğu görülür. 
Cevap: A   
 
5.SORU:  
Konu; bir yazının duygu, düşünce ve olayını oluşturur. Bir bakıma anlatılmak istenileni özetlemektir. Buna göre 
verilen metin incelediğinde metnin konusunun A seçeneğindeki ‘’ Teknolojinin çocukların gelişimi ve sağlığı 
üzerindeki etkisi’’ olduğu görülür. 
Cevap: A   
 
6.SORU:  
Verilen metne bakıldığında metnin konusunun B seçeneğinde geçen ‘’ İletişimde beden dilinin önemi’’ olduğu 
anlaşılır. 
Cevap: B   
 
 
7.SORU:  
Verilen metinlere bakıldığında, 
Mavi renkle verilen metnin konusu C seçeneğinde şu şekilde verilmiştir: ‘’ Büyük düşünmenin başarıyla ilişkisi’’ 
Kırmızı renkle verilen metnin konusu B seçeneğinde şu şekilde belirtilmiştir: ‘’ Hedef belirlemenin başarıya katkısı’’ 
Yeşil renkle verilen metnin konusu A seçeneğinde şöyle verilmiştir: ‘’ Cesaretli olmanın önemi’’ 
Ancak D seçeneğinde verilen konu herhangi bir metnin konusunu olmamıştır. 
Cevap: D   
 
8.SORU:  
Verilen metne bakıldığında yazarın bahsettiği şey C seçeneğinde ‘’ Türk kültüründe su araçlarının yeri’’ olarak 
verilmiştir. 
Cevap: C 



 
9.SORU:  
Metne bakıldığında bu metnin konusunu B seçeneğindeki ‘’ Zihinsel sağlığın önemi’’ olduğu görülür. 
Cevap: C    
 
10.SORU:  
Verilen metinlere bakıldığında, 
Mavi renkle verilen metnin konusu B seçeneğinde şöyle belirtilmiştir: ‘’ Sanatçının toplumuyla iç içe olması 
gerektiği'’ 
Sarı renkle verilen metnin konusu C seçeneğinde şu şekilde verilmiştir: ‘’ Kitap sevgisi ile satışı arasındaki ilişki’’ 
Yeşil renkle verilen metnin konusu A seçeneğinde şu şekilde verilmiştir: ‘’ Sade dille yazılan eserlerin kalıcılığı’’ 
Ancak D seçeneğinde ifade edilen konu verilen herhangi bir metnin konusu olmamıştır. 
Cevap: D   
 
TEST 9 
 
1.SORU:  
Başlık, anlatılanları özetleyen kelimelere denir. Başlık, bir veya birkaç kelimeden oluşabilir. Bir metnin başlığı, bize 
konunun içeriği hakkında ipucu verir. 
Verilen metne bakıldığında metnin başlığı B seçeneğindeki ‘’ İpek Yolu’nun Tarihteki Önemi’’ olduğu görülür. 
Cevap: B   
 
2.SORU:  
Metnin geneline bakıldığında en uygun başlığın C seçeneğindeki ‘’ Mutluluğa Giden Yol’’ olduğu görülür. 
 Cevap: C  
 
3.SORU:  
Verilen şiirin bütününe bakıldığında bu şiir için en uygun başlığın B seçeneğindeki ‘’ Memleketim ve Bahar’’ olduğu 
görülür. 
 Cevap: B   
 
 
4.SORU:  
Her üç metnin geneline bakıldığında bu üç metin için de olabilecek başlık B seçeneğinde ‘’ Bizler Ne Yapabiliriz?’’ 
şeklinde verilmiş olduğu görülür. 
 Cevap: B     
 
 
5.SORU:  
Metnin geneline bakıldığında D seçeneğinde geçen ‘’bozkır’’ kelimesinin metnin anahtar kelimelerinden biri 
olmadığı anlaşılır. 
Cevap: D  
 
 
6.SORU: 
Verilen metin için seçilebilecek en uygun başlık C seçeneğinde verilen ‘’Geleceğin Otomobili’’ başlığı olduğu görülür.  
Cevap: C   
 
7.SORU:  
Anahtar sözcük, paragrafın konusu hakkında bilgi veren kelimedir. Paragraf, bu kelimeler etrafında şekillenir ve 
anlam kazanır. 
Metin incelendiğinde D seçeneğindeki ‘’aydınlatma’’ kelimesinin metnin anahtar sözcüğü olmadığı görülür. 
Cevap: D    
 
 
 



8.SORU:  
Bu metne verilebilecek en uygun başlık C seçeneğinde geçen ‘’ Ağaç Gövdesindeki Su’’ başlığı olduğu görülür. 
 
 Cevap: C  
9.SORU:  
Verilen metne bakıldığında D seçeneğinde geçen ‘’soluk almak’’ metnin anahtar sözcüklerinden biri olmadığı 
görülür. 
Cevap: D  
 
10.SORU:  
Metnin tamamına bakıldığında bu metnin başlığı C seçeneğinde geçen ‘’ Sınav Kaygısını Azaltma Teknikleri’’ başlığı 
olduğu görülür. 
 Cevap: C   
 
 
TEST 10 
 
 
1.SORU: 
Verilen üç metin incelediğinde bu üç metin için ortak başlık A seçeneğinde geçen ‘’ Türklerin Uzay Serüveni’’ başlığı 
olduğu görülür. 
Cevap: A    
 
 
2.SORU: 
Anahtar sözcük, paragrafın konusu hakkında bilgi veren kelimedir. Paragraf, bu kelimeler etrafında şekillenir ve 
anlam kazanır. 
Verilen metne bakıldığında C seçeneğinde geçen ‘’yolcu sepeti’’ bu metnin anahtar sözcüklerinden biri olmadığı 
görülür. 
Cevap: C  
    
3.SORU:  
Başlık; bir yazının neyi anlattığı ya da bu yazının yazılma gerekçesini sezdirecek bir özellik gösterir. 
Buna göre verilen metne bakıldığında bu metnin başlığının B seçeneğinde geçen ‘’ Baoblar ve Özellikleri’’ olduğu görülür. 
Cevap: B    
 
4.SORU:  
Bu metne bakıldığında bu metin için en uygun başlık C seçeneğinde geçen ‘’ Unutulmayan Anlar’’ başlığı olduğu görülür. 
Cevap: C   
 
5.SORU:  
Verilen metinlere ve bununla ilgili anahtar kelime eşleştirmelerine bakıldığında C seçeneğinde geçen metin için 
verilen anahtar sözcükler yanlış olarak verilmiştir. Burada ‘’fotoğraf’’ kelimesinin ‘’yazar’’ kelimesinin yerine 
geçmesi gerektiği görülür. 
Cevap: C   
 
6.SORU:  
Bu metne bakıldığında metin için en uygun başlığın A seçeneğinde geçen ‘’İletişim Tarihi’’ olduğu anlaşılır. 
Cevap: A    
 
7.SORU:  
Şiirler; insanların duygularını, düşüncelerini, umutlarını anlatan dizelerden oluşan sözcükler topluluğudur. 
Buna göre konusunun ‘’özlem, yalnızlık, ayrılık’’ olmayan şiir D seçeneğinde geçen şu şiirdir: 
‘’ Suları tanıdım mı bilmiyorum 
Yalandı bütün sustuğum akşamlar yalan 
Ben de yaşadım bir zamanlar 



Parklar, çoktan kül oldu şimdi’’ 
Cevap: D     
 
8.SORU:  
Bu metinde geçen anahtar kelimelere bakıldığında C seçeneğinde geçen ‘’takas’’ kelimesinin metnin anahtar 
kelimelerinden biri olmadığı görülür. 
Cevap: C  
 
9.SORU:  
Verilen metnin tamamına bakıldığında B seçeneğinde geçen ‘’Yaşlı Dostu Robotlar’’ başlığının bu metnin başlığı 
olduğu görülür. 
Cevap: B   
 
 
 
10.SORU:  
Bu metnin geneline bakıldığında metinde geçen anahtar kelimeler B seçeneğinde ‘’kilim, motif’’ olarak birlikte 
verilmiştir. 
Cevap: B    
 
11.SORU:  
Parçanın tamamına bakıldığında bu parçaya en uygun başlığın B seçeneğinde geçen ‘’ Çevirmenlerin Görevleri’’ 
olduğu görülür. 
Cevap: B    
 
 
 
TEST 11 
 
 
1.SORU: 
Röportaja bakıldığında eğitimle ilgili verilen cevaplar incelediğinde C seçeneğinde geçen III numaralı soruya verilen 
cevabın soruya uygun olmadığı görülür.  
Cevap: C   
 
2.SORU:  
Gazeteci ve tarihçi arasında geçen bu diyalogda boş bırakılan yerlere sırasıyla D seçeneğindeki şu ifadeler gelmelidir: 
(I) Tarihin nasıl bir tanımı yapılabilir? 
(II) Tarihin olayları işleyişinde nelere dikkat edilir? 
Cevap: D   
 
3.SORU:  
Sunucunun sormuş olduğu soruya bakıldığında yazar C seçeneğinde geçen şu ifadeleri kullanırsa eserin içeriğine 
önem verdiği sonuca ulaşılır: 
‘’ İster roman ister şiir isterse hikâye olsun nasıl anlattığından ziyade ne anlattığına önem vermek gerekir. 
Eserlerimde anlattığım konuya dikkat ettiğim içim cümlelerim dağınık ve devriktir. Fakat eserlerimdeki konu her 
zaman derli topludur’’ 
Cevap: C   
 
4.SORU: 
“Çevre kirliliğine çözüm önerileri neler olabilir?’’ sorusuna verilemeyecek cevap D seçeneğinde geçen şu metindir:  
‘’ Yaşam alanlarımızı geri dönülmez bir şekilde etkileyen çevre kirliliği; hava kirliliği, gürültü kirliliği, su ve toprak 
kirliliği olmak üzere çeşitli türleri vardır. En tehlikeli olanı ise nükleer kirliliktir.’’ 
Cevap: D    
 



5.SORU:  
Metnin tamamına bakıldığında C seçeneğinde geçen sorunun cevabı olmadığı görülür 
 Cevap: B     
TEST 12 
 
1.SORU:  
Sorulan sorulara ve verilen cevaplara bakıldığında doğru eşleştirmenin B seçeneğinde geçen eşleştirme (1=a, 2=c, 
3=b) olduğu görülür.  
Cevap: B   
 
2.SORU:  
Metnin tamamına bakıldığında A seçeneğinde sorulan ‘’ Ergenlik döneminde çocuklara nasıl yaklaşılmalı?’’ sorusuna 
verilmiş cevap olduğu anlaşılır. 
Cevap: A   
 
3.SORU: 
Verilen metin dikkatle incelendiğinde D seçeneğinde geçen şu sorunun cevabının olmadığı görülür: ‘’ Aile içindeki 
iletişimin çocuğun dil gelişimi üzerine etkileri nelerdir?’’  
Cevap: D    
 
 
4.SORU:  
Verilen diyalogda boş bırakılan soru işareti kısmına gelmesi gereken sorunun B seçeneğinde geçen ‘’ Karikatür çizerken 
nelere dikkat etmek gerekir?’’  sorusu olduğu görülür. 
Cevap: B     
 
 
5.SORU:  
✔ Karıncaların en önemli özellikleri nelerdir? (B seçeneği) 
✔ Bütün karıncaları zararsız diye tanımlayabilir miyiz? (D seçeneği) 
✔ Karıncalar nasıl beslenir? (C seçeneği) 
İle eşleşmektedir ancak A seçeneğinde geçen cevap verilen herhangi bir sorunun cevabı değildir. 
Cevap: A   
 
 
 
TEST 13 
 
1.SORU:  
Metnin tamamına bakıldığında D seçeneğinde geçen ‘’tatma’’ duyusuna ait herhangi bir işaretin olmadığı görülür.  
Cevap: D   
 
2.SORU:  
Verilen metinde bahsedilen yazarla ilgili olarak B seçeneğinde geçen  ‘’ Sürekli kendini yenileyerek daha iyi eserler 
vermeye özen gösterir.’’ ifadesi söylenebilir. 
Cevap: B   
 
3.SORU:  
Kendini bu paragrafta olduğu gibi tanıtan bir sanatçının yazabileceği metin D seçeneğinde geçen ‘’ Küçük bir şehirde 
yaşayan Ömer, kendi hâlinde bir işçidir. Kimseye karışmaz, evden işe, işten eve bir hayatı olan birisidir. 
İş dışında arta kalan zamanı da ailesiyle geçirir. Tek düşündüğü çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamaktır.’’ metin 
olduğu görülür. 
Cevap: D   
 
 
 



 
 
 
4.SORU: 
Metnin tamamına bakıldığında bu metinde ağır basan duygunun B seçeneğindeki ‘’özlem’’ olduğu anlaşılır. 
Cevap: B   
   
5.SORU: 
Verilen metinlerin tamamına bakıldığında ‘’korku, dokunma, görme, merak’’ gibi duygu ve duyuların tamamının yer 
aldığı metin A seçeneğindeki şu şekilde verilmiştir: ‘’ İnsanı bazen üşütecek kadar soğuk olan rüzgârı karşımıza almış, 
dar yolların olduğu dağa doğru yola çıkmıştık. Kaybolan köpeği bulmak için çıktığımız bu yolculukta herkesin aklında 
köpeği bulup bulamamanın korkusu vardı. İleriden gelen sesi duyan herkes merakla o yöne doğru koştular.’’  
Cevap: A   
 
 
TEST 14 
 
1.SORU:  
Metin incelediğinde bu metinde ayrıntısı verilmeyen duyu C seçeneğinde geçen ‘’tatma’’ duyusu olduğu anlaşılır. 
Cevap: C 
 
2.SORU:  
Duyular, metindeki anlatımı güçlendirmek için kullanılır. Her yazar, eserlerinde en az bir tane duyudan faydalanır. 
Verilen metinler ve eşleştikleri duyular dikkate alındığında B seçeneğinde geçen ‘’ Çalışmaktan çok yorulmuştuk. 
Yaylanın başına yerleştirilmiş küçük bir lokantada yemek öncesi ayranlarımızı içince sanki yeniden dirilmiş gibi 
olduk. Yorgunluğun üstüne bu ayranlar ilaç gibi gelmişti. (Dokunma)’’ metninde dokunmanın olmadığı görülür. 
Cevap: B   
 
3.SORU:  
Metne iyice bakıldığında be metinde ayrıntıların seçiminde kullanılan duyuların D seçeneğinde geçen ‘’görme-
koklama’’ duyuları olduğu görülür. 
Cevap: D    
 
 
4.SORU:  
Metin dikkatli bir şekilde incelendiğinde bu metinle ilgili olarak C seçeneğinde geçen ‘’ Metinde geçen karakter 
olaylara iyimser gözle bakmaktadır.’’ ifadesinin söylenemeyeceği anlaşılır. 
Cevap: C   
   
5.SORU:  
Nefret, sevinç, korku, mutluluk ve karamsarlık gibi duygular metinlerin içinde yer alır. Yazar, metin içerisinde bazen 
birden fazla duyguya yer verir. 
A, B ve C seçeneklerinde sevinç duygusu ağır basar ancak D seçeneğindeki ‘’ Duvarları yıkılmış, boyaları dökülmüş 
bakımsızlıktan harap olmuş bu ev benim çocukluğumun geçtiği evdi. Burada ne anılar biriktirdim, ne güzel günler 
yaşadım. O güzel günleri hiçbir yerde bulamadım. Hepsi gözümde tütüyor.’’ metninde özlem duygusu ağır 
basmaktadır.  
Cevap: D    
 
 
TEST 15 
 
1.SORU:  
Hikâye Unsurları 
Kişiler: Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayan insanlardır. 
Yer: Olayın yaşandığı çevre veya mekândır. 
Zaman: Olayın yaşandığı dönem, mevsim ya da gündür. 



Olay: Hikâyede üzerinde söz söylenen yaşantı ya da durumdur  
Verilen metnin devamında D seçeneğindeki ‘Ben de kendimi üzgün hissettim. Çünkü ahırdan üzgün bir şekilde 
çıktım. Sevdiğim dostumun canı yanmıştı. Nasıl üzgün olmayayım ki?’’ ile devam ettirilirse hikâyenin geçtiği yerin 
belirtilmiş olduğu görülür. 
Cevap: D  
 
2.SORU:  
Metin incelendiğinde bu metinle ilgili verilen bilgilerin B seçeneğinde geçen I ve IV numaralı cümlelerde doğru 
olarak verildiği görülür. 
Cevap: B  
 
3.SORU:  
Olay: Köye gelen yabancının köy halkına yardım etmesi 
Kişiler: Muhtar, Kerem 
Yer: Köy 
Zaman: Kış 
Anlatıcı: 3. ağızdan anlatım 
Bu hikâye unsurlarının tamamının içinde olduğu metin D seçeneğindeki metindir. 
Cevap: D   
 
4.SORU:  
Dorothy, evin avlusundaki kapıda durup etrafına baktığında görebildiği tek şey her yönde uzanan geniş, kül rengi 
çayırlardı. Dört bir yandan ufka dek uzanan bu düz arazinin görüntüsünün tekdüzeliğini bozan ne bir ağaç ne de bir 
ev vardı. Güneş; çapalanmış toprağı pişirmiş ve gri, çatlaklarla dolu bir yığın hâline getirmişti. 
Verilen bu metinde belirgin olmayan hikâye unsuru zamandır.  Bu metinle aynı hikâye unsurunun belirgin olmadığı 
metin A seçeneğinde geçen metindir. 
Cevap: A     
 
 
5.SORU:  
Adamın biri, tek başına parkta oturuyor, başı ellerinin arasında kara kara düşünüyordu. ( A seçeneği) 
Adamın biri, tek başına parkta oturuyor, başı ellerinin arasında kara kara düşünüyordu. (Burada B seçeneğine de 
ulaşılır.) 
O sırada önünde yaşlı bir adam durdu. (B seçeneği) 
Zaten parka da can sıkıntısını biraz hafifletmek için gelmişti. (C seçeneği) 
Ancak altı çizili kısımlardan D seçeneğinde geçen zaman unsuruyla ilgili bir bilgiye ulaşılamadığı görülür. 
 Cevap: D    
 
 
6.SORU:  
Verilen seçeneklerdeki metinler incelendiğinde C seçeneğinde geçen ‘’ Eski zamanlarda yaşlı bir adam ile oğlu 
yaşarmış. Yoksulluk içinde kıt kanat geçinirlermiş. Yoksul olmalarına yoksullarmış ama çok da güzel bir atları varmış. 
Beyaz renkli, dillere destan bir atmış bu. Hatta Bey bile ata alıcı olmuş, karşılığında bir sürü altın teklif etmiş. Ne var 
ki yaşlı adam, atını satmamış. Her seferinde “Bu at, sadece bir at değil benim için. Bir dosttur bu at. İnsan hiç 
dostunu satar mı?” dermiş. Bir sabah uyanmışlar ki at yok! Komşular, yaşlı adamın başına toplanmış, söylenmeye 
başlamışlar. (Yer)’’ metinde yay ayraç içinde belirtilen unsurun metnin içinde olmadığı görülür. 
Cevap: C 
 
7.SORU:  
Mahmut Bey’in etkinlikte vermiş olduğu metnin hikâye unsurları C seçeneğinde şu şekilde doğru olarak verilmiştir: 
Kahramanlar: Ranga Guru ve öğrencisi Raciçi 
Yer: Hindistan’daki şehirlerden biri 
Zaman: Belirsiz 
Olay: Ranga Guru’nun öğrencisi olan Raciçi’nin resimlerini sergilemesi ve bu resimlere halk tarafından verilen 
tepkiler 
Cevap: C 
 



 
TEST 16 
 
1.SORU:  
Hikâyede olayın yaşandığı dönem, mevsim veya belli bir zaman aralığına ‘’hikâyenin zaman unsuru’’ denir. 
Zaman unsuru, bazı olaylarda belirginken bazılarında ise belirgin değildir. 
Bu bilgiye göre D seçeneğinde geçen ‘’ Jonathan başını salladı. Birkaç gün öbür martılar gibi davranmaya çalıştı; 
gerçekten uğraştı, iskelelerde, balıkçı teknelerinin çevresinde çığlıklar atıp sürüyle kavgalara girişti. Akşam 
saatlerinde bu işi başarabileceğini umuyordu. Güneş battı, her tarafı karanlık basmaya başladı. Balık ve ekmek 
yığınlarına dalıp çıktı ama yürütemedi. En sonunda bir kenara çekildi, düşündü ve ne yapacağına karar verdi.’’  
Metninde zaman unsuru ‘’akşam saatlerinde’’ olarak belirginlik göstermektedir. 
Cevap: D  
 
2.SORU:  
Verilen metinde altı çizili bölümlerden hareketle B seçeneğinde geçen ‘’olay-zaman’’ unsurlarının oluşturduğu 
görülmektedir. 
Cevap: B  
 
 
3.SORU:  
Verilen metin incelendiğinde bu metinle ilgili olarak A seçeneğindeki ‘’ Olay, birden çok yerde geçmektedir.’’ 
bilgisine ulaşılamadığı görülür.  
Cevap: A   
 
4.SORU:  
Metin iyice okunduğunda bu metinle ilgili olarak C seçeneğinde geçen numaralanmış şu bilgilerin yanlış olduğu 
görülür: 
I. Zaman unsuru belirgindir. 
III. Olayın kahramanı bizzat olayı anlatan kişidir. 
Cevap: C   
 
5.SORU:  
Metin dikkatle okunduğunda bu hikâyede belirgin olmayan unsurun B seçeneğinde geçen ‘’zaman’’ unsurunun 
olduğu görülür. 
Cevap: B    
 
6. SORU: 
C seçeneğinde geçen ‘’Eminim fark etmişsinizdir; pahalı görünen bardakların tümü alındı ve geriye ucuz görünümlü, 
sade bardaklar kaldı. Kendiniz için en iyi olanı istemeniz elbette normal bir durum. Ne var ki aslında sizin stresinizin 
ve problemlerinizin kaynağı tam da bu durumdan kaynaklanıyor. Gerçekte bardağın kendisi, kahvenin kalitesine 
hiçbir şey katmaz. Çoğu zaman sadece daha pahalıdır ve hatta bazı durumlarda da içtiğimizi saklar. (Yer)’’ 
Bu metinde altı çizilen kısım için yay ayraç içinde verilen unsur yanlış verilmiştir.  
Cevap: C     
 
 
TEST 17 
 
 
 
1.SORU:  
Verilen metinlerde sözü edilen uluslararası sınavlarla ilgili olarak söylenen A seçeneğinde ‘’ Akademisyen ve 
uzmanların PISA ve TIMMS sınavlarının içeriğine ve kapsamına ilişkin görüş ve bilgiler yer almaktadır.’’ şeklinde 
doğru olarak verildiği görülür. 
Cevap: A   
 



 
2.SORU:  
Verilen her iki metin de dikkatlice okunduğunda bu iki metnin ortak başlığı B seçeneğinde verilen ‘’ Eğitim Kalitesini 
Arttırma Arayışları’’ adlı başlık olduğu görülür. 
 Cevap: B   
 
3.SORU:  
Her iki metin de incelendiğinde C seçeneğinde verilen ‘’ Her iki roman da herkesin anlayabileceği açık ve anlaşılır bir 
dille yazılmıştır.’’ ifadesi bu metinlerde sözü edilen eserlerin ortak özelliklerinden biri olmadığı görülür. 
Cevap: C    
 
4.SORU:  
Verilen metinler incelendiğinde D seçeneğinde geçen ‘’sadık olmaları’’ ifadesi verilen metinlerin ortak özelliği 
olmadığı görülür. 
Cevap: D    
 
 
TEST 18 
 
 
1.SORU:  
Verilen metinlerin sonuna A seçeneğindeki ‘’ bilgilerin herkes tarafından açıkça bilinmesini engellemek’’  ifadesi 
getirilirse metnin anlam bütünlüğü sağlanmış olur. 
Cevap: A   
 
2.SORU:  
Lale ve Zambak çiçeklerinin anlatıldığı metinlere bakıldığında C seçeneğinde geçen ‘’ Uzun süre yaşayan bitkilerdir.’’ 
İfadesinin sözü edilen çiçeklerin ortak özelliği olmadığı görülür. 
 Cevap: C   
 
3.SORU:  
Verilen bilgilere bakıldığında bu iki metinden çıkarılabilecek ortak yargı C seçeneğinde şu şekilde verilmiştir: 
‘’Medreseyi yaptıranlar, medreseye adını da vermiştir.’’ 
Cevap: C    
 
4.SORU:  
Her iki metne de bakıldığında bu metinlerde D seçeneğinde verilen numaralanmış şu soruların ortak olduğu görülür: 
III. Eser kime sunulmuştur? 
IV. Eser, ne zaman yazılmıştır? 
Cevap: D     
 
 
TEST 19 
 
 
1.SORU:  
Medya metnine bakıldığında metnin yazılış amacının D seçeneğinde geçen ‘’bilgilendirme’’ olduğu anlaşılır. 
Cevap: D   
 
2.SORU:  
İkna etme; başkalarının fikirlerini, düşüncelerini, eylemlerini ve kararlarını değiştirmeye çalışma becerisidir. 
Okurun güvenini sağlayacak söylemler; ikna edici gerekçeler ve görüşler sıralanır, örnekler verilir. Bu bilgiyi örneklendiren 
medya metni B seçeneğinde verilmiştir.  
Cevap: B   
 



 
3.SORU:  
Metne iyice bakıldığında bu metnin yazılış amacı A seçeneğinde ‘’bilgi aktarma’’ olarak verildiği görülür 
Cevap: A    
 
4.SORU:  
Verilen medya metnine bakıldığında bu medya metninin yazılış amacı C seçeneğinde verilen ‘’olay yorumla-ikna 
etme’’ olduğu görülür.. 
Cevap: C  
 
5.SORU:  
Medya metnine bakıldığında bu medya metninin yazılış amacı C seçeneğinde verilen ‘’bilgilendirme-olay 
yorumlama’’ olduğu görülür. 
Cevap: C   
 
6.SORU:  
Japon bilim insanları, fosilleşmiş kemikleri 72 milyon yıl önceye ait toprak katmanında bulunan ördek gagalı 
dinozoru “yeni bir tür” olarak kayda geçirdi. Yıllar süren analiz sonucunda fosilleşmiş kemiklerin 
“Hadrosauride” türünde ördek gagalı otobur bir dinozora ait olduğu tespit edildi. 8 metre uzunluğunda ve 4-6 ton 
ağırlığına sahip olduğu hesaplanan dinozor keşfinin türünün ilk keşfi olduğu kaydedildi. 
Bu metne bakıldığında yazılış amacının ‘’bilgilendirme’’ olduğu görülür. 
Verilen seçeneklerde ise A seçeneğindeki metnin yazılış amacının ‘’bilgilendirme’’ olmadığı görülür.  
Cevap: A    
 
7.SORU: 
Verilen medya metninin yazılış amacı B seçeneğinde geçen ‘’bilgi verme-olay yorumla’’ olduğu görülür. 
Cevap: B     
 
8.SORU:  
Medya metni incelediğinde bu medya metninin yazılış amacı A seçeneğinde geçen ‘’eğlendirme-bilgi verme’’ olduğu 
görülür. 
Cevap: A 
 
  
TEST 20 
 
 
1.SORU:  
Burhan’ın horozuyla ilgili durumu arkadaşlarına anlatması ve anlatmasıyla ortaya çıkan durum ve durum öneriler ile 
yorumlar hakkında tabloda bilgiler verilmiştir. 
Verilen bilgilerden hareketle Burhan’ın öğrenmek istediği şey A seçeneğinde verilen ‘’Horozuna ilaç verip 
vermeyeceği’’ olduğu görülür. 
Cevap: A   
 
2.SORU:  
Burhan’ın horozuyla ilgili durumu arkadaşlarına anlatması ve anlatmasıyla ortaya çıkan durum ve durum öneriler ile 
yorumlar hakkında tabloda bilgiler verilmiştir. 
Burhan’ın bu durumu arkadaşlarına anlatmasının nedeni B seçeneğinde geçen ‘’ Horozuna kısa sürede çözüm 
bulmak istemektedir.’’ İfadesi olduğu görülür. 
Cevap: B    
 
3.SORU: 
Burhan’ın sorununa C seçeneğinde geçen  şu arkadaşları tavsiye ya da çözümle ilgili bir yorumda bulunmamıştır: 
II. Eylül 
IV. Mahmut  
 



Cevap: C     
 
4.SORU:  
Verilen bilgiler incelendiğinde evi alacak kişinin ‘’emlakçı, müteahhit, apartman yöneticisi ve mühendis’’ ile yapacağı 
görüşme öncesi hazırladığı sorulardan şunların cevabını görüşme sonrasında net olarak alamamıştır: 
II. Tavanımızdan su akmamak için ne gibi önlemler alınmıştır? 
III. Apartmanın otoparkında bize ait bir yer var mı? 
 Cevap: B   
 
 
5.SORU:  
Verilen bilgilere bakıldığında 20 Mart 2010 yılında ve sonrasında bu apartmanla ilgili C seçeneğinde geçen ‘’Otopark 
sorunu ortaya çıkmıştır.’’ sorunu olduğu görülür. 
Cevap: C 
 
6.SORU:  
1. ve 2. araştırmalara bakıldığında araştırmalarda bahsedilen bilim insanları ve Maahmoud Demikoren C 
seçeneğinde geçen ‘’ Avrupalıların 18. yüzyılda buraya ayak bastıkları’’ konusunda aynı görüşte oldukları görülür. 
Cevap: C 
 
7.SORU:  
Araştırmalara bakıldığında Rogers ve Tetty konuyla ilgili teorilerini B seçeneğinde verilen ‘’1830’’ tarihinde 
yayımlamışlardır. 
Cevap: B   
 
8.SORU:  
İkinci araştırmada altı çizili ‘’buraya’’ sözcüğüyle kastedilen B seçeneğinde verilen ‘’Meksika’’ ülkesidir.  
Cevap: B   
 
9.SORU:  
Verilen metne bakıldığında göçmen balıklarının göç etme sürelerinin farlılık göstermesinin temel etkeni B 
seçeneğinde verilen ‘’suyun özelliği’’ olduğu görülür. 
Cevap: B   
 
 
10.SORU:  
Verilen bilgilerden ve haritadan hareketle numaralanmış bilgilerden A seçeneğindeki şu bilgi kesin olarak 
söylenemez: 
I. Son on beş yıl içinde kuzeye doğru göç eden göçmen balıklarının sayısında azalma olduğu görülmektedir. 
Cevap: A 
 
 
  PARAGRAFIN YAPI YÖNÜ | PARAGRAFIN BÖLÜMLERİ 
 
 
TEST 1 
 
1.SORU:  
Verilen metinler giriş, gelişme ve sonuç olarak sıralanmak istenildiğinde D seçeneğinde doğru sıralamanın olduğunu 
görmüş oluruz. 
Cevap: D  
 
2.SORU:  
Numaralı bir şekilde verilen cümlelere bakıldığında B seçeneğinde geçen II numaralı cümlenin giriş cümlesi olmaya 
uygun olduğu görülür. 
Cevap: B   



 
3.SORU:  
Verilen cümlelere bakıldığında kurallı ve anlamlı bir paragrafın oluşturulması için D seçeneğinde geçen şu cümlelerin 
gelişme cümleleri olduğu görülür: 
III. Bu nedenle susuzluk ve sıcaklıkla çok iyi başa çıkar. 
IV. Son yıllarda sıcaklıkların ve susuzluğun artması bu bitkinin bahçelerde özel olarak yetiştirilmesine de neden oldu. 
Cevap: D    
 
4.SORU:  
Bir paragrafın ilk cümlesi, o paragrafın giriş cümlesidir ve giriş cümlesinde paragrafta anlatılacak olan konuya giriş 
yapılır. Giriş cümlesinde bir önceki cümleyi bağlayan ''fakat, lâkin, yani…'' gibi bağlaçlar kullanılmaz ve kendinden 
önceki bir yargının varlığını göstermez.  
Bu bilgiye göre numaralanmış cümlelere bakıldığında D seçeneğindeki şu cümlenin giriş cümlesine uygun olmadığı 
görülür:  
IV. Bu olaylar, insanlarımızın henüz eğlenmeyi bilmediğini gösterdi. 
Cevap: D    
 
5.SORU:  
Verilen metne bakıldığında bu metnin giriş cümlesi D seçeneğinde geçen ‘’ İnsanlar, kendi durumu dışındaki olaylara ve 
düşüncelere farklı bakar.’’ cümlesi olduğu görülür. 
Cevap: D  
 
6.SORU: 
Metnin boşluktan sonraki kısmı okunduğunda bu boşluğa getirilmesi gereken cümlenin C seçeneğinde geçen ‘’ 
Nasrettin Hoca hayalci değil, gerçekçidir.’’ cümlesi olduğu görülür. 
Cevap: C   
 
7.SORU:  
Giriş için B seçeneği, 
Gelişme için A seçeneği, 
Sonuç için C seçeneğinin olduğu görülür. Ancak D seçeneği bunların dışında kalmaktadır. 
 Cevap: D   
 
 
 
8.SORU:  
Seçeneklere bakıldığı zaman verilen cümleler ile yay ayraç içinde belirtilen kısımlardan D seçeneğinde geçen ‘’ Dede 
Korkut Hikâyeleri ise destandan öyküye geçişin en özgün ürünleri arasındadır. Onlarda destan özellikleri ağır basar.’’  
cümle yay ayraç içinde belirtildiği gibi bir giriş cümlesi değildir. 
Cevap: D   
 
9.SORU:  
Paragrafın sonuç bölümü, paragrafta anlatılan düşünce ile ilgili son sözün söylendiği bölümdür. Bu bölümde ana 
düşünce verilebilir ya da parçada işlenen düşünceler özetlenebilir. 
Buna göre, 
‘’İyi yazı, iyi düşünceden doğar. Bunun için yazmadan önce iyi düşünmeliyiz. Görgülerimiz, deneyimlerimiz üzerine 
kurulan düşüncelerle yazma isteğimiz birleşirse o anlatım başarılı olur. Samimiyetten uzaklaştıkça anlatım özelliğini 
kaybeder.’’ metninin sonuç cümlesi C seçeneğinde geçen ‘’ Yazar, böylece okuru etkileyebilir.’’ cümlesinin 
olamayacağı görülür. 
Cevap: C   
 
10.SORU:  
Verilen bölümlere bakıldığında numaralı bölgelere gelmesi gereken sıralama B seçeneğinde şu şekilde verilmiştir: 
I=gelişme 
II=sonuç 
III=giriş 
 



Cevap: B   
11.SORU:  
Verilen görsel ile ilgili bir metin oluşturulmak istenildiğinde giriş cümlesi için seçeneklere baktığımızda C 
seçeneğinde geçen ‘’ Yeryüzünün karşı karşıya bulunduğu bu çevre sorunlarının küresel karakteri, insanlığın en 
büyük ortak endişesidir. 20. yüzyılda ortaya çıkan ve 21. yüzyılda da devam eden bu temel sorunlar; küresel ölçekte 
iklim değişikliği, sınır aşan su ve hava kirliliği, kimyasal kazalar, tehlikeli atıkların taşınması gibi şeklinde 
olabilmektedir. Çevre ile ilgili bu sorunlar, birçok kişinin ve bilim insanının dikkatlerini uluslararası çevre 
antlaşmalarına vermelerini sağlamıştır.’’ bölümü giriş bölümü için uygun olmayan bir bölüm olduğu görülür. 
Cevap: C   
 
 
 
TEST 2 
 
1.SORU:  
Metnin boşluktan sonraki kısmı dikkatli bir şekilde okunduğunda bu metnin başına gelebilecek cümleler B 
seçeneğinde geçen şu numaralı cümlelerdir: 
I. Yeni dönem romancıları, kaliteli eser ortaya koymaktan epey uzaktırlar. 
III. Günümüz romancıları, kısa sürede kaliteli romanlar ortaya koymak düşüncesindedirler. 
Cevap: B   
 
2.SORU:  
Numaralı şekilde verilen karışık cümleler anlamlı bir metin haline getirildiğinde sıralama şu şekilde olur: 
(IV) Bin bir derde deva olan ve her sabah yediğimiz balın oluşumu, arıların sabahın ilk ışıklarıyla çiçeklerden nektar 
toplamasıyla başlar. 
(III) Arılar, en iyi nektar kaynaklarını bulmak için olağanüstü görme ve koklama duyuları yardımıyla çiçeğin üzerine 
iniş yapar, sonrasında çiçekten nektarı çekmek için hortumunu kullanır. 
(I) Arıların topladığı nektar, enzimlerle karıştırılır ve ardından arının sindirimden ayrı olarak kullandığı bal karnında 
depolanır. 
(II) Yiyecek arama bittiğinde arı kovana geri döner ve nektarı daha sonra onu bal peteğinin balmumu hücresine 
bırakacak olan bir başka işçi arıya nakleder. 
Yukarda oluşan sıralamaya bakıldığında baştan üçüncü cümlenin A seçeneğinde geçen I numaralı cümle olduğu 
görülür. 
 Cevap: A   
 
3.SORU:  
Bu metnin anlam bütünlüğünü sağlamak için C seçeneğinde geçen II ve III numaralı cümlelerin yer değiştirmesi 
gerektiği görülür. 
Cevap: C    
 
4.SORU: 
Bu metnin düşünce akışı şu şekilde olmalıdır: 
‘’ Kurallar değişmez değildir, işlevlerini yitirdiklerinde kuralların değiştirilmeleri gerekir; aksi hâlde yine toplumsal 
işleyişi bozmaya başlar.’’ 
Cevap: C     
 
5.SORU:  
Bu metnin düşünce akışı şu şekilde olmalıdır: 
İnsan yaşamında bilim kadar sanat, sanat kadar da bilim gereklidir. Bilimin ilerlemesi, toplumun sanata bakışıyla 
yakından ilgilidir. Sanatla bilimin ilişkisi, insan yapısında birbirine bağlanır. Sanat ve bilim, insan çabasının ürünüdür. 
Her ikisi de toplumların kültür bağlamında bir anlam kazanır ve aynı kökene sahiptir. Sanat ve bilim etkinlikleri, 
günlük yaşam içinde bir zenginleşmeye yol açtığı için her zaman var olmuştur. Sanat, canlandırma; bilim, 
açıklamadır. İkisi arasındaki ayrım yalnızca yöntemlerindedir. 
Cevap: D   
 
 



 
6.SORU:  
Bu metnin anlam bütünlüğünün sağlanması için D seçeneğindeki II ve IV numaralı cümlelerin yer değiştirmesi 
gerekir. 
Cevap: D   
 
7.SORU:  
Metnin düşünce akışına göre düzenlenmiş hâli şu şekildedir: IV-III-II-I 
Cevap: B    
 
8.SORU:  
El yapımı dekorun yapım aşamasının doğru bir şekilde devam etmesi için boş bırakılan yere getirilmesi gereken 
cümle A seçeneğinde geçen ‘’ Daha sonra dörderli hazırlanan ağaç parçalarının üstten alta doğru kare oluşturacak 
şekilde birbirine monte edilir.’’ Cümlesi olduğu görülür. 
Cevap: A     
 
9.SORU:  
Cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenildiğinde doğru sıralama şu şekildedir: III-IV-I-II 
 Cevap: C     
 
10.SORU:  
Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilmesi gereken ifadeler A seçeneğinde verilen şu ifadelerdir: ‘’ 0-6 yaş 
grubundaki çocuklar için oyun tahmin ettiğimizden de önemlidir. -Oyun, çocuğun dilidir; iletişim biçimidir.’’ 
Cevap: A     
 
 
TEST 3 
 
1.SORU: 
Metnin bütününe bakıldığında bu metinde D seçeneğinde geçen IV numaralı cümlenin düşüncenin akışını bozduğu 
görülür. 
Cevap: D  
 
2.SORU: 
Bu parçada düşüncenin akışına bakıldığı zaman A seçeneğinde geçen I numaralı cümleden sonra “Ham maddelerin 
ilaca dönüşmesi bazı durumlarda bir yıldan fazla sürebiliyor.’’ cümlesi getirilmesi gerektiği görülür. 
Cevap: A   
 
3.SORU:  
Verilen paragraf anlam akışına göre ikiye bölündüğünde ikinci paragrafın B seçeneğinde verilen III numaralı 
cümleyle başlandığı görülür. 
 Cevap: B   
 
4.SORU:  
Bu parçanın anlamlı bir bütünlük oluşturması için B seçeneğinde verilen I ve III numaralı cümlelerin yer değiştirmesi 
gerektiği görülür.  
Cevap: B     
 
5.SORU:  
Bu parçada B seçeneğinde verilen II numaralı cümleden sonra “Özellikle romanlarında yer verdiği kahramanlar 
aracılığıyla kendi duygu ve düşüncelerini okura yansıtmıştır.” cümlesi getirilmelidir.  
Cevap: B 
 
6.SORU:  
Bu paragraf anlam akışına göre ikiye bölündüğünde ikinci paragraf C seçeneğinde verilen IV numaralı cümleyle 
başlar. 



Cevap: C   
7.SORU: 
Bu parçanın anlamlı bir bütünlük oluşturması için D seçeneğindeki II ve IV numaralı cümleler yer değiştirmelidir. 
Cevap: D    
 
8.SORU: 
Bu metinde C seçeneğinde verilen III numaralı cümle düşüncenin akışını bozmaktadır. 
Cevap: C   
 
9.SORU: 
Bu parçanın anlamlı bir bütünlük oluşturması için D seçeneğinde verilen III ve IV numaralı cümlelerin yer 
değiştirmesi gerekir. 
Cevap: D    
 
10.SORU: 
Bu metinde düşünce akışına bakıldığı zaman verilen boşluklara sırasıyla D seçeneğindeki şu cümleler getirilmelidir: 
‘’Fidenin kökleri kesildikten sonra açılan çukurun altına konulan ve çukuru tamamen kaplayan poşetin üzerine 
konulur. 
-Çukurdan çıkarılan toprak kürekle tekrar çukura doldurularak fidenin dibine bir çanak şekli verilir.’’ 
 Cevap: D    
 
 
11.SORU: 
Numaralı cümlelerden anlamlı bir metin oluşturulmak istenildiğinde sıralama şöyle olur: 
(IV)Gezi yazısı, yurt içinde ve yurt dışında gezilip görülen ülke ya da şehirler hakkında bilgi verme amacıyla yazılan 
edebi yazıdır. 
(III)Gezilen ülke ya da şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinden, yapılaşmasından, iyi, kötü ya da farklı özelliklerinden 
bahsedebilir. 
(I)Bu bilgiler; o yörede yaşayan toplumların kültürlerini, gelenek ve göreneklerini, yaşam biçimlerini, coğrafi 
zenginliklerini anlatabilir. 
(II)Bu yüzden gezi ya da seyahat yazılarında yazarın kendi gözlemleri ön plana çıkar. 
Baştan üçüncü cümlenin (I) numaralı cümle olduğu görülür. 
Cevap: A   
 
 
12.SORU: 
Bu parçanın anlamlı bir bütünlük oluşturması için C seçeneğinde verilen II ve III numaralı cümlelerin yer değiştirmesi 
gerekir. 
Cevap: C   
 
 
 
PARAGRAFIN ANLATIM YÖNÜ | ANLATIM BİÇİMLERİ 
 
 
TEST 1 
 
1.SORU:  
Açıklama, bilgi vermek amacıyla yazılan yazıdır. Bu tür yazılarda amaç, okuyucuyu aydınlatmak ve bilgilendirmektir. 
Sade ve anlaşılır bir dil kullanılır. 
Verilen bu bilgiye göre A seçeneğindeki ‘’ Anadolu, ilk toplu yaşamın başladığı önemli yerler arasındadır. Anadolu’da 
ilk yerleşim öyküsü, günümüzden dokuz bin yıl önce Diyarbakır’ın Çayönü tepesindeki yerleşmeyle başlamış, 
değişerek günümüze kadar gelmiştir’’ cümlesinin içinde açıklama olduğu görülür. 
Cevap: A   
 
2.SORU:  



Varlıkların okuyucunun gözünde canlandırılacak şekilde resim çizer gibi tanımlanan betimleme, açıklayıcı ve sanatsal 
betimleme olarak ikiye ayrılır. Açıklayıcı betimlemede varlıklar, olduğu gibi tanıtılır ve kişisel düşüncelere yermez; 
sanatsal betimlemede yazar duyguların, izlenimlerini ve yorumlarını katar. 
Verilen bu bilgilere göre sanatsal betimlemenin D seçeneğinde yapılmış olduğu görülür. 
Cevap: D   
 
3.SORU:  
Baharın gelmesi çiçeklerin açmasından belliydi. Gökyüzü masmaviydi. Koca bir mevsim, toprağın altına alan ve köyü 
örten kar, dağların tepesine çekilmişti. Rüzgâr esmiyordu ve ayaz da yoktu. Bademlerin yeni yeni açmaya başlayan 
çiçekleri ayrı bir güzellik katıyordu köye. (Öyküleyici anlatım)  
B seçeneğindeki verilen bu metne ve yay ayraç içinde ifade edilen kısma bakıldığında metnin ‘’betimleyici’’ olduğu 
görülür. 
Cevap: B    
 
4.SORU: 
Verilen metnin anlatımına bakıldığında B seçeneğinde geçen ‘’öyküleme’’ olduğu görülür. 
 Cevap: B     
 
5.SORU:  
Verilen metinde kullanılan anlatım biçimiyle ilgili söylenebilecek ifade D seçeneğinde şu şekilde belirtilmiştir: ‘’ Bir 
düşünceyi savunmak ve bir düşünceyi çürütmek için yazılmıştır.’’ 
Cevap: D   
 
 
 
 
6.SORU:  
Verilen metin incelendiğinde bu metnin anlatım biçimleriyle ilgili olarak C seçeneğinde geçen şu ifadeler 
söylenebilir: 
II. Gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı anlatması 
III. Anlatılanların okuyucunun zihninde canlandırılması 
Cevap: C   
 
7.SORU:  
A seçeneğinde verilen metinde betimleme, 
C seçeneğinde verilen metinde açıklama, 
D seçeneğinde verilen metinde öyküleme söz konusudur. 
Ancak B seçeneğinde verilen anlatım biçimlerinden herhangi biri kullanılmamıştır. 
Cevap: B    
 
8.SORU: 
Verilen metne bakıldığında bu metinde kullanılan anlatım tekniği B seçeneğinde geçen ‘’açıklama’’ olduğu görülür 
Cevap: B 
 
 9.SORU: 
Yeşil renkte verilen metinde öyküleyici anlatım, 
Mavi renkte verilen metinde betimleyici anlatım, 
Sarı renkte verilen metinde ise tartışmacı anlatım vardır. 
Ancak A seçeneğinde açıklayıcı anlatım biçimi verilen metinlerde kullanılmamıştır. 
Cevap: A    
 
 
TEST 2 
 
1.SORU:  



Verilen metne bakıldığında bu metinle ilgili olarak numaralanmış cümlelerden B seçeneğinde geçen şu ifade 
söylenirse yanlış olduğu görülür: ‘’ Karşılaştırmaya yer verilmiştir.’’ 
 Cevap: B   
 
2.SORU:  
Metin dikkatli bir şekilde okunduğunda bu metinle ilgili A seçeneğinde geçen şu ifadeler söylenebilir: 
I. Tanımlama 
III. Karşılaştırma 
Cevap: C   
 
3.SORU:  
Verilen metne bakıldığında bu metinle ilgili olarak düşünceyi geliştirme yollarından C seçeneğinde geçen ‘’tanık 
gösterme’’ düşünceyi geliştirme yolunun kullanılmadığı görülür. 
Cevap: A    
 
 
 
 
4.SORU:  
Metne bakıldığında bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu D seçeneğinde geçen ‘’karşılaştırma’’ olduğu 
görülür. 
Cevap: D    
 
5.SORU:  
Metne bakıldığında bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolları D seçeneğinde şu şekilde verilmiştir: 
I. Tanımlama 
II. Sayısal verilerden yararlanma 
IV. Örnekleme 
Cevap: D   
 
6.SORU:  
Verilen metne bakıldığında bu metin C seçeneğinde geçen ‘’tanımlama-karşılaştırma’’ gibi anlatımlardan 
faydalanıldığı görülür. 
Cevap: C   
 
7.SORU:  
A seçeneğinde verilen metinde karşılaştırma, 
C seçeneğinde geçen metinde örnekleme, 
D seçeneğinde geçen metinde ise tanık gösterme vardır. 
Ancak B seçeneğinde verilen düşünceyi geliştirme yollarından hiçbiri kullanılmamıştır. 
Cevap: B   
 
8.SORU:  
Verilen görsel incelendiğinde bu görselde kullanılmayan düşünceyi geliştirme yolu C seçeneğinde belirtilen 
‘’benzetme’’ olduğu görülür. 
Cevap: C 
 
9.SORU:  
Verilen metne bakıldığında bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu B seçeneğinde geçen ‘’karşılaştırma’’ 
olduğu görülür. 
Cevap: B   
 
10.SORU:  
Her iki metinde incelendiğinde bu iki metinde kullanılan ortak düşünceyi geliştirme yolları C seçeneğinde şu şekilde 
verilmiştir: ‘’karşılaştırma-örnekleme’’ 
Cevap: C 



TEST 3 
 
1.SORU: 
Verilen metinde Yunus Emre ve Mevlana’nın üzerinde durulduğu özellikler C seçeneğinde geçen ‘’üslup-kalıcılık’’ 
gibi özellikler olduğu görülür. 
Cevap: C   
 
2.SORU:  
Yaşar kemal ile ilgili verilen bu metinde Yaşar Kemal’in vurgulanan özelliği B seçeneğinde geçen ‘’üslubu’’ olduğu 
görülür. 
Cevap: B   
 
3.SORU:  
Metne iyice bakıldığında bu metinde romanın bahsedilen özelliği C seçeneğinde belirtilen ‘’özgünlük’’ olduğu 
görülür. 
Cevap: C    
 
4.SORU:  
Verilen parçaya göre sözü edilen kişinin okuyacağı kitaplarda aradığı nitelikler sırasıyla D seçeneğinde şu şekilde 
ifade edilmiştir: ‘’akıcılık-duruluk-yalınlık’’ 
Cevap: D     
 
 
5.SORU:  
Verilen metinde yazarın üzerinde durulduğu özelliği C seçeneğinde geçen ‘’özlülük’’ olduğu görülür. 
Cevap: C   
 
6.SORU:  
Turuncu renkte verilen metinde etkileyicilik, 
Mavi renkte verilen metinde ise özgünlük üzerinde durulmuştur. 
Cevap: A   
 
7.SORU:  
Verilen metne göre D seçeneğinde geçen ‘’evrensellik’’ iyi bir kitapta bulunması gereken özelliklerden biri değildir. 
Cevap: D    
 
8.SORU:  
Verilen metinde bahsedilen eserin ön plana çıktığı özelliği B seçeneğinde geçen ‘’ kalıcılığı’’ olduğu görülür. 
Cevap: B     
 
9.SORU:  
Verilen metinde sözü edilen yazarın belirgin özelliği A seçeneğinde geçen ‘’akıcılık’’ özelliğidir. 
Cevap: A  
 
 
10.SORU:  
Verilen metinde Cumhuriyet Dönemi romanlarının ön plana çıkarılan özelliği D seçeneğinde geçen ‘’sadelik’’ 
özelliğidir. 
Cevap: D   
 
 
11.SORU:  
Verilen metinde okuyucuların yazarda bulunmasını istediği özellik C seçeneğinde geçen ‘’özgünlük’’ özelliğidir. 
Cevap: C   
 
 



12.SORU: 
Eleştiri metni iyice okunduğunda bu metinde eserin üzerinde durulan özelliği A seçeneğinde geçen ‘’evrensellik’’ 
özelliğidir. 
Cevap: A    
 
 
 
TEST 4 
 
1.SORU:  
Üçüncü kişi ağzından anlatımda anlatıcı, olayın içinde değildir ve olayı anlatırken gördüklerini olayın içinde yer 
almadan anlatır. 
Seçeneklerdeki verilen metinlere bakıldığında D seçeneğinde geçen metinde üçüncü kişi ağzından anlatım yapıldığı 
görülür. 
Cevap: D   
 
2.SORU:  
Kahraman bakış açılı anlatıcı, metinde kahramanlardan birisi olarak öne çıkar ve bu genellikle 1. tekil kişidir. Bu 
durum, hikâye içerisindeki bütün yükü taşıyan kahraman olabilir. 
Seçeneklerdeki metinlere bakıldığında B seçeneğindeki metinde kahraman bakış açılı anlatımın kullanıldığı görülür. 
Cevap: B  
 
 
3.SORU:  
Birinci ağızdan anlatımda olayın kahramanı kendisidir. Üçüncü ağızdan anlatımda ise anlatıcı, gördüklerini olayın 
içinde yer almadan anlatır. 
Buna göre C seçeneğinde bakıldığında ‘’ Hepimiz çok yorulmuştuk. Akşam tekrar bir araya geldik. Karganın ne kadar 
iyi uçtuğundan, sincabın ne kadar güzel ağaca tırmandığından, tavşanın ne kadar hızlı koştuğundan, köstebeğin 
toprak altında ne kadar harika gezdiğinden bahsettik. (3. ağızdan anlatım)’’ metninde anlatım birinci ağızdan 
yapıldığı için yay ayraç içindeki ifade yanlıştır. 
Cevap: C    
 
4.SORU:  
Gözlemci bakış açısında yazar, görüp izlediği olayları olduğu gibi ve tarafsız bir şekilde anlatır. Bu bakış açısında 
‘‘O’’ dili kullanılır. 
Verilen bu bilgiye göre seçeneklere bakıldığında B seçeneğindeki metnin bu bakış açısıyla yazıldığı görülür. 
Cevap: B     
 
5.SORU:  
‘’Ben, kendimi okurlarıma gizlerim. Okur, benim tarafsız olduğumu ve sadece gördüklerimi anlattığımı bilmelidir. 
Çünkü bu şekilde yazdığım eserler, daha çok beğeniliyor.’’ diyen bir kişi tarafından yazılmış olan metin A 
seçeneğinde geçen metindir. 
Cevap: A   
 
6.SORU:  
C seçeneğinde geçen metne bakıldığında ‘’ Alevlerle sarılmış ön kapıya varıyoruz. Annemin kapıyı açmasıyla 
sokaktayız. Düşman casuslarının kundakladıkları ahşap İstanbul evleri, cayır cayır yanmaktaydı. Sokağın her iki 
yanındaki evler ateş içinde… 3. ağızdan anlatım)’’ metin birinci kişi ağızla anlatılmış olduğu için yay ayraç içinde ifade 
edilen kısım yanlıştır. 
Cevap: C   
 
7.SORU:  
A, B ve C seçeneklerinde geçen dörtlüklerde birinci ağızdan anlatım kullanılmıştır ancak D seçeneğinde geçen 
dörtlükte üçüncü ağızdan anlatım yapılmıştır. 
Cevap: D 
    



 
8.SORU:  
Verilen paragrafa bakıldığında bu paragrafla ilgili olarak yanlış verilen bilgi A seçeneğinde şu şekilde belirtilmiştir: ‘’ 
Anlatıcı, birinci tekil şahıs ağzı ile konuşmuştur.’’ 
Cevap: A     
 
 
 
TEST 5 
 
1.SORU:  
Verilen metin okunduğunda bu metnin anlatımıyla ilgili olmayan özellik D seçeneğinde geçen ‘’Benzetmelerden 
yararlanılmıştır:’’ ifadesi olduğu görülür. 
Cevap: D   
 
2.SORU:  
Bu metnin dil ve anlatımı için söylenebilecek ifade B seçeneğinde geçen şu ifadedir: ‘’ Sayısal verilerden 
faydalanılmıştır.’’ 
Cevap: B   
 
3.SORU:  
Metin dikkatle okunduğunda bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili söylenmeyecek ifade D seçeneğinde geçen ‘’Amaç 
ifade eden cümleler kullanılmıştır.’’ İfadesidir.  
Cevap: D   
 
 
4.SORU:  
Bu metnin dil ve anlatımı göz önüne alındığında bununla ilgili olarak söylenebilecek ifade C seçeneğinde geçen ‘’ Bir 
konu hakkında okuyucuya bilgi verilmiştir.’’ ifadesidir. 
Cevap: C     
 
5.SORU:  
Her iki metin de dil ve anlatım yönünden incelediğinde bu iki metin için ortak olmayan özellik D seçeneğinde geçen 
‘’Tanımlamaya başvurulmuştur.’’ özelliğidir.  
Cevap: D   
 
 
6.SORU:  
Metne bakıldığında bu metin ile ilgili söylenmeyecek ifade C seçeneğinde geçen ‘’ Sayısal verilere yer verilmiştir.’’ ifadesidir. 
 Cevap: C   
 
 
 
7.SORU:  
Verilen metinle ilgili söylenebilecek ifadeler B seçeneğinde şu şekilde ifade edilmiştir: 
I. Hem öznel hem de nesnel ifadelere yer verilmiştir. 
II. Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. 
III. Örneklemeye başvurulmuştur. 
Cevap: B   
 
8.SORU:  
Verilen metne bakıldığında bu metinle ilgili söylenemeyecek ifadeler B seçeneğinde şu şekilde ifade edilmiştir: 
II. Betimlemelerden yararlanılmıştır. 
IV. Karşılaştırma örneklerine yer verilmiştir. 
Cevap: B    
 



 
9.SORU:  
Verilen metne bakıldığında bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili olarak söylenmeyecek ifade B seçeneğinde geçen ‘’ 
Tanımlayıcı unsurlar kullanılmıştır.’’ ifadesidir.  
Cevap: B     
 
10.SORU:  
Metin iyice okunduğunda bu metnin anlatımıyla ilgili söylenebilecek ifade A seçeneğinde geçen ‘’ Kişisel görüşlere 
yer verilmiştir.’’ ifadesidir.  
Cevap: A 
 
11.SORU:  
Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili C seçeneğinde verilen ‘’ Bir görüşü çürütmek amacıyla yazılmıştır.’’  bilgisinin yanlış 
olduğu görülür. 
Cevap: C  
 
12.SORU:  
Verilen metne bakıldığında bu metinde yazar B seçeneğinde geçen ‘’ Problemin kendisini ve çözümünü birlikte 
sunmaya’’ başvurmuştur. 
Cevap: B    
 
METİN TÜRLERİ | OLAY YAZILARI 
 
 
TEST 1 
 
1.SORU:  
Bir olayın, yer ve zaman belirtilerek, kahramanların çevresinde kurgulanmasına olay yazıları denir. Olay yazılarında 
genellikle öyküleyici anlatım tekniğini kullanılır. Özellikle romanlarda betimleyici anlatıma da sık sık başvurulur. 
Bu bilgiye göre C seçeneğinde geçen metnin bir olay yazısından alındığı görülür. 
Cevap: C   
 
2.SORU:  
Verilen metnin türüyle ilgili söylenebilecek ifade D seçeneğinde geçen ‘’ Gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı anlatan 
tasarlanmış bir yazı olduğu’’ ifadesidir. 
Cevap: D  
 
3.SORU:  
Verilen metnin türüne bakıldığında A seçeneğinde geçen ‘’efsane’’ olduğu görülür. 
Cevap: A   
 
 
 
4.SORU:  
Masal ve fabl ile ilgili verilen bilgilere göre, 
A, B ve D seçeneğindeki metinler masal, C seçeneğindeki metnin ise fabl olduğu görülür. 
Cevap: C   
 
 
5.SORU:  
D seçeneğinde verilen metne bakıldığında ‘’ Köprülü Mehmet Paşa, sefere çıkıp da Hekimhan’a gelince, yemyeşil 
ormanı, şırıl şırıl akan suları görünce, ordusunu burada dinlendirmeye karar verir. Ağaçların arasına çadır kurup 
dinlenmeye koyulurlar. Bazı askerler de etrafı görmek için gezintiye çıkarlar. Şimdiki Hasan Ağa Çeşmesi’nin 
bulunduğu yere geldiklerinde, küçük derenin suyunun içinde kırmızı bir şey aktığını fark ederler. ( roman)’’  bu 
metnin türünün ‘’roman’’  olmadığı görülür. 
Cevap: D 



   
 
6.SORU:  
Fabl türünün özellikleri düşünüldüğünde B seçeneğinde geçen metnin ‘’fabl’’ değil, ‘’masal’’ olduğu görülür. 
 Cevap: B   
 
7.SORU:  
Günlük türünün özellikleri göz önüne alındığında Aysu’nun yazdığı metnin türünün D seçeneğinde geçen ‘’günlük’’ 
olduğu görülür. 
Cevap: D 
 
8.SORU:  
Bu metne bakıldığı zaman bir fabldan alındığı görülür. Fablın bir özelliği B seçeneğinde şu şekilde verilmiştir ‘’ İnsan 
dışı varlıklar konuşturularak bir olay üzerinden okuyucuya ders verilmek istenmektedir.’’  
Cevap: B   
 
 
  
 
 
TEST 2 
 
1.SORU:  
B seçeneğindeki metin deneme, 
C seçeneğindeki metin eleştiri, 
D seçeneğindeki metin ise fıkradan alınmıştır. 
Ancak A seçeneğindeki metnin türü verilen metin türlerinden herhangi birinin örneği değildir. 
Cevap: A   
 
2.SORU:  
Verilen bu metnin türüyle ilgili olarak söylenebilecek ifade B seçeneğinde geçen ‘’ Karşısındaki biriyle edebi bir sohbet 
havası olduğu için metnin türü söyleşidir.’’ ifade olduğu görülür. 
Cevap: B   
 
3.SORU:  
Verilen metnin türünün B seçeneğinde geçen ‘’deneme’’  olduğu görülür. 
Cevap: B    
 
4.SORU:  
Verilen metne göre yazar ‘’fıkra, makale ve deneme’’ yazmıştır. 
C seçeneğinde geçen metin verilen metin türlerinden birine ait olmadığı görüülür. 
Cevap: C     
 
5.SORU:  
‘’ Yazık, ben de bir site insanıyım artık. Evet, site insanı diye bir kavram var. Giyim kuşamları, evlerden çıkıp gidişleri, 
arabalarına binişleri, çocuklarına seslenişleri, güneş gözlükleri, gülüşleri birbirine benzeyen insanlar âlemi siteler… 
Şimdi ben, yanlış bir gezegene düşmüş bir canlı gibiyim. Mahallenin gurbetinde site insanlarının arasından sıyrılıp 
gidiyorum. Bedenim burada fakat ruhum başka yerde. Affedin beni eski mahallelerim!’’ 
Verilen bu metne bakıldığında bu metinle ilgili doğru bilgi B seçeneğinde ifade edilmiştir. 
Cevap: B   
 
6.SORU:  
Makale; herhangi bir konuda belli bir görüşü, belli bir düşünceyi savunan gazete ve dergi yazısıdır. Makale, bir 
görüşün doğruluğu veya yanlışlığını ispatlamak amacını güdebilir. Makalede önemli olan ortaya atılan görüşün 
bilimsel temellere dayandırılmasıdır. 
Bu açıklamayı örneklendiren metin A seçeneğinde verilen metindir. 



Cevap: A   
 
7.SORU:  
Seçeneklere bakıldığında B seçeneğinde geçen ‘’ Ülkelerin para birimleri, ekonomileri de ülkelerin kendilerine has 
kültürleri, yemekleri ve adetlerine benzer. Örneğin diller bile birbirinden çok farklı iken para birimlerinin aynı olması 
beklenemezdi. 200'ün üzerinde ülke olduğu halde çoğunlukla bilinen 2-3 para birimi vardır. Ancak dünyada bilinen 
tek para birimleri dolar ve eurodan ibaret değildir. 
Birçok değerli ve değersiz para birimi bulunmakta ve ülkeler kendi içlerinde bu birimleri kullanmaktadır. (Deneme)’’  
bu metin yay ayraçta belirtildiği gibi ‘’deneme’’  türü değildir. 
Cevap: B    
 
8.SORU:  
Eleştiri yazı türünde bir sanatçı veya eser ele alınarak bunların üstün veya eksik tarafları tespit edilir. Eleştiride 
amaçlanan yeni oluşturulacak eserlerde sanatçıya yol göstermek, başarılı eserler yazılmasını sağlamaktır. 
Verilen bu açıklamaya göre D seçeneğinde geçen metin bir ‘’eleştiri’’ metninden alınmıştır. 
Cevap: D     
 
 
 
9.SORU:  
Verilen metne bakıldığında bu metnin C seçeneğinde geçen ‘’deneme’’ türüne ait olduğu görülür. 
Cevap: C   
 
10.SORU: 
‘’ Edebi bir eleştiri yazarken belli bir soruyu yanıtlamanız veya edebi eser hakkında belirli bir iddiada bulunmanız 
beklenir. Eleştirmen, eseri eleştireceği için sanatçıyla ilgili yorumlardan kaçınmak zorundadır. Eleştiri yazısında 
eleştirmen; nesnel ifadelere yer vermeli, açık ve anlaşılır bir dil kullanmalı. 
Eleştiri yazısında olması gereken en önemli özellik ise eleştirmen, sadece sanatçıyı eleştirmemeli, yapıcı bir dille ona 
yol gösterici olmalıdır.’’ 
Yazarın bu şekilde belirttiği eleştiri yazına örnek olacak yazı A seçeneğinde verilmiştir. 
Cevap: A   
 
 
11.SORU: 
Verilen metne bakıldığında bu metnin türünün özellikleri A seçeneğinde şu şekilde verilmiştir: 
I. Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. 
Cevap: A   
 
 
12.SORU: 
Verilen metne bakıldığında bu metnin türüyle ilgili söylenebilecek ifade B seçeneğinde geçen ‘’ Herhangi bir konu 
üzerinde kanıtlama amacı taşımadan yazılmıştır.’’ ifadesidir.  
Cevap: B   
 
 
13.SORU: 
Verilen metin incelendiğinde bu metnin türü D seçeneğinde ‘’eleştiri’’ olarak verilmiştir. 
Cevap: D     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÇOKLU SORULAR 
 
TEST 1 
 
1.SORU:  
Metin dikkatli bir şekilde okunduğunda A seçeneğinde geçen ‘’ Kâşgarlı Mahmud’un yazmış olduğu Dîvânu Lugâti’t-
Türk’ün içeriği hakkında bilgi verir misiniz?’’ sorusunun cevabının olduğu görülür. 
Cevap: A   
 
2.SORU:  
Metnin tamamı okunduğunda bu metne verilebilecek en uygun başlık A seçeneğinde geçen ‘’ Kâşgarlı Mahmud 
Dîvânu Lugâti’t-Türk’ü Neden ve Nasıl Yazdı?’’ adlı başlıktır. 
 Cevap: A  
 
3.SORU:  
Metin incelendiğinde bu metnin A seçeneğinde geçen ‘’sayısal verilerden yararlanma’’ düşünce yolunun 
kullanılmadığı görülür. 
Cevap: A   
 
4.SORU:  
Metinde verilen bilgiler göre bu metinde D seçeneğinde geçen ‘’ Türkçenin Arapçadan daha zengin bir dil olduğuna’’ 
yargısına ulaşılamaz. 
Cevap: D     
 
 
 
5.SORU:  
Verilen metne gelebilecek en uygun başlık A seçeneğinde geçen ‘’Arama Sevgisi’’ adlı başlıktır. 
Cevap: A 
 
   
6.SORU: 
Verilen metnin ana fikriyle ilgili söylenebilecekler D seçeneğinde şu şekilde verilmiştir: 
I. Merak, yüce ve cömert beyinlerde, ilk ve son tutkudur. 
II. Bir insanı cevaplarından çok sorularıyla yargılayın. 
III. Merak, öğrenme mumunun fitilidir. 
IV. Bazen sorular cevaplardan çok daha önemlidir. 
Cevap: D 
 
 
7.SORU: 
Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili şunlar söylenebilir: 
I. Neden-sonuç cümlesine yer verilmiştir. 
II. Benzetmeden yararlanılmıştır. 
IV. İkileme kullanılmıştır. 
Cevap: B   
 
 
8.SORU: 
Verilen metne bakıldığında bu metinde A seçeneğinde geçen ‘’sayısal verilerden yararlanma’’ düşünceyi geliştirme 
yolu kullanılmamıştır. 
Cevap: A 
 
 
 



 
TEST 2 
 
1.SORU:  
Verilen metinde ahşap sanatları ile ilgili olarak çıkarılamayacak yargılar B seçeneğinde şu şekilde verilmiştir: 
I. Desenlerle kurulan süsleme tasarımlarının çeşitli tekniklerle oluşturulduğu, 
III. Günümüzde ahşap sanatlarının usta-çırak ilişkisiyle sürdürüldüğü, 
Cevap: B   
 
2.SORU:  
Verilen metindeki dil ve anlatım özellikleriyle ilgili olarak B seçeneğinde geçen ‘’ nesnel yargılar içermektedir’’ 
ifadesi söylenebilir. 
Cevap: B   
 
3.SORU:  
Verilen metinde düşünceyi geliştirme yollarından şunlar kullanılmıştır: 
I. Sayısal verilerden yararlanma 
IV. Örnekleme 
Cevap: A   
 
4.SORU: 
Bu metindeki yazım yanlışı B seçeneğinde şu şekilde gösterilmiştir: 
‘’ Bulunma eki ayrı yazılmıştır.’’ 
Cevap: B     
 
 
 
 
5.SORU:  
Metnin tamamına bakıldığında bu metin için en uygun başlık B seçeneğinde geçen ‘’ Anadolu El Sanatlarında 
Görülen Motifler’’ adlı başlıktır. 
Cevap: B   
 
 
6.SORU: 
Verilen metinden hareketle ulaşılabilecek yargılar A seçeneğinde şu şekilde belirtilmiştir: 
I. Kilimlerde kullanılan motif anlayışı diğer dokuma sanatlarında da benzer özellikler gösterir. 
II. Türklerin göçebe hayat sürmesi farklı kültürlerin sanatlarını tanımasını sağlamıştır. 
III. El sanatlarında daha çok bitki ve geometrik motiflerin kullanılması İslam inancıyla ilgilidir. 
Cevap: A   
 
 
7.SORU: 
Verilen metinde kullanılan anlatım tekniği A seçeneğinde geçen ‘’açıklama’’ tekniğidir. 
Cevap: A   
 
 
8.SORU: 
Verilen metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu C seçeneğinde geçen ‘’karşılaştırma’’ olduğu görülür. 
Cevap: C 
 
 
 
 
 
 



 
TEST 3 
 
1.SORU:  
Verilen metinde Leonardo Da Vinci ile ilgili ulaşılamayan yargı B seçeneğinde geçen ‘’ Başladığı bütün çalışmaları 
başarıyla tamamlamıştır.’’ yargısıdır.  
 Cevap: B   
 
2.SORU:  
Verilen metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolları şunlardır: 
I. Örnekleme  
III. Sayısal verilerden yararlanma  
Cevap: A   
 
3.SORU:  
Metnin dil ve anlatımıyla ilgili olarak söylenebilecek yargılar şunlardır: 
I. Bilgilendirilmeye dayalı bir metindir.  
III. Deyimden yararlanılmıştır.  
Cevap: A    
 
4.SORU:  
Bu metinde yazarın yabancı dil öğrenme ile ilgili olarak yakındığı durum B seçeneğinde ‘’ Temel bir iletişim aracı 
olarak yabancı dili gereksiz detaylarla ve yüklü dersler şeklinde öğretilmeye çalışılması’’ şeklindedir. 
 Cevap: B    
 
5.SORU:  
Metinde verilen altı çizili sözcüğün yerine D seçeneğindeki ‘’tecrübe edilmeden’’ gelirse anlam değişmez. 
Cevap: D   
 
6.SORU:  
Verilen metindeki yazım yanlışı C seçeneğinde geçen ‘’ ‘‘düşekalka’’ ikilemesi ‘‘düşe kalka’’ şeklinde yazılmalı.’’ Şeklinde düzeltilir. 
 Cevap: C  
 
 
    
MANTIK-MUHAKEME 
 
 
 
TEST 1 
 
1.SORU:  
B seçeneğinde duyusal bellek, 
C seçeneğinde uzun süreli bellek, 
D seçeneğinde kısa süreli bellek türü vardır. 
Ancak A seçeneğindeki örnekte, verilen herhangi bir bellek türünü göstermemektedir. 
Cevap: A   
 
2.SORU:  
 

ANTALYA  (3 ÇEŞİT MEYVE) İZMİR (3 ÇEŞİT MEYVE) 
MANAVGAT (2 ÇEŞİT 
MEYVE) 

FİNİKE (1 ÇEŞİT MEYVE) ÇEŞME (1 ÇEŞİT MEYVE) MENEMEN (2 ÇEŞİT 
MEYVE) 

KİVİ ERİK/PORTAKAL KAVUN/NAR ÇİLEK 
ERİK/PORTAKAL   KAVUN/NAR 



 
ANTALYA (3 ÇEŞİT MEYVE) İZMİR (3 ÇEŞİT MEYVE) 

MANAVGAT (2 ÇEŞİT 
MEYVE) 

FİNİKE (1 ÇEŞİT MEYVE) ÇEŞME (1 ÇEŞİT MEYVE) MENEMEN (2 ÇEŞİT 
MEYVE) 

KİVİ NAR/ERİK PORTAKAL/KAVUN ÇİLEK 
NAR/ERİK   PORTAKAL/KAVUN 
Verilen bilgileri tabloya yerleştirdiğimizde C seçeneğindeki bilgi doğru değildir. 
Cevap: C   
 
3.SORU:  
Pazartesi  Salı  Çarşamba  Perşembe  Cuma  
Türkçe  Matematik  Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi 
Türkçe  Fen Bilimleri 

Türkçe Matematik  Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi 

Türkçe  Fen Bilimleri 

Fen Bilimleri İngilizce  T.C. İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük/ 
Matematik  

Matematik  Türkçe 

T.C. İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük 

İngilizce Fen Bilimleri Matematik  Matematik/ T.C. 
İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük 

 
Verilen bilgiler tabloya yerleştirildiğinde D seçeneğindeki bilgiye kesinlikle ulaşılamaz.  
Cevap: D   
 
 
4.SORU:  
“BEN” kelimesi “DĞP” 
Buradan Ğ harfinin E harfi olduğu anlaşılır.  
Not: ‘’ Bu yönteme göre şifrelenecek bir kelimede her harfin yerine alfabede sırasına göre kendisinden sonra gelen 
üçüncü harf getirilir.’’ Burada verilen bilgiye göre F harfinden önceki üçüncü harf Ç harfi olur, Ğ harfi zaten E 
harfiydi, Ü harfi Ş harfine, Ö harfi de M harfine denk gelir. “FĞÜÖĞ” şeklinde şifrelenmiş kelimenin C seçeneğinde 
verilen ‘’Çeşme’’ olduğu görülür.  
Cevap: C    
 
5.SORU:  
                                                                               1 MELİS 
 
                                   DURU 8                                                           2 MERT    
 
 
                           MURAT 7                                                                        3 NAZ 
 
 
                                                                                                                 
                                  HALE 6                                                           4 KEMAL  
 
                                                                                5 ASLI  
 
Verilen bilgiler yerleştirildiğinde B seçeneğindeki ifadenin kesinlikle yanlış olduğu görülür. 
Cevap: B   
 
6.SORU:  
Kişinin doktora geçirdiği hastalıkla ilgili verdiği şikayetlere bakıldığında bu kişinin hastalığı ile ilgili belirtiler A 
seçeneğinde şu şekilde verilmiştir: ‘’ Bazen bilinç kaybı-konuşma bozukluğu-iştahsızlık- halsizlik-düzensiz uyku’’ 
Cevap: A 



 
7.SORU:  
 
ŞEHİTLER ORTAOKULU (2 ÖĞRENCİ) FATİH ORTAOKULU (4 ÖĞRENCİ) 
AHMET/ERKAN AHMET/ERKAN 

ELİF 
BÜŞRA 
 

Okullar ve öğrencilerle ilgili verilen bilgilere bakıldığında Fatih Ortaokuluna Elif ve Büşra’nın gittiğine ulaşılır. Ahmet 
ile Erkan ise yer değiştirebilir. Seçeneklere bakıldığı zaman haklarında bilgi olmayan iki kişi D seçeneğinde verilen 
‘’Hülya ve Mehtap’’ olduğu görülür. İkisini aynı anda her iki okulun altına yazamayacağıma göre ikisinin gittikleri 
okul kesinlikle birbirinden farklıdır. (İkisini aynı okulun altına yazamayacağımın sebebi okullarla ilgili verilen sayıdır.) 
Cevap: D    
 
8.SORU: 
Koşu yarışmasına bakıldığında verilen bilgiler sıralamayı oluşturmaktadır. Oluşan bu sıralamada verilen yanlış bilgi B 
seçeneğinde verilen şu bilgidir: 
II. Murat ikinci olmuştur. 
Cevap: B 
 
9.SORU: 
Kurslar ve verilen arkadaşların kurslara gidebileceği saatlere bakıldığında yapılabilecek yorum D seçeneğinde geçen 
‘’Mustafa için en uygun binicilik kursudur.’’ yorumudur. 
Cevap: D   
 
 
10.SORU: 
Verilen bilgilerden hareketle birinci turun sonunda ikinci tura yükselen sınıflar şunlardır:  
Kırmızı sınıf 
Sarı sınıf 
Siyah sınıf 
Elenenler ise mor sınıf, yeşil sınıf ve mavi sınıftır. 
Buna göre A, B ve D seçeneğindeki yarılara kesin bir şekilde ulaşılamazken C seçeneğindeki yargı kesinlikle doğru 
olan yargıdır. 
Cevap: C   
 
11.SORU: 
Mesleklere ait verilen özellikler ile kişilerin özelliklerine bakıldığında kişiler için uygun meslekler şu şekilde olmalıdır: 
Buse=Mimar 
Hidayet=Doktor 
Ebru=Avukat 
Cevap: B 
 
  
TEST 2 
 
1.SORU:  
Braille alfabesi; 1821 yılında Louis Braille tarafından geliştirilmiş, görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan bir 
alfabe yöntemidir. 
Bu alfabeye göre ‘’Su önemlidir.’’ cümlesi A seçeneğinde doğru bir şekilde verilmiştir. 
Cevap: A   
 
2.SORU:  
BASKETBOL (2 KİŞİ) FUTBOL (3 KİŞİ) 
TEKİN/MAHMUT 
FATMA 

TEKİN/MAHMUT 
MEHMET 



ESRA 
Verilenler tabloya yerleştirildiğinde kesin olarak basketbolu seçen kişinin D seçeneğinde geçen ‘’Fatma’’ olduğu 
görülür. 
Cevap: D   
 
3.SORU:  
Pazartesi  Salı  Çarşamba  Perşembe  Cuma  Cumartesi  
Derya  Şener  Esra  Sedat  Yasemin  Enes  
Verilen bilgiler tabloya döküldüğünde bu bilgilerden hareketle C seçeneğinde geçen şu ifadelerin yanlış olduğu 
görülür: 
II. Şener ile Derya arasında Esra vardır. 
III. Sedat ile Enes arasında Derya vardır. 
V. Çarşamba günü Esra, cuma günü Sedat bu kursa katılmışlardır. 
Cevap: C    
 
4.SORU:  
Yapılan yarışma sonucunda verilen bilgilerden hareketle B seçeneğindeki ifadeye ulaşılır.  
Cevap: C     
 
5.SORU:  
GÜNLER  İLLER  ŞARKILAR 
PAZAERTESİ KONYA DÜŞÜNSENE 
SALI ANTALYA KÖRDÜĞÜM 
ÇARŞAMBA İZMİR DOKUNSAM AĞLARIM 
PERŞEMBE MARDİN GEL 
CUMA ADANA HAYAT GÜZEL 
 
Verilen bilgiler tabloya yerleştirildiğinde kesin olarak doğru olan seçeneğin B seçeneği olduğu görülür. 
Cevap: B   
 
6.SORU:  
Verilen bilgilere göre şarkıcının konser verdiği iller sırasıyla bir önceki sorunun cevabındaki tabloda verilmiştir. 
 Cevap: C    
 
7.SORU:   
 
                                                                                   1 DERYA                  
 
                                        MAHMUT 8                                                    2 BURAK 
 
 
                                   KEMAL 7                                                                   3 EZGİ 
                                                                                                                             
 
                                                                                                                        
                                          NAZMİ 6                                                         4 HAKAN 
 
 
                                                                                        5 İSMAİL 
 
Verilen bilgiler yerleştirildiğinde B seçeneğindeki bilgi kesinlikle yanlıştır. 
Cevap: B   
 
8.SORU:  
Şekillerin ifade ettiği harflere bakıldığında ‘’OMAGE VARSA FARK VAR’’ cümlesinin şekillerle gösterimi C 
seçeneğinde doğru bir şekilde verilmiştir. 



 Cevap: C    
 

9.SORU:  
 
Verilen bilgiler tabloya yerleştirildiğinde ailelerin oturdukları katlarla ilgili söylenebilecek doğru bilgi A 
seçeneğindedir. 
Cevap: A     
 
 
 
 
 
10.SORU:  
 1 3 2 2 

3 I. A    
1    III. B 
3  II. B   
1 IV. B    

 
Verilen kurallar dikkate alındığında Mahmur Bey’in yerleştireceği harfler tabloda gösterilmiştir.  
Cevap: D 
 
 11.SORU: 
Verilen şekillere bakıldığında ‘‘BİLGİ GÜÇTÜR’’ cümlesinin doğru yazımı B seçeneğinde verilmiş olduğu görülür. 
Cevap: B 
 
 
TEST 3 
 
 
1.SORU:  
1. tur: 
Hırvatistan-Rusya (Hırvatistan kazanmıştır.) 
İngiltere-İsveç (İngiltere kazanmıştır.) 
Belçika- Brezilya/Uruguay (Belçika kazanmıştır.) 
Fransa- Uruguay/Brezilya (Fransa kazanmıştır.) 
2.tur: 
Fransa-Belçika (Fransa kazanmıştır.) 
Hırvatistan-İngiltere (Hırvatistan kazanmıştır.) 
Final turu: 
Fransa-Hırvatistan (Fransa kazanmıştır.) 
Burada verilen bilgileri de göz önüne aldığımızda Fransa şampiyon olmuş ve Hırvatistan ikinci olmuştur. Bu bilgi de D 
seçeneğinde verilmiştir. 
Cevap: D   
 
2.SORU:  

1 2 3 4 5 6 
6/B 8/B 8/A 6/A-7/B 7/B-6/A 7/A 

Verilen bilgiler tabloya döküldüğünde ikinci sırada çıkan sınıfın C seçeneğinde geçen 8/B sınıfı olduğu görülür. 
Cevap: C   

 YILDIZ APARTMANI GÜNEŞ APARTMANI 
4. KAT F C 
3. KAT B G 
2. KAT E/D E/D 
1. KAT H A 



 
3.SORU:  
2. sorunun çözümündeki tabloya bakıldığında bu bilgilere göre kesin olarak yanlış olan bilgi B seçeneğinde 
geçmektedir. 
Cevap: B    
 
4.SORU: 
Polybius Şifreleme Sistemi’ne bakıldığında D seçeneğinde geçen ‘’54-11-54-25-32’’ şifreleri “OMAGE, YAYIN, TÜRKÜ, 
SINAV” sözcüklerinin şifreleme karşılığı olmadığı görülür. 
Cevap: D 
 
5.SORU:  
Verilen şekillerin düzenine bakıldığında ilk dizedeki birinci şekil ile ikinci dizedeki ikinci şekillerin aynı olduğu görülür. 
Bu bilgiden hareketle B seçeneğinde geçen birinci dizenin ilk kelimesi ile ikinci dizede geçen ikinci kelimenin aynı 
olduğu görülür.  
Cevap: B   
 
6.SORU:  
Ders geçme tablosunda harflerin puan karşılığı ile nota göre geçip geçmeme durumları verilmiştir. Ardından Elif, 
Mahmut, Senem ve Mustafa’nın aldığı notlar verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda yapılan hesaplamalarda D 
seçeneğinde geçen Mustafa’nın notunda hata yapılmadığı görülür. 
Cevap: D   
 
 
7.SORU: 
 Galibiyetin 3, beraberliğin 1 ve mağlubiyetin ise 0 puan olduğu bir spor müsabakasına katılan Liverpool, PSG, 
Juventus ve Celtic adlı takımların birbirleriyle oynadığı maçlara bakıldığında oluşan puan durumu C seçeneğinde 
doğru bir şekilde verilmiştir. 
Cevap: C   
 
8.SORU:  
Maçlar sonucunda C seçeneğinde geçen Juventus 12 gol atıp 12 gol yemiştir. 
Cevap: C   
 
9.SORU:  
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenler için bilgisayar 
kursu programı için verilen bilgilere bakıldığında 3 ayda alınabilecek ders kodlarının listesi B seçeneğinde verilmiştir. 
Cevap: B    
 
10.SORU: 
Bir ofisin farklı bölümlerinde çalışan Ahmet, Burak, Cem, Demet ve Esra adlı beş kişinin özellikleriyle ilgili bilinenler 
tabloya yerleştirildiğinde oluşacak olan tablo A seçeneğindeki olduğu görülür. 
Cevap: A     
 
11.SORU: 
Kırmızı  Beyaz  Kırmızı  Beyaz  Kırmızı  
Arda  Ahmet  Asya  Ayşe  Ali  
Verilen bilgiler tabloya döküldüğünde D seçeneğinde geçen şu bilgilerin doğru olduğu görülür: 
I. Ali, en solda yer almıştır ve kırmızı tişört giymiştir.  
IV. Asya, öğrencilerin tam ortasındadır ve kırmızı tişört giymiştir.  
Cevap: D 
 
 
 
 
 



 
  TEST 4 
 
 
1.SORU:  
Verilen bilgilere bakıldığında ikinci turda oynayıp kazanan kişilerin önemli olduğu görülür.  
★ Ceyda, ikinci turda Cem'e yenilmiştir. 
★ Ayşe, ikinci turda Ali'yi yenmiştir.  
Verilen bu iki ifadeden anlaşılıyor ki final maçı ‘’Ayşe ile Cem’’ arasında yapılmıştır. 
Cevap: D   
 
2.SORU:  
• Hiçbir ürün, aynı miktarda satılmamıştır. 
• En çok satan karpuz değildir. 
• Kavun, şeftaliden daha çok satılmıştır. 
• Karpuz, muzdan daha çok satılmıştır. 
Bu bilgilerden hareketle görülüyor ki D seçeneğindeki ifade doğrudur. 
Cevap: D    
 
3.SORU:  
Verilen şifreleme yöntemine göre ‘’OMAGE’’ C seçeneğindeki gibi gösterilmiştir. 
Cevap: C     
 
4.SORU:  
Bir otomobil galerisine giden Dila, Deniz, Ali, Ela adlı kişiler araba almak istemektedirler. Bununla ilgili verilen bilgiler 
incelendiğinde kesinlikle yanlış olan ifade C seçeneğinde geçmektedir. 
Cevap: C   
 
5.SORU:  
Müzeler ile ilgili verilen bilgilere ve Rüya öğretmen hakkındaki verilere bakıldığında Rüya öğretmen, öğrencilerini B 
seçeneğinde belirtilen programa göre hareket edebilir.(Çarşamba 16.30-18.30 Tarih Müzesi) 
Cevap: B    
 
6.SORU: 
Yarışla ilgili verilen bilgilere bakıldığında bu yarışla ilgili olarak A seçeneğindeki ifadenin kesinlikle doğru olduğu 
görülür. 
Cevap: A     
 
7.SORU:  
Türkiye Kupası, 1962 yılından beri yapılan bir organizasyondur. Her yıl farklı isimlerle de anılsa da düzenli olarak 
yapılmaktadır. Bu kupayı 2015-2019 yılları arasında kazanan takımlarla ilgili bilgiler okunduğunda kupayı kazanan 
takımlar B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. 
Cevap: B 
 
8.SORU:  

1. 2. 3. 4. 5. 
Kırmızı  Mavi  Mor  Pembe  Yeşil  

Verilen bilgiler tabloya yazıldığında B seçeneğindeki ‘’ Yeşil yelkenli yarışmacı ikinci olmuştur.’’ ifadenin söylenemeyeceği görülür. 
Cevap: B 
 
9.SORU:  
Kare bulmaca oyunu ile ilgili verilen bilgilere bakıldığında A seçeneğinde yanlışlık yapıldığı görülür. 
Cevap: A     
 
 
 



GÖRSEL-GRAFİK-TABLO 
 
TEST 1 
 
1.SORU:  
A seçeneğindeki görsel Rahvan, 
B seçeneğindeki görsel Tırıs, 
C seçeneğindeki görsel ise Marş şeklidir. 
Ancak D seçeneğindeki görselde verilen yürüyüş şekillerinden herhangi birini karşılamamaktadır. 
Cevap: D  
 
2.SORU:  
Verilen metin ve görseller incelendiğinde güvenli takip mesafesi kuralına uymayan görseller B seçeneğinde 
verilmiştir. 
Cevap: B  
 
3.SORU:  
Verilen görselde baskın olan temalar D seçeneğinde verilen ‘’yalnızlık ve özlem’’ temalarıdır.  
Cevap: D   
 
4.SORU:  
2018 yılında verilen grafiğe 2019 yılına ait yeni bilgiler eklendiğinde oluşacak olan yeni grafik C seçeneğindeki gibi 
olur. 
 Cevap: C    
 
5.SORU: 
Verilen görsele bakıldığında bu görseli en iyi anlatan metin B seçeneğinde verilmiştir. 
Cevap: B   
 
6.SORU: 
Hava durumu ile ilgili verilen görsele bakıldığında ulaşılabilecek yargıların şunlar olduğu görülür: 
III. Beklenen en düşük sıcaklık değeri, cumartesiden çarşamba gününe doğru gittikçe artış göstermiştir. 
IV. Beklenen en düşük sıcaklığın görüleceği gün ile rüzgâr hızının en fazla olacağı gün aynı gündür. 
Cevap: B 
 
   
7.SORU:  
Öğrencilerin derslere göre günlük soru çözme hedeflerini gösteren tablo incelendiğinde öğrencilerin planlarına 
uygun davrandıkları bir haftanın sonunda oluşacak tablo A seçeneğinde olduğu görülür. 
Cevap: A  
 
8.SORU: 
Verilen görselden hareketle ulaşılamayacak ifadeler şunlardır: 
II. Kadınlarda yaşam memnuniyeti oranlarının 2019 yılında değişmediği 
V. 25-34 yaş grubunun en mutsuz ikinci yaş grubu olduğu 
Cevap: B   
 
9.SORU:  
Tasarım döngüsü ile ilgili takip edilmesi gereken aşamalar yangın robotunun tasarım döngüsü B seçeneğinde doğru 
bir şekilde verilmiştir. 
Cevap: B    
 
10.SORU:  
Leyla Hanım satın almak istediği evle ilgili özelliklere bakıldığında Leyla Hanım’ın istediği evin krokisi C seçenğinde 
verilmiştir. 
Cevap: C    



 
11.SORU:  
Rüzgarın esme yönleri ile ilgili bilgilere bakıldığında oluşacak olan grafik B seçeneğindeki grafik olduğu görülür. 
Cevap: B   
 
TEST 2 
 
1.SORU: 
A seçeneğindeki görsel Zeugma Mozaik Müzesi, 
C seçeneğindeki görsel Doğa Tarihi ve Jeoloji Müzeleri, 
D seçeneğindeki görsel ise Sanat Müzeleri’ne aittir. 
Ancak B seçeneğindeki görsel verilen müze örneklerinden herhangi birine ait değildir. 
Cevap: B   
 
2.SORU:  
Verilen afişten hareketle ulaşılabilecek ifadeler şunlardır: 
II. İlk üçe girenlere birden fazla ödül verilecektir. 
III. Belli bir tarihe kadar başvurular yapılacaktır. 
Cevap: B   
 
3.SORU:  
Görselden hareketle söylenebilecek ifade D seçeneğinde geçen ‘’ Yaş grubunun artmasıyla birlikte alerjiye neden 
olan besinler de artmıştır.’’ ifadesidir.  
Cevap: D   
 
4.SORU:  
2019-2020 yılları arasında illerin toplam konut sayısındaki değişime ait oluşan yeni grafik B seçeneğinde verilmiştir. 
Cevap: B     
 
5.SORU:  
DOĞRU EL YIKAMA NASIL OLUR? görselinde verilen aşamalara bakıldığında boş bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi 
gereken yargılar C seçeneğinde doğru bir şekilde verilmiştir. 
 Cevap: C   
 
6.SORU:  
Verilen görsele bakıldığında bu görseli en iyi yansıtan haber yazısı B seçeneğinde verilmiştir. 
Cevap: B   
 
TEST 2 
 
1.SORU:  
I. grafikte üç ülkenin zeytin üretim oranları verilirken II. grafikte ise bazı ülkelerin 2012-2013 yıllarına ait zeytin 
üretim oranları verilmiştir. Bu grafiklere bakıldığında ulaşılamayacak yargı C seçeneğinde verilmiş olduğu görülür. 
Cevap: C   
 
2.SORU:  
Kalp sağlığını korumak için açıklamaya uygun görsele bakıldığında boş bırakılan yerlere getirilmesi uygun olmayan 
ifadeler D seçeneğinde verilmiştir. 
Cevap: D   
 
3.SORU:  
Verilen görseli en iyi ifade eden metin C seçeneğinde verilmiştir. 
Cevap: C 
 
    
 



4.SORU:  
Grafikler incelendiğinde bu grafiklerin doğru bir şekilde raporlanmış halinin B seçeneğinde verilmiş olduğu görülür. 
Cevap: B     
 
 
5.SORU:  
KONUT SATIŞ İSTATİSKLERİ ile ilgili verilen görsele bakıldığında bu görselden şu yargılara ulaşılamaz: 
I. 2020 yılı konut satışında düzenli bir artış görülmektedir. 
II. 2019 yılında en az konut satışı ocak ayında yapılmıştır.  
Cevap: A   
 
6.SORU:  
Bülent öğretmenin öğrencilerle ilgili verilen bilgilerin grafiğe dönüşmüş hallerine bakıldığında D seçeneğindeki 
grafiğin yanlış olduğu görülür. 
 Cevap: D   
 
7.SORU:  
Seçeneklerde verilen görsellere bakıldığında sözü edilen fotoğraf sergisinde gösterilmeyecek görsel A seçeneğinde 
verilmiştir. 
Cevap: A 
    
8.SORU:  
Verilen görselden hareketle ulaşılabilecek yargı B seçeneğinde verilmiştir. 
Cevap: B   
 
TEST 4 
 
1.SORU:  
Verilen tablodan çıkarılamayacak ifade D seçeneğinde verilmiştir. 
Cevap: D   
 
2.SORU:  
B seçeneğindeki görsel Elektronik posta adresleri, 
C seçeneğindeki görsel Bluetooth, 
D seçeneğindeki görsel İki dik çubukken 
A seçeneğinde verilen sembolün verilen herhangi bir kullanımın içine girmediği görülür. 
Cevap: A  
 
3.SORU:  
Verilen görsel incelendiğinde bu görselden çıkarılamayacak yargı B seçeneğinde verilmiş olduğu görülür. 
 Cevap: B    
 
4.SORU:  
Şirket eleman alımı için başvuruda başvuran kişilerin özelliklerine bakıldığında B seçeneğinde verilen kişinin 
alınacağı söylenebilir.  
Cevap: B    
 
5.SORU:  
Pasta grafiğinde verilenlerin sütun grafiğinde gösterilmiş hali D seçeneğinde verilen grafiktedir. 
Cevap: D   
 
6.SORU:  
Görsel incelendiğinde bu görselle ilgili şu yargılar söylenebilir: 
I. Aizanoi Antik Kenti’nin tarihi çok eskilere dayanmaktadır.  
III. Bu kentte birçok faaliyet alanı bulunmaktadır.  
Cevap: C   



 
7.SORU:  
Antep fıstığının ithalatını gösteren tablo incelendiğinde B seçeneğinde geçen II numaralı cümlede yanlışlık olduğu 
görülür. 
Cevap: B    
 
8.SORU:  
Verilen görsele bakıldığında bu görselden D seçeneğinde geçen ifadeye ulaşılamadığı görülür. 
 Cevap: D     
 
TEST 5 
 
1.SORU:  
Bu grafikte verilen bilgileri en iyi yansıtan metin B seçeneğinde geçen metindir. 
Cevap: B   
 
2.SORU:  
Verilen görsel incelendiğinde boş bırakılan yerlere gelmesi gerekenler B seçeneğinde verilmiş olduğu görülür. 
Cevap: B   
 
3.SORU:  
Öğrencinin girdiği beş farklı sınavdan aldığı puanları gösteren grafiğe bakıldığında çıkarılabilecekler şunlardır: 
II. Üçüncü sınavda en fazla puan aldığı ders matematik olurken en az puan aldığı ders Türkçe olmuştur. 
IV. Sadece iki sınavda en yüksek puanı fen bilimleri dersinden almıştır.  
Cevap: D    
 
4.SORU:  
Verilen görselden hareketle ulaşılabilecek yargılar şunlardır: 
II. Yakıt tasarrufu sağlanacak ve doğaya zararı azaltacak bir projedir. 
III. Otoyol ile bağlantı yollarından oluşmaktadır.  
Cevap: B     
 
5.SORU:  
Avrupa’daki yasaklı köpek türleri ile ilgili görsel incelendiğinde bu görselle ilgili D seçeneğinde geçen ifadeye 
ulaşılamaz. 
Cevap: D   
 
 
6.SORU:  
Verilen görsele bakıldığında bu görselle ilgili yanlış bilginin C seçeneğinde verilmiş olduğu görülür. 
 Cevap: C   
 
  


