
 ( I ) Güzel yazılmış bir yazıyı okumak, sönüp gitmiş bir varlığın fotoğrafına bakmak gibidir. ( II ) Daha 
doğrusu, donup kalmış, sessiz bir fotoğraf değil; konuşan, düşündüklerini anlatan canlı ve sesli bir sinema.   
( III ) Onun içindir ki yazı, birçok olamamazlıkları olur yapmıştır. ( IV ) Ölü dirilmez, yüz kuruşa Amerika’ya gi-
dilmez; her büyük adam bizimle konuşmaz. Bu böyledir de en büyük yazıcıların herhangi bir kitabı pek güzel 
yüz kuruşa alınır ve bu büyük düşünücü ile baş başa on gün, yirmi gün, bir ay oturup konuşabilirsin. İnsanlık 
içinde, güneş gibi, ışığı kendinden çıkan zekâlara yaklaşmak, biraz yanmak olsa bile, pek çok aydınlanmaktır. 
Onları anlamak, dediklerini kavramak için dimağ dediğimiz düşünme makinesini işletmek ve onu yormak 
lazımdır. Hangi varlık yorulmadan işler ve yanmadan parlar. Güneşin kendi bile sonsuz karanlıklara ışıklarını 
verebilmek için bir ateş kazanı gibi durmadan kaynamıyor mu?
 Eski Yunan’ın büyük filozofu Sokrates (Sokrat), hiç yazmadı. Eğer yetiştirdiği Platon (Platon) da böyle 
yapsaydı Sokrat, baldıran ağusuyla değil, yazı yazmamakla kendini öldürmüş olurdu. Kendinden büyüklerin 
ne düşündüklerini öğrenmek için onların yazılarını okumak, öğretmenlerimizin sayısını çoğaltmaktadır. Okul-
da insanın olsa olsa on hocası olur. Hâlbuki kitap okuyan için her özlü yazıcı bir değerli öğretmendir.

  

  1. 2. ve 3. sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.
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Bu metinde geçen 1. “ışığı kendinden çıkan 
zekâlar” ifadesiyle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneyimlerini başkalarıyla paylaşması sevenler 
B) Doğuştan bir takım yetenekleri içinde 

barındıranlar
C) Okuduklarıyla bilgi birikimini zenginleştirenler
D) Yaşadıkları toplumdan sivrilip dikkat çekenler

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden han-2. 
gisine değinilmemiştir?

A) Sokrates hakkındaki bilgileri kendi kitaplarından 
öğreniyoruz. 

B) Kitaplar sayesinde yazarlar ile konuşur gibi bilgi 
alışverişi yaparız.  

C) Yazı sayesinde olmaz dediklerimiz olur hale 
gelebilmektedir.

D) Kitapları okuyarak hayattaki öğretmenlerimizin 
sayısını artırırız. 

Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili 3. 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) I. cümlede benzetme yapılmıştır. 
B) II. cümlede kişileştirmeye başvurulmuştur. 
C) III. cümle neden sonuç cümlesidir.
D) IV. cümlede eş sesli sözcüğe yer verilmiştir. 

Hayatımızı düzenli olarak yürütebilmek için planlar 
yapmalıyız. Bir geziye (seyahat)
        I
çıktığımızda nerelere uğrayacağımızı nasıl 
planlıyorsak, hayatımızın (yaşam) gidişatını 
         II
da öyle planlamalıyız. Aynı gün içinde yapılacak 
birden fazla işimiz varsa belirli bir düzen (nizam)
         III
kurmalıyız. Yapılacak planlama işimizin içeriğine 
göre farklılık gösterebilir. Eğitimin planlı verilmesi 
nasıl başarıyı getiriyorsa, hayatımızın planlanması 
da hayat kalitemizde (nicelik) ciddi artışlar 
             IV
meydana getirir.  
Bu metinde numaralandırılmış sözcüklerin 4. 
hangisinde açıklama yanlışlığı yapılmıştır?

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

Saça rengini veren pigment maddesinin 
azalması saçların beyazlamasına neden 
olur. 

Bu cümleden 5. kesin olarak çıkarılabilecek 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her insan, belirli bir yaşa gelince saçları 

beyazlar.
B) İnsan saçlarının beyazlaması biyolojik bir 

sonuçtur. 
C) İnsanların saçları aynı oranda beyazla-

maz.
D) Pigmentler insandan insana farklılık gös-

terebilir. 



Yazarların, hayatı eserlere aktarırken takındıkları 
tutumlarda farklılık görüyoruz. Kimi ressam 
olmayı tercih ederken kimi de fotoğrafçı olmayı 
önemsemiş ve öyle adını duyurmuştur.  

Bu metinde altı çizili sözlerin yerine 6. 
aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilirse 
metin anlamında değişim olmaz?

A) kendinden bir şeyler katmayı – olanı olduğu 
gibi vermeyi

B) gerçekçi olmayı - hayalci olmayı  

C) yaşamı olduğu gibi anlatmayı – yaşamı 
yorumlamayı

D) doğallığı öne çıkarmayı – teknolojiden 
yararlanmayı

(I) Kediler yavrularıyla oynarken onlara nasıl 
avlanacaklarını da öğretir. (II) Hayvanların yaşam 
biçimlerini değiştirme, geliştirme gibi çabaları 
yoktur. (III) İnsan eğitimi hem uzun sürmesi ko-
nusunda hem de sonlanmaması bakımından 
bunlara benzemiyor. (IV) Çünkü biz insanlar yer-
yüzü denen bu şahane yerde yaşıyoruz. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin han-7. 
gisinde karşılaştırma yapılmıştır?

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

Okurlarımız tarafından hayali bir dünyada sağa 
sola savrulup duran, kendini beğenmiş biri gibi 
görünüyorsak, vay halimize! Demek ki okuyucu 
bizi samimi, içten ve güvenilir bulmuyor; aksine 
onun gözünde biz ---.

Bu metin düşüncenin akışına göre hangisiyle 8. 
sürdürülmelidir?  

A) yalnızca gerçekleri yazarız.

B) gerçek olmayanların peşinden koşan 
insanlarız.

C) okura son derece faydalıyız.

D) somut olanın peşinde koşar olmuşuz.

I. İnsanoğlu nedense, hep yeni olanın peşinden 
koşar. 

II. Şans bu ya, kazadan yara almadan kurtuldu.  

III. Her neyse, iş tatlıya bağlandı sonunda. 

IV. Nedendir bilmem, her olan bitenden seni so-
rumlu tutuyorlar. 

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde altı 9. 
çizili ifadeler anlamca birbirine en yakındır?

 A) I. ve II.         B) II. ve III. 

 C) III. ve IV.        D) I. ve IV. 

I. Roman yazarı okuyucuyu gerçeklere 
inandırdığı kadar, düşleri de okuyucuya 
inandırmalıdır. 

II. Yaşamdan alınan kareler, düşlerle 
desteklendikçe okuyucu ilgisi esere kayabilir.

III. Romanlarda gerçekler bulunacağı gibi 
gerçekdışı unsurlarda bulunabilir.

IV. Eserlerinde hem hayal âleminden hem de 
gerçeklerden yararlanması, okurun tarafından 
takdir ediliyor. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangileri 10. 
anlamca birbirine en yakındır?

  A) I. ile II.         B) II. ile III.

 C) II. ile IV.       D) III. ile IV.   

(I) Renkler vardır, tek başlarına ne denli özgün 
birer renk de olsalar, ikisi bir araya gelince ortaya 
aynı güzellikte bir üçüncü renk çıkmayabilir. (II) 
Açık mavi renkle sarı rengin karışımından tatlı bir 
çimen yeşili çıkar ortaya. (III) Ama koyu kırmızı 
renkle, koyu lacivert renklerin karışımından, iç 
karartıcı, koyu kahverengi bir renk çıkar ortaya 
ki, dayanılmaz. (IV) Kimi evliliklerin kimyası da bu 
renklerin karışımına benzer. (V) Baştan her şeyin 
iyi, güzel olacağı kanısıyla yola çıkılır. (VI) Ama 
yolun kimseye bir şey söylemediği kısa zamanda 
anlaşılacaktır.

Bu metinde asıl anlatılmak istenene kaçıncı 11. 
cümleyle geçilmiştir?

A) VI           B) V           C) IV            D) III
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Millet, rastgele bir araya gelmiş insan topluluğu 
değildir. İnsan yığınlarının millet olmasını sağlayan 
kültürel değerlerdir. Ortak bir dili konuşan in-
sanlar ile ortak kültür geçmişine sahip olan 
insanların bir arada ve güçlü bağlarla yaşaması 
gayet doğaldır. Dil ve kültür varlığının yanında 
ortak din, örf, adet ve devlet teşkilatlanması mil-
let bilincinin oluşmasında önemli unsurlardır. 
Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangi-12. 
sidir?

A) Birbiri ile yardımlaşma ve dayanışma içinde ol-
mayan insanlardan millet oluşmaz. 

B) İnsanların her türlü ortak birikimi milletin mey-
dana gelmesinde etkin rol oynar.

C) Bir araya gelmiş insanlar, yaşadıkları bölgenin 
milli yapısını oluştururlar. 

D) Birlikte yaşama isteği ve devlet teşkilatlanması 
milletin temel unsurlarındandır.

I. Son yıllarda tiyatrolara bu kadar ilgi gösterilmesi ger-
çekten bizleri mutlu etti. Bu hem sahne sanatçıları 
adına hem de seyirciler adına olumlu bir gelişmedir. 
Tiyatroya bu denli talep olması yeni birçok oyunun 
şehrimize gelmesi anlamına geliyor.

II. Kara bulutlar gökyüzünü kaplamıştı. Yağmur ufaktan 
çiseliyordu. Sokaktaki insanlar yağmura yakalanma-
mak için hızlı hareket ediyordu. Aylardır güneş yüzü 
görmeyen halk bu hafta sonunu da güneşe hasret 
geçirecekti. Havaların bu durumu insanların yüzüne 
de yansıyordu. 

III. Bir sanat eserini değerlendirirken eleştirmenin tam 
anlamıyla tarafsız olması gerekir. Duygularını bir ke-
nar koyarak eserlere yaklaşması eleştirmenin olmaz-
sa olmazıdır. Çünkü eleştiri okuru, değerlendirilen 
eserin yorumlarında objektiflik aramaktadır. 

 Numaralandırılmış metinlerle ilgili;13. 

K - I. metinde öznel ifadeler ağır basmaktadır.

L - II. metinde yaşanılması muhtemel bir durumdan 
bahsedilmiştir.

M - II. ve III. metinde betimleyici unsurlar ön plandadır.

N - III. metinde düşünce yazısı niteliğindedir. 

 hangisi yanlıştır?

 A) K     B) L          C) M   D) N

I. Eskiden beri hasta ve zayıf kişiler güçlensin diye 
özellikle yaylaya çıkarılır.

II. Yaylalarda yüksekliğin etkisiyle oksijen azaldığından 
vücutta oksijen gereksinimi artar.

III. Birkaç gün içinde sağlıklı nefes alıp vermenin etki-
siyle alyuvar ve kılcal damar sayısı artar.

IV. Yeterli oksijen alabilmek için daha derin ve sık nefes 
alıp kalp atışları hızlanır.

V. Böylece kaslar toplanır, beden çevikleşir, kişinin vücut 
direnci artar.

Numaralı cümlelerden hangileri yer değiştirirse 14. 
anlamlı bir bütün oluşturulabilir?

     A) I.ile II.          B) II. ile IV. 

     C) III. ile V.         C) III. ile IV.

Bir öykücüyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden 15. 
hangisi ayraç içindeki özellikle uyuşmamaktadır?

A) Yazar, öğrendiği bir bilgiyi ya da gözlemlerini kitabında 
gelişigüzel bir biçimde serpiştirmiş. (farklılık) 

B) Sanatçı eserlerinde okuyucuya adeta yeni dünyalar 
sunuyor. Öykülerin dokusundaki kıpır kıpır anlatım 
hemen göze çarpıyor. (canlılık)

C) Okuru zorlamayan üslubu, günlük konuşma dili-
ni kullanması, öykülerinin en belirgin özelliğiydi. 
(yalınlık)

D) Sanatçının, okurların hafızasından kolay kolay si-
linmeyecek çarpıcı yaşantıları anlatması, öykülerin 
çekiciliğini artırıyordu. ( etkileyicilik) 

Yaşadığımız çağın bize sunduğu teknolojik gelişmeler 
yapay doku üretimine izin vermiş olsa da bilim dünyası 
henüz yapay organ üretebilmiş değil.

Bu cümleden 16. kesin olarak çıkarılacak yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yapay olarak üretilen organlar günümüzde insan 
hayatının kurtarılması için büyük öneme sahiptir. 

B) Bilimsel gelişmişliğimiz yapay doku üretimi için yeterli 
düzeydedir. 

C) Geleceğimizin şekillenmesinde teknolojik gelişmelerin 
önemli payı olacaktır. 

D) Bilimsel çalışmalar, istenilen seviyede olmasa da bu 
çalışmaların hız kesmeden devam ettiği bilinmekte-
dir. 
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Gazetelerin ve dergilerin gelirleri satıştan ve rek-
lam ilanlarından sağlanır. Bu gelir kapısı göz ardı 
edilmeden kuruluşun karlılığı dikkate alınmalı ve 
yeni teknolojik gelişmeler izlenmelidir. Geri kalmış 
teknolojilerle başarı elde edilemez. Yönetim, 
matbaacı ve satıcı arasında birlik olmalı ve bu ekip-
teki herkes görevini eksiksiz yerine getirmelidir. En 
güçlü yazar ile bayi arasında uyum sağlanmalıdır. 
Çünkü bir bayi istediği gazete ve dergiyi vit-
rine çıkarır. Bu nedenle en başarılı gazeteler 
ve dergiler birbirleriyle çalışmaktan gerçek an-
lamda mutlu olan insanların çalıştığı yerlerdir. 

17. ve 18. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden han-17. 
gisine ulaşılabilir? 

A) Kaliteli yöneticiler, iyi bildikleri ekiple 
çalışanlardır. 

B) Gazete ve dergi sahipleri, yayımlarının kalitesini 
arttırmak için çalışmalıdır. 

C) Bir basılı yayımın satışını yalnızca bayi tutumu 
belirler. 

D) Yayıncılık, bir takım işidir ve bu ekibin birbiriyle 
uyumlu olması gerekir. 

Bu metne göre gazete ve dergilerin varlığını 18. 
sürdürmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili 
olmamaktadır? 

A) Teknolojik gelişmelere açık olması 
B) Çalışanlar arasında uyum olması 
C) İşverenlerin bayileri denetlemesi 
D) Reklam ilanları alabilmesi 
 

A, B, C, D, E, F, G, H, İ ve J kişilerinden oluşan on kişilik 
yönetim kurulu ekibi 1’den 10’a kadar numaralanmış 
yerlerde bir yuvarlak masanın etrafında oturmaktadır. 
1 numaralı sandalye saat 12.00’deki akrep ve 
yelkovanın konumu hesaplanarak belirlenmiş ve 
diğer numaralarda sırasıyla saat yönünde masaya 
dizilmiştir. Masada 5 kadın, 5 erkek oturmaktadır ve 
aynı cinsiyetler yan yana gelmemektedir. Kişilerin 
oturdukları yerler ile ilgili şunlar bilinmektedir:

• E kişisi 5. sırada oturmaktadır. 

• G kişisi, C kişisinin yanında oturmaktadır.

• F kişisi, A kişisinin yanında ve 2. sırada 
oturmaktadır.

• B kişisi, İ kişisinin yanında ve 10. sırada 
oturmaktadır. 

• D kişisi 3. sırada oturmaktadır ve cinsiyeti kadın. 

19. ve 20. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 19. 
kesinlikle yanlıştır?

A) H kişisi 4 numaralı yerde oturmaktadır ve cinsiyeti 
kadındır. 

B) 7 numaralı yerde oturan kişinin cinsiyeti kadındır. 

C) Cinsiyeti erkek olan kişi 8 numaralı yerde 
oturmaktadır.

D) 6 numaralı yerde G kişisi oturmaktadır ve cinsiyeti 
erkektir. 

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 20. 
kesinlikle doğrudur?

A)  C kişisi 4 numaralı yerde oturmaktadır.

B)  J kişisinin cinsiyeti erkektir.

C)  G kişisi 6 numaralı yerde oturmaktadır.

D)  8 numaralı yerde oturan kişinin cinsiyeti erkek 
değildir.

Kadir KAÇAR
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