
1. DENEME 

Soru 1: Görselde “Türkiyede” şeklinde bir yazım yanlışı vardır. Bu yazım yanlışı “Türkiye’de” şeklinde düzeltilmiştir. 
Çünkü özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Buna benzer bir hata da D seçeneğinde yapılmıştır. 
“Kuzey Afrika” da özel isimdir ve kendisinden sonra gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmalıdır. Ancak ayrılmamış 
ve “Kuzey Afrikada” şeklinde yazılmıştır. Bu bakımdan cevap D olacaktır. 

Soru 2: Şiirde geçen “Eliyor dört yana sakin bir günü” ifadesindeki “eleme” işini yapmak ancak insana özgü bir 
durumdur. Şiirde ise bu işi bir çınar yapmaktadır. Yani insan dışındaki bir varlığa (çınara) insan özelliği yüklenmiştir. 
İnsan dışındaki varlığa insan özelliği yüklenmesi şeklindeki söz sanatı da “kişileştirme”dir. Bu yüzden cevap A 
olacaktır. 

Soru 3: Seçeneklerde verilen metinler incelendiğinde A seçeneğinde sadece bir cümlede “Bu bile insanda tatile çıkma 
isteği uyandırıyor.” öznel bir ifade kullanılmıştır. B seçeneğinde ise öznel ifadeye hiç yer verilmemiştir. D seçeneğinde 
de sadece “Kapaktaki resimler de kitabın albenisini arttırıyor.” cümlesinde öznel bir ifade var. Ancak C seçeneğinde 
ise metnin tamamı öznel yargılardan oluşmuştur. Bu yüzden cevap C olacaktır. 

Soru 4: Soruda bize sıfat-fiilin olduğu cümle sorulmaktadır. Bu cümle ise “Soracak sorularım var, soru sormaya ilk 
kimden başlayayım?” dır. Çünkü “soracak” kelimesinin kökü “sor” fiilidir ve sıfat-fiil eki olan “-acak” ekini almış ve 
kendisinden sonra gelen “soru” ismini nitelemiştir. Yani açıklamadaki gibi kökü fiil olduğu halde cümlede sıfat 
görevinde kullanılmıştır. Bu yüzden cevap B olacaktır.  

Soru 5: Soruda bize “deneme” türünde bir metin örneğinin hangisi olduğu sorulmuştur. A seçeneğindeki metin bir 
kitabı değerlendirdiği için eleştiri, B seçeneğindeki metin öğretici yönü ön planda olması ve yazarın görüşlerini 
kanıtlama çabası bakımından makale, C seçeneğindeki metinde ise yazar sanki okuyucuyla konuşuyormuş havasında 
yazdığı için sohbettir. Ancak D seçeneğinde yazar gündelik herkesi ilgilendiren bir konuda sanki kendi kendine 
konuşuyormuş havasında ve görüşlerini kanıtlama çabası taşımadan, samimi ve içten bir üslupla yazdığı için 
denemedir. Bu bakımdan cevap da D olacaktır. 

Soru 6: Verilen metinlerin her ikisinde de okuyucuya bilgi verilmektedir. I. metinde yer alan “Ancak yirmili yaşlarda 
kemik yoğunluğu en üst seviyeye ulaştığı için genç yetişkinlerin de yeterli miktarda süt ürünü tüketmesi gerekir.”  ve 
II. metinde yer alan “Ancak eşlenme birçok noktada aynı anda devam edebildiğinden bu kopyalama 10 saatte 
gerçekleşebilir.” cümleleri sebep-sonuç cümleleridir ve bu her iki metin için ortak bir özelliktir. Yine her iki metinde 
nesnel yargılar taşımaktadır. Ancak II. metinde sayısal verilere başvurulurken I. metinde sayısal verilerden 
faydalanılmamıştır. Bu yüzden Cevap D olacaktır. 

Soru 7: Soruda bize “danışmak” sözcüğünün fiilimsi görevinde kullanılmayanı sorulmaktadır. Bunu belirlemek için “-
me, -ma” olumsuzluk ekinin ayırıcı bir nitelik olduğu söylenmektedir. “Danışmaya uğrayıp size bıraktığım evrakı 
alabilirsiniz.” cümlesindeki “danışmaya” kelimesi “danışmamaya” şeklinde kullanılamayacağı için fiilimsi değildir. Bu 
yüzden cevap C olacaktır. 

Soru 8: Soruda Fatma adlı kişinin taşıdığı özelliklere uygun bir halı dokuyacağı söylenmiş ve bu halıda her birinin 
kendine özgü anlamları olan desenlerden hangilerini kullanması gerektiği sorulmuştur. Fatma; üç çocuk annesi 
olduğu için “eli belinde” motifini, eşinin ailesine düşkün biri olması Fatma’yı mutlu ettiği için “koç boynuzu” desenini, 
kocası uzun yol şoförü olduğu ve kötülüklerden korunmasını dilediği için “bereket” motifini kullanacaktır. Bu 
bakımdan cevap A olacaktır. 

Soru 9: Görselde temiz enerji kaynakları vurgulanmıştır. “Temiz enerji kirletmez çevreyi, /Rüzgâr, güneş ve su vermiş 
bize her şeyi.” dizelerinde de temiz enerji vurgusu yapılmıştır. Bu bakımdan cevap D olacaktır. 

Soru 10: Görselde verilen acil durum tahliye planı incelendiğinde “Binanın tamamında sadece iki acil çıkış olduğu” 
kesinlikle doğrudur diyemeyiz çünkü gördüğümüz binanın sadece giriş katı, demek ki diğer kat veya katlarda da acil 
çıkış olabilir. 5/A sınıfı da 5/C sınıfı da çıkışa yakın olduğu için “5/A daha çabuk çıkar.” da diyemeyiz. Görsele bakınca 
yangın tüpleri ile alarm düğmelerinin yan yana olduğu görülmemektedir. Ancak giriş katındaki her iki çıkışın yakınına 
birer yangın söndürme tüpü konulmuştur. Bu yüzden cevap C olacaktır. 

Soru 11: “Seramik ürünlerin günümüze kalan örnekleri bize geçmişteki insanların yaşantısı hakkında bilgiler aktarır.” 
cümlesinden C'ye ulaşırız. 



Soru 12: Hava kabarcıkları bulunan ürün genleşince ürün çatlak bir görüntüye sahip olacağı için cevap D şıkkıdır. 

Soru 13: “Sağlamlaşmış” sözcüğü çekimli fiil olarak kullanıldığı için fiilimsi değildir. Cevap B 

Soru 14: “İstenilen sertliğe ulaşınca” sözcük grubunda istenilen sertlik tamlamasında araya virgül getirilemeyeceği 
için cevap D'dir. 

Soru 15: Metnin bırakılan boşluklarına A şıkkında verilen aktarılan- güçlenmesine- birleştirici sözcükleri getirilirse 
anlam akışı sağlanır. 

Soru 16:  “Kulakların sağır olması” o konuda bir söze kapalı olmaya yani dikkate almamaya yöneliktir. Toplumun 
nabzını tutmak da eğilimini anlamaya yönelmek olduğu için cevap B'dir. 

Soru 17: Doğru sıralama 6-2-5-1-3-4 şeklinde olduğu için cevap A’dır. 

Soru 18: Metne baktığımızda verilen son örneklerden sonra gelen her ne kadar sözcükleri düşüncenin yönünü 
değiştirdiği için D şıkkında söylenen ifadenin sona gelmesi gerekir. 

Soru 19: Soruda verilen bilgilerden hareketle Dilara için Mualla Ersezgin Ortaokulunda okuduğu, Türkçe kitabını B 
kırtasiyesinden aldığı görülür. Ayça’nın da Osman Nuri Ersezgin Ortaokulunda okuduğu, C kırtasiyesinden matematik 
kitabı aldığı bulunur. Dilara ve Ayça’yı birlikte veren C şıkkı cevap olur. 

Soru 20:  Verilenlere göre ilk değişim 9 Nisan’da güneye(B), ikinci değişim öğretmen 16 Nisan’da raporlu olduğu için 
17 Nisan’da batıya(A), üçüncü değişim 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızdan dolayı ders olamayacağı 
için 24 Nisan’da batıya(D) olur. Böylece C şıkkındaki oturma düzeni oluşmaz. 

  



2. DENEME 

Soru 1: D seçeneğinde virgül, sıralı cümlelerin arasına getirilmiştir. Görselde ise virgülün bu görevine değinilmemiştir. 
Bu yüzden cevap D olacaktır.  

Soru 2: “Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık” dizesinde “karanlık” kelimesiyle bilginin aydınlığından mahrum kalmış, 
bilgisizliğin karanlığında kalmış 415 kişiden oluşan nüfus anlatılmaktadır. Eğer okul yapılır ve öğretmen gelirse 
kurtulacaklardır bu bakımdan “kurtulmanın” koşulu budur. Dizelerin hemen hepsinde bir hoşnutsuzluk dile 
getirilmektedir şair tarafından. Ancak sözü edilen bu yerin köy mü yoksa kasaba mı olduğuna dair bir bilgi yoktur. İşte 
bu yüzden bu dizelerden D seçeneğindeki yargıya ulaşılamaz. Yani cevap D olacaktır. 

Soru 3: A seçeneğinde ülkemizde sanatın gelişmemesi sanatçılara değer verilmemesine bağlanmıştır. Bu yüzden bu 
cümle sebep-sonuç cümlesidir. B seçeneğinde soluk soluğa kalması o yöne doğru uçarcasına koşmasına bağlanmıştır. 
Bu yüzden yine sebep-sonuç cümlesidir. C seçeneğinde arabayı satma amacı doğrultusunda meşhur bir siteye ilan 
vermesinden söz edilmiştir. Bu bakımdan sözü edilen cümle amaç-sonuç cümlesidir. Ancak D seçeneğinde istenilen 
bisikletin alınması notların yükseltilmesi koşulunun yerine getirilmesiyle sağlanacağı anlamı vardır. Bu yüzden bu 
cümle koşul-sonuç cümlesidir ve cevap da D olacaktır. 

Soru 4: “O günden bu yana hep susmuş, insanların hallerini sessizce izlemişti.” cümlesinde “susmuş” ve “izlemişti” 
fiillerine getirilen “-mış/-miş” sıfat-fiil eki değil duyulan geçmiş zaman kip ekidir. Bu yüzden cevap B olacaktır. 

Soru 5: “Fıkra (köşe yazısı), günübirlik meseleleri ele alır.” ifadesi bizim için yeterli bir bilgidir. Bu bilgi bizi C 
seçeneğindeki metne götürür. Çünkü orada “Ben bugün bunların arasından seçtiğim ve unutulmaması gereken bazı 
haberlere yer vereceğim.” şeklinde bir cümle vardır ve bu cümle bize metnin günübirlik bir konuyu ele aldığını anlatır. 
Bu yüzden de cevap C olacaktır. 

Soru 6: Her iki metinde de ele alınan konuların açıklamasında sayısal verilerden istifade edilmesi sebebiyle cevap A 
olacaktır. 

Soru 7: “Biz böyle konuşuyorken az ileride bir kaza oldu.” cümlesinde “konuşuyorken” zarf-fiildir ve “kazanın olma” 
zamanını ifade etmektedir. Bu bakımdan cevap A olacaktır. 

Soru 8: Berna oval bir yüze sahiptir ve metinde oval yüzlü insanlara oval veya yuvarlak gözlüklerin uygun olacağı 
söylenmiştir. Bu bakımdan B seçeneği elenir çünkü Berna sütununda dikdörtgen bir gözlük vardır. Yeşim kare 
biçiminde bir yüze sahiptir bu bakımdan oval veya yuvarlak gözlükleri tercih etmelidir. Ancak A seçeneğinde Yeşim 
sütununda verilen gözlük dikdörtgendir ve bu yüzden A seçeneği de elenir. Neşe yuvarlak bir yüz yapısına sahiptir ve 
dikdörtgen çerçeveler tercih etmelidir o da öyle yapmıştır. C seçeneğinde Neşe sütununda dikdörtgen bir çerçeve 
görüyoruz. Ayşe kalp biçiminde bir yüze sahiptir ve geniş, yuvarlak ve kalın bir çerçeve seçmelidir. C seçeneğinde yer 
alan gözlük D seçeneğinde yer alan gözlüğe göre daha geniş olduğu için cevap C olacaktır. 

Soru 9: Soruda verilen bilgilere göre, 

“Birine iyi gelen bir ağrı kesici başkasına iyi gelmeyebilir hatta ona zarar verebilir. Bu nedenle bir başkasına ilaç 
önerisinde bulunulmamalıdır.” bilgisi ile “I. Midem çok ağrıyor, doktorun geçen ay anneme verdiği ağrı kesici sanırım 
iyi gelir.” uyuşmaz. 

“Hekimin kontrolü dışında bilinçsizce kullanılan ağrı kesiciler, ağrıyı baskılayarak hastalık tanısının konulamamasına 
veya atlanmasına neden olabilir.” bilgisi ile “II. Kızım! Koş, üst kata çık, teyzenden bana yeşil kutulu ağrı kesiciden bir 
tane al, gel! Başım çok ağrıyor.” uyuşmaz. 

“Ağrı kesiciler hekim reçetesiyle eczaneden temin edilmeli, başka yollarla edinilip kullanılmamalıdır.” bilgisi de “IV. 
Bir aydır hem de neredeyse her gün başım ağrıyor, iyi ki bu ağrı kesici var da rahat ediyorum.” ile uyuşmaz. Bu 
bakımdan cevap B olacaktır. 

Soru 10: Görselde sözü edilen hastalık için sadece 4. maddede yer alan çözüm önerisi sorunu çözmek için 
kullanılamaz. Çünkü kaynağı bilinmeyen suların kullanılması sözü edilen sorun ile doğrudan ilgili değildir. Yani 
toplamda 5 çözüm önerisinin dördü metindeki sorunun çözümüyle ilgilidir. Bu bakımdan cevap C olacaktır. 



Soru 11:  Parçadaki “Konuştuğumuzda ses tellerimiz, bir davula vurulduğunda davulun derisi, gitar çalındığında 
gitarın telleri titreşir. İşte sesin kaynağı bu tür titreşimlerdir.” cümlelerinden ikinci yargıya, metnin ilk üç cümlesinden 
de dördüncü yargıya ulaşabileceğimiz için cevap B’dir. 

Soru 12: Akustik biliminin kullanıldığı yapılara örnekler sayılmadığı için C şıkkı cevap olur. 

Soru 13: Parçada ikinci cümlede geçen “yada” sözcüğü ayrı yazılması gerektiği için yazım yanlışı oluşturmuştur. Cevap 
B. 

Soru 14: “Azalır” yüklemine azalan ne sorusunu sorduğumuzda altı çizili “iletim hızı” yanıtını aldığımız için cümlenin 
öznesi olmuştur. Cevap A. 

Soru 15: Soru kökünde verilen büyülü dünya ifadesinden eğlenceli vakit geçirmek anlaşılacağı için cevap A’dır. 

Soru 16: Cümlelerin eksiksiz birleştirilmesi D şıkkında verilmiştir. 

Soru 17: Metin unsurlarına baktığımızda A'da bulunan Irfan ağabey kişilerde yoktur. B ve D şıklarında anlatıcı 3. kişi 
olduğu için cevap C olur.  

Soru 18:  Metinde ayıların doğadaki önemi anlatıldığı için cevap B şıkkıdır. 

Soru 19: Öncüllerdeki “Menemen’ doğal gaz verilmeden önce sadece bir ilçeye doğal gaz verilmişti.” ifadesinden B ve 
D şıkları, “Aliağa dogal gazın ne ilk ne de son verildiği ilçedir.” ifadesinden C şıkkı elendiği için cevap A’dır. 

Soru 20: Kenan Bey’in bulmaca prensibi sıralamasına göre öncelik rakam ya da sözcük yerleştirmede değil Bir soruya 
cevap veren ya da matematik işlemi gerektiren bulmacalardadır. Bu yüzden  

Sarmal, slitherlink ve kakuro ilk üç sırada sayı bulmaca ve simetrik son iki sıradadır. 

Kenan Bey’in ikinci değerlendirmesinde ise dil ile ilgili bulmacaların matematik işlemiyle ilgili bulmacalardan öncelikli 
olduğu görülüyor. Bu yüzden sıralama şöyle oluşur: 

1- Sarmal  

2 ve 3: Slitherlik ve kakuro( Hangisinin önce olduğunu bulamayız zira 3. bir öncül yok. Zaten iki ve üçün sıralaması bu 
yüzden  sorulmamış) 

4- Simetrik( ikinci öncüle göre dil önde olduğu için) 

5- Sayı  

Cevap A. 

  



3. DENEME 

Soru 1: Soruda bizden etken çatılı fiil sorulmaktadır. Fiilin etken çatılı olması için o fiilin bildirdiği işi yapan bir öznenin 
olması gerekir. Bu özelliği taşıyan fiil ise “Annesini arayan küçük kedi etrafına bakınıyor.” cümlesindeki “bakınıyor” 
fiilidir. Çünkü “bakınma” içini yapan özne yani “kedi” bu işi kendi kendine yapabilir. Bu yüzden cevap D olacaktır. 

Soru 2: A seçeneğinde ailesini görme amacı ile İstanbul’a gidildiği ifade edilmektedir. Bu yüzden amaç-sonuç ilgisi 
vardır. B seçeneğinde iki arkadaşı barıştırmak amacıyla yemek etkinliği düzenlediği söyleniyor. Yine D seçeneğinde 
ağaçlandırma yapma amacıyla ekip kurulduğundan söz ediliyor. Ancak C seçeneğinde kapıyı kapatma sebebinin 
içerden ses gelmesi olduğu ifade edilmiş. Bu yüzden cevap C olacaktır. 

Soru 3: “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.” cümlesinde yüklem “ üstündeki kan” sıfat grubudur. Yani bir 
kelime grubu cümlede yüklem görevinde kullanılmıştır. Bu yüzden de cevap A olacaktır. 

Soru 4: Şiirde sazın insan gibi ağlaması ve gülmesi söz konusudur. Bu yüzden A seçeneği söylenebilir. “Ağlamak ve 
gülmek” sözcükleri karşıt anlamlıdır bu yüzden B seçeneği de söylenebilir. “….oldun/….güldün/….aldın” sözcükleriyle 
dize sonu ses benzerliği de sağlanmıştır bu yüzden D seçeneği de söylenebilir. Ancak C seçeneğinde “Deyim veya 
atasözüne yer verilmemiştir.” diyor ama “ortak olmak” bir deyimdir. Yani atasözü veya deyime yer verilmiştir. Bu 
yüzden cevap C olacaktır. 

Soru 5: Soruda türü eleştiri olmayan metin soruluyor. A seçeneğinde bir tablo, C seçeneğinde bir film, D seçeneğinde 
bir roman ele alınmış, olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilmiştir. Bu yüzden metinler eleştiri türüne örnektir. 
Oysa B seçeneğindeki metin “film” hakkında bize genel bilgiler veren bir makaleden alınmıştır. Bu yüzden cevap B 
olacaktır. 

Soru 6: Bu soruda iki metin verilmiş ve metinleri karşılaştırıp ortak olmayan özelliğin hangisi olduğu sorulmuştur. Bu 
özellik “Yazıya konu olan durumun nedeninin ifade edilmesi” dir. Çünkü I. metinde “jeomanyetik fırtına ilkbahar ve 
sonbaharda diğer mevsimlere göre iki kat daha sık gerçekleşmesi” nin nedeni “ekinoks dönemlerinde Dünya’nın 
Güneş’e göre konumu, kutup ışıklarının oluşması için son derece uygun durumda” olmasıdır. Ancak II. metinde 
“ekinoksun, 22 Eylül veya 24 Eylül’de de gerçekleşmesi”nin nedeni verilmemiştir. Bu yüzden cevap B olacaktır. 

Soru 7: Soruda gizli özne sorulmaktadır. Gizli öznenin yer aldığı cümle ise “Sonbahar gelince her gün evin önündeki 
yaprakları birer birer toplardı.” dir. Çünkü burada “toplama” işini yapan “o” dur. “O” cümlede açıkça verilmemiştir. 
Bu yüzden cevap D olacaktır. 

Soru 8: “Her ne kadar ülkemizde televizyon karşısında saatlerce vakit geçirsek de salonunuzun en önemli öğesi 
televizyon olmak zorunda değil. Özellikle küçük ve sıradan bir televizyon ünitesi kullanıyorsanız salonun en güzel 
duvarını televizyona ayırmak delilik olur.” açıklamasıyla B seçeneğindeki oda görseli eleştirilmektedir. 

“Şayet eviniz küçükse koltukları duvara dayamak akıllıcadır. Böylece daha fazla hareket alanı sağlarsınız. Fakat geniş 
bir salona sahipseniz eskiden kalma bir alışkanlıkla mobilyaları duvara dayamak çok anlamsız. Sanki yeterince eşyanız 
yokmuş da salonunuz boş kalmış izlenimi yaratırsınız üstelik.” açıklamasıyla C seçeneğindeki oda düzeni 
eleştirilmektedir. 

“Bir diğer dekorasyon hatası halı boyutuyla ilgili. Halı seçerken mutlaka salonunuzun ebatlarını ölçün. Özellikle büyük 
koltuklarınız varsa ortada duran küçük bir halı evi güzel göstermek yerine aksine gülünç gösterecektir. Hiç halı 
kullanmamak da bir diğer seçenek.” açıklamasıyla hem C hem de D seçeneğinde yer alan oda düzenlemeleri 
eleştirilmektedir.  

Ancak A seçeneğinde yer alan görseldeki oda düzenine dair bir eleştiri yoktur. Bu yüzden de cevap A olacaktır. 

Soru 9: “I. Araç sürücü belgem yok ama amatör denizci belgem olsun istiyorum.” diyen biri müracaat edebilir çünkü 
“Amatör Denizci Belgesi için istenen belgeler nelerdir?” başlıklı bölümde buna engel bir durum yoktur. 

“III. 17 yaşındayım yine de amatör denizci belgesi sahibi olmak istiyorum.” diyen biri müracaat edebilir çünkü “ADB 
alabilmek için yaş sınırı var mıdır?” bölümünde “Adayın 14 yaşını tamamlamış olması gerekir, 18 yaşından küçük 
olanlar, velisi tarafından verilen noter onaylı muvafakatname ile sınava başvurabilir.” şeklinde bir ibare vardır. 



“IV. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle amatör denizcilik kursuna gitmeye hiç vaktim yok ama amatör denizci olma 
isteğim var.” diyen biri de müracaat edebilir çünkü “Amatör Denizci Belgesi almak için ne yapmalıyım?” bölümünde 
“adres.udhb.- gov.tr web sitesinden de online ücretsiz Amatör Denizci eğitiminin tamamlanabileceği” ifade 
edilmektedir. 

Ancak “Ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence spor ve amatör balıkçılık faaliyetlerinde kullanılan, boyu 2,5 
m - 24 m arasındaki özel tekneleri kullanabilirsiniz.” ibaresinden ötürü “II. 67.50 metrelik bir yatım var, amatör 
denizci belgesi alarak kendi yatımın kaptanı olmak istiyorum.” diyen biri belge alabilmek için başvuramaz. Bu yüzden 
cevap B olacaktır. 

Soru 10: Görselde güneşin ekosistemdeki tek enerji kaynağı olduğu ve bunun bitkiler tarafından canlıların 
kullanabileceği bir enerjiye çevrildiği, otçulların bitkileri yiyerek ihtiyaç duydukları enerjiye kavuştuklarını, etçillerin 
de otçulları yiyerek kendileri için ihtiyaç duydukları enerjiyi karşıladıkları bir döngüyle anlatılmaktadır. Ayrıştırıcılar ise 
bitkilerin, otçul ve etçillerin artıklarını kullanmaktadır. Bu durumu özetleyen seçenek ise B olacaktır. 

Soru 11: Zehir erkek ornitorenklerde olduğu için A çıkarılamaz. 

Soru 12: Avlarını gagalarının ucundaki algılayıcılar sayesinde buldukları için D şıkkıdır. 

Soru 13: Ilk cumlede A, “Vücudu, içinde” kullanımıyla C, “gözlerini, kulaklarını” kullanımıyla B örneklenmiştir. D 
cevaptır. 

Soru 14: C  şıkkında verilen “cm.” ifadesi uluslararası oldu birimi olduğu için noktanın kullanılması yanlıştır. Doğrusu 
“40 ile 60 cm” şeklinde olmalıdır. 

Soru 15: Hatice Hanım'ın elinde çay teorisiyle gelmesi gerçekçi, son cümleyle de etkileyici ve özgün yargılarına 
ulaşabiliriz. Cevap B. 

Soru 16:  C şıkkı verilen cümleden kesin olarak çıkan yargıdır. 

Soru 17:  4. cümledeki “Oysa gezegenler onlara göre Dünya’ya çok daha yakındır ve Güneş’in çevresindeki 
yörüngelerinde dolanırlar.” ifadesinden sonra “ Bu hareketleri sayesinde gökyüzünde yer değiştirdiklerini görebiliriz.” 
cümlesi getirilirse metnin anlam akışı sağlanır. 

Soru 18: 4 ve 6. cumleleri yer değiştirirsek metnin anlam akışına uygun bir paragraf elde ederiz.  

Soru 19: Seçkin geçen sene ödül aldığı için, 

8. sınıfta okuyan Akın ve Atilla sonuçların açıklanacağı tarihte söz konusu okulun öğrencisi olamayacağı için, 

Yusuf da başka bir şehirde okuyacağı için, 

D şıkkında verilen ifade söylenebilir. 

Soru 20:  Öncelikle bize torbalar verilmiş gruplar verilmemiştir. Buna dikkat etmeliyiz. Türkiye ve  Ingiltere aynı 
torbada olacağından ikisini takip edebiliriz. Galler 3. torbadan gelip Portekiz ve Ingiltere ile aynı grupta yer aldığından 
Ingiltere’nin Galler'den dolayı 3, Portekiz’den dolayı 1. torbadan kuraya girme ihtimali kalmıyor( A ve C). 

Portekiz’in ilk maçı Avusturya ile olduğundan aynı grupta bulunan Ingiltere'nin  4. torbada olma ihtimali(D) kalmıyor. 
Böylelikle Ingiltere ile aynı torbada yer alan Türkiye de B şıkkındaki 2. torbada bulunmak zorunda. Şıklarda olmayan 
5. torbada da “Türkiye’ye beşinci torbadan Irlanda çıkmıştır.”  öncülü nedeniyle Türkiye'nin katılma ihtimali kalmıyor. 
Cevap B. 

  



4. DENEME 

Soru 1: Verilen açıklamaya göre “Çocuğuna aldığı yap bozu tamamlamaya çabaladı ama başaramadı.” cümlesindeki 
“yap boz” bitişik yazılmalıdır. Çünkü her iki ögesi de emir kipiyle kurulmuş, kalıplaşmış bir sözcüktür. Bu yüzden 
cevap D olacaktır. 

Soru 2: “Şehrin gürültüsü, insanların umursamazlığı ve bu keşmekeşin içinde sesini duyurmaya çalışan bir çocuğu” 
konuyu; “hepimizin anlayacağı bir dille, somut ve anlaşılır cümlelerle sunan” üslubu ifade eder. Bu yüzden cevap A 
olacaktır. 

Soru 3: “Bir rüzgâr eser ki bıçak gibi” dizesinde benzetme, “sevdayla dolar taşar” ifadesinde mecazlı sözlere, “ağır 
ağır” ifadesiyle de ikilemeye yer verilmiştir şiirde. Ancak “yalnızlık” teması şiirde işlenmemiştir. Bu bakımdan cevap B 
olacaktır. 

Soru 4: “Kapının sürgüsü boyanmadığı için paslanmıştı.” cümlesinde “paslanma” işini yapan “kapının sürgüsü” dür. 
Yani öznedir. “Kapının sürgüsü” belirtili isim tamlamasıdır. Bu yüzden cevap C olacaktır. 

Soru 5: A seçeneğinde gerçek hayatta karşılaşamayacağımız bir olaya anlatıldığı için masal, B seçeneğinde bir kişinin 
başından geçen bir olay anlatıldığı için anı, C seçeneğindeki metin türü ise efsanedir. Ancak D seçeneğinde yaşanmış 
veya yaşanması mümkün bir olay anlatıldığı için öyküdür. Bu bakımdan cevap da D olacaktır. 

Soru 6: I. metinde okyanuslar hakkında, II. metinde ise yolcu uçaklarının kanatlarıyla ilgili kısa açıklamalar yapılmıştır. 
Bu bakımdan her iki metinde de açıklayıcı bir anlatım tercih edilmiştir. Cevap A olacaktır. 

Soru 7: Verilen cümlede “yatırma” işini yapan “müdür” olduğu için özne “şehir dışından gelen öğrencileri” “kimi?” 
sorusuna cevap verdiği için belirtili nesne, “boş kalan yataklara” “nereye?” sorusuna cevap verdiği için yer 
tamlayıcısıdır. Ancak cümlede belirtisiz nesne kullanılmamıştır. Bu yüzden cevap C olacaktır. 

Soru 8: Soruda “Erken dönemde krem sarı renkli biberler olgunlaşma döneminde kırmızıya yakın bir renk alır.” 
özelliği B seçeneğindeki bibere aittir.  

“Orozco acı biber, dalları üzerinde olgunlaştıkça renk değiştirdiğinden aynı anda yeşil, mor, sarı, portakal ve kırmızı 
renkli biberleri görmek mümkündür.” açıklaması ise C seçeneğindeki bibere aittir. 

“Mini çikolata renkli tatlı dolmalık biber; çikolata renkli, minyatür ve tohumunu alarak yeniden yetiştirebileceğiniz 
sevimli, bol hasat veren erkenci bir biberdir.” açıklaması ise A seçeneğindeki bibere aittir. 

Ancak D seçeneğindeki dallarından sarkan yeşil biber türünün özellikleriyle ilgili bir açıklama yapılmamıştır. Bu 
yüzden cevap D olacaktır. 

Soru 9: “Başarılı bir insan” denilebilecek birinden hafta sonu düzenlenen aşçılık kursuna katılması ve yeni çıkan 
kitapları takip etmesi beklenir. Çünkü görselde “başarılı insan”ın özellikleri “Sürekli öğrenir.” ve “Her gün kitap okur.” 
şeklinde tarif edilmiştir. Bu sebeple cevap A olacaktır. 

Soru 10: Yanlış tutum sergileyen anne babaya ait olmayan sözler: 

“II. Matematik notunu yükseltmek için nasıl uğraş verdiğini görmek beni mutlu etmeye yetiyor.” ve “V. Yarınki 
sınavda başarılı olacağına ben inanıyorum, sen de inan!” Çünkü  “Çocuğunuzun başarısını değil çabasını takdir edin.” 
ve “Cesaretlendirici cümleler kurun.” diyor metinde. Bunları uygulayan anne babaların sözleri II ve V’de verilmiştir. 
Bu yüzden cevap C olacaktır. 

Soru 11: Gezilen bir yer anlatıldığı için A, mağaranın ilk metreleriyle diğer kısımlarını karşılaştıran cümleden B, 
mağara sayıları istatistiğinden D’ye ulaşılır. Benzetme yoktur. Cevap B. 

Soru 12: Yürüyüş yolunun yapılma amacı insanların rahatça gezebilmesi olduğu için cevap B. 

Soru 13: “Birkaç yüz metre sonra” ve “Su dolu havuzlarla” ifadeleri yükleme sorulan ne zaman ve neyle sorularına 
cevap verdiği için iki tane zarf tamlayıcısı kullanılmıştır.  Cevap B. 

Soru 14: B ile gösterilen yere virgül diğerlerine nokta işareti getirileceğinden cevap B. 



Soru 15: “işin sözde değil sözün söylenme şeklinde” ifadesindeki söylenme şekli üslubu anlattığı için cevap D. 

Soru 16: 2 ve 3. cümlelere bakıldığında önemli olanın kişinin kapasitesine göre bir değerlendirme yapılması olduğunu 
görüyoruz. Cevap A. 

Soru 17: 4. cümleye kadar ülkemizdeki gürgen çeşitleri, 4. cümleden sonra gürgen ve kayının karıştırılması anlatıldığı 
için cevap C. 

Soru 18: 4. cümle Sesimi Duyun Artık romanının içindeki bir karakterin yazarda oluşturduğu izlenimi aktardığı için 
metnin diğer cümlelerine uygun değildir. Çıkartılmalıdır. Cevap C. 

Soru 19: Öncüllere baktığımızda Öğretmen Hikmet Bey’i 5. kata yerlestiriyoruz. Esnaflar üst üste olduğu için ve 1’e 
doktor gelemeyeceği için mecburen ilk üç kat esnaflara, 4 ve 6 doktorlara, 5 ve 7 ise öğretmenlere kalır. Esnaflar ve 
doktorların oturdukları katları bulmamıza rağmen öncüllerden, hangilerinin tam olarak hangi katta oturduğunu 
bulamayız. Fakat beşinci kattaki Hikmet Bey’den 7. katta oturanın Fikret Bey olduğunu kesin olarak buluruz. Cevap D. 

Soru 20:  

“Bekir Bey’in okumaya ayırdığı bütçe diğer kültür sanat faaliyetlerine ayırdığı bütçenin iki katından azdır.” 
öncülünden 3. görsel, 

“Bekir Bey hiçbir zaman okudukları arasında en az bütçeyi dergiye ayırmaz.” öncülünden 5. görsel, 

“Bekir Bey’in tiyatroya ayırdığı bütçe, hiçbir zaman kültür-sanat faaliyetleri için ayrılan bütçenin en azı olmamıştır.” 
öncülünden 2. görsel elenir. Cevap C olur. 

 

  



DENEME 5 ÇÖZÜMLERİ 

1. Verilen metinde denizlerin kirlenmesinde en büyük rolün karasal kaynaklı olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle 
doğru cevap A seçeneğidir. 

2. Verilen metinde sanayi kuruluşlarının baca gazlarını gerekli yönetmeliğe uygun olarak doğaya salmadığına 
değinilmiştir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. 

3. Ülkemizin okyanuslara kıyısı olmamasına rağmen attığımız atıklar denizler ve su kanalları vasıtasıyla okyanuslara 
ulaşmaktadır. Cevap, D seçeneğidir. 

4. III numaralı cümlede virgül yinelenen (tekrarlanan) sözcüklerin arasına konulmuştur. Cevap, C’dir. 

5. Verilen bilgilere göre Murat Bey, terazi burcuna sahiptir. Cevap D. 

6. Verilen bilgilere göre Merve okumaktan hoşlanan, yemek yapan, gezmeyi sevmeyen kişi, yani 5. kişidir. Cevap C. 

7. Verilen iki cümlenin doğru birleştirilmiş şekli D seçeneğinde verilmiştir. 

8. Verilen bilgilere göre Mehmet Bey 13.20’de Ankara tren garında olabilecektir ve trenin kalkış saatinden en az 
yarım saat önce garda olması gerekmektedir. Bu nedenle Gürcistan’a gidemeyecek, cevap C’dir. 

9. Verilen boşluklara gelebilecek en uygun sözcükler, B seçeneğinde verilmiştir. 

10. I ve III numaralı cümlelerde değişim ve yenilik yapmaktan bahsedildiği için cevap seçeneği A’dır. 

11. Erzurum özel ismine “-lu” yapım eki gelmiş ve kesme işaretiyle ayrılmıştır. Bu yanlışlıktan dolayı cevap B 
seçeneğidir. 

12. Verilen parçada yazarların hayat konusunda acemi fakat yaşadıklarını aktarma konusunda usta olduklarına 
değinilmiştir. Cevap C. 

13. Verilen metnin genelinde boya seçiminden bahsedilirken IV numaralı cümlede bir öneriden bahsedilmiştir. Bu 
öneri metnin akışını bozmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap C’dir. 

14. II numaralı cümle “unutulmaz” sözcüğüyle öznel nitelik kazanmıştır. Diğer cümleler nesnel nitelikte olduğu için 
cevap B seçeneğidir. 

15. Verilen üç parçada da kişilerin beklenmedik başarılar sergilemesi vurgulanmıştır. Duruma uygun olan atasözü, 
“Ummadık taş, baş yarar.”dır. Cevap A. 

16. Verilen şiirde özlem ve üzüntü bulunurken kıskançlıkla ilgili bir ifade yer almamaktadır. Cevap C. 

17. Verilen hikâye unsurları A seçeneğinde kurgulanmıştır. 

18. D seçeneğinde dövünme işini yapan belli olduğu için fiil, etken çatılıdır. 

19. A seçeneğinde bağlaç cümleleri değil kelimeleri birbirine bağlamıştır. Bu nedenle cümle bağlı cümle değildir. 

20. A seçeneğinde yüklem olan çalışmak sözcüğü fiilimsidir ve isim sayılır.  

 

  



DENEME 6 ÇÖZÜMLERİ 

1. Verilen metne göre sivil toplum örgütleri iyi işler çıkarmaktadır.  Bu nedenle III numaralı öncüle ulaşılamaz. Cevap 
A. 

2. Verilen parçada Hayvanları Koruma Günü’nün tarihsel sürecine değinilmemiştir. Cevap D. 

3. Parçada altı çizili cümle, amaç-sonuç cümlesidir. Cevap C. 

4. II numaralı cümlede virgül, yüklemden uzak düşmüş özneyi ayırmak için kullanılmışken diğer cümlelerde eş görevli 
sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır. Cevap B. 

5. Verilen grafikten I ve IV numaralı öncüllere ulaşılabilir. Cevap B. 

6. C seçeneğindeki ifadeler gerçekçi yargılardır. Bu nedenle doğru cevap C’dir. 

7. B seçeneğindeki ifade kanıtlanabilir yani nesnel yargıdır. 

8. Verilen parçada boş bırakılan yerlere gelebilecek en uygun sözcükler A seçeneğinde verilmiştir. 

9. Verilen iki metinde de boya türleri açıklanmıştır. Cevap C. 

10. Parçada numaralandırılmış III. cümleden sonra verilen cümlenin getirilmesi metnin akışını bozmaz. Cevap C. 

11. Parçada anlatılmak istenen tamamlanmamış durumların umut vaat ettiğidir. Cevap B. 

12. Verilen parçada ilk sistemli maden çalışmalarının Cumhuriyet Dönemi’nde yapıldığına ulaşılabilirken bu alandaki 
ilk çalışmaların Cumhuriyet Dönemi’nde yapıldığı çıkarılamaz. Cevap D. 

13. B seçeneğinde verilen ifade varsayım değil, beklentidir. 

14. Verilen şiirde memlekete duyulan özlem söz konusudur. Cevap A. 

15. D seçeneğinde yer alan parça bir haber metnidir. 

16. C seçeneğinde yer alan cümlede işi yapan belli olmadığı için fiil, edilgen çatılıdır. 

17. A seçeneğinde “de” bağlacı iki cümleyi birbirine bağladığı için bağlı cümledir. 

18. D seçeneğindeki cümle basit yapılıdır. 

19. Telgraf sözcüğün yazımı doğrudur. Diğer sözcükler yanlış yazılmıştır. Doğru yazımları şu şekildedir: Elektrik, 
alafranga, orkestra. Cevap C. 

20. D seçeneğinde yer alan görsel, voleybol formasına aittir. 

 

 

 

 

 

  



DENEME 7 ÇÖZÜMLERİ 

1. Verilen metinde yazar bütün düşüncelerini sorular yoluyla aktarmamıştır. Cevap A 

2. Verilen metinde asıl yakınılan durum ailelerin kitap okuma konusunda rol model olamayışıdır. 

3. Metinde yazarın çocuğuna verdiği yanıt bir öneri cümlesidir. 

4. Metinde koyu yazılan cümlede ara söz kısa çizgilerle ayrılmıştır. Ara sözler kısa çizgi yerine virgüllerle de ayrılabilir. 
O yüzden cevap B seçeneğidir. 

5. Bob stili saç kesimine sahip olan kişilerin açık sözlü oldukları bilinmektedir ve A seçeneğinde yer alan görselde Bob 
stili saç kesimine sahip birey yer almaktadır. 

6. Verilen bilgilere göre II numaralı öncülde verilen varış saati 17.00 olmalıdır ve IV numaralı öncülde tarih 1 Ocak 
2019 değil 31 Aralık 2018 olmalıdır. Cevap C. 

7. Verilen parçada "Az tamah, çok zarar getirir." atasözüne uygun durum verilmiştir. Açgözlülük zarar getirir 
anlamındadır. Cevap C. 

8. Verilen parçada kazı ve restorasyon çalışmalarıyla Ani şehrinde birçok yapı inşa edildiği söylenebilir. Cevap D. 

9. Verilen bu bitki de böcek kapan bitkilerdir. Bu nedenle cevap B seçeneğidir. 

10. Verilen bilgiden hareketle B seçeneğinde verilen parçanın makaleden alındığı çıkarılabilir. 

11. Karışık bir şekilde verilen cümlelerin doğru sıralanışı III-I-IV-II-V şeklindedir. Baştan üçüncü cümle ise IV numaralı 
cümledir. Cevap C. 

12. Verilen parçadan yavrusu filden büyük olan hayvanların var olduğu bilgisi çıkarılamaz. Cevap D. 

13. D seçeneğinde altı çizili ifade Zarf Tümleci değil Yer Tamlayıcısı'dır. 

14. Verilen şiirin ana duygusu "Anne özlemi"dir. Cevap A. 

15. B seçeneğindeki cümle nesne alamadığı için geçişsizdir. Cevap B. 

16. Verilen döngüsel şemada cam şişeler sürekli olarak geri dönüşüme kazandırılır. Cevap D. 

17. D seçeneğinde verilen cümlede birden çok yüklem bulunmadığı için cümle sıralı olamaz. Cevap D. 

18. "laf ebesi" çok konuşan anlamına gelirken "çam devirmek" lafın nereye gideceğini düşünmeden konuşmak 
anlamına gelmektedir. Cevap A. 

19. Verilen parçada sayıların yazımıyla ilgili yazım yanlışı yapılmamıştır. Cevap D. 

20. Verilen bilgilere göre Hülya'nın yaptığı yemekler ve yemekleri yaptığı gün bellidir. Cevap A. 

 

 

 

 

  



DENEME 8 ÇÖZÜMLERİ 

1. Verilen parçaya Dünya'dan gönderilen tüm araçların Mars'a ulaştığı bilgisine ve Güneş Sistemi'nde Dünya dışında 
yaşam ve suyun var olduğu tek gezegen Mars'tır bilgisine ulaşılamaz. Cevap D. 

2. Virgül 3 numaralı cümlede eş görevli kelimeleri ayırmak için kullanılmışken diğer numaralı cümlelerde yüklemden 
uzak düşmüş özneyi ayırmak için kullanılmıştır. Cevap C. 

3. Verilen parçadan Mars'a 1960 yılından önce uzay aracı gönderilmediği bilgisine ulaşılabilir. Cevap B. 

4. Altı çizili cümleler arasında sebep-sonuç ilişkisi vardır. 

5. Görselde yer alan bilgilerde B seçeneğindeki ifade yer almamaktadır. Cevap B. 

6. Verilen bilgilere göre havaalanlarının doğru sırlaması A seçeneğinde verilmiştir. 

7. Verilen parçada öğretmenin vermek istediği mesaj araştırma ve sorgulamanın hayatımızda önemli olmasıdır. 
Cevap B. 

8. Öğretmen yaptığı etkinlikle öğrencilerin yaratıcılık becerilerini geliştirmek istemiştir. Cevap A. 

9. Verilen bilgilere göre Şili ve Kamerun arasındaki maç berabere bitmiştir. Cevap C. 

10. Verilen bilgilerde A seçeneğindeki görsel açıklanmamıştır. A seçeneğinde kedi saldırı pozisyonundadır. Cevap A. 

11. "Çenesi düşük" çok konuşan anlamına gelirken az ve yavaş konuşmak ise "dirhemle söylemek"tir. Cevap A. 

12. C seçeneğinde verilen metin üçüncü kişi ağzından aktarılmıştır. 

13. Verilen metinlerde benzetme sanatından yararlanılmamıştır. Cevap A. 

14. Verilen metinde altı çizili ifadeler birbiriyle çelişir durumdadır yani tutarlı durumda değildir. Cevap B. 

15. D seçeneğinde yer alan ifade yazarın değerlendirmesinin karşıtı olduğu için yazarın fikirleriyle çelişmektedir. 
Cevap D. 

16. C seçeneğindeki parça bir sohbetten değil deneme metninden alınmıştır. Cevap C. 

17. C seçeneğinde yer alan görselin doğru yazımı "karnabahar" dır. Cevap C. 

18. D seçeneğinde yer alan altı çizili sözcük zarf tümleci içindedir. Cevap D. 

19. A seçeneğinde fiil nesne alabilen yapıdadır. Yani geçişli çatıdadır. Cevap A. 

20. Verilen cümlede yer tamlayıcısı eksikliği vardır. Bu anlatım bozukluğunu gidermek için "inanırım" sözcüğünden 
önce "kardeşime" sözcüğünün getirilmesi anlatım bozukluğunu giderecektir. Cevap D.  

 

 

 

  



9. DENEME 

Soru 1: Metinde virgülün kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Çünkü “Bu işte hem onların katkısı, hem burada 
yaşayan halkın konukseverliği sayesinde başarıya ulaşılmıştır.” cümlesinde “hem … hem” bağlacından önce virgül 
konulmuştur. Oysa bağlaçlardan önce virgül kullanılmaz. Bu bakımdan cevap A olacaktır. 

Soru 2: Şiirde kişileştirme ve konuşturma söz sanatları kullanılmıştır. Çünkü bir kavak ağacının ayak bileklerinin 
olması, yaprakların yalvarması insana ait özelliklerdir. Ayrıca “Amman!” dedi Telli Kavak: “Vurma!” dizesinde insan 
dışındaki bir varlık insan gibi konuşturulmuştur. Bu yüzden cevap A olacaktır.  

Soru 3: D seçeneğinde yer alan “Masadaki bardaklar sıcak suyla yıkandılar.” cümlesinde özne “masadaki bardaklar” 
dır ve insan dışı bir varlıktır. Bu yüzden yüklem tekil olmalıydı ama cümlenin yüklemi “yıkandılar” şeklinde çoğuldur. 
Açıklamada da yer aldığı gibi yüklem “yıkandı” şeklinde tekil olmalıydı. Yani bir anlatım bozukluğu yapılmış oluyor. Bu 
yüzden cevap D’dir. 

Soru 4: Sözcüklerle yapılan şeyin ne olduğu tanımlanmıştır. “Betimleme, sözcüklerle yaptığımız bir resimdir.” 
cümlesiyle “Betimleme nedir?” sorusunun cevabı verilmiştir. Cevap A olacaktır. 

Soru 5: “Nihayet onu yanımda istemediğimi anladı.” cümlesinde anlama işini yapan özne yani “o”, bu işi kendi 
kendine yapabilir. Bu yüzden “anlamak” fiili öznesine göre etken çatılıdır. Cevap C. 

Soru 6: İlk metinde atom bombalarının etkileri TNT karşılaştırmalarıyla verilmiş. Diğer metinde ise iki şelale 
karşılaştırılmıştır. Bu yüzden cevap A olacaktır. 

Soru 7: B seçeneğinde gezi yazısı türüyle ilgili bir açıklama yapılmış ancak anı türünde bir örnek verilmiştir. Bu yüzden 
metin açıklaması verilen örneğe uygun düşmez. Cevap B. 

Soru 8: Verilen açıklamalar doğrultusunda yapılan katlama B seçeneğinde yer almaktadır. Diğerlerinde bir sıralama 
hatası vardır. Bu yüzden cevap B olacaktır. 

Soru 9: Metnin sonunda yer alan “Bir de çalıdan bir süpürge bulabilselerdi…” ifadesinden anlaşıldığı üzere 
seçeneklerdeki süpürgesi olmayan kardanadam doğru cevap olacaktır. Bu kardanadam da A seçeneğinde yer 
almaktadır. 

Soru 10: Görselde verilen işaret dili anlatımlarıyla onların anlamları doğru bir şekilde C seçeneğinde eşleştirilmiştir. 

 

Soru 11: Metinde geçen “Dünya üzerindeki herhangi bir noktaya düşen Güneş ışını miktarı yıl boyunca değişir. İşte 
mevsimler tam da bu nedenle oluşur.” bölümünden C şıkkına ulaşılır. 

Soru 12: Cümlede geçen düşünelim sözcüğüyle varsayım anlamı sağlanmıştır. Bu nedenle cevap B olur.  

Soru 13: “yarıküre” kelimesinin yarı küre şeklinde yazılması gerektiği için cevap D olur. 

Soru 14: 4. cümlenin yüklemi düşmesidir kelimesidir. Bu kelime de isim soylu bir sözcük(fiilimsi) olduğu için çatı 
özelliği aranmaz. Cevap D. 

Soru 15:”Kek ve poğaça yapımı için hangi malzemeden ne kadar kullanılacağını ayrıntılarıyla belirten Bakanlık, kek ve 
poğaçanın nasıl pişirilmesi gerektiğini de anlattı.” şeklinde köyü yazılmış sözcüklerle parca tamamlanır. Cevap D. 

Soru 16: Metinde geçen “her yaş grubundan çocuklara ve yetişkinlere yönelik yayımladığı popüler bilim kitaplarıyla” 
ifadeleri C şıkkını verir. 

Soru 17: 4. cümle olan “0 Rh(-) kan grubundaysa bu şeker molekülleri bulunmaz.” ifadesinden sonra soru kökünde 
verilen cümle getirilirse metnin anlam akışı sağlanır. 

Soru 18: Öncüllere baktığımızda Anna’nın Almanya’dan geldiği ve İzmir'i gezdigi söylenmiş. Yusuf, Ali ve Elif 
İngiltere’den gelenleri gezdirdiğine ve Daniel’le İsmail’in gezdiğine göre Anna Mahmut’la gezmiştir. Etong da Yusufla 
gezdiğine göre İngiliz’dir ve Denizli'ye gitmiştir. Anna ve Etongu veren B şıkkı cevaptır. 

Soru 19: Parçadaki “Diğer meyvelerden farklı olarak da suyu kendisinden makbuldür.” cümlesinden C şıkkına ulaşılır. 



Soru 20: Bu soruda bize tablo olarak bitirme süreleri verilmiş. Yarışmacıların dört gün yarışacağı ve her gün alfabetik 
sıraya göre farklı kişilerin  başlayacağı söylenmiş. Buna göre ilk gün Asuman, ikinci gün Ayşe, üçüncü gün Fatma son 
gün Hayriye başlayacak ve diğerleri sıralarına göre takip edecektir. Yarışmacıların da onar dakika arayla çıkış yaptığı 
bilgisi verilmiş. Buna göre dört günün sonunda Fatma toplamda 109 dakikayla parkuru en kısa sürede tamamlayan 
yarışmacı olduğu için cevap B. 

  



10. DENEME 

Soru 1: Soruda altı çizilmiş olarak gösterilen sözcük gruplarında “Yaklaşan bir sesi” ifadesinde yanlışlık yapılmıştır. 
Çünkü bu sözcük grubu hem öznedir hem de “yaklaşan bir sesi tanımayan” olmalıdır. Bu yüzden cevap A olacaktır. 

Soru 2: Verilen şiirde şair babasını kaybetmiş ve bu yüzden çok üzülmüştür. Bu yüzden de şiirin ana duygusu “Sevdiği 
birini kaybetmekten duyulan keder” olmalıdır. Yani cevap A. 

Soru 3: “Herkes dedikodudan nefret eder ama yine de vazgeçmez.” cümlesinde “ama” bağlacından sonra yer alan 
cümlede “bundan” yer tamlayıcısı kullanılmamış bu da anlatım bozukluğuna neden olmuştur. Bu yüzden cevap D 
olacaktır. 

Soru 4: “Şehrin yoksul mahallerinde sabahın erken saatlerinde bir koşuşturmadır başlar.” cümlesinde herhangi bir 
karşılaştırma yapılmamıştır. Bu yüzden cevap D olacaktır. 

Soru 5: Sorunun cevabı B olacaktır çünkü “Herkes tatil için Uludağ’a gidiyor.” cümlesindeki “gitmek” fiili  “ne, neyi, 
kimi” sorularına cevap vermez. 

Soru 6: Verilen metin Oğuz Kağan gibi tarihi bir şahsiyetin yaptıklarını, gerçek olaylarla olağanüstü olayları 
harmanlayan bir yapıyla anlatmıştır. Bu özellikler ise destan türüne aittir. Bu bakımdan cevap A olacaktır. 

Soru 7: Her iki metinde de belirlenen konuyla ilgili okura bilgi verilmektedir. Bu yüzden cevap D olacaktır. 

Soru 8: Resimde verilen görseller; evcil hayvanlar, görüntü almak ve vardiya usulüyle çalışmakla ilgilidir. Uygun 
renklerle eşleştirilmiş hali ise D seçeneğindedir. 

Soru 9: Karışık olarak verilen karikatür parçaları düzeltildikten sonra seçeneklerde yer alan karikatürle uyumlu olan 
işaretlenecektir. Uygun olan metin ise D seçeneğinde verilmiştir. 

Soru 10: Görselde sabit ve döner kanatlı İHA ile ilgili bilgiler verilmiştir. Altta ise görevleri sıralanmıştır. Sabit kanatlı 
bir İHA’nın bu görevlerden hangilerini gerçekleştirebileceği sorulmaktadır. Görselde verilen bilgiler okunduğunda I ve 
II numaralı görevleri yapabileceği anlaşılmaktadır. Bu yüzden cevap C olacaktır. 

Soru 11: “Soğutmanın sürekli olabilmesi için klima gazının tekrar soğutulması gerekir.” ifadesinden birinci yargı, 
“yalnızca serinlemek amacıyla değil ısınma amacıyla da…” ifadelerinden de üçüncü yargıya ulaşılır. Cevap C. 

Soru 12:  Klima gazı dış ünitede soğutulup geri geldiği için cevap B olur. 

Soru 13: Koyu yazılmış cümlede matbaalar öznesinden sonra virgül kullanıldığı için cevap B olur.  

Soru 14:” işyeri” kelimesi ayrı yazılması gerekirken bitişik yazıldığı için cevap C olur.  

Soru 15: İki cümlenin Doğru bir şekilde birleştirildiği şık B şıkkıdır. 

Soru 16: 1 ve 3. cümlelerde benzer bir problemin daha önce de çözülmesi söz konusudur. Birbirine en yakın 
ifadelerin belirtildiği A şıkkı cevaptır. 

Soru 17:” Soldado gol attığında Benzia henüz gol atmamıştı.” öncülünden B ve C şıkkı, 

“Ayew'in attığı gol sonrası maç 1-0 ve 4-0 olmamıştır.” ifadesinde A şıkkı eleneceği için cevap D olur. 

Soru 18:  Metinde şair eleştirmenlerin kendisini anlamadığından yakınıyor. Bu durumu C şıkkında buluyoruz.  

Soru 19: Metinde zerdeçalın hangi besinlerle birlikte kullanılması gerektiğinden bahsetmediği için cevap C olur. 

Soru 20: Ali hafta sonları müsait olmadığı  için sadece tekvandoya gidebilir. Masa tenisine cuma antrenmanı 22.00’ 
de olduğu için katılamaz. Atilla topla yapılanlara katılmadığı için sadece tekvandoya gidebilir. Sefa da hafta sonu 
müsait olmadığı için sadece masa tenisi ve tekvandoya katılabilir. Bunların saatleri çakıştığı için birini seçmek 
zorundadır. İkisine birlikte gidemez. Metin voleybol ve masa tenisine gidebilir. Bunlar birbiriyle çakışmaz. Cevap C 
olur. 

 



11. DENEME 

Soru 1: Verilen metinde sadece 1 numaralı kullanım özelliğine ait bir örnek yoktur. Bu yüzden cevap A olacaktır. 

Soru 2: Verilen dizelerde “Okumak bir özgürlük sayfalar arasında” şeklinde “okumanın anlamı” işlenmiştir. Bu yüzden 
cevap B olacaktır. 

Soru 3: “Televizyon seyretmesini kitap okumaya tercih ederim, diyordu annem.” cümlesinde “seyretmesi” 
kelimesinde aitlik eki kullanılmış fakat yanlışlık yapılmıştır. Doğrusu “seyretmeyi” olmalıdır. Bu yüzden cevap A 
olacaktır. 

Soru 4: Soruda olumlu eleştiri yapılan açıklamayı bulmamız isteniyor. Olumlu eleştirinin olduğu seçenek ise D’dir. 

Soru 5: “Daha önce gördüğü için hemen tanıyıvermiş.” cümlesinde bir nesne olmadığı halde “tanıyıvermiş” fiili “ne, 
neyi, kimi” sorularına cevap vermektedir. Bu yüzden cevap C olacaktır. 

Soru 6: Soruda gazete haberi olmayan metin sorulmaktadır. “Okurlarınıza son mesajım şudur: 1900 yılında insan 
ömrü 40 yıl kadardı fakat bugün bu süre 80 yıl. Bu, başarısız yaşamak için çok uzun bir süre! Başarılı olma hakkınızı 
kullanın.” metni bir gazete haberinden değil “söyleşi” türünde bir yazıdan alınmıştır. Bu yüzden cevap D olacaktır. 

Soru 7: Her iki metinde de yaşanmış ya da yaşanabilir bir olay anlatılmıştır. Bu bakımdan cevap D olacaktır. 

Soru 8: Soruda önce çocukların çizdiği resimlerin onların psikolojik durumlarıyla ilgili ipuçları bulabileceğimize dair bir 
öncül verilmiştir. Daha sonra çocukların resimleri görsel olarak sunulmuştur. Bunlar karşılaştırıldığında “Öğrencilerin 
kendilerine güveni yoktur. Babalarıyla olan ilişkileri çok zayıftır. Yine üç öğrenci de çevreleriyle uyum sağlamakta 
güçlük çekmektedir.” şeklinde bir yorum yapabiliriz. Cevap C olacaktır. 

Soru 9: Metinde yazar hayalindeki evi bize anlatmıştır. Bu anlatımda ifade edilen özelliklere dikkat edildiğinde yazarın 
hayalindeki evin D seçeneğindeki ev olduğu anlaşılmaktadır.  

Soru 10: Görselde verilen bilgiler dikkate alındığında verilen bilgilerdeki boşluklar sırasıyla “diyabet ve obezite”, 
“bağırsaktaki bakterilerin çoğalmasına ve etkin şekilde çalışmasına”, “yararlı mikroorganizmalar” şeklinde 
doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan cevap B olacaktır. 

Soru 11: Türksat 6A ilk haberleşme uydusu değil ilk yerli haberleşme uydusu olduğu için A'ya ulaşamayız. 

Soru 12: “ Katı ya da sıvı yakıtlı motorlar çok yüksek miktarlarda yakıt harcadığı için günümüzde uzay ortamında 
tercih edilmiyor. Bu motorların yerine çok az yakıt harcayan elektrikli itki motorları kullanılıyor.” cümlesinden C 
şıkkına ulaşılır. 

Soru 13: Dördüncü cümlede “fırlatarak” zarf-fiili kullanıldığı için cevap D olur.   

Soru 14: Türkiye’de kelimesinde kesme işaretiyle kullanılan de ek olmadığı, bağlaç olduğu için “Türkiye de” şeklinde 
yazılmalıydı. Cevap C. 

Soru 15: Metnin anlam akışına baktığımızda boş bırakılan yerlere C şıkkında verilen kelimelerin sırasıyla getirilmesi 
gerekir. 

Soru 16: Metinde altı çizili sözcük gruplarının anlamı C şıkkında verilmiştir. 

Soru 17:  Parçada mutfakla ilgili teknolojik gelişmeler anlatılıyor. Mutfağın içinde bulunan bu gelişmelere örnekler 
verilmiş. Altıncı cümle ise cep telefonları ile ilgili olduğu için metnin düşünce akışını bozmaktadır. Cevap B olur. 

Soru 18: Numaralanmış cümleler 6-5-2-4-1-3 şeklinde anlam akışına uygun bir şekilde sıralanır. Baştan üçüncüyü 
gösteren B şıkkı cevap olur.  

Soru 19: Öncüllere baktığımızda alfabetik sıra söz konusu. Bu yüzden voleybol kursundan sonra basketbol kursu 
olacağı için art arda kursa gelinemeyecek kuralından Zehra basketbol ve voleybolun ikisine gidemez. (A) 

Devam etme zorunluluğu olduğu için Lokman pazartesi olan kurslara gidemez. Sadece voleybola gidebilir. (B) 

Mete satrançta olacağı için  salı ve perşembe 20.00’de başlayacak  voleybol ve judoya katılamaz. C 



Eslem takım sporu olmayan güreş ve masa tenisine katılabilir. Cevap D 

Soru 20: Soruya baktığımızda alfabetik sıraya göre izinkiler şunlardır: Berke pazartesi, Doğan salı,  Kartal çarşamba, 
Semih perşembe, Şahin Cuma. 

Filmlerin sıralaması da şu şekildedir: Pazartesi Ailecek Şaşkınız, salı Bir Efsaneydi, çarşamba Gönül Yarası, perşembe 
Müslüm,  cuma Yok Oluş.  

Her güne 4 kişi kalıyor. Perşembe gidilecek Müslüm filmine izinli Semih ve özel durumları belirtilen Berke ve Kartal 
gelemeyeceği için, 

Cuma gidilecek Yok Oluş filmine izinli Şahin ve özel durumları belirtilen Doğan ve Semih katılamayacağı için cevap B 
olur.  

  



12. DENEME 

Soru 1: “Uyguladığı tedaviyi düşünüyor: bunların arasında eksik, yanlış veya gözden kaçırdığı bir şey bulamıyordu.” 
cümlesinde “düşünüyor” kelimesinden sonra iki nokta (:) kullanılmıştır. Oysa burada iki noktayı gerektirecek bir 
durum söz konusu değildir. Bu bakımdan cevap D olacaktır. 

 

Soru 2: Dizeler dikkatle okunduğunda “tren” kelimesiyle “fırsat” ifade edilmek istendiği anlaşılmaktadır. Cevap A 
olacaktır. 

Soru 3: “Artık spor ve sanatsal faaliyetler, işte bu yeni açılan binada yapılacak.” cümlesinde “sanatsal faaliyetler” 
oluyor ama “spor faaliyetler” olmuyor. Bu yüzden cevap B olacaktır. 

Soru 4: “Çıkmış ağaca da güya zeytin toplayacakmış.” cümlesinde sözü edilen kişinin  “zeytin toplama” sı 
beğenilmemiş yani küçümsenmiştir. Bu yüzden cevap D olacaktır. 

Soru 5: “Daha 13 yaşında büyük bir kaza geçiriyor ve tekerlekli sandalyeye mahkûm oluyor.” cümlesinde “mahkum 
olmak” fiilinin bildirdiği eylem gerçekleştiği ve cümlede olumsuzluk bildiren bir ek veya sözcük kullanılmadığı için 
cümle biçimce de anlamca da olumludur. Yani cevap D olacaktır. 

Soru 6: C seçeneğinde verilen metin makale değil deneme türüne aittir. 

Soru 7: Özellikleri verilen peynir C seçeneğinde görseli olan peynirdir. Çünkü hem içi hem de kabuğu itibariyle c 
seçeneğinde verilen peynir anlatılmaktadır. 

Soru 8: Soruda önce toplam metre karesi, odalarının dizilişi ve odaların metre kareleri ile ideal evin nasıl olması 
gerektiği tarif ediliyor. Daha sonra da görselde verilen evin hangi özellikleri tarif edilen özelliklerle uyumlu olduğuna 
bakılması isteniyor. Bu açıdan “Toplam metrekare” ve “Odaların dizilişi” yönleriyle görseldeki ev anlatılanlara 
uyumludur. Cevap B olacaktır. 

Soru 9: Verilen açıklamalara göre kişinin “hayal kurduğunu, derin düşüncelere daldığını” ifade eden görsel B 
seçeneğindeki görseldir. Çünkü görseldeki kişi “sol üste” bakmaktadır.  

Soru 10: Verilen bilgilerden sadece III ve IV numaralı bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu yüzden cevap B olacaktır. 

Soru 11: Bilgi verildiği için A, Büyük Kepçe en kolay bulunabilecek yıldızlara örnek olduğu için B, gördüğümüz ve 
göremediğimiz takımyıldızları karşılaştırıldığı için D cevap olmaz . Tanım yapılmamıştır. Cevap C  

Soru 12: Son cümlede takımyıldızların nasıl bulunacağı konusunda öneride bulunulduğu için cevap C. 

Soru 13: Büyük kepçe yazımında kepçe kelimesi büyük harfle başlaması gerektiği için  cevap D olur. 

Soru 14: Metnin ilk cümlesi eylem cümlesidir, olumlu ve kuralıdır fakat yüklem  dışında fiilimsi bulundurduğu için tek 
yargılı cümle değildir. Cevap C 

Soru 15: Metinde geçen gönlümüzün kuruması, insanî özelliklerimizi yitirmemizi anlattığı için cevap C olur.  

Soru 16: İki cümlenin Doğru birleşimi B şıkkında verilmiştir. 

Soru 17: A ve C de birinci kişi anlatımı kullanılmış. D'de ise metnin zaman unsuru yanlış verilmiştir. Bu yüzden cevap B 
olur.  

Soru 18: Metinde anlatılanlara baktığımızda yazarın hem çocukluğunda hem de evlilik öncesinde mücadelesi 
anlatıldığı için A şıkkında sorulan soru cevap olur. 

Soru 19: Öncüllere baktığımızda toplam 11 altın madalyanın 3’ünü alan Türkiye en fazla altın kazanan ülke oluyor. 
Geriye kalan 8 madalyanın 4 ünü iki ülke almış, geriye kalan 4 ülke ise birer madalya almış.  Bulgaristan 1 madalya 
almış. Azerbaycan ve Bosna Hersek aynı madalyada, İspanya ve İtalya da aynı madalya sayısında eşitlenmiş. 
Bulgaristan’la birlikte birer madalya kazanan ülke sayısı 5 olmayacağı için bu ülke çiftlerinden birisi ikişer diğeri birer 
madalya kazanmıştır. Türkiye 3 madalya aldığına göre Azerbaycan+ İtalya, Azerbaycan+ Ispanya, Bosna+ İtalya ya da 



Bosna+ İspanya toplamlarından hepsi ile 3 altın madalya toplamında eşit olacaktır. Bu durumda verilen A şıkkı kesin 
doğrudur. Diğerleri ihtimal olur. 

Soru 20: Verilen öncüllere ve uçak biletlerine  baktığımızda Murat Bey ailesiyle 11 Mayıs 17.00 ile 12 Mayıs 16.30 
saatlarini birlikte geçirecektir. Bu durumda D şıkkında verilen tiyatro ve oyun parkı biletlerini kullanabilir. Futbol 
biletini süreden dolayı kullanamaz.  
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