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2 PARAGRAFTA YARDIMCI 
DÜŞÜNCE ÇÖZÜMLER

1. Parçadaki “Zamanla, verimindeki şaşırtıcı zenginlik, melo-
dilerindeki olağanüstü güzellik, tekniğindeki akıl almaz us-
talık ve eserlerindeki derin anlam anlaşıldıkça” ifadesinde 
A, B, C ve D seçeneklerine değinilmiştir.

Parçada Mozart’ın müzikle ilgili görüşlerine yer verilmedi-
ği için sadelikten yana olup olmadığına yönelik bir bilgiye 
ulaşılmaz.

Cevap E

2. A, B, C ve E seçeneklerindeki atasözleri kişinin ilişkide 
bulunduğu kişilerden çeşitli şekillerde etkileneceğini an-
latmaktadır. Parçada çocuğun ailesinden olumlu yönde 
etkilendiği vurgulanmaktadır. “Baca eğri de olsa dumanı 
doğru çıkar.” atasözü, iyi ve doğru kişinin olumsuz ortam 
ya da kişilerden etkilenmeyeceğini vurgulamaktadır.

Cevap D

3. Parçada bitki türlerinin yok olmasına yeni bitki türleri, zirai 
ilaçlar, kentleşme ve sanayi bitkileri neden olarak gösteril-
miştir. Sanayi atıklarıyla ilgili bir neden verilmemiştir.

Cevap D

4. Parçadaki “…diyalogda, konuşan her bir kişinin kendi ko-
nuşma tarzını kendi iç dünyasını, kültürünü yansıtabilme-
si gerekir. Diyalogda farklı yaşlardan, sosyal çevrelerden, 
farklı kişilikteki insanlar farklı şekilde konuşurlar. Diyalog 
yazarken bunu verebilmek gerek.” ifadesinde A ve E se-
çeneklerine, “Diyaloglara yer vermek, işin kolay değil zor 
kısmıdır. Çünkü betimleme yaptığınız zaman kullandığı-
nız dil, tamamen yazara aittir.” ifadesinde B ve D seçenek-
lerine yer verilmiştir. 

Cevap C

5. Parçadaki “Tetorna adı verilen sulama düzeni ülkemizde 
henüz yaygınlaşmadı.” ifadesinden A seçeneğine, “Bu 
sistemi biraz açmak gerekirse lunaparklardaki rayları ha-
vada olan treni aklınıza getiriniz.” ifadesinden B seçene-
ğine, “Bu sistem ülkemizde yaygınlaşırsa sudan tasarruf 
edildiği gibi görüntü olarak da muhteşem bir şey çıkacak 
ortaya.” ifadesinden C seçeneğine, “…sudan tasarruf edil-
diği gibi…” ifadesinden D seçeneğine ulaşılabilir.

Cevap E

6. Parçadaki “kitaplarını okuduktan sonra da özenle belli bir 
yere yerleştirirdi.” ifadesinden A seçeneğine, “kitaplara 
inanılmaz bir saygı duyardı.” ifadesinden B seçeneğine,   
“Fiyatı tabiî ki önemliydi ama kitaba harcanan paraya acı-
mazdı.” ifadesinden D seçeneğine, “tam bir roman oku-
ruydu.” ifadesinden E seçeneğine ulaşılabilir.

Cevap C

7. Parçadaki “Neticede suçiçeği de kızamık da rastlanılmak 
istenmeyen en güzeli de günümüzde neredeyse hiç ya-
şanmayan hastalıklar hâline gelmiştir.” ifadesinde A se-
çeneğine,

“…kızamık geçiren hastaların neredeyse %67’lik bir kıs-
mının psikolojik olarak da etkilendiklerini…” ifadesinden 
B seçeneğine,

“…düzeyde ciddi anlamda yaşıyor, yaşatıyor.” ifadesinden 
C seçeneğine,

“…bebeklik döneminde kullanılan birtakım ilaçlar ve yapı-
lan aşılar bu tarz hastalıkların önünü kesiveriyor.” ifade-
sinden E seçeneğine ulaşılır.

Parçadaki “İlginç bir diğer nokta ise suçiçeğini çocuk-
luk çağı dışında bir dönemde geçiren hastalar çocukluk 
çağında geçiren hastalara göre daha dirençsiz oluyor.” 
ifadesinden D seçeneğinde verilenin tam tersi bir durum 
olduğunu görüyoruz.

Cevap D

8. Parçadaki “…Ziya Paşa ve Namık Kemal ise gazetecilik 
noktasında bir şeyler yapmaya çalışmışlar ve yurt dışında 
çıkarılan ilk gazetelerden olan “Hürriyet” gazetesini çıkar-
mışlardır.” ifadesinden A seçeneğine, “Öykü ve romanı 
Tanzimat Dönemi’nde bazı aydınların Batı’dan getirdikleri 
birtakım düşünce tarzlarının bir sonucu olarak görüyoruz 
edebiyatımızda.” ifadesinden B seçeneğine,  “Tartışmanın 
sona ermesinin bir sonucu olarak da Şinasi dil boyutunda 
Batı’yı irdelerken…”  ifadesinden D seçeneğine,  “…Millî 
Edebiyat Dönemi’nde artık yavaş yavaş millî bir edebiyat 
oluşturulmaya başlanmıştır.” ifadesinden E seçeneğine 
ulaşılır.

Cevap C

9. Parçadaki “Belli ki büyük bir doğal afet, büyük bir göç, 
savaş gibi durumlar yaşanmış.” ifadesinden A ve C se-
çeneğine, “Buluntular burada yaşamış insanların önce 
yerleşik yaşama geçtiklerini ardından tekrar gerileyip 
eski yaşamlarına döndüklerini gösteriyor.” ifadesinden 
B ve D seçeneğine ulaşılabilir.

Cevap E

10. Parçada geçen “Ayak sayısının omurgalarıyla orantılan-
ması esası bu böcek için geçerli bir çalışma olamaz ama 
bilinen şu ki bilim dünyası büyük bir olayın peşinde.” A ve 
D seçeneğine,

“En önemlisi de bu konu üzerine makaleler yayınlayan bö-
lüm başkanımız bunu duyunca havalara uçacaktır.” cüm-
lesinden B seçeneğine,

“Ama şundan eminim ki haberi alır almaz makalenin de-
vamını da getirmeyi ihmal etmeyecektir. Böceğe dönmek 
gerekirse böcek daha önce hiç rastlanmamış sekiz ayak-
lılardan ve omurgasız.” cümlesinden E seçeneğine ula-
şılabilir.

Cevap C
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11. Parçada geçen “Resim sergilerini gezme önemli bir alış-
kanlık. Birçok ressam gezenlerin azlığından şikayetçi.” 
cümlesinden A seçeneğine,

“Günün yorgunluğu zaten akşamüzeri iyice üzerine çök-
müş, evde ilgi bekleyen birileri de varsa vay hâline. Sergi-
ye gitmek çoktan hayal olmuştur bile.” cümlesinden B ve 
E seçeneğine,

“Aslında insanın duygu ve düşünce dünyası için o kadar 
faydalı bir eylem ki sergi gezmek.” cümlesinden C seçe-
neğine ulaşılabilir.

Cevap D

12. Parçadaki “Üretimlerinin çok olmasından ziyade kaliteleri 
de bu ürünlerin ihraç edilmesinde etkili. Hatta domatesin 
dünyada en önemli üreticilerinden biri olarak görülür Tür-
kiye.” ifadesinden B seçeneğine, 

“Seracılığın rağbet gördüğü son dönemlerde ihracatın da 
alıp başını yürümesi çok da manidar olmasa gerek.” ifade-
sinden C seçeneğine,

“Nihayetinde mevsimi dışında bir şey üretebilmek ve bunu 
kendi insanın dışında birilerine beğendirebilmek gerçek-
ten güç.” ifadesinden D seçeneğine,

“İhracat rakamları dikkatli incelendiğinde son yıllarda 
özellikle Avrupa ülkeleri ile ciddi bir alışverişin yaşandığı 
göze çarpar.” ifadesinden E seçeneğine ulaşılabilir.

Cevap A

13. Parçada geçen “Elma ağaçları üzerine yaptığı araştırma 
sonrasında elde ettiği verileri bilim adamlarıyla paylaştı 
ve bunun sonucunda elde ettiği bilgileri üretimde kullandı. 
Bilim adamlarının çalışmalarının etkisi büyük oldu.” ifade-
sinden B seçeneğine,

“Özellikle de elma ağaçlarının bakımı üzerine edindiği 
bilgiler üretimde önem taşıyordu.” ifadesinden C seçene-
ğine,

D ve E seçeneklerine parçanın genelinden ulaşılabilir.

Cevap A

14. Parçada geçen “Her ne kadar anket böyle bir durumu or-
taya çıkarmış olsa da araştırmalar tam da bunu yansıtmı-
yor” ifadesinden A seçeneğine,

“Uyandıktan sonra rüyalarını hatırlamayan bir kişi rüya 
görmediğini ileri sürse de aslında bu doğru bir yönelim 
değildir.” ifadesinden B seçeneğine,

“Yapılan psikolojik araştırmalar da bunu söylüyor. Rüyala-
rın uyandıktan sonra da hatırlanabilmesi herkeste rastla-
nan bir durum değil.” ifadesinden C seçeneğine,

“Hatta içeriğin hatırlanması konusunda bile yardımcı ola-
bileceği söyleniyor.” ifadesinden D seçeneğine ulaşılabilir.

Cevap E

15. Parçada geçen “Telefonların tamamen akıllı versiyonla-
rının yaygınlaştığı günümüzde birçok işinizi telefondan 
halledemiyorsanız siz de bir akıllı telefon mağdurusunuz 
demektir.” ifadesinden A seçeneğine,

“Akıllı telefonların hayatımızın her anını aldıkları bu dö-
nemde de yetersiz kalmak adeta yok olmak demek.” ifa-
desinden B seçeneğine,

“Bu noktada kullanım kılavuzu gibi olan gençlerden yar-
dım almak yerinde olacaktır.” ifadesinden C seçeneğine,

“Herkesin hemen hemen her işini akıllı telefonlardan hal-
lettiği günümüzde hâlâ kuyruk beklemek hâlâ birçok işi 
kurum önlerinde yapmak büyük bir eksiklik.” ifadesinden 
D seçeneğine ulaşılabilir.

Cevap E

16. Parçada geçen “Psikolojik araştırmalar gösteriyor ki in-
sanların stres altında verdikleri kararlarda doğruluk payı 
daha yüksek.” ifadesinden B ve D seçeneklerine,

“Bu başarısızlıkları günlük hayatlarında onları strese daha 
da yöneltiyor ve bu durum gerçekten zor bir hâl alıyor. Ya-
pılması gereken stres anında tamamen kendinizi başka 
işlere vermeniz.” ifadesinden C seçeneğine,

“Bu başarısızlıkları günlük hayatlarında onları strese daha 
da yöneltiyor ve bu durum gerçekten zor bir hâl alıyor. 
Yapılması gereken stres anında tamamen kendinizi baş-
ka işlere vermeniz. Stresle baş etmeye kalktığınız andan 
itibaren başarısız olacağınızı kabullenmiş oluyorsunuz.” 
ifadesinden E seçeneğine ulaşılabilir.

Cevap A

17. Parçadaki “her konuda bilgi sahibi olan, hazırcevap bir 
kişiliğe sahip insanlardır.” ifadesinden A seçeneğine, 
“Okumalarından dolayı kelime dağarcıkları geliştiği gibi 
akılda tutabilme yetileri de gelişmiştir.” ifadesinden B se-
çeneğine, “Sosyal ortamlarda pek de ön plana çıkan tip-
ler değillerdir.” ifadesinden C seçeneğine, “Bir kütüphane 
çalışanına buraya en sık gelen kişi kim? diye sorarsanız 
size mutlaka gösterecektir.” ifadesinden E seçeneğine 
ulaşılabilir.

Cevap D

18. Parçadaki “Şairin fiziki portresinden uzak kalanlar -ço-
ğunlukla Anadolu kentlerinde- şiiri ve şairi adam yerine 
koyuyor.” cümlesinden I. öncüle, “Bu şairlerin önemli bir 
bölümü “okumak” yerine “dokunulmak” peşinde.” cümle-
sinden II. öncüle ulaşılabilir. 

Cevap E

19. Parçadaki “O yüzden aydınlar, yazıncılar, genç kuşak sa-
natçıları baskıcı dönemlerde, savaş gibi önemli koşullarda 
yeni akımların oluşumuna önderlik ederler.” cümlesinden 
B, C ve D seçeneğine, “Edebiyat akımlarının gelişimine 
bakıldığında bu akımların salt edebiyata özgü olmadığı, 
genel bir sanat akımı olarak geliştiği görülür.” cümlesin-
den E seçeneğine ulaşılabilir.

Cevap A

20. Parçada yazar, sürekli aynılıklardan bahsetmiş ve “Ne 
var ki” ifadesiyle birlikte bu aynılığın olumsuzluğuna yer 
vermiştir. A, B, C ve D’deki cümleler bu yargıyla aynı doğ-
rultudadır.

Cevap E


