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3 PARAGRAFTA YARDIMCI 
DÜŞÜNCE ÇÖZÜMLER

1. Parçadaki “Doğrusu denemelerimde ahkâm kesmemeye, 
yorum yapmamaya pek özen gösteririm.” ifadesinden A 
seçeneğine, “Ama benim denemelerimde yine de yorum 
vardır.” ifadesinden B seçeneğine, “Gelin görün ki bu yo-
rum hiç mi hiç bir kayık tabağı içinde masaya getirilmiş 
değildir.” ifadesinden C ve D seçeneğine ulaşılabilir.

Cevap E

2. Parçada geçen “Dalyanlar, sığ olmaları nedeniyle balık 
yavrularının büyüdüğü deniz alanlarıdır.” ifadesinde A se-
çeneğine, 

“Bu açıdan bu dalyan İzmir Körfezi’ndeki balık ve kuş po-
pülasyonu açısından büyük öneme sahiptir.” ifadesinde 
D ve E seçeneklerine, parçanın genelinde C seçeneğine 
değinilmiştir.

Cevap B

3. Parçadaki “Aydın niteliğini değiştiren etkenlerin en büyü-
ğü; siyasal değişimler, inkılaplar ve eğitim yöntemlerinin, 
kültür politikalarının değişmesidir.” ifadesinden B ve C se-
çeneğine, parçanın genelinden D seçeneğine, “Tanzimat, 
büyük bir siyasal ve toplumsal değişim getirdiği için ay-
dınların niteliği de hem olumlu hem olumsuz değişimlere 
uğramıştır. Tanzimat Türk aydınını İslamcı sınırlar içinde 
Batı öykünmeciliğine, biçimsel olarak Batı’nın Endüstri 
Devrimi hayranlığına götürmüştür.” ifadesinden E seçe-
neğine ulaşılır.

Cevap A

4. Parçada geçen “Türk toplumunun yüzyıllardan beri kişilik 
verdiği bir halk tiyatrosu türüdür.” ifadesinden A seçene-
ğine,

“Kendi toplumunu, çevresini ve sorunlarını yansıtır.” ifade-
sinden C seçeneğine,

“Güldürü yoluyla doğruyu yanlıştan ayırmak, yapılacak ve 
yapılmayacak işleri göstermek.” ifadesinden D seçeneği-
ne,

“Neden hep güldürü?” ifadesinden E seçeneğinde ulaşı-
labilir.

Cevap B

5. Parçada, millî sinemanın oluşmadığına dair bir ifade yok-
tur. Sadece millî sinemanın oluşumunun geciktiği belirtil-
miştir.

Cevap D

6. Parçada geçen “Altay ya da Altay-öncesi toplumların ce-
naze törenleri hakkında ilk yazılı belgeler ortaya çıkmış-
tır.” ifadesinde B seçeneğine, parçanın genelinde A, D ve 
E seçeneklerine yer verilmiştir.

Cevap C

7. Parçada geçen “Renklerin her birinin sıcaklık, ağırlık, titre-
şim gibi özellikleri vardır.” ifadesinden A seçeneğine, 

“Renkler her yerde: doğada, evimizde, dolaplarımızda ve 
yemeğimizde kullanılıyor.” ifadesinde B seçeneğine, 

“Bilimsel deneylerde çeşitli renklerde…” ifadesinde C se-
çeneğine, 

“Binlerce yıldır insanlar renkleri iyileşmek, eğlenmek, gü-
zellik yaratmak ve daha canlı hissetmek için kullandılar.” 
ifadesinde D seçeneğine değinilmiştir.

Cevap E

8. Parçada geçen “Oysa yaklaşık otuz veya kırk yıl önce bu 
sözcük, ne felsefeciler arasında, ne diğer bilgi alanların-
da, ne de günlük yaşamda bu denli yaygın değildi.” ifade-
sinde A seçeneğine, 

“Ama bugün etik, felsefede öncelikli bir araştırma alanının 
adı olarak…” ifadesinde B seçeneğine, 

“yaşama dünyamızın hemen her alanında çok yaygın 
olarak kullanılan bir sözcük olmuştur.” ifadesinde C se-
çeneğine, 

“felsefe araştırmalarında da 20. yüzyılın ilk yarısında oldu-
ğunun tersine, filozofların yeniden eğildiği ve önem verdi-
ği bir alan hâline gelmiştir.” ifadesinde E seçeneğine yer 
verilmiştir.

Cevap D

9. Parçada geçen “Reklam fotoğrafında, sıra dışı insanlar ya 
da nesneler, görsel olarak sıra dışı yollarla gösterilir.” ifa-
desinden A seçeneğine, 

“Reklam fotoğrafında ise bir kurgu vardır.” ifadesinden B 
seçeneğine, 

“Reklam fotoğrafı, haber fotoğraflarından tamamen farklı 
öğelere sahiptir.” İfadesinden D seçeneğine, 

“Kullanılan ışık ve görüntü düzenlemesi teknikleri ile ilgi-
miz ürüne çekilebilir.” ifadesinden E seçeneğine ulaşıla-
bilir.

Cevap C

10. Parçada geçen “Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu bi-
rikimine katkıda bulunan tiyatro geleneğimizden birisi 
Anadolu’da köylerde gelişmiş Köy Seyirlik Oyunları…” 
ifadesinde A seçeneğine, 

“güldürme ve eğlendirme gibi özelliklerinin yanında, kay-
nağını dinsel törenlerden alması nedeniyle ciddi ve saygın 
bir niteliğe sahip olmaları…” ifadesinde B ve D seçenek-
lerine,

“Kaynağını Anadolu köylüsünün Oyun Çıkartma ya da 
Oyun Yapma geleneğinden alan…” ifadesinde C seçene-
ğine yer verilmiştir.

Cevap E

11. Parçanın genelinde A ve E seçeneklerine, “edebiyat teri-
mi Arapça “edeb” sözcüğünden türetilmiştir.” ifadesinde B 
seçeneğine, 

“Türkçede bu son kullanımın karşılığı olarak edebiyat ye-
rine daha çok “literatür” ifadesinde D seçeneğine değinil-
miştir.

Cevap C
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12. Parçada geçen “bu büyük yarımada boyutlarından bek-
lenmeyecek kadar çok iklim ve bitki örtüsü çeşitliliğine 
sahiptir.” ifadesinden A seçeneğine,

“Avrupa ve Asya gibi uygarlık tarihinin iki temel kıtası 
arasında doğal bir köprü konumundadır.” ifadesinden B 
seçeneğine, 

“farklı gelişen kültürlere sahne olmuştur.” ifadesinden C 
seçeneğine, 

“tarihçi ve arkeologların çalışmalarının yüzyıllar boyunca 
odak noktası olmuş.” ifadesinden E seçeneğine ulaşıla-
bilir.

Cevap D

13. Parçada geçen “birçok devrimsel nitelikteki gelişimlerin 
yaşandığı…” ifadesinde A seçeneğine, 

“İnsanlık kültürünün maddi ve manevi boyutlarını oluştu-
ran bu gelişmeler…” ifadesinde B seçeneğine, 

“günümüz yaşamının temellerinin atıldığı…” ifadesinde C 
seçeneğine,

“İlk yerleşik hayata geçiş, hem mimari atılımları beraberin-
de getirmiş hem de toprağın işlenip hayvancılığa başlan-
ması…” ifadesinde D seçeneğine değinilmiştir.

Cevap E

14. Parçada geçen “Sanatın öncelikli işlevi, dünyayı, yaşamı, 
insanı ve insan yaşamını yeni bir açıdan görme…” ifade-
sinden A seçeneğine, 

“Sanatın öncelikli işlevi, insanı anlamak ve anlatmaya ça-
lışmaktır.” ifadesinden B seçeneğine, 

“sanatın dili de sürekli değişen “insanlık durumu”nu dile 
getirir.” ifadesinden E seçeneğine parçanın genelinden D 
seçeneğine ulaşılabilir.

Cevap C

15. Parçada geçen “Gözün işlevini yerine getirebilmesi için 
öncelikli olarak ışığa ihtiyacı vardır. “Bizler için ışık, gö-
rebildiğimiz dalga boylarından ibarettir. İnsan gözünün 
göremediği dalga boyları da mevcuttur” ifadesinde B se-
çeneğine,

“gözün nesneleri net bir şekilde görmesinde en büyük rol 
korneaya aittir.” ifadesinde C seçeneğine,

“Bu görülen ışığın 380 nm’den (mavi) 780 nm’ye (kırmızı) 
değişen birleşimleridir.” ifadesinde D seçeneğine değinil-
miştir.

Cevap E

16. Parçada geçen “Lumiere kardeşlerin ilk filmi göstermele-
rinden beri sessiz sinema gündemdeydi. 1927’den son-
raysa sessiz filmler yerlerini yavaş yavaş sesli filmlere 
bıraktı.” ifadesinde A ve D seçeneklerine, 

“Avrupa’da “Tintin (Tenten), Barbar”; Amerika’da “Popeye 
(Temel Reis), Superman” gibi çizgi film kahramanları bu 
dönemde doğdu.” ifadesinde B seçeneğine, 

“Fotoğraf, çizgi film, sinema gibi görsel sanatlardaki ge-
lişmeler kitle kültürünün şekillenmesine yardımcı oldu.” 
ifadesinde C seçeneğine değinilmiştir.

Cevap E

17. Parçada geçen “Kaçkar dağlarındaki en turistik yerdir.” 
ifadesinde A seçeneğine, 

“alt yapı ve konaklama alanındaki eksiklikler…” ifadesinde 
B seçeneğine,

“kaplıca suyunun sondajla çoğalmasından sonra tamam-
lanan kaplıca binasıyla birlikte Ayder’in konukları artmış-
tır.” ifadesinde C seçeneğine, 

“Ayder’e çok sayıda ziyaretçinin gelmesine rağmen ko-
naklama alanında herhangi bir gelişme olmamıştır.” ifade-
sinde E seçeneğine yer verilmiştir.

Cevap D

18. Parçada geçen “ pek çok kişinin yakından tanımadığı, hat-
ta hiç okumadığı bir isim” ifadesinde A seçeneğine, 

“artık unutulan, doğrusu unutulmak istenen o taşra hayatı-
nı konu edindiği için” ifadesinde B seçeneğine, 

“taşranın tam da kalbinin attığı bir yerde yaşadığı için en-
telektüel mekânlardan dolayısıyla gözlerden ırak kalıyor.” 
ifadesinde C seçeneğine, 

“günümüz roman yazımının en özgün ve önemli yazar-
larından biri olduğunu” ifadesinde D seçeneğine değinil-
miştir.

Cevap E

19. Parçada geçen “Sokaktaki insan, ilk kez Ahmet Mithat’ın 
romanlarıyla edebiyata girdi.” ifadesinde A seçeneğine, 

“Cumhuriyet aydınımız da hâlâ tipik bir Ahmet Mithat çiz-
gisini sürdürmektedir.” ifadesinde C seçeneğine, 

“sokaktaki insanı yanlış değerlendiren bir aydın tipi Bel-
ki de tam anlamıyla Batılı bir edebiyat oluşamamasının 
nedeni de budur.” ifadesinde D ve E seçeneklerine de-
ğinilmiştir.

Cevap B

20. Parçada geçen “servi ağaçları kültürümüzün vazgeçilmez 
ögeleri arasına girmeyi başarmıştır.” ifadesinde A seçe-
neğine, 

“Servi ağacını görmeyenimiz veya bu isme aşina olmaya-
nımız yoktur.” ifadesinde B seçeneğine, 

“Parklarda, mezarlıklarda, yol kenarlarında bolca görebi-
lirsiniz.” ifadesinde C seçeneğine,

“şehirlerdeki soydaşlarından daha farklı görevler üstleni-
yorlar.” ifadesinde E seçeneğine değinilmiştir.

Cevap D


