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TÜRKÇE DENEME ÇÖZÜMLER
TASARI AKADEMİ

1. Boşluk doldurma sorularında eleme yöntemiyle gidil-
melidir. İlk boşluk için şıklara baktığımızda B, D ve E 
şıklarının dilbilgisel olarak uygun olmadığını görüyo-
ruz. İkinci boşluk için en uygun şık C'dir. 

                                                                          CEVAP: C

2. Anlamsal olarak bakıldığında A, B ve E şıklarının uy-
gun olmadığı anlaşılmaktadır. İkinci boşluk için en uy-
gun şık ise D'dir.

      CEVAP: D

3. A ve D şıkkı "anılarının" kelimesiyle uyum sağlamadı-
ğı için elenmelidir. İkinci boşlukta sıkı denetim" ifade-
sine en uygun olan "kısıtlama" tercih edilmelidir.

        CEVAP: C

4. Paragrafta kağıda başka anlamlar yükleyerek hayta 
vermek istediği anlaşıldığından cevap E olur.

CEVAP: E

5. Ama, fakat, lakin, ancak gibi kelimeler cümlenin aksi 
yönde ilerlediğini gösterir. Bu yüzden cevap D olur. 

CEVAP: D

6. "40 yaşını aşmış" ifadesi bahsedilen kişinin 40 yaşın-
dan büyük olduğunu gösterir.

 CEVAP: E

7. Cümlede motivasyon ve kazanç arasında bağ oldu-
ğundan söz edilmiştir.

CEVAP: B

8. Cümlede tek düzeliğin önüne geçme yöntemi olarak 
okuma ve öğrenme verilmiştir.

CEVAP: A

9. Tüm çevirilerin altına eklenebilecek bir not olduğu ifa-
de edilmiştir.

CEVAP: C

10. Cümledeki de bağlacı başkalarının da olduğu anlamı-
na gelmelidir.

CEVAP:  A

11. Doğru sıralama: IV, II, V, III, I olur.

CEVAP:  E

12. Doğru sıralama: III, I, V, IV, II olur.

  CEVAP: D

13. Doğru sıralama: V, I, III, IV, II olur.

CEVAP:  C
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14. Doğru sıralama: III, V, II, IV, I olur.

CEVAP:  D

15. Doğru sıralama: II, V, I, IV, III olur.

 CEVAP: D

16. Doğru sıralama: II, IV, V, I, III olur.

CEVAP:  E

17. Doğru sıralama: IV, I, II, V, III olur.

CEVAP:  E

18. Doğru sıralama: IV, II, III, I, V olur.

CEVAP:  B

19. Doğru sıralama: III, IV, I, V, II olur.

CEVAP:  D

20. Doğru sıralama: I, III, V, II, IV olur.

CEVAP:  C

21. Akıllının uzun kulakları sözünden çok dinlemesi ge-
rektiği, kaz dili sözünden de az konuşması gerektiği 
çıkarılır.

CEVAP:  D

22. "Sanmıştım" sözcüğü beklenilen bir durumun tersinin 
gerçekleştiğini gösterir.

CEVAP:  C

23. Aydın bir kişinin geçmişi, bugünü ve geleceği harman-
laması gerektiğini anlatan paragraftan A, B, D ve E 
şıklarına ulaşılabilir. C şıkkına ulaşılamaz.

CEVAP:  C

24. "Aydın, beyni ile kalbi arasındaki dengeyi kuran insan-
dır." cümlesinde tanım yapılmıştır. Paragraf genelinde 
öznel yargılar bulunur. Mecaz ve genel tip sözcüklere 
de sıkça yer verilmiştir. Ancak tanık gösterme yoktur.

 CEVAP:  E

25. Bu tip sorularda sorulan sorunun paragrafın bir bölü-
münde değil genelinde cevabı aranmalıdır. Paragrafta 
okuryazarlığın işlevleri sıralandığında cevap C olur.

CEVAP:  C

26. Paragrafta Luis Borges'in sözü alıntılanarak tanık gös-
terilmiş ve tanımlamalara yer verilmiştir.

CEVAP:  D

                                                    

                                          

                                                                                                                                        

                 

27. Parçada öznel yargılarla eleştiri yapan eleştirmenlerin 
sanat eserlerinin toplumsal işlevinin olmadığına inan-
dığı belirtilmiştir. Paragrafın genelinde de bunun yanlış 
olduğu vurgulanır.

CEVAP:  A

28. Paragraftaki en genel yargı eleştirilerin yansız yapıl-
ması gerektiğidir.

CEVAP:  C

29. Akışı bozan cümleyi bulurken parçada konunun deği-
şip değişmediği, değiştiyse de devamlılığı olup olma-
dığı kontrol edilmelidir. III. cümlede bazı sorulardan 
bahsedilmiş ve devamı V. cümlede verilmiştir.

CEVAP:  D
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30. Parçada bazı dersleri neden öğrenmediğimiz anlatı-
lırken V. cümlede farklı bir konuya değinildiği için akış 
bozulmuştur.

CEVAP:  E

31. Aşk ile sevginin iç içe olduğu düşüncesinin yanlışlığı 
anlatılıp farkını da örnekle anlatarak bu yanlışlığı açık-
lamıştır.

CEVAP:  E

32. "Karakter uşaklığı yapmak" başkalarının kişiliklerini 
taklit etmek anlamına gelir.

CEVAP:  A

33. Parçada çeşitli nedenlerle başkalarına hoş görünme-
adına kişiliklerinden vazgeçen insanlardan bahsedil-
miştir.

CEVAP:  D

34. Parçada B, C, D, E şıklarına rahatlıkla ulaşılırken A 
şıkkına ulaşılamaz.

CEVAP:  A

35. Dilin eskimemesi gerektiği için A şıkkına, duyulmadık 
söyleyişle yazılması gerektiği için B şıkkına, başka 
bir dil bilen insanlar için de yazılması gerektiğinden C 
şıkkına ve yaşanılan yörenin dili yansıtılması gerektiği 
için E şıkkına değinilmiştir.

CEVAP:  D

36. Parçadan etkileyicilikten bahsedilmemiştir.

CEVAP:  E

37. Muhteva içerik anlamına gelmektedir. Konunun kalıcı-
lığının öneli olduğu çıkarılır.

CEVAP:  B

38. I ve II. cümlede koşul ilgisi vardır.

CEVAP:  A

39. Dolaylı anlatım, birinin ağzından çıkan sözün başka 
birine değiştirilerek aktarılmasıdır. I. cümlede "değişti-
ğini" sözünde dolaylı anlatım yapıldığı söylenir.

CEVAP:  A

40. A, B, D, E şıklarına ulaşılabilirken, ses bozukluklarının 
nedenleri sıralanmamıştır.

CEVAP:  C

41. A, C, D, E şıklarındaki cümleler koşul-şart anlamı ta-
şırken B şıkkındaki cümle neden-sonuç anlamı taşır.

                                                                CEVAP:  B

42. C şıkkında derste uyumlamasının sebebinin dün ak-
şam geç yatması olduğu söylenmiştir. Yani birincicüm-
le ikinci cümlenin gerekçesidir.

CEVAP:  C

43. Roman türünün çabuk tüketilen bir türe kaymasının 
nedeni okuyucunun birkaç yüz sayfalık romanı bütün-
lükle kavramak istememesidir.

CEVAP:  A

44. Bu parçada şairin sessizlik konusuna vurgu yaptığı göz-
lemlenmiştir. Sorres'ten yapılan alıntıda da bu pekişti-
rilmiştir.                                                                                                                                    

CEVAP:  E
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45. Paragrafın sonunda "ama yine de" ifadesi yer aldığı 
için parçanın tersi bir düşünce verilmiştir.

CEVAP:  B

46. Parçada hayata yön vermekle ilgili herhangi bir ifade 
olmadığından E şıkkına değinilmemiştir.

CEVAP:  E

47. V. cümlede "sınırlı sayıda izleyiciye ulaşılması düşü-
nülüyordu." ifadesinden sonra "Ama büyük kitleler ta-
rafından ilgiyle karşılandı" denilmesi beklenilen duru-
mun gerçekleşmediğini göstermiştir.

CEVAP:  E

48. "Saygınlığı yitirmek" ve "Bireyi küçültür" ifadesi yakın 
anlamlıdır.

CEVAP:  B

49. IV. cümlede ağaç ve bulutları kubbeye, V. cümlede ka-
yın ağacı ise mermer sütuna benzetilmiştir.

CEVAP:  E

50. Parçada üsluptan bahsederken IV. cümlede farklı bir 
konuya değinilmiştir.

CEVAP:  D

51. Bu paragrafın yazılış amacı yani ana fikri A şıkkında 
verilmiştir.                                                                                                                                

CEVAP:  A

52. Boşluğun ardından gelen cümlede "Bu kurgu" ifadesi 
olduğu için başlangıçta bir kurgudan bahsedilmelidir.

  CEVAP:  A

53. Parçada eleştirilerin dinlenilmesi, önemsenmesi ge-
rektiği vurgulanmıştır. C şıkkında ise bunun tersi bir 
durum vardır.

CEVAP:  C

54. 
P S Ç P C C

S P U R T F

U R S P T F

 |S–P|      |U–R|

 Verilen bilgiler göz önüne alındığında Polat ve Ser-
can'ın arka arkaya gelmesi, yine aynı şekilde Ufuk 
ve Rukiye'nin arka arkaya gelmesi nedeniyle cumaya 
kadar olan dört günü bu dört kişi şekildeki gibi dol-
duracaklardır. Kesin olarak verilen cuma günü bilgisi 
sayesinde her iki olasılıkta da Funda cumartesi günü 
ders almak durumundadır.

 İki olasılık da incelendiğinde çarşamba Rukiye'nin 
ders olması mümkün değildir.

CEVAP:  C

55. İki olasılıkta da Funda'nın dersi son gün alması nede-
niyle Rukiye'den daha sonra ders almıştır.

CEVAP:  E

56. Polat ve Rukiye perşembe günü ders alabilir.

CEVAP:  B

57. Funda'nın ders aldığı gün kesinleşmiştir.

CEVAP:  A
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58. 
5 Elma-Muz Erik-Üzüm

4 Kavun-Vişne Armut-Muz

3 Kiraz X

2 Erik-Üzüm Elma-Muz

1 Armut-Muz Kavun-Vişne

Erik-Üzüm-Armut                  Elma-Kavun

 Verilen bilgiler göz önüne alındığında Erik, Üzüm ve 
Armut ilişkisine göre iki olasılık oluşur. Bu iki tablo içe-
risine Elma ve Kavun altlı üstlü yerleştirilir. Her rafa en 
az iki meyve yazılabildiğinden ve vişne armut ve elma-
nın yanına yazılamadığından iki olasılıkta da kavun ile 
yan yana yerleştirilmeli. İki tabloda da muz için armut 
veya elmadan birinin yanına gelebilir.

 İki tabloda da vişne için tek biri olasılık var. O da kavu-
nun yanıdır.

CEVAP:  B

59. Üzüm ya en üstte ya da kirazın hemen altındadır.

CEVAP: C

 

60. Muzun 5. rafta olduğu durumda üzüm 2. rafta olmak 
zorundadır.

CEVAP:  B                 


