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TÜRKÇE ÇÖZÜMLER
TASARI AKADEMİ

1. Parçada bahsedilen kişi akademik çalışmalarının ya-
nında deneme ve eleştirilere de sahiptir. Bu onun çok 
yönlü olduğunu gösterir. İkinci boşluk ise farklı yirmi 
deneme gibi görünse de denilerek bir bütün olduğu 
ifade edilmiştir. Bu yüzden doğru seçenek C'dir.

                                                                          CEVAP: C

2. 1.boşluktan sonra yapılan açıklama büyük yıldızların 
küçüklere göre çabuk öldüğünü, yok olduğunu göste-
rir. 2. boşluk ise küçük yıldızlardan bahseder ve açık-
lamaya göre onlar daha uzun süre yaşam sürerler. Bu 
yüzden doğru yanıt C'dir.

      CEVAP: C

3. Parçadaki kişi sevmediği kitapları da önemsediğini 
söyleyerek emeği küçümsediğini vurgulamıştır.

        CEVAP: A

4. Parçanın bir kat çıkmak için asansöre binmenin ge-
reksiz olduğu vurgulanmıştır. Dolayısıyla boşluk bıra-
kılan yere bunun doğru olmadığını gösterecek bir söz-
cük getirilmesi gerekir. E seçeneğinde ise destekler 
niteliktedir. Bu yüzden boşluğa getirilemez.

CEVAP: E

5. Parçanın bütününde İstanbul ve İstanbul'da bulunan 
yapılar  anlatılırken II. cümlede başka şehirlerden 
bahsedilmiş ve anlam bütünlüğü bozulmuştur.

CEVAP: B

6. IV. cümle de ekstra bir bilgi verilmiş ve konuyla alaka-
sız bir anlatıma neden olmuştur.

 CEVAP: D

7. Abhazların devlet olarak durumlarını ve siyasi anlam-
da neler yapıldığını anlatılırken kadın ve çocukların 
içinde bulunduğu durumdan bahsedilmiş ve konu bü-
tünlüğü bozulmuştur.

CEVAP: D

8. Parçada Mariana çukurunun yeri, büyüklüğü gibi bil-
giler verilirken insanların fotoğraflamak için geldikleri 
bilgisi verilerek anlam bütünlüğü bozulmuştur.

CEVAP: C

9. Kendi dünyama hapsolmuştum diyerek kişinin içine 
kapandığını, diğerleriyle iletişim kuramayarak yalnız-
laştığını anlıyoruz.

CEVAP: C

10. Cümle; asla hata yapmayacağına inan insanlarda olu-
şan fazla özgüvenin hata yaptırabileceğini anlatmak-
tadır.

CEVAP:  E

11. Cümlede bahsi geçen habercinin objektif davrandığı 
söylenmiştir. Bu da onun yaptığı işe duygularını karış-
tırmadığını gösterir.

CEVAP:  E
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12. Matematik kitaplarının pek azı eğlenceli ve dikkat çe-
kici ise pek çoğu monoton ve sıkıcıdır.

  CEVAP: D

13. Asimile olmaya başlayıp sonra bundan kurtulduğu ifa-
de edilmek istendiği için II ve III. cümleler yer değişti-
rilmelidir.

CEVAP:  A

14. Yaşlanmayı yavaşlatan çözümün önce açıklanıp son-
ra bunun ne olduğu verilmesi gerekir. Bu yüzden IV. 
cümle III. cümle ile yer değiştirmelidir. 

CEVAP:  E

15. II. cümle IV. cümlenin devamı niteliğindedir. Verilen za-
manın açıklaması yapılmıştır. V. cümle ise I. cümlenin 
devamıdır. Bu yüzden ikisi yer değiştirmelidir.

 CEVAP: B

16. Üslubu ile gönüllere taht kurmayı başardığı için anlam 
bütünlüğü açısından II ve III. cümle yer değiştirmelidir.

CEVAP:  E

17. Doğru sıralama III-V-II-IV-I

CEVAP:  B

18. Doğru sıralama V-IV-I-II-III

CEVAP:  D

19. Doğru sıralama III-I-IV-II-V

CEVAP:  D

20. Doğru sıralama III-II-V-I-IV

CEVAP:  D

21. C şıkkındaki atasözünün anlamı bir işe kalkışırken 
bilen birilerinden fikir almak gerektiğidir. Ancak ayraç 
içinde bu ifadenin karşılığı yer almaz.

CEVAP:  C

22. Yazın ortası ve haftanın ortası belli bir zaman dilimini 
kapsamaktadır. Bu yüzden Doğru yanıt D'dir.

CEVAP:  D

23. II ve V. cümleler şiirin konusunun ve yazılma amacının 
insan olduğunu vurgulayan ifadeler kullanmıştır.

CEVAP:  B

24. İşinin çok olduğu anlatılmak için dünya kadar iş şeklin-
de bartmaya başvurulmuştur.

 CEVAP:  C

25. I. cümledeki "yaptığı işin ne olduğunu bilen" ifadesin-
den mesuliyetinin farkında olduğunu, II. cümledeki 
"belirsiz kavramlarla boğuşmaz." ifadesinden kavram 
kargaşası bulunmadığını, III. cümledeki "herkesin an-
layacağı bir açıklığa kavuşturur." ifadesinden anlaşılır 
olduğunu ve IV. cümledeki "dizginler her zaman elin-
dedir" ifadesinden kontrolü elinde tuttuğunu anlıyoruz. 
Ancak yazılanların doğru anlaşılıp anlaşılmamasıyla 
ilgili bilgi verilmemiştir.

CEVAP:  E

26. II. cümle amaç-sonuç cümlesi III. cümle ise tahmin 
cümlesidir.

CEVAP:  A

                                                                                                                                                                                                                                       

                 

27. Bir kişinin söylediği sözleri hiçbir değişiklik yapmadan 
aktarılmasına doğrudan anlatım cümleleri denir. I. 
cümlede değişiklik yapmadan aktarılmıştır.

CEVAP:  A

Free Hand

FreeText
A
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28. Neşelenmek insana özgü bir durumdur. Kuşların neşe 
içinde cıvıldaşması cümlesinde insana özgü bir nitelik 
başka bir canlıya aktarılmıştır.

CEVAP:  B

29. Dünyaya geldiği yıl kişiden kişiye göre değişemeye-
cek, yoruma kapalı bir söylem olduğu için nesneldir.

CEVAP:  A

30. I. cümlede "en çok tanınan" ifadesi ve V. cümlede"di-
ğer yapıtları"ifadesi ile karşılaştırma yapılmıştır.

CEVAP:  B

31. Parçada oyuncuların farklı yüzlerinin olması ve her rol 
ile eklenerek kaldığı anlatılmıştır.

CEVAP:  B

32. Verilen parçada "yol" sözcüğü "yöntem" anlamında 
kullanılarak soyutlama yapılmasını sağlamıştır.

CEVAP:  C

33. I, II ve III. cümlelerde Avustralya'nın yeri ve özellikleri 
anlatılmıştır. IV. cümleden itibaren ise farklı bir konuya 
geçilerek öğrencilerin neden Avustralya'yı tercih ettiği 
açıklanmıştır.

CEVAP:  D

34. Bilim adamları on beş bin kere deney yapmalarına 
rağmen hala kesin olarak evrende yolculuk mümkün-
dür dememişlerdir. Bu yüzden yanıt D'dir.

CEVAP:  D

35 A, B, D ve E seçeneklerindeki sorular parçanın ancak 
bir kısmını açıklamıştır. C seçeneği ise parçanın bütü-
nünü kapsar.

CEVAP:  C

36. Parçada bir akan bir zamanı anlattığı için öyküleyici 
anlatım kullanılmıştır.

CEVAP:  B

37. Yoluna girmiş bir işi bozmak anlamında kullanılan de-
yim; yoluna taş koymaktır. Pişkinliğe vurmak ise çıkarı 
için bir davranışa veya söze aldırmamak, anlamazlık-
tan gelmektir.

CEVAP:  C

38. A,B,C,E seçeneklerinde aynı anlamda gelen sözcük-
ler kullanılırken D seçeneğinde farklı anlama gelen bir 
sözcük kullanılmıştır.

CEVAP:  D

39. A, B, D ve E seçeneklerindeki kelimeler mecaz an-
lamda kullanılmıştır. C seçeneğinde ise kelime gerçek 
anlamda kullanılmıştır.

CEVAP:  C

40. Parça astrolojinin tanımını yapmıştır ve "bu nedir" so-
rusunun cevabını vermiştir.

CEVAP:  D

41. Cümle bir tanım cümlesidir.

                                                                                                                                         
CEVAP:  E

42. Yazarın kitabını yayımlama amacı öğrendiklerini ve 
deneyimlediklerini okuyucuyla paylaşmaktır.

CEVAP:  B
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43. Parçada hayatından kesitler olduğuna dair bir ifade 
kullanılmamıştır.

CEVAP:  B

44. Parçada dikkat eksikliği ile ilgili bir konuya değinilme-
miştir.                                                                                                                                      

CEVAP:  D

45. "İpe sapa gelmez" ifadesinin karşılığı akla yatkın ol-
mayan veya birbirine yakın olmayan demektir.

CEVAP:  D

46. Parçada hızlı ve nitelikli yapıt yazmanın zorlukların-
dan bahsedilmiştir. Anlam niteliğinin korunması için 
sonuna B seçeneği getirilmelidir.

CEVAP:  B

47. III. cümlede bir sorumluluk yükleneceği bildirilmiştir. IV. 
numaralı cümle bir anlam ifade etmeyeceğini söyle-
miştir. Bu cümleden sonra getirilmesi anlam bütünlü-
ğünün korunmasını sağlar.

CEVAP:  D

48. "takvimde işaretli değildir" ifadesi ne zaman olacağı-
nın bilinmediği anlamına gelir.

CEVAP:  B

49. Parçada A, B, D ve E seçeneklerine yanıt var iken eto-
bur bitkilerin dünyanın nerelerinde yaşadığına dair bir 
bilgi verilmemiştir.

CEVAP:  C

50. Keşke; özlem ya da pişmanlık bildiren demektir. Keş-
kesiz bir yaşam ise parçanın bütününe göre bakıldı-
ğında pişmanlılık duymamak anlamına gelir.

CEVAP:  C

51. Parçanın sonunda "Eserlerin de Sait Faik'ten izler 
bulunabileceği, onun ağzıyla yazabileceği"ni bildiren 
cümleler yer almaktadır. Bu da ona benzer eserler or-
taya koyduğunu  ve özgünlükten uzak olduğunu gös-
terir.                                                                                                                                   

CEVAP:  A

52. Yazarı tanıma yolları anlatılırken üsluptan bahsedil-
mesi konu bütünlüğünü bozmuştur.

  CEVAP:  D

53. Eklenilmesi gereken cümle de reseptörlerden bahse-
dilmiştir. IV. cümle ise "bu reseptörler" şeklinde başla-
yarak bağlayıcı bir cümlenin gelmesi gerektiğini gös-
termiştir. Bu yüzden III. cümleden sonra gelmelidir.

CEVAP:  C

54. 
Kimya Mat.  Biyoloji  Fizik İstatistik

1. 
ihtimal

Halim Begüm
Funda

Görkem

Kemal
Levent

Deniz
Ceren

Emir
Ahmet

2. 
ihtimal

Halim Begüm
Emir

Ahmet

Kemal
Levent

Deniz
Ceren

Funda
Görkem

 Ahmet ile Emir'in aynı bölümü tercih ettiği bilgisi-
ne dayanarak bu kişiler Fizik Bölümünü tercih etmiş 
olurlarsa "En fazla tercihi 3 kişi ile Matematik Bölümü 
almıştır" bilgisi ile çeliştiğinden Fizik Bölümünü tercih 
etmiş olamazlar. Aynı durum Funda ve Görkem için de 
geçerlidir. Bu durumda Ceren'in tercih edebileceği tek 
bölüm Fizik Bölümüdür.

CEVAP:  C

55. Ahmet ile Emir aynı bölümü tercih etmiş olup,Ceren 
de onlardan biri ise Ceren'in tercihi Matematik Bölü-
mü olur. Fakat bu durumda Matematik Bölümünü ter-
cih edenlerin sayısı 4 olur.(Burak'ta onlardan biri) Bu 
durum verilen bilgiyle çelişir. İkili tercihlerden biri de 
olamaz ve bu seçenekteki bilgi kesinlikle yanlıştır.

CEVAP:  D
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56. Ahmet ve Emir Matematik Bölümünü,Funda ve Gam-
zenin İstatistik Bölümünü,Ceren'in Fizik Bölümünü 
tercih ettiği çıkarılabilir. Bu durumda Gamze Matema-
tik bölümünü tercih edemez.

CEVAP:  B

57. 
5 Demir Kılınç / Garip

4 Sarı Garip / Kılınç

3 Paydaş

2 Öksüz Varol

1 Okkaoğlu Keskin

 Keskin ailesi ile Kılınç ailesi aynı katta yer alamaz. 
Çünkü Keskin ailesi Okkaoğlu ailesi ile aynı kattadır.4. 
katta Kılınç ailesi de dahil olursa 3 aile olur ve bu baş-
ta verilen kurala aykırıdır.

CEVAP:  E

58. Varol ailesinin, Okkaoğlu ve Keskin ailelerinin bir üst 
katında yer aldığı bilindiğine göre 2. kattadır.

 CEVAP:  B

59. 5.kat------>Garip

 4.Kat---------->Sarı

 3.Kat--------->Paydaş

 2.Kat------>Varol-Öksüz

 1. Kat------>Okkaoğlu-Keskin

 Verilen bilgiler Kılınç ailesi hariç tüm ailelerin yerini 
bulmak için yeterlidir. Kılınç ailesi ya 4. ya da 5. katta 
oturmaktadır. Verilen bilgilerden yola çıkarak Sarı aile-
sinin 4.katta oturduğuna ulaşırız.

CEVAP: C 

60. "Varol ailesi ile Sarı ailesi aynı katta yer almıyor" ifa-
desinden yola çıkarak Sarı ailesinin 4.katta olduğu 
bilgisine ulaşırız.

CEVAP:  E                 


