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2013 KPSS’de Türkçe testinde önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bunun temel nedeni Alan Bilgisi Sınavı’nın yapılması ve buna bağlı olarak Türkçe testinin gerçek anlamda 
bir yetenek testi formatına dönüştürülmek istenmesidir. Alan bilgisi sınavıyla Türkçe öğretmeni adaylarının yeterlikleri bir üst düzeyde ölçüldüğü için bütün adayları ilgilen-
diren Türkçe Testi daha çok, adayların dili kullanma ve anlama yetilerini ölçebilecek bir yapıya bürünmüştür. Dil bilgisi sorularının sayısı azaltılmış, bunun yerine ALES’te 
karşılaştığımız sözcük, cümle ve parçada anlam konularına dair yeni soru tiplerine yer verilmiştir. Aynı zamanda daha önceden duyurusunun yapıldığı gibi üç adet “sözel 
akıl yürütme “ sorusu da sınavdaki yerini almıştır. Sınavın geneli hakkında yorum yapacak olursak zorluk düzeyinin pek de yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Sorular kolay 
veya orta zorluktadır. Türkçe testinde adayların zorlandığı asıl sorular – adayların ilk defa karşılaşması nedeniyle- “sözel akıl yürütme” soruları olmuştur. Yayınevimizin ha-
zırladığı Türkiye geneli deneme sınavlarında –ÖSYM’nin yeni sınav formatıyla ilgili açıklamasından sonra- KPSS’de karşılaştığımız soru tiplerine yer verildiği için adayla-
rımız adına pek şaşırtıcı durumlar yaşanmamıştır.  
Sınavı üniteler ve kapsam açısından inceleyelim:
Kalıplaşmamış söz öbeklerinde anlam:  Bu konu başlığında her yıl olduğu gibi 1 soru gelmiştir (soru 1). Bu soru düzey olarak orta zorluktadır.
Cümlede anlam:  Bu konuda 7 adet soru gelmiştir. İki soru (5. ve 6. sorular) daha önce ALES’te görmeye alıştığımız “kesin olarak çıkarılabilecek yargı” sorularıdır, bu 
soru tipi KPSS’de bir ilktir, fakat biraz dikkatli okumayla kolaylıkla çözülebilecek sorulardır. Bir soru ( 2. soru) yine ALES’te karşılaştığımız boşluk doldurma tipindeki  soru-
dur, genel olarak kolay bir soru olmuştur. Bir soru ( 7. soru ) cümlenin konusunu sorgulamaktadır, KPSS’de görmeye alışkın olduğumuz, orta zorlukta bir sorudur. Diğer bir 
soru ( 22. soru ) neden – sonuç ilişkisi üzerine duran temel yargı - yan yargı sorusudur, kolay bir soru olmuştur. Diğer bir soru ( 24. soru ) cümlenin içeriğine dair orta zor-
lukta bir sorudur.  Diğer bir soru da ( 27. soru ) özel tanımlı cümlelerden karşılaştırmaya dair hazırlanmıştır, kolay bir soru olmuştur.
Paragrafta anlam:  Bu konuda 12 adet soru gelmiştir. 3. ve 4. sorular ALES’te karşılaştığımız paragraf oluşturma sorularıdır, KPSS’de ilk defa sorulan bu tipteki sorular 
zaman kaybına yol açtığı için dikkat edilmesi gereken soru tipleridir, fakat dikkatli okunduğunda kolay denebilecek sorulardır. 8. soru her yıl sorulagelen düşüncenin akışı-
nı bozan cümle sorusudur, soru metninden kaynaklı kolay bir soru olmuştur. Diğer paragraf soruları parçanın içeriğini sorgulayan sorulardır, 19. sorudan 27. soruya kadar 
ortak paragraf soruları sorulmuştur. Bu ortak paragraf sorularının metinlerinin uzun olmasına karşın genel olarak metin sayısının azalması süre sıkıntısının önüne geçmiş-
tir, dolayısıyla bu kadar çok sayıda ortak paragraf sorusunun sorulması  adayları korkutmamalıdır. 
Anlatım bilgisi:  Bu konudan 1 soru ( 18. soru )  gelmiştir. Kolay bir soru olmuştur.
Yazım kuralları: Bu konudan 1 soru ( 13. soru ) gelmiştir. Birleşik sözcüklerin yazımını sorgulayan kolay bir sorudur.
Noktalama işaretleri: Bu konudan 1 soru ( 14. soru) gelmiştir. Soru işaretinin kullanımını sorgulayan kolay bir sorudur.
Ses bilgisi: Bu konudan 1 soru ( 9. soru )gelmiştir. Ünlü daralmasını soran kolay bir soru dur.
Yapı bilgisi: Bu konudan 1 soru (11. soru ) gelmiştir. Yapı bilgisini ayrıntılı bilmeyi gerektiren zor bir sorudur.
Cümlenin ögeleri: Bu konudan 1 soru ( 10. soru ) gelmiştir.  Söz gruplarını ve yan cümleleri ayrıntılı bilmeyi gerektiren zor bir soru olmuştur.
Sözcük türleri: Bu konudan 1 soru ( 12. soru ) gelmiştir. Birkaç dil bilgisi konusunu aynı anda ölçtüğü için altyapı gerektiren zor bir sorudur.
Sözel akıl yürütme: Bu konudan 3 soru (28, 29, 30) gelmiştir. Bu sorular dikkat gerektiren özel çözüm yöntemleri olan sorulardır. Bu soruları etkili bir biçimde çözebilmek 
için önceki yıllarda yapılan ALES’lerdeki benzer sorular çözülerek alıştırmalar yapılmalıdır. 
Yeni adayların bu yeni KPSS anlayışına çok çabuk uyum sağlamaları için geçtiğimiz yıllarda yapılan ALES ve DGS sorularını çözmeleri ve bu soru tiplerine alışmalarını 
öneriyoruz. Dil bilgisi konusunda her yıl farklı bir yönelim söz konusu olduğu için bütün dil bilgisi konularına ağırlık vererek çalışmak adayları sürpriz soru ve konulardan 
uzaklaştıracaktır.

ALİ KAYA
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soruların konulara göre dağılımı
türkçe

KONU BAŞLIĞI SORU SAYISI

 Kalıplaşmamış Söz Öbeklerinde Anlam 1

 Cümlede Anlam 7

 Paragrafta Anlam 12

 Anlatım Bilgisi 1

 Yazım kuralları 1

 Noktalama işaretleri 1

 Ses bilgisi 1

 Yapı bilgisi 1

 Cümlenin ögeleri 1

 Sözcük Türleri 1

 Sözel Akıl Yürütme 3

Toplam 30

türkçe
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Bu soru bir ÖSYM klasiğine dönüşmüş olan “kalıplaşmamış söz öbeğinde anlam” 
sorusudur. Böyle sorularda mecaz anlamlı bir ifade verilip bu anlamın gerçek anla-
ma dönüştürülmesi istenir. Soruda “metnin altını kazma” ifadesi verilerek parçanın 
anlamına göre yorumlanması istenmiştir. Tırnak içinde verilen ifadeyi gerçek anlam 
üzerinden çözümlediğimizde, bir şeyin altını kazma, “görünmeyeni ortaya çıkarma, 
yüzeyin üstünü örttüğü nesneyi, yüzeyi kazarak ortaya çıkarma” anlamı taşır. Bu 
anlamı metne uyarladığımızda “metinde gizli, örtülü biçimde verilen anlama ulaş-
maya çalışma” yargısı ortaya çıkar.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

1. Bazıları, hikâye kahramanını, yazarın kendisi sanır. 
Edebiyat içi oyunları, metinler arası göndermeleri, yaza-
rın kurduğu alt metin ilişkilerini görmez. Oysa iyi bir oku-
run gözü, metnin altını kazar; diğerlerinin bakışlarıysa 
satırlar üzerinden kendi ezberlerinin boşluğuna akıp gi-
der.

 Bu parçada geçen “metnin altını kazma” sözüyle, met-
ne yönelik olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Örtülü anlamları bulmaya çalışma

B) Başka metinlerle karşılaştırma

C) Yazılanların gerçekliğini araştırma

D) Ön yargılardan sıyrılarak okuma

E) Kusurlu yönlerini ortaya koyma
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Bu soru tipiyle genellikle ALES’te karşılaşılmaktaydı. Fakat artık ALES’in diğer bü-
tün soru tiplerine alışmamız gerektiği gibi bu soru tipine de alışmamız gerekmekte-
dir. Soruda iki boşluk bırakılarak cümlenin anlamını en iyi tamamlayan sözcükler so-
rulmuştur. Parçadaki birinci boşlukta anne baba ve bebek bakıcılarının çocuğun te-
levizyonla ilişkisine bakış açıları bakımından karşılaştırıldığı görülmektedir. Anne ve 
babanın, televizyondaki çocuk kanallarını “kullanma” biçimleri, cümlenin anlamına 
göre bebek bakıcısıyla benzerdir. Dolayısıyla birinci boşluğa “kullandığını” sözcü-
ğü getirilmelidir. İkinci boşluğaysa “televizyon izleme” ifadesinden anlaşılacağı üze-
re “alışkanlığından” sözcüğü getirilmelidir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

2. Hemen her anne babanın, çocuk kanallarını yer yer be-
bek bakıcısı gibi ---- göz önüne aldığımızda çocukları te-
levizyon izleme ---- uzaklaştırmanın zorluğu daha iyi an-
laşılır.

 Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda-
kilerden hangileri getirilmelidir?

A) önemsediğini – bağımlılığından

B) kullandığını – alışkanlığından

C) bulduğunu – sorunundan

D) düşündüğünü – amacından

E) benimsediğini – eğiliminden
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Bu soru ALES’te yıllardır sorulan “dağınık cümlelerden paragraf oluşturmayı öngö-
ren bir soru tipidir. Bu tip sorularda ilk yapılması gereken, parçanın giriş cümlesi-
ni bulmaktır. Giriş cümlesi genellikle bağımsız, kendinden önceki cümleye atıfta bu-
lunmayan, zaman ve anlam dizimsel olarak parçanın konusunu sezdiren cümledir. 
Giriş cümlesi bulunduktan sonra anlamsal ve zamansal ipuçları değerlendirilerek 
paragraf oluşturulur. Bu bilgiler ışığında, parçanın giriş cümlesinin bağımsız bir nite-
lik taşıyan II numaralı cümle olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonraki cümle, II numa-
ralı cümlede karşılaştırılmaya başlanan sinema ve televizyon reklamlarını bir üstün-
lük sırasına koyan V numaralı cümledir. V numaralı cümleden sonra, bu cümlenin 
gerekçesini ortaya koyan IV numaralı cümle gelmelidir. IV numaralı cümleden son-
ra bu cümlede söylenenleri destekleyen ve geliştiren I numaralı cümle gelmelidir. I 
numaralı cümleden sonra bu cümlede sinema reklamlarıyla ilgili olarak ileri sürülen 
düşünceyi bir üst boyuta taşıyan III numaralı cümle gelmelidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

3.

 I. Ayrıca, sinema salonunda bulunan kişilerin rek-
lam başlayınca televizyonda olduğu gibi kanal 
değiştirme, başka işlerle meşgul olma gibi şans-
ları bulunmamaktadır.

 II. Sinema, bir reklam ortamı olarak televizyonla 
benzeşmektedir.

 III. Bu durum, izleyicilerin beyaz perdedeki reklam-
ları başından sonuna değin izlemesini zorun-
lu kılmakta ve reklamın etkisini daha da yükselt-
mektedir.

 IV. Çünkü sinema salonlarının sahip oldukları dev 
ekranlar, gelişmiş ses donanımları, izleyiciler 
üzerinde reklamları oldukça etkili kılmaktadır.

 V. Ancak, sinemada yayımlanan reklamlar, izleyici-
lerin ilgisini çekmede televizyondan daha başa-
rılıdır.

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler anlamlı bir 
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi 
sonuncu cümle olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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ALES’te uzun zamandır sorulan, “parçada yer değiştirmesi gereken cümleler” tipin-
de bir sorudur. Bu tip sorularda çözüme giderken anlamsal akışın bozulduğu, bir 
karmaşıklığın oluştuğu cümleyi tespit edip o cümlenin yerine gelmesi gereken cüm-
leyi bulmak ve bunları yer değiştirmek esastır. Parçanın ilk iki cümlesinde sözcükle-
ri iyi kullanan bazı arkadaşlarımızın olabileceği, bizim de onların yazdığı basit yazı-
lardan bile keyif alabileceğimiz ortaya konmuştur. Fakat III numaralı cümlede Franz 
Kafka örnek verilmiş ve konunun akışında bir problem oluşmuştur. IV. cümle okun-
duğunda anlaşılmaktadır ki Kafka IV. cümlede öne sürülen düşüncenin bir örneği-
dir. Dolayısıyla parçada III ile IV yer değiştirmelidir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

4.

 I. Sözcükleri ustalıkla kullanma yeteneğiyle ün 
salmış arkadaşlarımız olmuştur.

 II. Kullandıkları dille çok sıkıcı konuları bile 
özel bir renge büründürebildikleri için onların 
e-postalarını veya telefon mesajlarını da keyifl e 
okuruz.

 III. Örneğin, ünlü Çek yazar Franz Kafka, gündüz-
leri sigorta memuru olarak çalışan biriymiş.

 IV. Her gün aramızda gördüğümüz bu insanların 
önemli bir yazar olabileceğini aklımıza getirme-
yiz.

 V. Onun arkadaşları da içerdiği ince mizah ve za-
rif üslubu nedeniyle, yazdığı rapor ve tutanakları 
sabırsızlıkla beklermiş.

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir 
bütün oluşturabilmesi için hangileri yer değiştirme-
lidir?

A) I ile II B) I ile V C) II ile III
D) III ile IV E) IV ile V
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Bu soru tipi her yıl ALES’te ortak soru köküne bağlı olarak sorulmaktadır. Bu tip so-
ruların kökeninde cümlenin anlamsal sınırını doğru belirlemek yatar. Cümlenin de 
kendi içinde ilettiklerinin bir sınırı vardır, bu sınırı belirlemek sorunun doğru yanıtına 
ulaşmakta önemlidir. Soru kökündeki cümlede “en çok” ibaresi geçmektedir. Bu iba-
re genellikle bir karşılaştırma yapıldığında kullanılır. Parçada Venüs ve Dünya’nın 
benzerlikleri, Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin birbiriyle olan benzerlikleriyle 
karşılaştırılmıştır. Dolayısıyla Güneş sisteminde Venüs ve Dünya dışında da birbiri-
ne benzeyen gezegenler vardır. Bu yargıya, öncüldeki cümleden kesin olarak ula-
şılabilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

5. Venüs ve Dünya, Güneş sisteminde birbirine en çok 
benzeyen iki gezegendir.

 Bu cümleden, aşağıdakilerin hangisine kesin olarak 
ulaşılabilir?

A) Güneş sisteminde Venüs ve Dünya’dan başka geze-
gen incelenmemiştir.

B) Venüs, Dünya’ya yakın mesafede olan gezegenler-
den biridir.

C) Güneş sisteminde birbirine benzeyen başka geze-
genler de vardır.

D) Birbirine en çok benzeyen gezegenler, Güneş siste-
minde bulunmaktadır.

E) Dünya’ya Venüs kadar benzeyen gezegenler, Gü-
neş sisteminin dışındadır.
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Bir önceki soru tipinde hazırlanmış, “kesin olarak ulaşılabilecek” yargıyı sorgulayan 
bir sorudur. Öncülde verilen cümlede tam tahıl ürünleri ve tahıl miktarı düşük olan 
ürünler karşılaştırılarak tam tahıl ürünleri kullananların kalp-damar sorununu %20 
daha az yaşadıkları vurgusu yapılmıştır. Buradan hareketle tüketilen ürünlerdeki ta-
hıl oranının kalp-damar rahatsızlıkları üzerinde etkisi olduğuna kesin olarak ulaşı-
labilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

6. Tam tahıl ürünü tüketen bireylerin kalp-damar sorunları 
yaşama riskinin, tahıl miktarı düşük ürünler tüketenlere 
göre yaklaşık % 20 oranında daha az olduğu tespit edil-
miştir.

 Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak 
ulaşılabilir?

A) Kalp-damar sorunu olanların, tam tahıllı ürünleri tü-
ketmemesi gerekir.

B) Tam tahıllı ürünlerin sağlık üzerindeki etkisi, diğer 
besinlere göre düşüktür.

C) Kalp-damar sorunu yaşama riski % 20 olanlar, tahıl 
oranı düşük ürünler tüketmelidir.

D) Tahıl tüketiminin yarattığı en önemli sorun, kalp-
damar sağlığında görülmektedir.

E) Kalp-damar rahatsızlıkları, tüketilen ürünlerdeki tahıl 
miktarıyla ilişkilidir.
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Bu tip, cümlenin konusunu sorgulayan sorularla ÖSYM’nin yaptığı birçok Türkçe 
testinde karşılaşılmaktadır. Bu sorularda cümlenin konusunu tespit etmek ve seçe-
nekle karşılaştırmak, seçeneklerde verilenlerle uyumsuz olan cümlelerin konusunu 
tespit ederek soruyu çözmek gerekir. I’nci cümlede ergenlik dönemindeki bunalım 
ve bocalamaların meslek seçimini olumsuz etkilediği dile getirilerek meslek seçimi-
ne dair bir sorunun tespiti yapılmıştır, bu yargı A seçeneğiyle doğru orantılıdır. II’nci 
cümlede, ilk cümlede ortaya konan soruna dair bazı meslek dalları verilerek örnek-
ler sunulmuştur, bu yargı B seçeneğiyle aynı doğrultudadır. III’ncü cümlede, mes-
lek seçimindeki sorunun bazı nedenleri sıralanmıştır, bu yargı C seçeneğiyle aynı 
doğrultudadır. IV’üncü cümlede, anne ve babanın meslek seçimi sorunuyla ilgili ola-
rak neler yapması gerektiğine dair çözüm sunulmuştur, bu yargı D seçeneğiyle aynı 
doğrultudadır. V’nci cümlede sorunun giderilmesine dair bazı önerilerde bulunul-
muştur. Fakat E seçeneğinde, V. cümlede sorunun bir ayrıntısına yer verildiği söy-
lenmiş ve yanlış bir belirleme yapılmıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

7. (I) Ergenlik döneminde kişilerin geçirdiği bunalım veya 
bocalamalar, meslek seçimini de olumsuz yönde etkiler. 
(II) Öğretmen olmak isteyen genç, başka bir gün futbol-
cu olmaya karar verebilir veya çoktan beri doktor olmayı 
hayal ettiği hâlde aniden vazgeçip mühendisliğe heves-
lenebilir. (III) Kişilerin yaşadığı bu kararsızlık, bunalım-
lı bir dönemde olmalarının yanında, bu dönemde mes-
lekleri ve kendilerini tam olarak tanıyamamalarından da 
kaynaklanabilir. (IV) Bu nedenle anne ve babalar, kü-
çük yaştan itibaren çocuklarının ilgi duyduğu, zevk al-
dığı veya başarılı olduğu alanları belirlemeli; çocukları-
nı bu alanlara yönlendirmelidir. (V) Güçlü ve zayıf yön-
leri bilinerek yetiştirilen gençler, yeteneklerine göre mes-
lek seçimi yapabilecek ve daha mutlu olabileceklerdir.

 Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, bir sorunun tespiti yapılmıştır.

B) II. cümlede, soruna ilişkin örneklere yer verilmiştir.

C) III. cümlede, sorunun sebepleri verilmiştir.

D) IV. cümlede, sorunun çözüm yolları sıralanmıştır.

E) V. cümlede, soruna ilişkin bir ayrıntı dile getirilmiştir.
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Bu soru tipi yıllardır ÖSYM’nin yaptığı sınavların Türkçe testlerinde yoğun olarak so-
rulmaktadır. “Düşüncenin akışını bozan cümle” olarak adlandırdığımız bu soru tipin-
de parçanın konusunun dışında kalan veya anlamsal dizimi sekteye uğratan cüm-
lenin tespiti istenmektedir. Parçanın konusu akıllı kimlik kartlarının kullanımı ve ta-
rihsel gelişimidir. Parçanın I, II, III, IV ve VI. cümlelerinde bu akıllı kimlik kartların-
dan söz edilirken V. cümlede kredi kartı güvenliğinden söz edilmiş ve konunun dışı-
na çıkılmıştır. Dolayısıyla V numaralı cümle anlatımın akışını bozmaktadır. Bu soru-
da farklı bir ayrıntı da seçeneklerin düzenlenme biçimidir. Daha önceki yıllarda se-
çenekler rakamların dizilişine göre sıralanırken [A) I B) II C) III, D) IV E) V] bu soru-
da rakamlar tersten sıralanmıştır. [A) V. B) IV. C) III., D) II. E) I]. Bu duruma dikkat 
etmek gerekmektedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

8. (I) Akıllı kartın kimlik kartı olarak kullanıldığı ilk ülkeler-
den biri Malezya’dır. (II) 1980’li yıllarda bu tür kartların 
ilk denemeleri ülkedeki haberleşme alanında yapılmış-
tır. (III) Elde edilen başarının ardından diğer ülkeler de 
bu konuda çalışmalara başlamıştır. (IV) İtalya, Alman-
ya, Portekiz gibi ülkelerde elektronik kimlik uygulaması-
na geçme, başarıyla sonuçlanmıştır. (V) Ulaşılan yüksek 
güvenlikle kredi kartı hırsızlıklarına son verilecek ve ki-
şilerin banka hesaplarının korunması sağlanacaktır. (VI) 
Yakın bir gelecekte Türkiye’de de nüfus cüzdanları yeri-
ne bu kartlar kullanılmaya başlanacak.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) V B) IV C) III D) II E) I
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KPSS’de çok uzun zamandır sorulmayan “ses bilgisi” konusuna dair bir soru tipidir. 
Dolayısıyla KPSS’de her konuya önceden hazırlıklı olmak gerektiğini hatırlatan bir 
soru olmuştur. Seçeneklere dönecek olursak;

anlamı-yorum→ünlü daralması
(ma)

Diğer seçeneklerdeki ses olaylarının bu dizelerde bir örneği yoktur.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

9.

Ben geldim geleli açmadı gökler;

Ya ben bulutları anlamıyorum,

Ya bulutlar benden bir şey bekler.

Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum;

Ben geldim geleli açmadı gökler.

 Bu parçada, aşağıdaki ses olaylarından hangisi var-
dır?

A) Ünlü daralması

B) Ünsüz türemesi

C) Ünlü düşmesi

D) Ünsüz düşmesi

E) Ünsüz yumuşaması
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Cümlenin ögelerini sorgulayan bir soru tipidir.
Öncülde verilen cümleyi ögelerine ayıralım.
“Eski otel odalarındaki not defterlerinde/en içten sıraları açığa çıkaran düşünceler/ 

Dolaylı Tümleç Özne
bulunabiliyordu.

Yüklem
A) Babam bu üç katlı, daireleri seksen metrekarelik küçük apartmanı yaptırmaya
 Zarf Tümleci
başladığında / 1953 yılıydı.

Yüklem
B) O çardakla barakanın yanında / içinde kocaman kırmızı balıkların yüzdüğü de-
 Dolaylı Tümleç Özne
rin bir kuyu / vardı.

Yüklem
C) Kapısında güvenlik görevlilerinin bulunduğu yeni moda sitelerin birinde; / sessiz, sakin, hu-
 Özne Zarf Tümleci
zur içinde / yaşamaktaydım.

Yüklem
D) Sobalarda yakılan odun kokusu; / insana sığınacağı bir evi olmanın mutluluğunu /
 Özne Nesne
hissettirirdi.
Yüklem

E) Sabaha karşı ağaçlı ve dolambaçlı bir yolda arabayla ilerlerken / farlarımız, / önümüzdeki 
 Zarf Tümleci Özne Nesne

çayırı / olduğu gibi / aydınlatıyordu.

Zarf Tümleci Yüklem Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

10. Eski otel odalarındaki not defterlerinde en içten sırları 
açığa çıkaran düşünceler bulunabiliyordu.

 Bu cümlenin ögelerinin dizilişi, aşağıdakilerden han-
gisiyle özdeştir?

A) Babam bu üç katlı, daireleri seksen metrekarelik kü-
çük apartmanı yaptırmaya başladığında 1953 yılıydı.

B) O çardakla barakanın yanında, içinde kocaman kır-
mızı balıkların yüzdüğü derin bir kuyu vardı.

C) Kapısında güvenlik görevlilerinin bulunduğu yeni 
moda sitelerin birinde; sessiz sakin, huzur içinde ya-
şamaktayım.

D) Sobalarda yakılan odun kokusu; insana, sığınacağı 
bir evi olmanın mutluluğunu hissettirirdi.

E) Sabaha karşı ağaçlı ve dolambaçlı bir yolda arabay-
la ilerlerken farlarımız, önümüzdeki çayırı olduğu 
gibi aydınlatıyordu.
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Yapı (Biçim) bilgisi konusunu sorgulayan bir soru tipidir. Yorum yeteneğinden çok 
bilgiyi yoklayan bir sorudur. Seçenekleri inceleyelim:

A) Yap - ıl - an

B) Tanı - ş - ma - y - ı

C) red-etmesinde→reddetmesinde (“d” sesi ünsüz türemesidir)

E) ortaya koyuyor (Bu söz bir deyim olduğu için anlamca kay-
naşmış birleşik fi il olarak değerlendirilir.)

D) kal - ıt - sal

Sıfat-fi il eki

yapım
eki

fi ilden 
isim 

yapma 
eki

isimden 
isim 

yapma 
eki

yapım
eki

çekim
eki

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

11. North Carolina Üniversitesinde yapılan bir araştırma, 

 I

 çocukların yeni besinlerle tanışmayı reddetmesinde ta-

 II III

 baklarında hangi yemeğin olduğundan çok, kalıtsal özellik-

 IV

 lerinin etkili olduğunu ortaya koyuyor.

 V

 Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin yapısıyla ilgili 
olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) I. sözcük, sıfat-fi il eki almıştır.

B) II. sözcük, hem yapım hem de çekim eki almıştır.

C) III. sözcük, ses türemesi olmuş bir sözcüktür.

D) IV. sözcük, isimden fi il yapma eki almıştır.

E) V. sözcük, birleşik fi ildir.
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Düzey olarak zor diyebileceğimiz karma (elektik) yapıda bir dil bilgisi (sözcük türle-
ri) sorusudur. Seçenekleri inceleyelim:

A) “Taşların kavuklarında bitmiş sarı çiçekler...”

B) “Kocaman bir ekin yığınının yanında çalışan ihtiyar kadın...”

C) “Kilo vermenin yolunu bıkmadan usanmadan arayanlar...”

D) “... yatağın yanına düşmüş bir kâğıt parçası...”

isim tamlaması

isim tamlaması

isim tamlaması

isim tamlaması

sıfat-fi il grubu

sıfat-fi il grubu

sıfat-fi il grubu

sıfat-fi il grubu

sıfat-fi il

sıfat-fi il

sıfat-fi il

sıfat-fi il

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

12. Aşağıdakilerin hangisinde bir isim tamlaması, bir 
sıfat-fi il grubunun içinde yer almamıştır?

A) Taşların kovuklarında bitmiş sarı çiçekleri koparıp 
ayaklarımın altından geçen suya atıyor, dalgın dal-
gın düşünüyordum.

B) Kocaman bir ekin yığınının yanında çalışan ihtiyar 
kadınla uzun uzun konuştum.

C) Kilo vermenin yolunu bıkmadan usanmadan arayan-
lar gibi ben de zaman zaman bu uğurda sağlığımı 
tehlikeye attım.

D) Sabah odaya girdiğimde yatağın yanına düşmüş bir 
kâğıt parçası dikkatimi çekti.

E) Bir çengelli iğne ile iliştirilmiş kırmızı yün atkıyı çıkar-
dı, askıya asıp içeri geçti.
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Birleşik sözcüklerin yazımını sorgulayan, kolay diyebilceğimiz bir yazım yanlışı so-
rusudur. “birkaç” sözcüğü belirsizlik anlamı taşıdığı için daima bitişik yazılır. Soruda 
ayrı (bir kaç) yazılarak yazım yanlışı yapılmıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

13. Film, öyküyü göstermenin farklı yollarını ararken yeni 

 imajlar oluşturur. Başlangıçta bir yüzü aydınlatır, son-

 I

 ra bir çalılığı, sonra arka planı ve sonra tekrar yüzü 

  II III

 aydınlatır; âdeta bir otomatik dikkat söz konusudur. Film 

 bir kaç saniyeliğine bir şeye göz diker, sonra başka imge-

  IV V

 lere odaklanır.

 Bu parçadaki numaralandırılmış sözlerden hangisi-
nin yazımı yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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Noktalama işaretlerinin kullanımını sorgulayan, kolay diyebileceğimiz bir sorudur. 
Parçanın III numaralı cümlesinde soru işareti yanlış kullanılmıştır. Cümlede “Acaba 
doğru yere mi geldik...” sözünde soru anlamı olmasına rağmen, bu bölüm bir yan 
yargıdır ve cümlenin temel yargısı “düşündük” sözcüğüdür. Noktalama işaretleri te-
mel yargının anlamına göre getirilir. “düşündük” yükleminde soru anlamı olmadığı 
için bu cümlenin sonuna soru işareti (?) değil, nokta (.) getirilmelidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

14. (I) Demir kapıdan içeri girdik; ağaçlarla çevrili apartma-
nın girişinde küçük, beyaz perdeli bir dükkâna yaklaştık. 
(II) Dışarıdan bir resim atölyesi, üstelik Türk sanatının en 
eski ustalarından birinin atölyesi gibi görünmüyordu. (III) 
Acaba doğru yere mi geldik diye düşündük? (IV) İçeri gi-
rince mütevazı, sevimli, dört bir yanı rengârenk tablolar-
la çevrilmiş bir atölye ile karşılaştık. (V) Duvarda asılı Af-
rika maskı, ilk dikkatimizi çeken görüntü oldu.

 Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangi-
sinde bir noktalama yanlışı vardır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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Parçanın konusu, parçada üzerinde durulan, onu en iyi özetleyen yargıdır. Parça-
nın tamamını okuduğumuzda okyanuslardaki sıcak su bacaları üzerinde durulmuş 
ve bu bacaların okyanus canlılarının yaşamındaki hayati öneme yer verilmiştir. Do-
layısıyla parçanın konusunu en iyi özetleyen yargı “sıcak su bacalarının ekosisteme 
etkisi” biçiminde karşımıza çıkmaktadır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

15. Okyanusların dibi, çok soğuk ve karanlık olduğundan 
canlıların yaşamı için uygun değildir. Ancak okyanusla-
rın tabanındaki bazı yerlerde sıcak su bacaları bulunur. 
Büyük Okyanus’ta 2.400 metre derinlikte yapılan ölçüm-
ler, su bacalarının çıkış noktasında sıcaklığın 382 de-
receye kadar çıkabildiğini gösteriyor. Çıkış noktasından 
uzaklaştıkça sıcaklığın canlı yaşamına elverişli hâle gel-
diği biliniyor. Sıcak su bacaları, yararlı kimyasal madde-
lerin salınmasını sağlayarak bazı canlı türleri için eşsiz 
bir yaşam alanı oluşturuyor. Nitekim son yıllarda yapılan 
araştırmalar, sıcak su bacalarının bulunduğu bölgelerde 
çok sayıda yeni canlı türünün var olduğunu gösteriyor.

 Bu parçanın konusu, aşağıdakilerin hangisinde en 
doğru biçimde verilmiştir?

A) Sıcak su bacalarındaki sıcaklık düzeyi

B) Okyanuslardaki özel yaşam alanları

C) Sıcak su bacalarının, ekosisteme etkisi

D) Okyanuslarda yeni canlıların keşfi 

E) Sıcaklığın, canlıların yaşam koşullarına etkisi
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Parçanın anlamını (içeriğini) sorgulayan bir soru tipidir. İlk cümlede yazarın bu ese-
rinin daha sonraki kitaplarının çekirdeğini oluşturduğu dile getirilmiştir. Bu cümle-
de “çekirdek” sözcüğüyle mecaz anlam oluşturularak, diğer eserleri için bir başvu-
ru kaynağı ve temel teşkil ettiği vurgulanmak istenmiştir. Bu yargıyı içeren D seçe-
neği sorunun doğru yanıtıdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

16. Yazarın bu eseri, daha sonraki kitaplarının çekirdeğini 
oluşturuyor bence. Soluk soluğa yazılmış gibi özlü hatta 
şifreli bir mektup. Bir ders kitabı kadar net, bir günlük ka-
dar gizemli.

 Bu parçada, sözü edilen eserle ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Çok kısa sürede ve kolaylıkla yazıldığına

B) Günlük dilden uzak, ağır bir dili olduğuna

C) Konularında tekrara düşüldüğüne

D) Yazarın diğer eserlerine kaynaklık ettiğine

E) Öğreticiliğin ön plana çıktığına
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Parçadaki yan yargıları sorgulayan olumsuz köklü bir soru tipidir. Bu soruları çö-
zümlerken seçenekleri tek tek parçayla karşılaştırarak parçayla uyumsuzluk içeren 
seçeneğin tespit edilmesi istenir. Bu anlayışla soruyu çözümleyelim:

“Üretilen metinler de kısa, basit içerikli ve somut biçimde sunuluyor.” ifadesinden 
B’ye, “Bu dönüşüm sadece okurlarda değil, yazarlarda da görülüyor.” cümlesinden 
C’ye, parçanın son cümlesinden D’ye, “Televizyon ve İnternetin edebiyatı da şekil-
lendirdiği yadsınamaz bir gerçek.” cümlesinden E’ye ulaşılabilir. Bu parçada tekno-
loji kullanımının soyut düşünmeyi gerektirdiğine değinilmemiştir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

17. Televizyon ve İnternet’in, edebiyatı da şekillendirdiği 
yadsınamaz bir gerçek. Teknolojinin sunduğu görsellik, 
kitlelerin düşünme biçimlerini doğrudan etkiliyor çünkü. 
Üretilen metinler de kısa, basit içerikli ve somut biçim-
de sunuluyor. Anlatılan her şeyi; renk, biçim ve boyutla-
rıyla karşısında bulmaya alışan insanlara kitap sayfala-
rı arasında soyut yolculuklar yapmak ağır geliyor. Bu dö-
nüşüm sadece okurlarda değil, yazarlarda da görülüyor. 
Huzur’u, Yalnızız’ı, Tutunamayanlar’ı anlayacak okuyu-
cu bulmak kadar Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, 
Oğuz Atay gibi yazarları bulmak da zorlaşıyor artık.

 Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Teknoloji kullanımı, kitap okumadaki gibi bir soyut 
düşünmeyi gerektirmektedir.

B) Günümüzdeki edebî metinler, eskiye göre daha yü-
zeyseldir.

C) Görsel kültürün oluşturduğu düşünme biçimi yazar-
ları da etkilemektedir.

D) Teknolojinin etkisiyle, daha önce yazılmış eserlerin 
anlaşılması zorlaşmaktadır.

E) Edebî eserlerin değişiminde, kitle iletişim araçları 
önemli bir rol oynamaktadır.



uzmanuzman 2013 KPSS

Anlatım bilgisi ünitesini sorgulayan genel olarak kolay bir sorudur. Parçanın gene-
linde, parçanın yazarı kişisel düşüncelerini dile getirdiği için A’ya, parçada yazar 
okuyucusuyla dertleşiyor gibi bir üslup kullandığı için B’ye, “Türk sineması üzerin-
de saptamalarda bulunuyor o kalender tavrıyla.” cümlesinden C’ye, “tatlı tatlı” sözü 
ikileme; “kafasından silip atma” , “geçmişe bakmak” sözleri deyim olduğu için D’ye 
ulaşılabilir. Fakat parçada, bilgisine güvenilen birinin sözlerini alıntılamak anlamına 
gelen “tanık gösterme”ye yer verilmemiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

18. Türk sinemasının en büyük isimlerinden olan sanatçı, si-
nema alanında elli yıldır ayakta durabilmeyi; nostalji kav-
ramıyla uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayışına, geç-
mişte olan her şeyi kafasından silip atma eğilimine ve 
hep geleceğe dönük yaşamayı seçmesine bağlıyor. Ama 
yine de geçmişe bakmaktan, hatırladıklarını bizlerle ara 
ara paylaşmaktan kendisini alamıyor. İyi ki de öyle yapı-
yor. Ucundan bal damlayan kalemiyle hayatına yön ve-
ren insanları, sinemacı olarak yaşadıklarını anlatıyor tat-
lı tatlı. Türk sineması üzerine saptamalarda bulunuyor o 
kalender tavrıyla. Yeşilçam’ın ünlülerini ve adsız kahra-
manlarını, nice sanat ve edebiyat üstadını koluna takıp 
rengârenk bir yolculuğa çıkarıyor bizleri.

 Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söy-
lenemez?

A) Öznel yargılara yer verilmiştir.

B) Konuşma havası içinde oluşturulmuştur.

C) Devrik cümlelerden yararlanılmıştır.

D) Deyim ve ikilemeler kullanılmıştır.

E) Tanık göstermeye başvurulmuştur.
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Ortak bir metne dayalı parçanın yan yargısını sorgulayan kolay bir sorudur. Seçe-
nekleri parçadaki cümlelerle eşleştirerek doğru yanıta ulaşalım. Parçanın III. cümle-
sinden A’ya , B’ye ve D’ye; I. cümleden C’ye ulaşılabilir. Fakat parçada yaşlı insan-
lardaki unutkanlığı tetikleyen nedenlere değinilmemiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

19. - 20. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

 (I) Her insan için bir ölçüde doğal karşılanabilecek unut-
kanlık, sürekli tekrarlanıyor ve günlük yaşamı belirgin bir 
biçimde etkiliyorsa hastalık hâline gelmiş demektir. (II) 
Yaş ilerledikçe daha çok görülen unutkanlık hastalığı, 
genç yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. (III) Erken yaş-
lardaki unutkanlıkların temelindeyse çoğunlukla psikolo-
jik sorunlar yatmakta ama bazı vitamin eksiklikleri, gu-
atr hastalığı veya beyin tümörleri gibi nedenler de unut-
kanlığa sebep olabilmektedir. (IV) Özellikle şehir yaşa-
mında uyaranların fazla olmasının tetiklediği unutkanlık, 
iki farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. (V) İlki; yeni bilginin, 
ilk anda önemsiz görülerek belleğe aktarılamaması veya 
orada saklanamaması durumudur. (VI) Diğeriyse belle-
ğe aktarılan bilginin, yanlış veya eksik kodlanmasından 
dolayı geri çağrılma aşamasında ortaya çıkan unutkan-
lıktır. (VII) Bir kişinin; yeni tanıştığı insanların ismini ha-
tırlayamaması birincisine, yıllardır tanıdığı birinin ismini, 
dilinin ucuna geldiği hâlde bir türlü söyleyememesiyse 
ikincisine örnektir.

19. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiş-
tir?
A) Unutkanlık türlerinin nedenlerine
B) Yaşam koşullarının unutkanlık üzerindeki etkisine
C) Hangi durumlarda unutkanlığın bir hastalık olarak 

kabul edildiğine
D) Gençlerin ruhsal durumlarının unutkanlıkta belirleyi-

ci olduğuna
E) Yaşlı insanlarda unutkanlığı tetikleyen etkenlere
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Parçanın içeriğini sorgulayan orta zorlukta bir sorudur. Parçada birinci tür unutkan-
lıkta bilgi gereksiz görüldüğü için depolanmamakta ve gerek duyulduğunda hatırla-
namamaktadır. II. tür unutkanlıkta ise bilgi yanlış ya da eksik kodlanmasından dola-
yı gerek duyulduğunda hatırlanmamaktadır. Görülüyor ki iki unutkanlık türü arasın-
da gerek duyulduğunda hatırlanamaması açısından ortaklık vardır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

19. - 20. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

 (I) Her insan için bir ölçüde doğal karşılanabilecek unut-
kanlık, sürekli tekrarlanıyor ve günlük yaşamı belirgin bir 
biçimde etkiliyorsa hastalık hâline gelmiş demektir. (II) 
Yaş ilerledikçe daha çok görülen unutkanlık hastalığı, 
genç yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. (III) Erken yaş-
lardaki unutkanlıkların temelindeyse çoğunlukla psikolo-
jik sorunlar yatmakta ama bazı vitamin eksiklikleri, gu-
atr hastalığı veya beyin tümörleri gibi nedenler de unut-
kanlığa sebep olabilmektedir. (IV) Özellikle şehir yaşa-
mında uyaranların fazla olmasının tetiklediği unutkanlık, 
iki farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. (V) İlki; yeni bilginin, 
ilk anda önemsiz görülerek belleğe aktarılamaması veya 
orada saklanamaması durumudur. (VI) Diğeriyse belle-
ğe aktarılan bilginin, yanlış veya eksik kodlanmasından 
dolayı geri çağrılma aşamasında ortaya çıkan unutkan-
lıktır. (VII) Bir kişinin; yeni tanıştığı insanların ismini ha-
tırlayamaması birincisine, yıllardır tanıdığı birinin ismini, 
dilinin ucuna geldiği hâlde bir türlü söyleyememesiyse 
ikincisine örnektir.

20. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen bi-
rinci ve ikinci tür unutkanlığın ortak özelliğidir?

A) Gerek duyulduğunda bilgiye ulaşılamaması

B) Bilginin belleğe kaydedilememesi

C) Yeni bilgilerin önceki bilgilerle ilişkilendirilememesi

D) Belli bir yaşa kadar ortaya çıkmaması

E) Uzun süre kullanılan bilgilerin hatırlanamaması
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Parçanın yan yargılarını sorgulayan, kolay denebilecek bir sorudur. Soruyu seçe-
nekleri parçayla karşılaştırarak çözümleyelim. Parçanın IV. cümlesinden A’ya ve 
D’ye V. cümleden C’ye, III. cümleden E’ye ulaşılabilir. Fakat parçada anlatılan has-
talığın sosyal ilişkilere zarar verdiğine değinilmemiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

21. - 22. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

 (I) Çok işimiz olduğunda ve zaman darlığı yaşadığımız-
da “Başımı kaşıyacak vaktim yok!” deriz. (II) Oysa bazı 
insanlar ne kadar yoğun olurlarsa olsun gün boyunca 
başını kaşımaktan kendini alamaz. (III) Bir konuya odak-
lanmaya çalışırken durmadan başını kaşımak, saç de-
risiyle oynamak, dudaklarını ısırmak, tırnaklarını kemir-
mek bir alışkanlık hâline gelebilir. (IV) Genellikle sahibin-
den başkasına pek zarar vermediğinden dikkate alınma-
yan bu tür alışkanlıklar; tekrar edildiği ve fi ziksel, psiko-
lojik sorunlar oluşturduğunda hastalığa dönüşebilir. (V) 
Konuya ilişkin çok fazla araştırma bulunmamakla birlikte 
özellikle ikizler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, bu 
hastalıkta kalıtımın % 40 oranında etkili olduğunu orta-
ya koymaktadır. (VI) Sorunun bilinirliğinin artması ve çö-
züm arayışlarının geliştirilmesi için yeni araştırmalara ih-
tiyaç duyulmaktadır.

21. Bu parçada anlatılan hastalıkla ilgili olarak aşağıda-
kilerin hangisine değinilmemiştir?

A) İnsanların ruhsal durumlarını etkilediğine

B) Sosyal ilişkilere zarar verdiğine

C) Biyolojik faktörlerin etkisinin bulunduğuna

D) İnsanlar tarafından yeterince farkına varılmadığına

E) Hangi durumlarda ortaya çıktığına
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Cümlelerde anlam ilişkileri kapsamında neden-sonuç ilişkisini sorgulayan bir soru ti-
pidir. Bu tarz cümlelerde neden bildiren bir yan yargıyla, sonuç bildirebilir temel yar-
gı bulunur. Parçanın IV. cümlesinde “dikkate alınmaması” sonuç, “sahibinden baş-
kasına zarar vermemesi” nedenidir. Bu cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

21. - 22. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

 (I) Çok işimiz olduğunda ve zaman darlığı yaşadığımız-
da “Başımı kaşıyacak vaktim yok!” deriz. (II) Oysa bazı 
insanlar ne kadar yoğun olurlarsa olsun gün boyunca 
başını kaşımaktan kendini alamaz. (III) Bir konuya odak-
lanmaya çalışırken durmadan başını kaşımak, saç de-
risiyle oynamak, dudaklarını ısırmak, tırnaklarını kemir-
mek bir alışkanlık hâline gelebilir. (IV) Genellikle sahibin-
den başkasına pek zarar vermediğinden dikkate alınma-
yan bu tür alışkanlıklar; tekrar edildiği ve fi ziksel, psiko-
lojik sorunlar oluşturduğunda hastalığa dönüşebilir. (V) 
Konuya ilişkin çok fazla araştırma bulunmamakla birlikte 
özellikle ikizler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, bu 
hastalıkta kalıtımın % 40 oranında etkili olduğunu orta-
ya koymaktadır. (VI) Sorunun bilinirliğinin artması ve çö-
züm arayışlarının geliştirilmesi için yeni araştırmalara ih-
tiyaç duyulmaktadır.

22. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangi-
sinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) II B) III C) IV D) V E) VI
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Parçanın yan yargılarını sorgulayan kolay denebilecek bir sorudur. Soruyu parçayı 
ve seçenekleri eleştirerek çözümleyelim:

Parçanın VI. cümlesinden A’ya, VII. cümlede geçen “sabır” , “bireysel” , “barış” top-
lumsal değerler olduğu için C’ye, III. cümleden D’ye, II. cümleden E’ye ulaşılabilir. 
Fakat parçada kaplumbağanın hareketi ve yaşayışının mevsimlerin nasıl geçeceği-
nin göstergesi olduğuna yer verilmemiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

23. - 24. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

 (I) Türk mitolojisinde kaplumbağanın kubbe şeklini andı-
ran sırtı, göğü ve alt kısmıysa yeryüzünü işaret etmek-
tedir. (II) Böylece kaplumbağa, bir su üzerinde bulunan 
yer yüzüyle onun üzerindeki göğü temsil eden bir sim-
ge olmuştur. (III) Bu kozmolojik tasarıma göre kutlu bir 
hayvan sayılan kaplumbağa, aynı zamanda astrolojik bir 
simgedir. (IV) Onun dört ayağının birbirini izleyişi, dört 
mevsimin ahenkli bir biçimde birbirini takip edişine ben-
zetilir. (V) Kabuğunun üzerindeki desen, kuzey gök ya-
rım küresindeki bir yıldız grubuna işaret eder; sol gözü 
Güneş’i, sağ gözüyse Ay’ı temsil eder. (VI) Bütün kabuk-
lu hayvanların reisi sayılan kaplumbağa, kışın hareket-
siz kaldığı ve yazın kabuğunu değiştirip kabuğundan dı-
şarı çıktığı için uzun ömrün ve sabrın simgesi sayılır. 
(VII) Uzun ömürlü oluşu ve sabrından dolayı da gücün, 
refahın, barışın ve mutluluğun bir işareti olarak görülür.

23. Bu parçaya göre kaplumbağayla ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
A) Hayvanlar içerisinde özel bir yeri olduğu düşünül-

mektedir.
B) Hareketi ve yaşayışı, mevsimlerin nasıl geçeceğinin 

göstergesidir.
C) Hem toplumsal hem de bireysel değerlerle ilişkilen-

dirilmektedir.
D) Fiziksel özelliklerinin, astrolojide karşılıkları bulun-

maktadır.
E) Birden fazla alanda simgesel özellikler taşımaktadır.



uzmanuzman 2013 KPSS

Cümlenin içeriğine dair bir soru tipidir. Soyut kavram, duyu organlarıyla algılanama-
yan, daha çok düşünsel anlamda sezilebilen olgular yerine kullanılır. VII. cümlede 
“sabır” , VIII. cümlede “barış, mutluluk, refah” gibi soyut kavramlarla, kaplumbağa-
ya temsil gücü kazandırılmıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

23. - 24. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

 (I) Türk mitolojisinde kaplumbağanın kubbe şeklini andı-
ran sırtı, göğü ve alt kısmıysa yeryüzünü işaret etmek-
tedir. (II) Böylece kaplumbağa, bir su üzerinde bulunan 
yer yüzüyle onun üzerindeki göğü temsil eden bir sim-
ge olmuştur. (III) Bu kozmolojik tasarıma göre kutlu bir 
hayvan sayılan kaplumbağa, aynı zamanda astrolojik bir 
simgedir. (IV) Onun dört ayağının birbirini izleyişi, dört 
mevsimin ahenkli bir biçimde birbirini takip edişine ben-
zetilir. (V) Kabuğunun üzerindeki desen, kuzey gök ya-
rım küresindeki bir yıldız grubuna işaret eder; sol gözü 
Güneş’i, sağ gözüyse Ay’ı temsil eder. (VI) Bütün kabuk-
lu hayvanların reisi sayılan kaplumbağa, kışın hareket-
siz kaldığı ve yazın kabuğunu değiştirip kabuğundan dı-
şarı çıktığı için uzun ömrün ve sabrın simgesi sayılır. 
(VII) Uzun ömürlü oluşu ve sabrından dolayı da gücün, 
refahın, barışın ve mutluluğun bir işareti olarak görülür.

24. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangile-
rinde, kaplumbağanın temsil ettiği soyut kavramlar-
dan söz edilmiştir?

A) I ve II B) II ve IV C) IV ve V
D) V ve VI E) VI ve VII
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Parçanın yan yargılarını sorgulayan kolay denebilecek bir sorudur. Seçenekleri par-
çayla eşleştirerek soruyu çözümleyelim:

Parçanın III. cümlesinden A’ya, II. cümleden B’ye, IV. cümleden C’ye, V. cümleden 
D’ye ulaşılabilir. Parçada sonuçlarının kısa sürede görülebilmesine değinilmemiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

25. - 27. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

 (I) Günümüzde bir ülkedeki bilgisayar sistemlerinin bin-
lerce kilometre uzaktan bile devre dışı bırakılması hiç de 
zor değil; bunun için sadece birkaç yüz siber savaşçıya, 
yeterli donanıma ve İnternet bağlantısına ihtiyaç var. (II) 
Siber saldırıya geçenler, ülkelerinden ne kadar uzakta 
olursa olsun, başka ülkelerden bilgisayarları esir alabi-
liyor ve saldırıları bu bilgisayarlar üzerinden yine başka 
ülkelerdeki bilgisayarlar üzerinde gerçekleştiriyor. (III) 
Bu nedenle siber saldırıların kaynağının tespit ve ispat 
edilmesi daha da zorlaşıyor hatta bazen imkânsız hâle 
geliyor. (IV) İyi planlanmış bir siber saldırının yapacağı 
yıkımın, en az klasik bir savaşınki kadar büyük olacağı 
da ne yazık ki bir gerçek. (V) Siber saldırı, saldıran taraf 
açısından son derece düşük, saldırıya maruz kalan ta-
raf açısından ise son derece yüksek bir maliyet ortaya 
çıkarıyor. (VI) Böyle bir teknolojik savaşta büyük kayıp-
lar yaşanmaması için uluslararası savaş hukukunun bir 
an önce güncellenerek savunma amaçlı olmayan siber 
saldırıların bütün ülkeler tarafından yasaklanması gere-
kiyor. (VII) Ayrıca, ülkelerin korunma amaçlı siber ordu-
lar kurması, bilgisayar sistemlerini ve koruma program-
larını daha güvenli hâle getirmesi bekleniyor.

25. Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi, siber saldı-
rıların özelliklerinden biri değildir?
A) Saldıranın kimliğini gizleyebilmesi
B) Dünyanın her yerinden yapılabilmesi
C) Toplumsal yaşamı derinden etkileyebilmesi
D) Küçük bütçelerle gerçekleştirilebilmesi
E) Sonuçlarının kısa bir sürede görülebilmesi
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Parçanın yan yargılarını sorgulayan bir soru tipidir. Seçenekleri parçayla eşleştire-
rek soruyu çözümleyelim:

Parçadaki VI. cümleden sorunun III numaralı öncülüne, parçadaki VII numaralı 
cümleden sorunun IV. öncülüne ulaşılabilir. Bu parçada sorunun I. ve II. öncülleri-
ne değinilmemiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

25. - 27. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

 (I) Günümüzde bir ülkedeki bilgisayar sistemlerinin bin-
lerce kilometre uzaktan bile devre dışı bırakılması hiç de 
zor değil; bunun için sadece birkaç yüz siber savaşçıya, 
yeterli donanıma ve İnternet bağlantısına ihtiyaç var. (II) 
Siber saldırıya geçenler, ülkelerinden ne kadar uzakta 
olursa olsun, başka ülkelerden bilgisayarları esir alabi-
liyor ve saldırıları bu bilgisayarlar üzerinden yine başka 
ülkelerdeki bilgisayarlar üzerinde gerçekleştiriyor. (III) 
Bu nedenle siber saldırıların kaynağının tespit ve ispat 
edilmesi daha da zorlaşıyor hatta bazen imkânsız hâle 
geliyor. (IV) İyi planlanmış bir siber saldırının yapacağı 
yıkımın, en az klasik bir savaşınki kadar büyük olacağı 
da ne yazık ki bir gerçek. (V) Siber saldırı, saldıran taraf 
açısından son derece düşük, saldırıya maruz kalan ta-
raf açısından ise son derece yüksek bir maliyet ortaya 
çıkarıyor. (VI) Böyle bir teknolojik savaşta büyük kayıp-
lar yaşanmaması için uluslararası savaş hukukunun bir 
an önce güncellenerek savunma amaçlı olmayan siber 
saldırıların bütün ülkeler tarafından yasaklanması gere-
kiyor. (VII) Ayrıca, ülkelerin korunma amaçlı siber ordu-
lar kurması, bilgisayar sistemlerini ve koruma program-
larını daha güvenli hâle getirmesi bekleniyor.

26.
 I. Yerel bilgisayar sistemleri kullanma
 II. Büyük bir bütçe ayırma
 III. Yasal düzenlemeler yapma
 IV. Savunma grupları oluşturma
 Bu parçaya göre, siber saldırılardan korunmak için 

yukarıdaki önlemlerden hangilerine başvurulmalıdır?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve IV E) III ve IV
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Özel tanımlı cümleler konusundan “karşılaştırma” başlığını sorgulayan bir cümlede 
anlam sorusudur. Karşılaştırma en az iki varlığın benzer ya da farklı özelliklerini or-
taya koymaktır. Seçenekleri incelediğimizde:

III numaralı cümlede saldırıların başka ülkeler üzerinden yapılmasıyla, saldırıların 
kendi ülkesinde yapmaları arasında karşılaştırma yapılıyor. IV numaralı cümlede si-
ber saldırıyla savaşlar karşılaştırılıyor. V numaralı cümlede siber saldırılarda saldır-
ganlarla, saldırılanlar karşılaştırılıyor.

VII numaralı cümlede ülkelerin eski korunma biçimleriyle yeni uygulamaları gereken 
korunma yöntemleri karşılaştırılıyor.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

25. - 27. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE 
CEVAPLAYINIZ.

 (I) Günümüzde bir ülkedeki bilgisayar sistemlerinin bin-
lerce kilometre uzaktan bile devre dışı bırakılması hiç de 
zor değil; bunun için sadece birkaç yüz siber savaşçıya, 
yeterli donanıma ve İnternet bağlantısına ihtiyaç var. (II) 
Siber saldırıya geçenler, ülkelerinden ne kadar uzakta 
olursa olsun, başka ülkelerden bilgisayarları esir alabi-
liyor ve saldırıları bu bilgisayarlar üzerinden yine başka 
ülkelerdeki bilgisayarlar üzerinde gerçekleştiriyor. (III) 
Bu nedenle siber saldırıların kaynağının tespit ve ispat 
edilmesi daha da zorlaşıyor hatta bazen imkânsız hâle 
geliyor. (IV) İyi planlanmış bir siber saldırının yapacağı 
yıkımın, en az klasik bir savaşınki kadar büyük olacağı 
da ne yazık ki bir gerçek. (V) Siber saldırı, saldıran taraf 
açısından son derece düşük, saldırıya maruz kalan ta-
raf açısından ise son derece yüksek bir maliyet ortaya 
çıkarıyor. (VI) Böyle bir teknolojik savaşta büyük kayıp-
lar yaşanmaması için uluslararası savaş hukukunun bir 
an önce güncellenerek savunma amaçlı olmayan siber 
saldırıların bütün ülkeler tarafından yasaklanması gere-
kiyor. (VII) Ayrıca, ülkelerin korunma amaçlı siber ordu-
lar kurması, bilgisayar sistemlerini ve koruma program-
larını daha güvenli hâle getirmesi bekleniyor.

27. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangi-
sinde bir karşılaştırma yapılmamıştır?

A) II B) III C) IV D) V E) VII
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Verilen bilgilere göre, yukarıdaki gibi bir tablo hazırlanabilir. Bu tabloda hazırlanırken şu yo-
rumlar yapılmalıdır:

 ● “Ahmet’in yüksek olan vitamin değerlerinden biri diğerlerinde normaldir.” ifadesi verildiğine 
göre, bir vitamin için yukarıdan aşağıya doğru, Y, N, N değerleri yazılmalıdır.

A vitamini herkes için aynı olduğundan 
Y
N
N

 bloğu A vitamininde olamaz.

 ● A vitamini herkes için aynı değerde olduğundan ve Ahmet’in düşük değerde vitamini bulun-
madığından, A vitamini herkeste düşük olamaz.

 ● Hasan’ın yalnızca bir vitamini normal değerde olduğundan ve bir vitamin için 
Y
N
N

 blok 

hâlinde bulunmak zorunda olduğundan, A vitamini herkeste normal olamaz. O hâlde A vita-
mini herkeste yüksektir.

 ● İki kişinin E ve K değerleri düşük olduğundan ve Ahmet’in düşük değerde vitamini olmadı-
ğından, E ve K değerleri düşük olan kişiler Hasan ve Zafer’dir.

 ● Zafer’in B vitamin değeri yüksek olarak verilmiştir.

O hâlde kesin bilgileri düzenleyen tablo yukarıdaki gibidir. Bu tablonun uygun bir sütununa, yu-

karıdan aşağıya doğru sırasıyla 
Y
N
N

 bloğu oturtulacaktır. Bu blok, C veya D vitaminine yapı-

labilir. O hâlde Hasan’ın C veya D vitamin değerleri normal olabilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

28. - 30. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYI-
NIZ.

 Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K 
vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitamin-
lerin değer sonuçları “yüksek”, “normal” ve “düşük” ol-
mak üzere sınıfl andırılmıştır. Bu üç kişinin vitamin değe-
ri sınıfl andırmalarıyla ilgili olarak bazı bilgiler şöyledir:

 ● Ahmet’in dört vitamin değeri yüksek, iki vitamin değe-
ri ise normaldir.

 ● A vitamini herkeste aynı değerde ölçülmüştür.

 ● Ahmet’in yüksek olan vitamin değerlerinden biri, di-
ğerlerinde normaldir.

 ● İki kişinin E ve K vitamin değeri düşüktür.

 ● Hasan’ın yalnızca bir vitamin değeri normaldir.

 ● B vitamini yüksek değerde olan iki kişiden biri 
Zafer’dir.

 I. A
 II. B
 III. C
28. Hasan için yukarıdaki vitaminlerden hangileri nor-

mal değerde olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

A B C D E K
Ahmet Y
Hasan Y D D
Zafer Y Y D D

?
Y
N
N

+
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A B C D E K
Ahmet Y
Hasan Y D D
Zafer Y Y D D

?
Y
N
N

+

Verilen ön bilgilerle, oluşturulması gereken tablodaki kesin bilgiler önceki çözümde 
açıklanmış ve yukarıdaki tablo elde edilmişti. 29. soruda, özel bir koşul olarak “C vi-

tamini sadece Zafer’de normal değerde ölçülmüşse” ifadesi olduğuna göre, 
Y
N
N

 

bloğu C vitamininde olamaz. Çünkü, bu blok C vitamininde olursa hem Hasan’ın 

hem de Zafer’in C vitamini değeri normal olur. O hâlde, 
Y
N
N

 bloğu D vitaminine ait-

tir. O hâlde tablo aşağıdaki hâle gelir:
A B C D E K

Ahmet Y Y
Hasan Y N D D
Zafer Y Y N N D D

Bu tabloya göre, A seçeneğinde verilen, “Hasan’ın D vitamin değeri normaldir.” ifa-
desi kesinlikle doğrudur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

28. - 30. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYI-
NIZ.

 Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K 
vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitamin-
lerin değer sonuçları “yüksek”, “normal” ve “düşük” ol-
mak üzere sınıfl andırılmıştır. Bu üç kişinin vitamin değe-
ri sınıfl andırmalarıyla ilgili olarak bazı bilgiler şöyledir:

 ● Ahmet’in dört vitamin değeri yüksek, iki vitamin değe-
ri ise normaldir.

 ● A vitamini herkeste aynı değerde ölçülmüştür.

 ● Ahmet’in yüksek olan vitamin değerlerinden biri, di-
ğerlerinde normaldir.

 ● İki kişinin E ve K vitamin değeri düşüktür.

 ● Hasan’ın yalnızca bir vitamin değeri normaldir.

 ● B vitamini yüksek değerde olan iki kişiden biri 
Zafer’dir.

29. C vitamini sadece Zafer’de normal değerde ölçül-
müşse aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğru-
dur?

A) Hasan’ın D vitamin değeri normaldir.

B) Ahmet’in E vitamin değeri yüksektir.

C) Hasan’ın C vitamin değeri düşüktür.

D) Ahmet’in normal değerde ölçülen vitaminlerinden 
biri K’dir.

E) Zafer’in D vitamin değeri yüksektir.
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Verilen genel bilgilerden elde edilen kesin bilgiler, yukarıdaki tabloda gösterilmiş, nedenleri ise 
28. çözümde açıklanmıştı. Seçenekleri incelerken, kesin bilgileri içeren yukarıdaki tabloya, seçe-
neklere ait özel koşulları ve bu koşulların ürettiği sonuçları da ekleyeceğiz.

30. soruda Hasan ve Zafer’in sadece 2 vitamin değerinin düşük olduğu söyleniyor. Tabloda, Ha-
san ve Zafer’in E ve K vitaminlerinin düşük olduğu zaten görülüyor. Ahmet’in ise hiçbir vitamini 
düşük değerde olmadığına göre, soruda verilen özel koşuldan şunu anlamalıyız: “Tabloda görü-
lenlerden başka düşük değer yoktur!”

A) “Hasan’ın C vitamin değeri normalse” koşuluna göre, 
Y
N
N

 bloğu C vitaminine yerleştirilir. Ge-

nel bilgilerde, Hasan’ın yalnızca 1 vitamin değerinin normal olduğu söylendiğine göre, Hasan’ın 

normal olan vitamini C olur. Bu durumda Hasan’ın D vitamini yüksek olur. Bu seçenek doğrudur.

A B C D E K
Ahmet Y Y
Hasan Y Y N Y D D
Zafer Y Y N D D

?
Y
N
N

+(Yalnız 1 N)

B) “Zafer’in D vitamin değeri yüksekse” özel koşuluna göre, 
Y
N
N

 bloğu D vitaminine yazılamaz.

Y
N
N

 bloğu, A seçeneğinde  olduğu gibi, C vitaminine yazılacaktır.

30. çözümün devamı bir sonraki sayfadadır.

28. - 30. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYI-
NIZ.

 Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K 
vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitamin-
lerin değer sonuçları “yüksek”, “normal” ve “düşük” ol-
mak üzere sınıfl andırılmıştır. Bu üç kişinin vitamin değe-
ri sınıfl andırmalarıyla ilgili olarak bazı bilgiler şöyledir:

 ● Ahmet’in dört vitamin değeri yüksek, iki vitamin değe-
ri ise normaldir.

 ● A vitamini herkeste aynı değerde ölçülmüştür.
 ● Ahmet’in yüksek olan vitamin değerlerinden biri, di-
ğerlerinde normaldir.

 ● İki kişinin E ve K vitamin değeri düşüktür.
 ● Hasan’ın yalnızca bir vitamin değeri normaldir.
 ● B vitamini yüksek değerde olan iki kişiden biri 
Zafer’dir.

30. Hasan ve Zafer’in sadece iki vitamin değeri düşükse 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hasan’ın C vitamin değeri normalse D vitamin değe-

ri yüksektir.
B) Zafer’in D vitamin değeri yüksekse Ahmet’in C vita-

min değeri yüksektir.
C) Ahmet’in D vitamin değeri normalse Zafer’in C vita-

min değeri normaldir.
D) Ahmet’in C vitamin değeri normalse Hasan’ın D vita-

min değeri yüksektir.
E) Zafer’in C vitamin değeri yüksekse Hasan ve Zafer’in 

tüm vitamin değerleri aynıdır.

A B C D E K
Ahmet Y
Hasan Y D D
Zafer Y Y D D

?
Y
N
N

+
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A B C D E K
Ahmet Y Y
Hasan Y Y N Y D D
Zafer Y Y N Y D D

Y
N
N

+(Yalnız 1 N)

C) “Ahmet’in D vitamin değeri normalse” özel koşuluna göre, A ve B seçeneklerinde olduğu gibi, 
Y
N
N

 bloğu, C vitaminine ait olmalıdır. Bu durumda Zafer’in C vitamin değeri normal olur. Bu se-

çenekte verilen ifade doğrudur.
A B C D E K

Ahmet Y Y
Hasan Y Y N Y D D
Zafer Y Y N D D

?
Y
N
N

+(Yalnız 1 N)

D) “Ahmet’in C vitamin değeri normalse” özel koşuluna göre, 
Y
N
N

 bloğu D vitaminine aittir. Bu 

durumda, Hasan’ın D vitamin değeri yüksek değil, normal olacaktır. Bu seçenekte verilen ifade 
yanlıştır.

A B C D E K
Ahmet Y Y
Hasan Y Y Y N D D
Zafer Y Y N D D

?
Y
N
N

+(Yalnız 1 N)

E) Zafer’in C vitamin değeri yüksekse” özel koşuluna göre, 
Y
N
N

 bloğu D vitaminine aittir.

30. çözümün devamı bir sonraki sayfadadır.

28. - 30. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYI-
NIZ.

 Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K 
vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitamin-
lerin değer sonuçları “yüksek”, “normal” ve “düşük” ol-
mak üzere sınıfl andırılmıştır. Bu üç kişinin vitamin değe-
ri sınıfl andırmalarıyla ilgili olarak bazı bilgiler şöyledir:

 ● Ahmet’in dört vitamin değeri yüksek, iki vitamin değe-
ri ise normaldir.

 ● A vitamini herkeste aynı değerde ölçülmüştür.
 ● Ahmet’in yüksek olan vitamin değerlerinden biri, di-
ğerlerinde normaldir.

 ● İki kişinin E ve K vitamin değeri düşüktür.
 ● Hasan’ın yalnızca bir vitamin değeri normaldir.
 ● B vitamini yüksek değerde olan iki kişiden biri 
Zafer’dir.

30. Hasan ve Zafer’in sadece iki vitamin değeri düşükse 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hasan’ın C vitamin değeri normalse D vitamin değe-

ri yüksektir.
B) Zafer’in D vitamin değeri yüksekse Ahmet’in C vita-

min değeri yüksektir.
C) Ahmet’in D vitamin değeri normalse Zafer’in C vita-

min değeri normaldir.
D) Ahmet’in C vitamin değeri normalse Hasan’ın D vita-

min değeri yüksektir.
E) Zafer’in C vitamin değeri yüksekse Hasan ve Zafer’in 

tüm vitamin değerleri aynıdır.

Bu durumda Ahmet’in C vitamin değeri yüksek olur.
Bu seçenekte verilen ifade doğrudur.



uzmanuzman 2013 KPSS

Hasan’ın yalnızca 1 vitamin değeri normal olarak verildiğine göre, bu vitamin D’dir. O 
hâlde Hasan’ın da C vitamini yüksek değerde olur. Bu durumda, Hasan ve Zafer’in 
tüm vitamin değerleri aynı olur. Bu seçenekte verilen ifade doğrudur.

A B C D E K
Ahmet Y Y
Hasan Y Y Y N D D
Zafer Y Y Y N D D

?
Y
N
N

+(Yalnız 1 N)

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

28. - 30. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE 
BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYI-
NIZ.

 Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K 
vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitamin-
lerin değer sonuçları “yüksek”, “normal” ve “düşük” ol-
mak üzere sınıfl andırılmıştır. Bu üç kişinin vitamin değe-
ri sınıfl andırmalarıyla ilgili olarak bazı bilgiler şöyledir:

 ● Ahmet’in dört vitamin değeri yüksek, iki vitamin değe-
ri ise normaldir.

 ● A vitamini herkeste aynı değerde ölçülmüştür.
 ● Ahmet’in yüksek olan vitamin değerlerinden biri, di-
ğerlerinde normaldir.

 ● İki kişinin E ve K vitamin değeri düşüktür.
 ● Hasan’ın yalnızca bir vitamin değeri normaldir.
 ● B vitamini yüksek değerde olan iki kişiden biri 
Zafer’dir.

30. Hasan ve Zafer’in sadece iki vitamin değeri düşükse 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hasan’ın C vitamin değeri normalse D vitamin değe-

ri yüksektir.
B) Zafer’in D vitamin değeri yüksekse Ahmet’in C vita-

min değeri yüksektir.
C) Ahmet’in D vitamin değeri normalse Zafer’in C vita-

min değeri normaldir.
D) Ahmet’in C vitamin değeri normalse Hasan’ın D vita-

min değeri yüksektir.
E) Zafer’in C vitamin değeri yüksekse Hasan ve Zafer’in 

tüm vitamin değerleri aynıdır.
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