
1 Diğer Sayfaya Geçiniz.

DGS / SAYISAL ONLİNDE DENEME SINAVI
Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-EA) 
hesaplanmasında 1,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ) hesaplanmasında 0,6 katsayısı ile çarpılacaktır.

BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 60'TIR
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1. Türk kahvesi için kullanılan iki cezvenin büyük olanın 

hacmi küçük olanın 5
11  katıdır. İki cezve ile birlikte 8 

fincan kahve yapılabilmektedir. 

 

        

Buna göre, küçük cezve dolu iken bir fincan 
kahve koyulup geri kalan kahve yarısı dolu olan 
büyük cezveye dökülürse büyük cezvenin kaçta 
kaçı dolmuş olur?

A) 11
3  B) 11

7  C) 22
15  D) 22

17  E) 1

2. X
y
 ifadesi, x ile başlayan ve birer artırılarak elde edi-

len y tane tam sayının toplamı demektir.

X
y

 ifadesi, x ile başlayan ve birer azaltılarak elde 
edilen y tane tam sayının toplamı demektir.
Örneğin: 

3
4
= 3 + 4 + 5 + 6

4
3
= 4 + 3 + 2

Buna göre, −(−3)
10

9
17

 ifadesinin değeri kaça eşit-
tir?

A) −8 B) −6 C) −5 D) 0 E) 2

3. Aşağıda şekilde bir küpün açılımı gösterilmiştir.

 

            

6 –2

–4 6

2 –4

Buna göre, küp kapalı iken bir köşede birleşen üç 
yüzeyin üzerindeki sayıların çarpımı en az kaçtır?

A) −144 B) −72 C) −48 D) −32 E) −16

4. Bir at yarışında birinci at x3  dakika, ikinci at 2 da-
kika ve üçüncü at x  dakikada bitiş çizgisine gel-
miştir.

Buna göre, x aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 5 B) .3 103  C) 51  D) 6 2  E) .5 43
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5. A, B, C pozitif tam sayılardır.

     A    B

           3

    4  

     B    C

            5

    3  

olduğuna göre, A en az kaçtır?

A) 23 B) 47 C) 69 D) 73 E) 81 

6. .

10
1
2 55 4

3–` j
 işleminin sonucu kaçtır?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 24 E) 40

7. x, y ve z sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere,

Sayı doğrusu üzerinde y
z y+

 ve y
x y−

 gerçel sa-

yıları gösterilmiştir.
 

       –1         0  1

y
z y+

y
x y-

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
doğrudur?

A) y negatif ise y < x < z
B) y pozitif ise z < y < x
C) y negatif ise y < z < x
D) y pozitif ise z < x < y
E) y negatif ise z < x < y

8. a, b ve c gerçel sayılar için
a . b = 14
a . c = 20
3a + 2b + c = 24 olduğuna göre, a kaçtır?

A) 2 B) 4 C) 7 D) 3
8        E) 5

14  

9. m, n ve k pozitif tam sayılardır.
m.n − n.k − m + k = 6
olduğuna göre,

I. m.n.k
II. k + m.n
III. m + n + k

ifadelerinden hangileri daima çift sayıdır?

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

10. Marin Mersenne adında Fransız bir keşiş tarafından 
mersenne asalları şu şekilde tanımlanmıştır.
p asal sayı iken Mp = 2p −1 sayısı asal oluyorsa Mp'ye 

mersenne asalı denir.
Buna göre, ilk dört mersenne asalının toplamı 
kaçtır?

A) 17 B) 56 C) 104 D) 168 E) 199
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11. x2 – 5x + 3 = 0 olduğuna göre, x x
92
2+  toplamı kaç-

tır?

A) 16 B) 18 C) 19 D) 25 E) 31

12. a, b ve c pozitif tam sayılar olmak üzere aşağıdaki 
tablolarda çarpma ve toplama işlemleri verilmiştir.

x a b c

a 2a+3

b 2b+8

c 4c+5

    + a b c

a e

b f

c g

Buna göre, e + f − g ifadesi kaça eşittir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

13. Her iki kenarında 0,8 cm'lik mesafe olan 30 cm'lik bir 
cetvelin üstüne, her iki taraflarında 0,3 cm'lik mesafe 
olan 12 cm'lik açıölçer ve 14 cm'lik gönye, aralarında 
boşluk bırakılmadan uc uca birleştirilerek şekildeki 
gibi sağdan hizalanmıştır.

302901

Buna göre, gönyenin sol ucu 30 cm'lik cetvelin 
hangi noktasıyla hizalanmıştır?

A) 2,8 B) 3,3 C) 3,6 D) 3,9 E) 4,4

14. 80 kalemin tamamı n tane öğrenciye aşağıdaki ko-
şullara uygun olarak dağıtılacaktır.

 • Her öğrenci eşit sayıda kalem alacaktır.

 • Her bir öğrenci en az 2, en fazla 8 tane alacaktır.

Buna göre, n nin alabileceği kaç farklı değer var-
dır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 8 E) 10

15. a,b,c birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. 

 a–
c
b 1=

  b + c = 12

olduğuna göre, c’nin alabileceği farklı değerlerin 
toplamı kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10   

16. x, y, z, k birer doğal sayıdır.

  x! + y! + z! + k!
toplamı bir tek sayı olduğuna göre, x + y + z + k 
toplamının en küçük değeri kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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17. Bir satıcının tanesini a TL'ye aldığı b tane bardağın 
1 tanesi kırılmıştır. Satıcı kalan bardakları tanesi         
(a + 1) TL'ye satarak c TL kar etmiştir.
Buna göre, b − a − c ifadesi kaça eşittir?

A) −1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

18. a b a b+ > +    ve   0 < a < 1 

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her za-
man doğrudur?

A) a . b > 0 B) b < 0  C) b < –1  

 D) a – b < 0 E) b b<   

19. b
a

d
c

f
e 3= = =     ve    

2a – 4c + 3e = 27
      6b – 12d = 45
olduğuna göre, f kaçtır?

A) –2 B) –1 C) 1 D) 2 E) 3

20. A = {1, 2, 3, 4, 5} kümesi üzerinde bir  işlemi 
 

1 2 3 4 5
1 3 4 5 1 2
2 4 5 1 2 3
3 5 1 2 3 4
4 1 2 3 4 5
5 2 3 4 5 1

biçiminde tanımlanıyor.

 işlemine göre, bir x elemanının tersi x–1 ile göste-
rilmektedir.
Buna göre, 

 3 1 2 1–1 –1X X X^ ^h h  
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

21. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu tanımlı olduğu 
her n sayısı için

 f(n+1)=f(n)+5
eşitliklerini sağlamaktadır. f(3)=8 olduğuna göre, 
f(7) kaçtır?

A) 15 B) 17 C) 20 D) 25 E) 28
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22. Hint Matematikçi Koprekar'ın adıyla bilinen 4 basa-
maklı Koprekar sabitini bulmak için şu adımlar izlenir.
 ● İlk rakam olarak 0'ın da kullanılabileceği en az 2 

rakamdan oluşan 4 basamaklı bir sayı alınır.

 ● Bu sayıyı ilk önce rakamları büyükten küçüğe, 
sonra da küçükten büyüğe sıralayarak iki ayrı şe-
kilde sayı yazılır.

 ● Büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır.

 ● Koprekar sabiti olan 6174 sayısını bulana kadar 
son bulunan sayı ile aynı işlemlere devam edilir.

Örneğin 4564 sayısı için;

1. 6544 − 4456 = 2088

2. 8820 − 0288 = 8532

3. 8532 − 2358 = 6174

En az iki rakamdan oluşan dört basamaklı her 
pozitif tam sayı için en çok 7. adımda bulunan 
Koprekar sabiti 3717 sayısı için kaçıncı adımda 
bulunur?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

23. Hastanenin bir ünitesinde A hastalığından ve B has-
talığından ameliyat olmuş hastalar bulunmaktadır.
• B hastalığından ameliyat olmuş hastaların her 

birine hemşireler 4 saatte bir, A hastalığından 
ameliyat olmuş hastaların her birine hemşireler 3 
saatte bir birer tablet hap vermektedir.

• B hastalığından ameliyat olmuş hastalara veri-
len tablet hapların her birinin ağırlığı 0,5 gram, 
A hastalığından ameliyat olmuş hastalara verilen 
tablet hapların her birinin ağırlığı 2 gramdır.

• Bu ünitedeki hastaların tamamına bir günde top-
lam 143 gram ilaç 94 tablet olarak verilmiştir.

Buna göre bu ünitede toplam kaç hasta yatmak-
tadır?

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

24. Ali Rıza ile Cansu'nun nişan töreninde bulunanların 
yaş ortalaması hesaplanıyor.
Nişana gelmeyen 49 yaşındaki dayısı da hesaba ka-
tılırsa ortalama 1 artıyor, dayısı ile beraber nişana 
gelmeyen 24 yaşındaki abisi de hesaba katılırsa or-
talama 1 azalıyor.
Buna göre, nişanda kaç kişi vardır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

25.     

Aslı

Kerem

Taksim metro istasyonunda 68 metre uzunluğundaki 
yürüyen merdivenin bir ucunda Aslı diğer ucunda ise 
Kerem bulunmaktadır.
• Aslı'nın sabit yürüme hızı 80 m/dk'dır.
• Kerem'in sabit yürüme hızı 90 m/dk'dır.
• Yürüyen merdivenin hızı 0,6 m/sn'dir.

Aslı yürüyen merdivenin hareket yönünde, Kerem ise 
yürüyen merdivenin hareket yönünün tersi yönünde 
yürümeye aynı anda harekete başlıyorlar. 
Aslı ile Kerem kaç saniye sonra karşılaşırlar?

A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24
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26. Her bir oyuncuda 1'den 30'a kadar tam sayılarla nu-
maralandırılmuş 30 siyah ve 30 beyaz toplam 60' ar 
kartın bulunduğu, iki kişilik bir oyunun kuralları aşa-
ğıdaki verilmiştir.
 ● Bir oyuncunun yere kart koyması hamle olarak 

tanımlanır.

 ● Oyun, bu oyuncunun yere 8'den küçük bir kart 
koyması ile başlar.

 ● Her oyuncu diğer oyuncunun attığı kartla farklı 
renk ve numarası bu kartın 2 katı olan kartı ya da 
attığı kartlar aynı renk ve numarası bu kartın nu-
marasının 3 fazlası olan kartı atarak hamle yapar.

 ● Bir oyuncu elindeki kartlarla hiçbir hamle yapma-
dığı zaman oyun biter.

Oyunculardan biri 4 numaralı siyah kart ile oyuna 
başlarsa diğer oyuncunun ikinci hamlesinde ata-
cağı kart aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 19 numaralı siyah kart
B) 20 numaralı beyaz kart
C) 22 numaralı siyah kart
D) 30 numaralı siyah kart
E) 17 numaralı beyaz kart

27. Bir baba ile çocukları Eda ve Mert'in yaşlarıyla ilgili 
aşağıdakiler biliniyor.

 ● Eda, Mert'ten 4 yaş büyüktür.

 ● Eda'nın yaşı babasının yaşının üçte birine eşittir.

 ● 8 yıl sonra Mert ile babasının yaşları toplamı 60 
olacaktır.

Buna göre, Mert'in bugünkü yaşı kaçtır?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

28. Pınar ve Hale aynı zamanda Tasarı eğitim kurum-
larında işe başlaması ile ilgili aşağıdakiler bilinmek-
tedir.
 ● Pınar'ın başlangıç maaşı 1300 TL

 ● Pınar'ın maaşı her 3 ayda bir 50 TL artmaktadır.

 ● Hale'nin maaşı 4 ayda bir 100 TL artmaktadır.

Pınar ile Hale'nin 5 yıl sonraki maaşları birbirine 
eşit olacağına göre, Hale'nin başlangıç maaşı kaç 
liradır?

A) 750 B) 800 C) 900    D) 1000   E) 1200

29. Eren arkadaşının evine; otobüsle 2 saatte, arabayla 
1 saatte ve yürüyerek 4 saatte gidebilmektedir.

Eren arabayla 10 dakika gittikten sonra araba bozu-
luyor ve hiç zaman kaybetmeden yolculuğuna oto-
büsle devam ediyor. 50 dakika sonra da otobüs bo-
zulunca yine hiç zaman kaybetmeden yürüyerek 
arkadaşının evine gidiyor.
Eren arabaya 12:00 de bindiğine göre, saat kaçta 
arkadaşının evine varır? 

A) 15:40   B) 15:20                C) 15:00

            D) 14:40    E) 14:30

30. Bir sınıftaki 24 öğrenci avukatlık, doktorluk veya mü-
hendislik mesleklerinden en az birini tercih etmiştir.
Bu öğrenciler ile ilgili şu bilgiler veriliyor:
 ● Tıp tercih edenlerin hepsi mühendislik de tercih 

etmiştir.

 ● Her üç mesleği de iki kişi tercih etmiştir.

 ● Sadece mühendislik tercih eden öğrenci sayısı, 
mühendislik ve hukuk tercih edenlerin %25'ine, 
mühendislik tercih edenlerin %10'una eşittir.

 ● Sadece hukuk tercih eden öğrenci sayısı 4'tür.

Buna göre, tıp tercih edenlerin kaç tanesi hukuk 
tercih etmemiştir?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10
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31. Bir hayvan barınağında belirli sayıda koyun ve bu ko-
yunların 2 katı kadar inek bulunmaktadır.
Bu hayvan barınağından, 

• Kasap Cemal ineklerin 3
1 'ü ile 6 koyun 

• Sonra kasap Mustafa, kalan ineklerin yarısı ile 2 
koyun

• Son olarak da Kasap Abuzer kalan 8 inek ile tüm 
koyunları satın alıyor.

Buna göre, kasap Abuzer kaç koyun almıştır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

32. Bir mağazada iki çeşit kampanya yapılmaktadır.

"İkincisi %50 indirimli" kampanyasında ucuz olan ürün 
%50 indirimli, "3 al 2 öde" kampanyasında ise en ucuz 
ürün ücretsiz olarak satılmaktadır.

Bu mağazadan 80 TL, 60 TL, 90 TL, 70 TL ve 110 
TL'lik beş adet ürünü kampanyalardan yararlan-
mak için kasadan iki ürün ve üç ürün şeklinde iki 
seferde geçiren bir müşterinin ödeyeceği ücret 
en az kaç TL dir?

A) 295 B) 300 C) 305 D) 310 E) 315

33. Bir kare, aşağıdaki gibi bölgelere ayrılmıştır. Her böl-
ge kırmızı, mavi ve gri renklerden biri ile boyanacak, 
fakat komşu olan bölgeler aynı renklere boyanma-
yacaktır.
 

         

Tabloda 2 bölge kırmızı ve maviye boyandığına 
göre, 1 ve 2 nolu bölgelere hangi renkler gelme-
lidir?

1 2
A) Gri Kırmızı
B) Mavi Gri
C) Mavi Kırmızı
D) Gri Mavi
E) Kırmızı Mavi

34. Osman ve Asım harçlıklarını kumbaralarında biriktir-
mektedir.
 

 

Dedeleri her iki kumbaraya birer banknot harçlık koy-
duğunda kumbaralardaki miktarlar eşit oluyor.
 

Buna göre, dedenin koyduğu banknotların topla-
mı kaç TL dir?

A) 35 B) 30 C) 55 D) 60 E) 70



8TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TA
SA

R
I 

A
K

A
D

EM
İ 

YA
YI

N
LA

R
I

ONLİNE DENEME SINAVI DGS

35.         

Agah Efe 7 basamaklı bir merdiveni birer veya iki-
şer basamak çıkarak kaç farklı şekilde çıkabilir?

A) 21 B) 27 C) 34 D) 41 E) 128

36. Halkeğitim merkezinin düzenlemiş olduğu kurslara 
kayıt yaptıran öğrenci sayılarından bazıları aşağıda-
ki tabloda verilmiştir.

Erkek Kız
Bilgisayar 5 15
Muhasebe 18
Resim 9
Modelistlik 10 5
Toplam

Bu halk eğitim merkezindeki muhasebeye kayıtlı kız 
öğrencilerin sayısı, Resim kursuna kayıtlı erkek öğ-
rencilerin sayısının 2 katıdır.
Ayrıca kurslara kayıtlı olan toplam kız ve erkek öğ-
renci sayıları eşittir.

Buna göre, muhasebe kursuna kayıtlı olan kaç 
öğrenci vardır?

A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26

37. Özdeş 16 tane birim kareden oluşan aşağıdaki şekil 
verilmiştir.

 

  

Şekildeki taralı bölgenin tamanını kapsayan kaç 
tane dörtgen vardır?

A) 10 B) 12 C) 18 D) 24 E) 30

38. – 39. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız.

Bir yarış parkurunda sabit hızlarla hareket eden iki 
yarışmacıdan Sinem bu yolun tamamını 6 saatte, Elif 
ise 8 saatte gidebilmektedir. Başlangıçta her iki ya-
rışmacı da aynı noktadır.

38. Elif saat 14:00'te ve Sinem de saat 16:00'da hareket 
başlayıp saat 18:00'de duruyorlar. 
Kalan yollarının oranı aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A) 
2
5  B) 

3
5  C) 1 D) 

4
3  E) 

3
2          

39. İki yarışmacı aynı anda aynı noktadan harekete baş-
ladıklarında kaç saat sonra kalan yollarının oranı 
2
3

 olur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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40. - 41. Soruları aşağıdaki bilgilere göre  
cevaplayınız.

Bir ülkenin vatandaşlarına onbir haneli kimlik numa-
raları verilmiştir. Her kimlik numarasının son rakamı 
önceki rakamların toplamının birler basamağındaki 
rakamla aynı olacak şekilde kodlanmıştır.

Örneğin, 22356732505  kimlik numaraları;
        2 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 3 + 2 + 5 + 0 = 35

35'in birler basamağı 5 ve kimlik numarasının son 
rakamı da 5'tir.

40. Aşağıda verilen numaralardan hangisi bu ülkede-
ki kimlik numaralarından biri olamaz?

A) 42235306432  
B)  23572054301
C) 35240542005  
D)  42435720014
E) 24535202340

41. Aşağıda kimlik numaralarının ilk 10 numarası veril-
miş. 
Buna göre son hanesi diğerlerinden farklı olan 
hangisidir?

A) 2357213254   
B)  3574973213
C) 4531002432   
D)  4721033202
E)  5232479012

42. – 43. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız.

Dikkat Soruları birbirinden bağımsız olarak 
cevaplayınız.

Bir mağazadaki beyaz eşyaların satış dağılımını 
gösteren daire grafik aşağıdadır. 

Satılan Televizyonların markalara göre dağılımını 
göstermek içinde ayrıca başka bir daire grafik çizil-
miştir.

 

B
C

D

E

A 20
120 80

Bulaşık
Makinesi

Televizyon

Fırın

8570
65

Buzdolabı

Çamaşır
Makinesi

42. Bu mağazada satılan Bulaşık makinesi ve Fırın 
sayısı satılan tüm beyaz eşya sayısının yüzde ka-
çıdır?

A) 22,5 B) 30 C) 37,5 D) 42,5 E) 45

43. Bu mağazada 600 tane E marka Televizyon satıl-
dığına göre, kaç tane Bulaşık makinesi satılmış-
tır?

A) 900                    B) 1000                C) 1200

  D) 1600                   E) 1800
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44. - 46. Soruları aşağıdaki bilgilere göre  
cevaplayınız.

Aynı rakamları birbirine çizgilerle bağlayarak oyna-
nan bir oyunun kuralları şöyledir:

– Oyundaki bütün yıldızlar () toplanmalıdır.
– Yıldızları toplarken hemen sağındaki, solundaki, 

altındaki ve üstündeki komşu yıldızlar ve rakam-
lar birleştirilmelidir.

– Rakamlar arasındaki bağıntılar, başka bağıntı-
larla kesişmeyecek şekilde yapılmalıdır.

– Bağıntı bir rakamla başlayıp aynı rakamla bit-
melidir.

Örneğin; 	 2 3  

	  4 	 

	 	 	 4	 

	 2 	 3 

Kurallara uygun bağıntılar yapıldığında,

  2 3 

	      
	  4  	
	       
	  	 4	 

	 	      
	  2 	 3 

	 çözümüne ulaşılır.

44. Aşağıdakilerden hangisinde kurallara uygun ola-
rak bağıntı yapılamaz?

A) 3 2 	

  	
	3 4	
4 		2

  B) 	  
5 6 4	
			5
	6 	4

C) 1  	1
 5 	3
			

3 		5

  D) 	7  
 8 9 9
		8 7
 	 

          E) 2  3 3
7 		
			

7	2  

45.    4   

	 	 3	 	 	 2	 

	 	 	 	 	 	 

	 5	 	 	 6	 3	 

	 	 4	 2	 	 	 

	 	 	 	 	 5 6

Yukarıdaki oyun için yapılan çözümde hangi ra-
kam arasındaki bağlantı da en çok yıldız toplan-
mıştır? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

46.      1 3
 4 5 	 	 	 	→	y
 										7

x  ←   	 5 	 	 	 

	 	 	 	 1 3	 

	 4 7	 	 	 	 

Yukarıdaki oyun için yapılan çözümde x ve y ile 
gösterilen yıldızlar sırasıyla hangi rakamlar ara-
sındaki bağıntıda toplanmıştır?

A) 5 ile 7   B) 3 ile 7   C) 1 ile 4

  D) 5 ile 3   E) 4 ile 7
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47. – 48. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız.

       A

AB

BC

CD

DE

EF

FG

GH

HK

KL

 

Yukarıdaki şekilde üzerlerinde sırasıyla 

A, B, C, D, E, F, G, H, K, L harfleri yazılı olan 10 tane 
iskambil kart verilmiştir.

En üstteki iskambil kartı en alta koyup ikinciyi açı-
yoruz.

Üçüncü iskambil kartı en alta koyup dördüncüyü açı-
yoruz.

İskambil kartların tamamı bu şekilde açılıyor.

47. 5. sırada açılan iskambil kartı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) C B) D C) L D) H E) K         

48. 8. sırada açılan iskambil kartı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) D B) E C) A D) B E) H

49. – 51. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız.

Dikkat! Soruları birbirinden bağımsız olarak 
cevaplayınız.

Bir a1, a2, ..., an dizisinin bütün terimleri iki basamak-
lı doğal sayılardır. 

Bu dizinin terimleri aşağıdaki gibi oluşturuluyor.

a1; iki basamaklı bir doğal sayı yazılır.

a2; 1 den a1’e kadar yazılan sayılarda kullanılan top-

lam rakam sayısı yazılır.

a3; 1 den a2’ye kadar yazılan sayılarda kullanılan 

toplam rakam sayısı yazılır.

Şeklinde devam edilerek dizinin diğer terimleri de 
oluşturulur.
 
ÖRNEK:

a1 = 29

a2; 1 den 29 a kadar olan sayılarda toplam 49 tane 
rakam kullanılır. Buna göre, a2 = 49 dur.

a3; 1 den 49 a kadar olan sayılarda 89 tane rakam 
kullanılmıştır. Buna göre, a3 = 89 dur.

Bu dizinin 3 terimi vardır. Çünkü a4 üç basamaklıdır.

49. Bu şekilde oluşturulan bir dizide a1 = 13 ise dizi-
nin üçüncü terimi olan a3 kaç olur?

A) 12 B) 23 C) 25 D) 27 E) 29

50. Bu şekilde oluşturulan bir dizinin son terimi 57 
ise ilk terimi kaçtır?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15         

51. Bu şekilde oluşturulan bir dizinin terim sayısı en 
çok kaç olabilir?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
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52. – 53. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız.

Dikkat! Soruları birbirinden bağımsız olarak 
cevaplayınız.

4
  

5
  

6
  

7
  

8

Yukarıdaki beş kutudan birinde 4, diğerlerinde ise 5 
er olarak demetlenmiş karanfiller bulunmaktadır.

Her kutudan, kutuların üzerindeki sayı adedi kadar 
demet alınıyor.

52. Kutulardan alınan toplam karanfil sayısı en az 
kaç olabilir?

A) 110 B) 114 C) 126 D) 136 E) 142       

53. Kutulardan alınan toplam karanfil sayısı 144 ol-
duğunda hangi kutudaki karanfiler 4'erli olarak 
demetlenmiş olur?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

54. A

E

x

C8B

D
2

6

5

ABC bir üçgen
m(AéBC) = m(AéED)
AD = 6 cm
DB = 2 cm
DE = 5 cm
BC = 8 cm
AE = x

Yukarıdaki verilere göre, AE = x kaç cm'dir?

A) 5 B) 4  C) 3 D) 2 E) 1

55. Kare şeklindeki bir sehpanın üstüne kare şeklinde bir 
örtü serilmiştir.

   

 

Örtü, kare masanın her kenarını üç çeşit parçaya böl-
müş ve her kenardan eşit miktarda sarkmıştır.

Buna göre, örtünün alanının masanın alanına 
oranı nedir?

A) 4
3  B) 9

8  C) 3
2 2

 D) 1 E) 2
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56. 

D

x

CE F

BA

ABCDE bir
düzgün beşgen
AD = DF = FB

m(FéDC) = x

  
 

Yukarıdaki verilere göre, m(FéDC) = x kaç derece-
dir?

A) 16 B) 24 C) 30 D) 36 E) 44

57. D

A E

2k

10 C

B

G F

3k

 
ABCD bir kare 

AEFG bir dikdörtgen

BD köşegen

DC = 10 cm

FE = 3k cm

GF = 2k cm

Yukarıdaki verilere göre, AEFG dikdörtgeninin 
çevresi kaç cm'dir?

A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20

58. C

16

O
D

x

BA
d

Şekilde d doğrusu
A noktasında
O merkezli
çembere teğet
AO = 4ñ5 cm
CD = 16 cm
BD = x

Yukarıdaki verilere göre,  DB = x kaç cm'dir?

A) 4 B)  5 C) 6 D) 7 E) 8

59. Dik koordinat düzlemi üzerinde A(−3, 0) ve B(1, 3) 
noktaları veriliyor.
Buna göre, bu iki nokta arasındaki uzaklık kaç 
birimdir?

A) 5 B) 4 C) 3ñ3 D) 2ñ3 E) 2ñ2

60.    y

x
B (4, 0)

A (0, 3)

O

Analitik düzlemde verilen AOB üçgenin Ox ekse-
ni etrafında 360° döndürülmesiyle oluşan koninin 
hacmi kaç br3 tür?

A) 10π B) 12π C) 14π D) 18π E) 24π
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DGS / SÖZEL SÖZEL BÖLÜM
Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-EA) 
hesaplanmasında 1,8; Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 0,6 katsayısı ile çarpılacaktır.

BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 60'TIR
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1. – 4. sorularda cümle veya parçadaki 
boşluğu anlam bakımından en uygun 

biçimde tamamlayan seçeneği bulunuz.

1. Medyanın bugünkü sefil ve kırk yamalı görüntüsü-
nün Babıali’de yetişmiş ve yıllarca ilkeli gazetecilik 
anlayışını yerleştirmek için uğraşmış bir gazeteciyi 
---- anlaşılıyor.

A) çok sevindirdiği

B) derinden üzdüğü

C) oldukça heyecanlandırdığı

D) oldukça gururlandırdığı

E) mutlu edebildiği

2. Çalışma koşullarının zor olduğu ve hak ettiklerinden 
az para aldıkları gerekçesiyle ---- hava trafik kontro-
lörleri, sonunda maaşlarına zam aldılar.

A) iş yavaşlatma eylemi yapan

B) istifa eden

C) büyük kaygı duyan

D) işlerinden atılan

E) çalışmalarına devam eden

3. Eski çağlardan ---- taşların en ---- sayılan elmasın, 
kadınla erkek arasındaki ---- güçlendirdiğine inanıl-
dığından elmaslar nişan yüzüklerinde tercih edilir. 

A) itibaren - biçimlisi- ilişkiyi

B) sonunda - iyisi - sevgiyi

C) sonra - değerlisi -ilişkiyi

D) günümüze - değerlisi - aşkı

E) beri - güçlüsü -iletişimi

4. Şair veya romancı, eserinin ---- okuduklarından, 
duyduklarından çok ---- alır.

A) ham maddesini – başkalarının yazdıklarını

B) içeriğini – usta yazarlardan

C) yapısını – gözlemlerinden

D) malzemesini – yaşadıklarından

E) konusunu – bilimsel çalışmalardan
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5. (I) Küresel ısınma, insan tarafından atmosfere ve-
rilen gazların sera etkisi yaratması sonucunda, at-
mosferin ve okyanusların ortalama sıcaklıklarında 
belirlenen artışa verilen isimdir. (II) 50 yıldır saptana-
bilir duruma gelmiş ve önem kazanmıştır. (III) Ülke-
mizde her yıl bu konuda konferanslar verilmektedir. 
(IV) Dünya’nın atmosfere yakın yüzeyinin ortalama 
sıcaklığı XX. yüzyılda 0.6 (± 0.2) °C artmıştır. (V)  İk-
lim değişimi üzerindeki yaygın bilimsel görüş, “son 
50 yılda sıcaklık artışının insan hayatı üzerinde fark 
edilebilir etkiler oluşturduğu” yönündedir.

A) I.         B) II.          C) III.           D) IV.          E) V.

6. (I) Uzay, Dünya’nın atmosferi dışında evrenin geri 
kalan kısmına verilen isimdir. (II) Uzayın sınırları 
asla kesin değildir ve uzay hep büyür. (III) Bu se-
beple atmosfer ile uzay arasında kesin bir sınır bu-
lunmamaktadır. (IV) Uzayda milyonlarca gökada 
bulunmaktadır. (V) Uzay çok eski dönemlerden beri 
insanların büyük ilgisini çekmiş, sonu olup olmadığı 
bilginleri ve felsefecileri yakından ilgilendirmiştir.

A) I.         B) II.          C) III.           D) IV.          E) V.

7. (I) O, yıllar boyu kendini aradı. Batı kültürünü ve bi-
zim kültürümüzü bu yüzden sürekli “kazdı”. (II) Bu 
kazılardan rastladığı her şeyi değil, işine yarayaca-
ğını düşündüğü şeyleri seçip aldı. (III) Seçip aldıkla-
rını kendine, kendi benliğine katarak yeni bir “ben” 
oluşturdu. (IV) Şimdi karanlık topraklarda, tehlikeli 
sularda kendi kimliğini arayan okurlarına ışık tutan, 
onların yolunu aydınlatan bir fener o. (V) Deniz fe-
nerlerinin birçok özellikleri vardır. 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. – 11. sorularda, başta verilen cümleden 
kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.

8. Ülkemizde artık %25’ten daha az çocuk ölümü mey-
dana geliyor.

A) Çocuk ölümleri artık bazı bölgelerde hiç görül-
memektedir.

B) Ülkemiz çocuk aşısı için daha fazla kaynak har-
camaktadır.

C) Ülkemizin çocuk ölümü oranı diğer ülkelerde gö-
rülen ölüm oranlarından daha düşüktür.

D) Ülkemizde çocuk ölümleri giderek azalmaktadır.

E) Ülkemizde görülen ölüm oranı diğer ülkelere gö-
re en düşüktür.

9. Ülkemizde trafik kazaları olmaktadır, tıpkı geçmiş 
yıllarda olduğu gibi…

A) Ülkemizdeki trafik kazaları geçmişle benzer du-
rumdadır.

B) Ülkemizde insanlar araçlarını bilinçsiz kullan-
maktadır.

C) Araçların bakım ve onarımına gereken önem ve-
rilmemektedir.

D) Trafikte seyreden araç sayısı her geçen yıl art-
maktadır.

E) Ülkemizde yol ve otoban yapımı yeterli değildir.
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10. Ahmet derse geç kalmasaydı, sınıfında kendi adına 
ikinci en iyi notu alacaktı.

A) Ahmet ilk notunu tarihten almıştır.

B) Ahmet daha önce en az bir iyi not almıştır.

C) Ahmet her dönem iyi not almıştır.

D) Ahmet’in sınıfı okul içinde iyi bir sınıftır.

E) Ahmet okul hayatında çok başarılıdır.

11. Tansiyonumun yükselmesinden korkuyorum çünkü 
hava çok sıcak.

A) Tansiyon sorunu insanın ileri yaşlarında ortaya 
çıkıyor.

B) Tansiyonumu düzene koyabilmem için doktor 
kontrolü şart.

C) Hava sıcak olunca tansiyonumla ciddi sorunlar 
yaşıyorum.

D) Sıcak havalarda evden çıkmayı hiç istemem.

E) Hava sıcak olunca kendimize daha dikkat etme-
liyiz.

12. – 13. sorularda numaralanmış 
cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması 

için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi 
gerektiğini bulunuz.

12. I. Oysa göçün Türkiye’deki Batılılaşma sorunlarının 
 ana damarı olduğunu bilmeliyiz.

II. Arada bir gazete sayfalarında rastladığımız köy-
lüler, bu yönelimin görüntüsüdür.

III. Biz bu gazete görüntülerine bakıp kentin estetiği-
nin bozulduğunu dile getiriyoruz.

IV. Bu köylüler kentlileri rahatsız etmeye geliyormuş 
gibi sanıya da kapıldığımız oluyor.

V. Köyden kente doğru bir nüfus yöneliminin oldu-
ğu, gün geçtikçe hissedilmektedir.

A) I. ve III                   B) I. ve V           C) II. ve IV

            D) III. ve V  E) II. ve V.

13. I. Zaten atom da Yunancada “en küçük” anla- 
mındaki “atomas” sözcüğünden gelir.

II. Uzun süre maddeyi oluşturan en küçük parçanın 
atom olduğu kabul edilmiştir.

III. 1919’da ise atomun bir iç yapısı olduğu elektron-
lardan oluştuğu kesinlik kazandı.

IV. Bu kez, dikkatler atomun çekirdeği üzerinde yo-
ğunlaştı ve “nükleon”lar araştırıldı.

V. Günümüzde kaydedilen ilerlemelerle nükleonun 
da parçaları olduğu saptandı.

A) I. ve II.              B) II. ve III.           C) III. ve V.

        D) I. ve III               E) IV. ve V.
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14. I. niçin korktuğunu şimdi 

II. daha iyi anlıyorum

III. bir ressamın, ağaç resmi 

IV. bahçesindeki ağacı görmekten 

V. çizerken komşusunun 

Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle 
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baş-
tan ikinci olur?

A) I. B) II. C) III.  D) IV. E) V. 

15. I. tazelerini açar
II. gibi mevsim mevsim 

III. ölü yapraklarını döker 

IV. rengini kaybeden 

V. diller, tıpkı ağaçlar 

Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle 
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baş-
tan dördüncü olur?

A) I.  B) II. C) III.  D) IV.  E) V. 

16. I. eğildiğimiz, sorunlarıyla

II. ışık gözlü çocuklarımızdır

III. en az ilgilenebildiğimiz

IV. kardelenler Türk toplumunun bireyleri

V. arasında, üzerine en az

Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle 
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baş-
tan dördüncü olur?

A) I.          B) II.         C) III.         D) IV.       E) V. 

17. I. düşüncelerini süse başvurmadan

II. anlatmalarının güzelliğindedir.

III. J.J. Rouseau’nun, Voltaire’in

IV. sözcükleri gerçek anlamlarıyla

V. düşüncelerinin bugün de eskimemesi

Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle 
oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baş-
tan birinci olur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

18. Yaşar Kemal de kendinden öncekilerin anlattığı 
Çukurova’yı anlattı ama, Yaşar Kemal gibi anlattı.

Bu cümlede, Yaşar Kemal’in hangi yönü vurgu-
lanmaktadır?

A) Daha önce yazılanları aynen sürdürür.

B) Kendinden öncekileri aşan bir etki bırakır.

C) Halk kesiminin anlayabileceği bir dil kullanır.

D) Yazdıklarında özgün yanını hissettirir.

E) Yalnızca Çukurova’yı konu edinir.



18TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TA
SA

R
I 

A
K

A
D

EM
İ 

YA
YI

N
LA

R
I

ONLİNE DENEME SINAVI DGS

19. Zeki insan en belirgin gerçekler karşısında bile “Aca-
ba?” demesini bilendir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleye en 
yakın anlamdadır?

A) Zeki insan karşısındakine ne hissettiğini sezdir-
meyendir.

B) Zeki insan açık seçik bilgiye bile kuşkuyla yakla-
şır.

C) Zeki olduğunu düşünen insanlar gereksiz sorgu-
lamalara girişirler.

D) Her sorulan soru zekânın varlığına işaret etmez.

E) Düşünen insan herkesin anladığı şeyi daha kar-
maşık anlatabilendir.

20. Aşağıdakilerden hangisinde neden - sonuç ilişki-
si söz konusudur?

A) Ben gidip hayal kuracağım

 Siz gidip gerçeğinizi sevin

B) Elimden kayıp gidiyor her şey

 Beni yüreklendirecek yüreğim olmadığından

C) Sakın bir söz söyleme

 Yüzüme bakma sakın

D) Aydınlık pencereler nasıl yanarsa

 Öyle ışıl ışıl yansın gözlerin

E) Sonra pırıl pırıl bir günü tak yakana

 Yeni bir hayatın ön sözü gibi

21. (I) Beklemelerin güzelliğini öğrendim. (II) Yaşanan 
en güzel şey bile beklenildiği anın değerine ulaşa-
maz. (III) Umut yüklü, heyecan doludur beklemeler. 
(IV) Giz dolu güzelliği duyumsar insan beklerken. 
(V) Yaşanan her şeyde belli belirsiz bir düş kırıklığı-
na uğranılması bundan olmalı.
Yukarıdaki parçayı oluşturan cümlelerin hangi-
sinde bir “tahmin” söz konusudur?

A) I. B) II.  C) III. D) IV. E) V.

22. İnsan tükenmedikçe ona ait söz ve yazı sanatı da 
varlığını sürdürecektir. Yeter ki yazar, yönünü insan-
dan yana çevirmekten vazgeçmesin. Kalemi insana 
dönük yazarlar var oldukça sanatın güzel yüzü hep 
ışıyacaktır.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuyu insanla sınırlandırmak

B) Duygusallıktan uzak, gerçekçi bir nitelik taşımak

C) İdeal insan özelliklerini yansıtmak

D) Yazarken insan gerçeğine yönelmek

E) Sorumluluk duygusuyla insanlara örnek olmak
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23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “varsayım” 
söz konusudur?

A) Bu sınavdan sonra sizi iyi bir gelecek bekliyor.

B) Şehrin suyunu getirmek için kullanılan borular 
yetersiz kalıyor.

C) Onunla ortak olacağımızı düşünelim, yine de 
onun pek bir katkısı olmaz bize.

D) Demek ki bizim hakkımızda çok iyi şeyler düşün-
müş.

E) Şehirler kalabalıklaştıkça suça eğilim daha da 
artıyor.

24. Aşağıdakilerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş 
yoktur?

A) Tatlı dilinden ötürü, onu tüm çarşı sever.

B) Hakarete dayanamayıp birden patlayıverdi.

C) Polis babam, serserilerin korkulu rüyasıydı.

D) Yetkili kişiler tarafından açıklama yapılmadı.

E) Acı haber tüm kasabayı yasa boğmuştu.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yanılgı” söz ko-
nusudur?

A) Balıkçı tam otuz iki kez denize açılmıştı.

B) Son seferinde balıkçı daha önce kimsenin gör-
mediği bir balık yakalar.

C) Teknesinin arkasına bağladığı balığın yendiğini 
limana varınca anlar.

D) Ertesi gün daha büyük ve ilginç balıkları yakala-
mak için denize açılır.

E) Balıkçı bu sefer balıkların yerini bildiğini, balıkları 
daha kolay yakalayacağını zanneder.

26. (I) Bu kent, bütün turistleri çeken bir mıknatıs gibi.  
(II) Eski binalar birer birer restore edilmeye başlan-
mış. (III) Sokaklar gösteri yapanlar ve onları izleyen 
turistlerle dolu. (IV) Müzik dükkânlarında gezerken 
kendinizden geçiyorsunuz. (V) Kafka’nın evini gör-
meyi hayal ederken, Kafka kartpostalları satan bir 
dükkânla karşılaşmak hepimiz için hayal kırıklığı ol-
du.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
“nesnellik” söz konusudur?

A) I. ve II.                  B) I. ve III.            C) II. ve III.

  D) III. ve IV.               E) IV. ve V.
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27. (I) Politikacılar, seçim öncesi parti programlarını 
hazırlar, TV ve diğer iletişim araçları yoluyla açık-
larlar (II) Ben parti programlarını yıllardır dikkatle 
dinler, okur, incelerim. (III) Şimdiye kadar hiçbir par-
tinin, kültür politikasını açıkladığına tanık olmadım.  
(IV) Oysa cumhuriyetin ilk yıllarında kültür politikala-
rına çok önem verilmiştir. (V) O yıllarda tüm klasikler 
çevrilmiş, Latince eğitimi verilmiş, opera, bale, tiyat-
ro sanatları devlet tarafından desteklenmiş geliştiril-
miştir.

Numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağı-
daki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede parti programlarının halka duyuruluş 
biçimi açıklanmıştır.

B) II. cümlede parçanın yazarı parti programlarına 
önem verildiğini belirtmiştir.

C) III. cümlede hiçbir partinin kültür politikasının ol-
madığı söylenmiştir.

D) IV. cümlede Cumhuriyet Dönemi'nin başlarında 
kültür politikasına çok önem verildiği belirtilmiştir.

E) V. cümlede cumhuriyetin ilk yıllarında kültür ala-
nında yapılanların bazılarından söz edilmiştir.

28. Fikrin en tehlikelisi gizli kalanıdır. Herhangi bir fikri 
açıkça ortaya koymak ve eleştirmek, eğer zararlı ise 
onu önleyecek çarelerin başında, en başında gelir. 
Fikirler işkenceyle yok edilemez. Tek çare ----.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) O fikirlere sahip olacak kitleyi engellemektir.

B) O fikirlerin karşısına daha kuvvetli fikirlerle çık-
maktır.

C) O fikir daha ortaya çıkmadan yayılmasına müda-
hale etmektir.

D) O fikirlerin savunucusu olacak potansiyeli orta-
dan kaldırmaktır.

E) O fikri yaratanları hapse atmaktır.

29. (I) Tenkitçilerin bazı romanları ahlaksızlıkla suçla-
maları, savcıların onları ahlak adına kovuşturmaları, 
görülegelen olaylardandır. (II) 1924 yılında Hüse-
yin Rahmi Gürpınar’ın Son Telgraf’ta tefrika edilen 
“Ben Deli miyim?” romanını genel ahlaka aykırı bu-
lan savcılık, romancıya karşı dava açmamış mıydı?  
(III) İnsanlar aynı bilgi ve duygu seviyesinde olma-
dıklarına göre, bir romanın kişilere yapacağı etkinin 
başka başka olması tabiidir. (IV) Laclos’tan dilimize 
çevrilmiş olan “Tehlikeli Bağlantılar”ın okuyucuda in-
ce bir sanat zevki uyandırmasına karşılık, bazı oku-
yucularda kaba duygular uyandırması uzak bir olası-
lık değildir. (V) Aksine, birinde tiksinme uyandıran bir 
eserin bir başkasına ince, estetik gelmesi mümkün-
dür. (VI) Tıpkı bir serumun bazı vücutlarda kurtarıcı, 
bazı vücutlarda da öldürücü etki yapması gibi.

Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünse ikinci pa-
ragrafın ilk cümlesi hangisi olur?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

30. (I) O sabah, yine kentin mahşer yeri kadar kalaba-
lık bölgesine düşmüştü yolum.(II) İnsana genellikle 
pek sıcak gelmeyen, karanlık arı kovanlarını andıran 
dükkânlar silsilesi karşılamıştı beni. (III) Akla haya-
le sığmaz her türlü malın satıldığı bu dükkânlardan 
baharat kokusu yayılıyordu.(IV) Bu dükkânlardaki 
malların çoğu, bir deniz kazasıyla oluşmuş bir ba-
tıktan geri kalanlar gibi, oraya buraya yayılmıştı.(V) 
Her milletten, her renkten, her ırktan ve dilden insanı 
bir mıknatıs etkisiyle çekiyordu dükkânlar kendine.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde benzetme yapılmamıştır?

A) I. B) II.     C) III.        D) IV.       E) V.
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31. Ben, sınıf öğretmeniyim. Küçük bir odam var, ona 
sığınıyorum. Okuldan ve ailemden artırdığım ve kimi 
zaman çaldığım dar vakitlerde yazmakla cebelleşi-
yorum. Akşamüstleri yatıyor, geceleri uyanıp çalışı-
yorum. Bu düzensizlikten bir şeyler kotarmaya çalı-
şıyorum. Edebiyat, sizden kendinizi ona adamanızı 
ister ve çoğu zaman bununla da yetinmez, birlikte 
yaşadığınız insanların hayatından da sizin aracılığı-
nızla bir adanmışlık ister. Ekonomik kaygılar! Keşke, 
diyesim geliyor. Kim istemez ki yazdıklarıyla geçin-
meyi ve tüm zamanını buna harcamayı?

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin ya-
nıtı yoktur?

A) Yazma çalışmalarını ne zaman yapıyorsunuz?

B) Sizce edebiyat yazardan ne bekler?

C) Yazma çalışmalarınızda, yakınlarınızın özverisi-
ne de gereksinme duyuyor musunuz?

D) Eşiniz, sizin yazma uğraşınızdan yakınmıyor 
mu?

E) Yazdıklarınızla geçiminizi sağlayabiliyor musu-
nuz?

32. Gençlerle konuşmayı eskiden severdim. Günden 
güne tat almaz oluyorum onların konuşmalarından. 
Bakıyorum da çoğunun bir örnek, bir farklılık, çeşit-
lilik yok sözlerinde, Birini dinle, binini dinlemiş gibi 
oluyorsun. Kendi kendilerine düşünmüyorlar da çev-
relerinden topladıkları yalan yanlış bilgilerle büyük 
laflar etmeye kalkışıyorlar sanki. Bu, onların suçu 
değil biliyorum, yine de sonuç beni rahatsız ediyor.

Bu sözleri söyleyen kişinin gençlerde asıl beğen-
mediği, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendi kişiliklerine güvenmemeleri

B) Okuduklarından farklı görünmeye çalışmaları

C) Kendilerine özgü düşünceler üretememeleri

D) Deneyimleri üzerine düşünmemeleri

E) Çevrelerinden aşırı biçimde etkilenmeleri

33. Derrida’yı kaybettik. Onunla birlikte XX. yüzyılı 21. 
yüzyıla düşünsel anlamda bağlayan hem de çığır 
açarak bağlayan bir yazarı, bir felsefeciyi, bir düşün-
ce işçisini de kaybettik. Bugün birçok filozof, yazar 
hatta bilim adamı, onun açtığı yolda, onu kaybetmiş 
olmanın üzüntüsü ile yürüyor. O, büyük bir filozof, 
alçak gönüllü bir insan ve insanlara çok yakın duran 
bir dosttu.

Bu parçadan, Derrida ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Çok önemli bir felsefeci olmasına rağmen kibirli 
olmadığına

B) Felsefeyi gündelik yaşamdan soyutlayarak kötü 
ele aldığına

C) Bir yüzyılla diğeri arasında düşünsel bir köprü 
oluşturduğuna

D) Getirdiği felsefi anlayışın değişik alanları etkiledi-
ğine

E) İnsanlığın düşünsel birikimine katkı sağlayan bir 
düşünür olduğuna

34. Bilindiği gibi, sözlük ve ansiklopedi farklı başvuru ki-
taplarıdır. Ansiklopediler, bugün İnternet'te bulunan 
genel bilgileri veren yapıtlardır. Genel bilgi için yol 
göstericidir ama bilimsel araştırmalar için yetersizdir. 
Bugün lisansüstü eğitim gören hiçbir öğrencimden 
İnternet bilgisi istemiyorum. Sözlük ise sürekli baş-
vurulması gereken bir kaynak kitaptır.

Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Bazı kitapların tanımı yapılmıştır.

B) Karşılaştırmalar yapılmıştır.

C) İnternet eleştirilmiştir.

D) İnternetin kaynak olarak kullanılması istenme-
mektedir.

E) Ansiklopedilerin sözlüklerden farklı olmadığı be-
lirtilmiştir.
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35. Herhangi bir makineyle üretim yapan birinin, elindeki 
aracı tanıması nasıl zorunluysa, iyi konuşabilmek ve 
yazabilmek için de dil denen aracı iyi bilmek zorun-
ludur. Dilin yapısını ve kurallarını yeterince bilmiyor-
sak ne denli bilgili, kültürlü ve görgülü olursak olalım, 
düşüncelerimizi sözle veya yazıyla anlatmada güç-
lük çekeriz.

Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Duygu ve düşüncelerimizi rahat ve iyi anlatabil-
memiz için dili her yönüyle tanımamız gerekir.

B) Sözlü ve yazılı anlatımda başarımız kültürel biri-
kimimizin sağlamlığına bağlıdır.

C) Kültürümüzü ve görgümüzü artırmak için dili iyi 
tanımaktan başka seçeneğimiz yoktur.

D) Dilin yapısını ve kurallarını bilmeyen insan sanat 
yapıtlarından estetik bir haz alamaz.

E) Dili doğru kullanmak istiyorsak yetkin bir anlatı-
ma sahip olan yazarları okumalıyız.

36. İyi bir romancı gerçekleri anlatmalıdır. Yani bizzat 
görüp tanık olduklarını dile getirmelidir. İşin içine 
hayal girdi mi o yapıtın estetik değerini yitireceğini, 
bunun da yapıtın az okunmasına yol açacağını kav-
ramalıdır. Romancının amacı da çok okunmak oldu-
ğuna göre...
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Gözlem, iyi bir romancının ilk adımıdır.

B) Gerçeğin anlatıldığı yapıtlar estetik yönden de 
kusursuzdur.

C) Hayal gücü, bir yapıtın az okunmasına yol açar.

D) İyi bir romancı doğruları anlatmakla yetinmemeli, 
eserine hayali de katmalıdır.

E) Romancının amacı çok okunmaktır.

37. O sabah erken kalkıp deniz kenarına gittim. Deniz 
kıyıyı bir dantel gibi işlemişti. Çiçeğe baktım, balığa 
baktım, kuşa baktım. Doğa hepsini en ince ayrıntı-
sına dek işlemiş, harikalar yaratmıştı. İyi bir sanatçı 
da böyle olmalı dedim. Doğayla sanatçının kesişme 
noktasıydı bu.

Bu parçanın ana düşüncesi, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hiçbir güç doğanın yaratıcılığına ulaşamaz.

B) Doğa, güzellikler yaratan bir güçtür.

C) Doğada çirkin olan hiçbir şey yoktur.

D) Sanatçı, doğa gibi ayrıntılardan harikalar yaratan 
insandır.

E) Sanatçı, doğanın usta bir taklitçisi sayılır.

38. Sayılar kimi zaman ürkütücü olabiliyor. Son yirmi 
yılda şiirden uzak düşen şair sayısı, sözcüğün tam 
anlamıyla ürküttü beni. Türk şiirinde kırkın üzerinde 
şairin parantezi şöyle veya böyle kapanmış.
Bu parçadaki altı çizili sözde, şairlerle ilgili asıl 
söylenmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapıtlarında kendilerini tekrarladıkları 

B) Söyleyecek sözlerin kalmadığı 

C) Yazdıkları şiirlerin niteliksiz olduğu 

D) Edebiyat dünyasında yer edinmedikleri

E) Yaşamlarının sona erdiği veya şiiri bıraktıkları
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39. – 40. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Baharat Yolu, eski çağlarda, Uzak Doğu’yu Batı’ya 
bağlayan ticaret yollarından biriydi. Baharat günü-
müzden binlerce yıl önce ilk olarak Doğu ülkelerin-
de kullanılıyordu. Orta Çağ Avrupası’nda soyluların 
sofralarına da girince çok önemli bir ticaret ürünü 
hâline geldi, ama pahalı olması nedeniyle ancak 
varlıklı kimseler satın alabiliyordu. Aslında tarçın, ka-
kule, zencefil ve zerdeçal satışına dayanan baharat 
ticaretine Çinliler Milâttan önce başlatmıştı. Baharat 
üreten ülkelere doğrudan ulaşmanın yolları arandı. 
Sonunda Vasco da Gama 1498’de Ümit Burnu’nu 
keşfederek Hindistan yolunu açtı. Kristof Kolomb 
Batı Hint Adaları’na, Macellan Güney Amerika’yı do-
laşarak Doğu Hint Adaları’na vardı. Böylece baharat 
üreten ülkelere yeni yollar açıldı. Bunun sonucunda 
baharat ticaretinde Venedik tekeli kırılırken, tarihsel 
Baharat Yolu da önemini yitirdi.

39. Bu parçada Baharat Yolu ile ilgili olarak aşağıda-
ki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Ne tür ürünler taşınmıştır?

B) Baharatı kullanan ilk ülkeler neredeydi?

C) Vasco da Gama nereyi keşfetmiştir?

D) Baharat Yolu önemini hangi olaydan sonra kay-
betmiştir?

E) Baharat Yolu hangi ülkelerden geçiyor?

40. Bu parçaya göre Baharat Yolu’nun önemini yitir-
mesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baharat Yolu üzerindeki ülkelerde güvenlik soru-
nu

B) Ürünlerin artık Avrupa’da da üretilmesi

C) Farklı yolların keşfedilmesi

D) Çinlilerin ticari usulsüzlükleri

E) Ürünlerin değerinin çok üstünde satılması

41. – 42. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Bütün evrenin, canlı cansız her şeyin yapı taşı olan 
atomların, nasıl olağanüstü bir şekilde maddeyi 
oluşturduğunu artık biliyoruz. (II) Son derece küçük 
olan bu parçacıklar, buraya kadar da görüldüğü gibi, 
kendi içlerinde mükemmel bir organizasyona sahip-
tirler. (III) Ancak atomdaki mucizevî yön bu kadarla 
kalmaz; atom aynı zamanda içinde çok muazzam 
bir enerjiyi de barındırır. (IV) Atomun içinde saklı 
olan bu güç öylesine büyüktür ki insanlık bu enerji-
nin keşfiyle artık okyanusları birleştiren dev kanallar 
açabilmekte, dağları oyabilmekte, suni iklimler üre-
tebilmekte ve bunlar gibi daha birçok faydalı işi ya-
pabilmektedir. (V)  Ama şunu da belirtmek gerekir ki, 
atomun içinde saklı olan güç, bu şekilde bir yandan 
insanlığa melek gibi hizmet ederken, diğer yandan 
da insanlık için çok büyük bir tehlike oluşturmaktadır.  
(VI) Öyle ki bu gücün kötüye kullanımıyla, II. Dünya 
Savaşı sırasında Hiroşima ve Nagasaki’de on binler-
ce insan birkaç saniye gibi çok kısa bir süre içinde 
hayatlarını kaybetti.

41. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde aynı varlığın hem olumlu hem olumsuz du-
rumundan söz edilmiştir?

A) II. B) III. C) IV. D) V.  E) VI.

42. Bu parçada atomla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Yapısına

B) Gücüne

C) Nasıl üretildiğine

D) Kullanım alanlarına

E) Yararlarına
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43. Romanla tiyatro arasındaki ayrım, her iki türün za-
man ölçütlerinin değişik olmasıdır. (I) Roman, oku-
ma süresi bakımından zamanla sınırlı değildir. (II) 
Günlerce sürebilir bir romanın okunması. (III) Bu ise 
roman okuyucusunun davranışında bağımsız oldu-
ğunu gösterir. (IV) Yapılacak gösteri iki üç saatin 
içine sığdırılmalıdır. (V) Seyirci, oyunu bu kısa süre 
içinde dikkatini uyanık tutarak izlemelidir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi-
ne “Tiyatro seyircisinin böyle bir özgürlüğü yoktur.” 
cümlesi getirilirse parça anlamca en iyi şekilde 
tamamlanmış olur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

44. – 45. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

(I) Gelecekte olacakları bilebilseydik neler olurdu?  
(II) Kimileri çok güzel olurdu, görüşünü benimseme-
se de ben onlarla aynı görüşte değilim. (III) Düşün-
senize, üç yıl sonra ameliyat olmanız gerektiğini ya 
da bir trafik kazasında bir bacağınızı kaybedeceğini-
zi… (IV) Bunları önceden kestirebilseydik, hayat çe-
kilmez bir hal alırdı bizim için. (V) O yüzden en güzeli 
gelecek hakkında en ufak bir bilgiye sahip olmamak, 
hep umut içinde yaşamak.

44. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi-
sinde yazar bir varsayımda bulunmuştur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

45. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Gelecekte nelerin olacağını tahmin etmek herke-
sin yapabileceği bir şey değildir.

B) Gelecekte nelerin olacağının bilindiği bir yaşam 
çekilmez olur.

C) Gelecekteki olumsuzlukları düşünmenin kimse-
ye yararı yoktur.

D) Gelecek, hem güzel hem de kötü günleri bağrın-
da saklar.

E) Gelecek hakkında bilgisi olanlar, çevresindekileri 
karamsarlığa sürüklemektedir.
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46. – 47. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Evimizin önünde çok güzel bir asma vardı. Bu asma, 
bir dost gibi her zaman yanımızdaydı. Yazın yaprak 
açınca evde düğün bayram olurdu. Yapraklarını an-
nem toplar, sarma yapardı. Sarması da çok güzel 
olurdu hani! Ağustosta olgunlaşan üzümleri ne tat-
lıydı! Yalnız biz yemezdik üzümlerini, gelen misa-
firlere, komşularımıza da ikram ederdik. Geçtiğimiz 
yıl bir hâl oldu asmamıza. Anlayamadım. Yaprak-
larını döktü, kurumaya başladı. Yeniden yeşertmek 
için elimizden gelen mücadeleyi gösterdik, ama nafi-
le… Yaşamımızdan bir ağaç değil de, en yakın dos-
tumuz, kardeşimiz çekildi sanki.

46. Aşağıdakilerden hangisi yazarın bu parçada veri-
len ruhsal durumlarından değildir?

A) Beğenme

B) Sevinme

C) Eleştirme

D) Garipseme

E) Üzülme

47. Bu parçanın yazarı, asma ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisine değinmemiştir?

A) Hem meyvesinden hem yaprağından yararlan-
dıklarına

B) Bir dost gibi sevdiklerine

C) Üzümlerinden çevresindekilere de ikram ettikle-
rine

D) Kurumasından çok etkilendiklerine

E) Nadir bulunan bir tür olduğuna

48. – 49. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Şiirin, “güzel sanat” yapmanın çokça ötesinde bir 
uğraş olduğunu, Türkiye’de birçok şiirseverin, Ece 
Ayhan’ın şiirlerini okuyarak anladığını düşünüyorum. 
O, imgesini, çağrışımları, sonsuz zenginlikte olsun 
diye kurmadı hiçbir zaman. İnsanın gizini, çözülmez 
yanlarını, yazdığı şiirlere hep taşıdı. Ona göre insan-
lık tarihi, kötülükler tarihiydi. Bu kadar savaş başka 
neyin göstergesi olabilirdi ki? Ayhan, bu tarihi, ömrü-
nün son deminde bile iliklerine kadar yaşadı ve şiir-
lerine yansıttı.

48. Bu parçadan Ece Ayhan ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Şiiri güzel sanat uğraşının üstünde gördüğü

B) Yakın bir zamanda yaşamını yitirdiği

C) Şiirlerinde insanların bilinmeyen yönlerini işlediği

D) Şiirlerinde yaşamın olumsuz yönlerini de yansıt-
tığı

E) Şiirlerinde özgün bir anlatım kullandığı

49. Ece Ayhan insanlık tarihinin kötülükler tarihi ol-
duğuna hangi nedenden dolayı inanmaktadır?

A) İnsanlık tarihi boyunca birçok savaş olmasından

B) Çoğu yöneticinin kötü olmasından

C) Birçok insanın sanata karşı ilgisiz oluşundan

D) Gün geçtikçe insanlardaki ahlaki kaygının azal-
masından

E) Şiirin her geçen gün daha az okur tarafından 
okunmasından
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50. – 51. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Çocuk Kalbi, bir öğrencinin her gün tuttuğu notlar-
dan oluşuyor. Kitabın çocuk kahramanı, olayları bir 
çocuğun gözünden yansıtmış günlüklerine. Etkileyi-
ciliği de bundan geliyor. Kitap, bir çocuğun günlük-
lerinden hareketle çocuk eğitimiyle ilgili bilgiler ve-
riyor. Geçtiğimiz günlerde Türkçeye çevrilen kitabın 
yalın bir dili var.

50. Bu parçada sözü edilen eserle ilgili olarak aşağı-
dakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) Çeviri bir yapıt olduğuna

B) Bütün çocukların okuması gerektiğine

C) Çocuk eğitimine yönelik bilgiler içerdiğine

D) Anlaşılır bir anlatımı olduğuna

E) Bir çocuğun günlük notlarından oluştuğuna

51. Çocuk Kalbi adlı eserle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangileri arasında neden - sonuç ilgisi ku-
rulmuştur?

A) Dilinin yalın olması – çok okunması

B) Çeviri olması – çok okunması

C) Olayların bir çocuğun gözünden yansıtması –  
etkileyici olması

D) Bir öğrencinin günlük notlarından oluşması –  
içten olması

E) Çocuk eğitimiyle ilgili bilgiler vermesi – çok satıl-
ması

52. – 54. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Dikkat! Soruları birbirinden bağımsız olarak 
cevaplayınız.

Bir sınıfta 6 öğrenci 6 sandalyeli bir sırada oturuyor. 
Öğrenciler, Aslı, Burcu, Ceyda, Derya, Elif, Filiz’dir. 
Tüm sandalyeler yazı tahtasını görecek biçimde sı-
ralanmış olup soldan sağa doğru 1’den 6’ya kadar 
yan yana numaralandırılmıştır. Öğrencilerin her biri 
bir sandalyede oturmaktadır.

• Aslı, 1 veya 6 numaralı sandalyede oturur.

• Elif, Ceyda’nın yanına oturmaz.

• Elif, Burcu’nun yanına oturmaz.

• Filiz, Elif’in hemen soluna oturur.

52. Aşağıdakilerden hangisi 1’den 6’ya kadar doğru 
bir oturma sırası olabilir?

A) Ceyda, Derya, Burcu, Filiz, Elif, Aslı

B) Ceyda, Aslı, Derya, Filiz, Elif, Burcu

C) Ceyda, Elif, Filiz, Aslı, Derya, Burcu

D) Burcu, Aslı, Ceyda, Filiz, Derya, Elif

E) Derya, Burcu, Filiz, Elif, Aslı, Ceyda 

53. Eğer Filiz ve Derya sırasıyla 3. ve 5. sandalye-
lerde oturuyorsa aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?

A) Aslı 5. sandalyede oturmaktadır.

B) Burcu 4. sandalyede oturmaktadır.

C) Ceyda 4. sandalyede oturmaktadır.

D) Ceyda 3. sandalyede oturmaktadır.

E) Elif 4. sandalyede oturmaktadır.

54. Eğer Burcu, 2 numaralı sandalyede oturuyorsa 
aşağıdakilerden hangisi Filiz’in oturabileceği 
sandalyelerdir?

A) 1.    B) 3.             C) 3 ve 4.

           D) 1, 3 ve 4. E) 3, 4 ve 5.
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55. – 57. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Dikkat! Soruları birbirinden bağımsız olarak 
cevaplayınız.

Bir laboratuvarda, aynı hastalığa yakalanmış A, B, 
C, D, E, F hastalarına K, L, M, N, S ilaçları dört haf-
talık bir periyotla denenmiştir. Ilacın hastalığa iyi gel-
mesi için bir kez alınması yeterlidir. Ilaçların hastala-
ra verilmesinde izlenen sıra aşağıdaki gibidir.

1. hafta

A ve B’ye K ilacı verilmiştir

C ve D’ye L ilacı verilmiştir.

E ve F’ye M ilacı verilmiştir.

2. hafta

B ve C’ye S ilacı verilmiştir

A ve F’ye M ilacı verilmiştir.

D ve E’ye N ilacı verilmiştir.

3. hafta

B ve F’ye M ilacı verilmiştir

A ve C’ye N ilacı verilmiştir.

D ve E’ye S ilacı verilmiştir.

4. hafta

F ve C’ye K ilacı verilmiştir

B ve E’ye M ilacı verilmiştir.

A ve D’ye L ilacı verilmiştir.

55. Dört hafta sonunda sadece D ve E hastaları iyi-
leşmediğine göre hangi ilaç hastalığa iyi gelmiş-
tir?

A) L B) K C) M D) N E) S

56. M ilacından en çok hangi hasta içmiştir?

A) A B) B C) C D) D E) F

57. S ilacını içmeyen hastalar hangileridir?

A) A ve F                 B) C ve F             C) A ve B

  D) D ve E  E) B ve D
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58. – 60. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Aslı, Bora, Canan, Didem, Emel ve Fikret bir ma-
ğazadan, pantolonlar, gömlekler, kazaklar, ceket ve 
ayakkabılar satın almışlardır. Bora ve Fikret erkek 
ötekiler kadındır. Bu kişilerin mağazadan aldıklarıyla 
ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

- Herkes 2 farklı giysi ya da ayakkabı almıştır.

-  Toplam 3 pantolon, 4 gömlek, 2 kazak, 1 ceket 
ve 2 ayakkabı almışlardır.

- Canan 1 ayakkabı ve 1 gömlek almıştır.

- Didem ile Emel’in aldıkları aynıdır.

- Ceketi alan kadındır ve kazak da almıştır.

58. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
doğrudur?

A) Aslı ayakkabı almıştır.

B) Bora pantolon almıştır.

C) Didem kazak almıştır.

D) Emel gömlek almıştır.

E) Fikret ayakkabı almıştır.

59. Aşağıdakilerden hangisinin gömlek almadığı ke-
sinlikle bilinmektedir?

A) Aslı   B) Bora               C) Didem

  D) Emel  E) Fikret 

60. I. Aslı

II. Didem

III. Fikret

Yukarıdakilerden hangilerinin mağazadan ne al-
dıkları kesinlikle bilinmektedir?

A) Yalnız l                  B) Yalnız ll                C) I ve ll

  D) Il ve lll     E) I, ll ve lll 
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SAYISAL BÖLÜM

1 D 31 B
2 E 32 B
3 C 33 D
4 D 34 E
5 D 35 A
6 C 36 E
7 B 37 D
8 B 38 D
9 D 39 D

10 D 40 D
11 C 41 E
12 C 42 C
13 C 43 B
14 C 44 C
15 E 45 B
16 B 46 D
17 C 47 C
18 C 48 C
19 A 49 C
20 E 50 B
21 E 51 C
22 C 52 E
23 A 53 C
24 B 54 A
25 E 55 B
26 D 56 B
27 A 57 E
28 B 58 A
29 D 59 A
30 D 60 B

SÖZEL BÖLÜM

1 B 31 D
2 A 32 C
3 D 33 B
4 D 34 E
5 C 35 A
6 D 36 D
7 E 37 D
8 D 38 E
9 A 39 E

10 B 40 C
11 C 41 D
12 B 42 C
13 A 43 D
14 E 44 C
15 C 45 B
16 C 46 C
17 C 47 E
18 D 48 B
19 B 49 A
20 B 50 B
21 E 51 C
22 D 52 A
23 C 53 E
24 D 54 E
25 E 55 B
26 C 56 E
27 C 57 A
28 B 58 D
29 B 59 A
30 C 60 C


