
3 Diğer Sayfaya Geçiniz.

DGS / SAYISAL SAYISAL YETENEK
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

1. Aşağıda Hakan Bey'in 4 çekmeceli dolabı verilmiştir.
 
 

     Şekil-I	 	 				Şekil-II

Her bir çekmecenin içi Şekil-II deki gibi 6 eşit bölme-
ye ayrılmış ve bölmelerden her biri çoraplar için 4 eş 
bölmeye ayrılmıştır.
Buna	göre,	çoraplar	için	ayrılan	her	bir	bölmenin	
hacminin	 dolaptaki	 tüm	 çekmecelerin	 hacmine	
oranı	kaçtır?

A) 
160
1  B) 

144
1  C) 

120
1  D) 

100
1  E) 

96
1

2. 

Bir AVM'de otomatik kapı 2,5 metre mesafede olan 
insanları algılıyor ve kapı açılıyor. 
Hüseyin'in	 bulunduğu	 konumda	 kapı	 açık	 du-
rumda	 ise	Hüseyin'in	kapıya	uzaklığı	 kaç	metre	
olabilir?

A) ñ6 B) ñ7 C) 2ñ2 D) 3 E) ò10

3. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı

a b = a b
1 1 1
+

-` j

ab
 = .

a b
a b 1

+

-` j  işlemleri tanımlanıyor.

Buna	göre	 2 3  + 
43

	işleminin	sonucu	
kaçtır?

A) 13
12  B) 60

107  C) 19
14  D) 63

118  E) 2

4.  

Analog bir saatte 1'den 12'ye kadar sayıların yerlerini 
değiştirerek, her komşu iki sayının toplamının asal 
hale gelmesi isteniyor.
Bu	işlemi	gerçekleştirmek	için	en	az	kaç	sayının	
yeri	değiştirilmelidir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
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5. a ve b pozitif tam sayıları için

 (0,005)–4. (80)2 = 2a. 5b

eşitliği	sağlandığına	göre,		a	–	b		farkı	kaçtır?

A) 30 B) 25 C) 20 D) 16 E) 10

6. a ve b pozitif tam sayıları için 6a – b = 17 olduğuna 
göre
I. b tek sayıdır.
II. a tek sayıdır.
III. a.b çarpımı çift sayıdır.
ifadelerinden	hangileri	her	zaman	doğrudur?

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

7. x üç basamaklı bir doğal sayı olmak üzere
T(x): "x sayısının rakamları toplamı" olarak tanımla-
nıyor.
T(x) + 4.x = 894 denklemi veriliyor.
T(x)	değeri	kaçtır?

A) 8 B) 10 C) 6 D) 4 E) 14

8. a a b
2
+ b 4

a.c b.d → 21 45

c c d
2
+ d 8

Yukarıda	verilen	işlem	tablosuna	göre,		a.d	+	b.c	
toplamı	kaçtır?

A) 42 B) 50 C) 62 D) 78 E) 90

9. p asal sayı, x ve y pozitif tam sayı olmak üzere
p = (x + 3)(y – 5) eşitliği sağlanıyor.
Buna	göre	x	+	y	toplamının	p	türünden	eşiti	aşa-
ğıdakilerden	hangisidir?

A) p + 5 B) p + 3 C) p
 D) p – 3 E) p – 5

10. 
Mutfak dolabı

 6 m  HALI

 6 m
12 m

18 m

25,5 m

1,5 m

30 m

Şekildeki mutfağa; mutfak dolabı ve 36 m2'lik kare bi-
çimindeki halı şekilde görüldüğü gibi yerleştirilmiştir. 
Mutfağın zemininde geriye kalan yerlere kare şeklin-
de eş fayanslar ile yapılacaktır.
En	az	kaç	fayans	gerekir?

A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20
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11. Üç basamaklı doğal sayılar kümesinden tam sayılar 
kümesine tanımlanan bir f fonksiyonu xyz üç, xy ve 
yz iki basamaklı sayılar olmak üzere f(xyz) = xy – yz 
biçiminde tanımlanıyor.
Örnek: f(423) = 42 – 23 = 19
Buna	göre	f(xyz)	=	10	eşitliğini	sağlayan	kaç	fark-
lı	xyz	vardır?

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

12.  

Yukarıda verilen boş bir kaba sabit hızla su dolmak-
tadır.
Kaptaki	su	yüksekliğinin	zamana	bağlı	değişimini	
gösteren	grafik	aşağıdakilerden	hangisi	olabilir?

A) 

Zaman

Yükseklik  B) 

Zaman

Yükseklik

C) 

Zaman

Yükseklik  D) 

Zaman

Yükseklik

E) 

Zaman

Yükseklik

13. x, y ∈ Z  olmak üzere,
 |x| + |y| ≤ 5
koşulunu	sağlayan	kaç	farklı	(x,y)	tamsayı	ikilisi	
vardır?

A) 61 B) 20 C) 41 D) 10 E) 19

14. İçindeki değişkenlere verilen bütün gerçek sayılar 
için doğru olan denklemlere özdeşlik denir.
Bazı özdeşlikler aşağıda gösterilmiştir.
• İki terimin toplamının karesi
  (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

• İki terimin farkının karesi
  (a – b)2 = a2 – 2ab + b2

• İki kare farkı
  a2 – b2 = (a – b).(a + b)
Buna	göre,	 aşağıda	 verilen	 şekillerden	hangisi-
nin	alanı	verilen	özdeşliklerden	biri	ile	ifade	edi-
lemez?

A) 

a a
b

ba a

B) a + 2b

a + 2b

b

b

C) 

a

a

b

b

D) 

a + 3b

a + 3b
2b

a + b

E) 

a + 2b

a + 2b
2b

a + b
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15.          d

20

3

b4

15

a c

Yukarıdaki şekille ilgili şunlar bilinmektedir.
• Karşılıklı verilen sayılar ters orantılıdır.
• Tüm orantıların orantı sabitleri eşittir.

Verilenlere	göre,	a,	b,	c	ve	d	pozitif	tam	sayılarının	
ortalamalarının	en	küçük	tam	sayı	değeri	kaçtır?

A) 14 B) 16 C) 21 D) 28 E) 42

16. Sayı doğrusu üzerindeki a, b, c ve d sayılarının top-
lamı 87'dir.
• Bu sayıların en küçüğü a olmak üzere a'nın b ve 

c sayılarının her birine olan uzaklıkları toplamı 
17'dir.

• Bu sayıların en büyüğü d olmak üzere d'nin a, b 
ve c sayılarına olan uzaklıkları toplamı 13'tür.

Buna	göre	a	+	d	kaçtır?

A) 87 B) 60 C) 40 D) 25 E) 17

17. x,	y	ve	z	pozitif	reel	sayılardır.
x – z = 3
xy + z = 43
x + yz = 37
olduğuna	göre	y	kaçtır?

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) –1

18. Aşağıda bir pompanın kolunun tamamen çekilmiş 
anındaki ve tamamen indirilmiş anındaki uzunluk öl-
çüleri verilmiştir.

110 cm

Gövde
20 cm

Buna	 göre,	 bu	 pompanın	 gövde	 uzunluğu	 kaç	
santimetredir?

A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65

19. Aşağıda 4 ile başlayıp 3'er kat artarak 4
1 x7 9-` j  ile 

biten bir sayı dizisi verilmiştir. 
Bu	sayı	dizisinin	 terim	sayısı	83	olduğuna	göre	 
x	kaçtır?

4, 16, 64 … 4
1 x7 9-` j

A) 21 B) 10 C) 8 D) 12 E) 19

20. Bir kot mağazasında bulunan
• Kadın kotlar A kümesi
•	 Bedeni 32'den küçük kotlar B kümesi
•	 Siyah  renkli kotlar C kümesi ile gösteriliyor.
Buna	göre,	Seher'in	bu	mağazadan	aldığı	siyah	
renkli	34	beden	bir	kadın	kot	aşağıdaki	hangi	kü-
mede	gösterilmiştir?

A) (A / C)∩B B) (A∩B) / C C) A∩B∩C
  D) (A∩C) / B E) (B∪C) / A
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21. Aşağıda özdeş kartlarda yapılmış yapılarda, yapı için 
kullanılan kart sayıları yapıların altlarına yazılmıştır.

 

  2 adet      7 adet          15 adet
 Şekil-1      Şekil-2           Şekil-3

Şekil-1'deki gibi 2 adet kart ile oluşturulan yapı "çatı" 
olarak adlandırılıyor.
• Çatıların üstüne yeni bir kat çıkılacaksa, iki çatı 

üstüne yatay şekilde bir kart konularak yeni kartın 
dengesi sağlanmak zorundadır.

• En üst katta tek çatı kalana kadar her katta çatı 
sayısı bir azaltılarak yapı oluşturulur.

Buna	göre,	yukarıdaki	kurallara	bağlı	kalmak	şar-
tıyla	100	kart	ile	kaç	katlı	bir	yapı	oluşturulabilir?

A) 5 B) 6 C) 7  D) 8  E) 9

22.  

Ali bir kitabı okumaya başlıyor. Her gün kitabı oku-
maya başladığı toplam gün sayısının 2 katından 1 
eksik sayfa okuyarak kitabı 25 günde bitiriyor.
Buna	göre	kitap	kaç	sayfadır?

A) 500 B) 550 C) 625 D) 720 E) 900

23.  

A
kg

A
kg

32
kg

   Şekil	-	I

Yukarıda Şekil-I'de eşit kollu terazinin sol kefesinde 
32 kg ağırlığında kütle ve sağ kefesinde her biri A kg 
lık iki tane ağırlık bulunmaktadır. Terazinin sol kefesi 
daha ağır bastığından terazi dengede değildir.

A
kg

A
kg

A
kg

36
kg

 	 	 Şekil	-	II

Şekil II'de sol kafesinde 36 kg ağırlığında kütle ve 
sağ kefesinde herbiri A kg'lık üç tane ağırlık bulun-
maktadır. Terazinin sağ tarafı daha ağır basmaktadır.
  A + 3B = 24
olduğuna	 göre,	 B	 için	 aşağıdakilerden	 hangisi	
doğrudur?

A) 3 < B < 4         B) B
3
8 3< <
-          C) 2 < B < 

3
8

 D) B
3
8 4< <  E) 4 < B < 6
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24. Bir tiyatro salonunda bulunan 300 koltuk; her sırada 
30 koltuk bulunacak biçimde 10 sıra halinde dizilmiş-
tir.
Bu salonda koltuk numaralandırma işlemi yapılır-
ken…
• Her sıra başındaki koltuğa o sırayı temsil eden 

harf yapıştırılarak ve her koltuğa eş boyutlu ra-

kam levhaları kullanılarak 1 , 2 , …, 

1 9 , 2 0 , … 3 0  numa-

ralandırma işlemi uygulanacaktır.
• Bu işlem için kullanılacak her harf levhası 5 TL; 

her rakam levhası 2 TL'ye mal edilmiştir.
• Üzerinde 1 rakamı bulunan levhalar için ücret 

ödenmemiştir.
Bu	işlemin	toplam	maliyeti	kaç	TL'dir?

A) 1070 B) 910 C) 830 D) 810 E) 760

25. Fikret ile Ateş aralarında bir oyun oynuyorlar. Oyu-
nun kuralları aşağıdaki gibidir.
• Her biri aklından pozitif bir doğal sayı tutuyor.
• Ateş tuttuğu sayıya kadar olan tüm pozitif çift 

tamsayıları çarpıyor.
• Fikret tuttuğu sayıya kadar olan tüm pozitif tek 

tamsayıları çarpıyor.
• Çarpımlarının sonucunu her biri kendi kartına ya-

zıyor.
• Sonucu büyük olan oyunu kazanıyor.
Buna	 göre	 kartlarda	 yazan	 sonuçların	 çarpımı	
aşağıdakilerden	hangisi	olabilir?

A) 1270 B) 935 C) 720 D) 602 E) 188

26. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kendi bünyesinde 
bulunan kurumlara göndermek istediği bir genelgeyi 
kurum net üzerinden aşağıdaki iletişim ağına göre 
iletmektedir.

A
Kurumu

B
Kurumu

C
Kurumu

İstanbul
MEB

D
Kurumu

E
Kurumu

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 2 3 4 5 1 2 3 4 5

         
Yukarıdaki şemada görüldüğü gibi iletiyi alan her ku-
rum, iletiyi aldıktan en az 18 saat sonra kendisine 
bağlı olan 5 kuruma iletmek zorundadır.
Buna	göre	İstanbul	İl	Milli	Eğitim	Kurumuna	bağlı	
780	adet	Meslek	Gelişim	Kuruluşuna,	Salı	günü	
saat	 10.00'da	 gönderdiği	 bir	 genelge	 en	 erken	
hangi	gün	bütün	kurumlara	iletilmiş	olur?

A) Çarşamba - 11.00 B) Perşembe - 16.00
C) Cuma - 14.00 D) Pazartesi - 11.00

E) Salı 10.00

27. Bir internet şirketinde iki farklı tarife uygulanmakta-
dır.
I. Aylık sabit 20 TL ve her dakika için 20 kuruş.
II. Aylık ilk 1 saat için 8 TL ve sonraki her dakika için 

25 kuruş.
Buna	göre	ayda	5	saat	internet	kullanan	bir	kişi	 
II.	 tarifeyi	seçerse	I.	 tarifeye	göre	yüzde	kaç	kâr	
eder?

A) 15 B) 14 C) 10 D) 8 E) 6
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28. Bir toplantıya katılan katılımcılara çay, meyve suyu, 
kahve ve su verilmiştir.
Toplantıya katılanların
• % 68'i meyve suyu
• % 82'si kahve
• % 90'ı çay
• % 77'si su içmiştir.
Buna	göre	toplantıya	katılanların	en	az	yüzde	ka-
çı	tüm	içeceklerden	içmiştir?

A) 83 B) 70 C) 43 D) 17 E) 14

29.  
Hüseyin Olcay

3600 m

Karabaş

Hızları 50 m/dk ve 40 m/dk olan "Hüseyin" ve "Ol-
cay" adlarındaki iki arkadaş karşılıklı olarak yürüyüş 
parkurunda birbirine doğru yürüyüş yapmaktadır. 

Aralarındaki yolun 4
1 'ünü aldıktan sonra, Hüseyin'in 

yanında bulunan köpeği "Karabaş" karşısından 
Olcay'ın geldiğini görerek 120 m/dk hızla Olcay'a 
doğru koşmuştur. Olcay'ın yanına varan Karabaş hiç 
durmadan tekrardan Hüseyin'e doğru aynı hızla dön-
müştür. Hüseyin ve Olcay karşılaşıncaya dek Kara-
baş aynı hızla iki arkadaş arasında koşmaya devam 
etmiştir.
Buna	göre	"Karabaş"	toplam	kaç	metre	koşmuş-
tur?

A) 2000 B) 2400 C) 2700
 D) 3200 E) 3600

30. Şekildeki gibi deniz feneri etrafına 
ışık vermektedir. Deniz feneri bu-
lunduğu yerden en fazla 150 metre 
uzaklığa kadar aydınlatabilmekte-
dir.
Deniz feneri bulunduğu yerden 12 
metresine kadar da aydınlatama-

maktadır.
Buna	göre	deniz	fenerinin	aydınlattığı	alan	hangi	
seçenekte	doğru	verilmiştir?

A) 

12

150

 B) 

138

150

C) 

150

 D) 
12

150

E) 

12

150

31. Ayşe ve Metin aklından iki sayı tutuyor.
• Ayşe'nin aklından tuttuğu sayının 5 katının 2 ek-

siğinin en az 13, en çok 33 olduğu biliniyor.
• Metin'in aklından tuttuğu sayının karesinin 2 faz-

lasının 11'den büyük, 66'dan küçük olduğu bilini-
yor.

Buna	göre	Ayşe	ile	Metin'in	aklından	tuttuğu	sa-
yıların	 toplamının	 en	 küçük	 tamsayı	 değeri	 kaç	
olabilir?

A) –5 B) –4 C) –3 D) –2 E) –1
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32.  a

a

b

b

c

c

Aysun boyutu 3x3 olan tabloyu sayılarla dolduracak-
tır.
Aysun'un tabloyu doldururken uyması gereken kural-
lar şu şekildedir.
• Her bir satırın a sütununda ve b sütununda bu-

lunan sayıların toplamı bu satırın c sütununda 
bulunan sayıya eşittir.

• Her bir sütunun a satırında ve b satırında bulu-
nan sayıların çarpımı c satırında bulunan sayıya 
eşittir.

6

4

3

x

y

Aysun bütün kuralları uygulayarak yukarıdaki tabloyu 
doldurmuştur.
Buna	göre	x	+	y	toplamı	kaçtır?

A) 16 B) 24 C) 34 D) 36 E) 38

33. f: → R tanımlı f(x + 1) = x.f(x) fonksiyonu için

f
f
1
20^
^ h

h 	oranı	kaçtır?

A) 20! B) 19!  C) 18!  D) 17!  E) 16!

34. 

S

R

T
3 cm

3 cm
4 cm

5 cm

4 cm

2 cm

x cm

y cm

Yukarıdaki görselde kenarları x cm ve y cm olan dik-
dörtgen biçimindeki bir ekran ve 

S R
T

biçimindeki dikdörtgen kutucuklar gösterilmiştir.
Kutucuklar ekrana;

S

R
T
T

biçiminde	yerleştirilip	ekranın	%	20'si	kaplandığı-
na	göre	x	+	y	toplamı	kaçtır?

A) 29 B) 30 C) 31 D) 32 E) 33

35. 30 kişilik bir topluluk A ve B araçlarına biniyor.
A aracında bulunan kişilerin yaş ortalaması 10 iken, 
B aracında bulunan kişilerin yaş ortalaması 15'tir.
A aracından her birinin yaşı 7 olan 3 kişi iniyor ve B 
aracına her birinin yaşı 25 olan 2 kişi biniyor.
Son	 durumda	A	 aracında	 bulunan	 kişilerin	 yaş	
ortalaması	11	olduğuna	göre,	B	aracında	bulunan	
kişilerin	yaş	ortalaması	kaç	olmuştur?

A) 16 B) 17 C) 14 D) 13 E) 18
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36.     

Yukarıda verilen masanın iskeletini oluşturan 8 ayrı-
tından ikisi seçilip boyanacaktır. 
Buna	göre	boyanacak	ayrıtların	ortak	köşesinin	
olmadığı	kaç	farklı	seçim	yapılabilir?

A)  10 B)  12 C) 14 D) 16 E) 20

37. Aşağıdaki tabloda aylara göre 1 dolar ve 1 altının bi-
rim fiyatları verilmiştir.
   

            

1 Dolar 1 Altın
Ocak 3,5 TL 245 TL
Şubat 3,7 TL 250 TL
Mart 3,9 TL 255 TL
Nisan 3,9 TL 260 TL
Mayıs 4 TL 260 TL

• Arzu her ay aynı adette 1'er dolar almıştır.
• İlk üç ay boyunca her ay aldığı altın sayısı aynı-

dır.
• Hem Nisan hem de Mayıs'ta, Ocak ayında aldığı-

nın yarısı kadar altın alabilmiştir.
• 5 ayın sonunda, Arzu'nun altın için ödediği top-

lam tutar, dolara ödediği tutarın 3 katından 1300 
TL eksiktir.

• Biriktirdiği altınların sayısı, dolarlarının 25
1 i ka-

dar olduğuna göre, 

Arzu	her	ay	kaç	dolar	almıştır?

A) 400 B) 1000 C) 125 D) 200  E) 250

38.	–	40.	soruları	aşağıda	verilen	bilgilere	göre	
cevaplayınız.

Bakırköy Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere maddi yar-
dımda bulunmak için numarası 14 haneden oluşan 
kartlar üretmiştir.

         

2 5 5 3 1 6 0 2 1 7 8 9 1 3

Bakırköy	Belediyesi
İSAMKART

Bu kartlara 250, 500, 750, 1000 ve 15000 TL yük-
lenmektedir.
• Bu kartlardaki 1'inci, 4'üncü, 6'ncı, ve 8'inci ha-

nelerindeki rakamların toplamının 5 ile bölümün-
den kalan 1 ise 250 TL, 2 ise 500 TL, 3 ise 750,  
4 ise 1000 TL ve tam bölünüyorsa 1500 TL yük-
lenmektedir.

• Ayrıca güvenlik için 10. ve 11. hanelerdeki ra-
kamların toplamının birler basamağı 2. haneye 
10'lar basamağı 5. haneye yazılmıştır. Bu rakam-
lar tutmaması durumunda kart işlem görmemek-
tedir.

38. 3 4 1 2 1 0 6 7 3 5 9 8 4 7 	 numaralı	
kartta	kaç	TL	yüklenmiştir?

A) 250 B) 500 C) 750 D) 1000 E) 1500

39. 1000	TL	lik	yükleme	yapılmış	olan	kartın	kart	nu-
marası	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) 5 6 0 8 1 3 3 4 2 8 8 4 5 1

B)  4 1 1 5 4 0 7 3 2 9 2 3 5 7

C)  9 5 2 7 1 3 0 5 1 9 6 2 1 0

D)  1 2 3 4 6 7 8 9 0 5 3 1 2 0

E)  4 3 2 1 1 7 4 2 6 8 7 3 9 8

40. 7 3 8 4 1 1 3 2 0 a b 6 7 8

Yukarıdaki	 kart	 çalışan	 bir	 kart	 olduğuna	 göre	 
(a,	b)	ikilisi	kaç	farklı	değer	alabilir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
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41.	ve	42.	soruları	aşağıda	verilen	bilgilere	göre	
cevaplayınız.

Hisse	Sahibi Yıllık	Gelir %	Payı
Burhan 500.000 ¨
Kamil 600.000 ¨
Aziz % 20

Cemil % 10
Murat % 15

I. Tablo

9°

Eğitim Yardımı
2. Grafik

Aziz

Yukarıdaki tablo ATOM AŞ hissedarlarının yıllık gelir 
ve gelirin % paylarının bir kısmını göstermektedir. 2. 
grafik hissedarlardan Aziz Bey'in sosyal sorumluluk 
çerçevesinde öğrencilere yaptığı eğitim yardımının, 
şirketin tüm gelirindeki payını göstermektedir.

41. Aziz Bey'in eğitim yardımı şirketin tüm gelirindeki pa-
yı 9° olarak verildiğine göre, Aziz	Bey	gelirinin	%	
kaçını	eğitim	yardımı	olarak	vermiştir?

A) 17,5 B) 12,5 C) 10 D) 9 E) 8

42. Burhan, Kamil ve Murat kendi gelirlerinin % 5'ini eği-
tim bursu olarak vermiştir. Cemil kendi gelirinin % 
x'ini burs için ayırdığında Burhan, Kamil ve Murat'ın 
toplam verdiği paranın % 25'inden 2500 ¨ fazla ayır-
mışsa x	kaçtır?

A) 20 B) 15 C) 12 D) 10 E) 8

43.	ve	44.	soruları	aşağıda	verilen	bilgilere	göre	
cevaplayınız.

Kenarlarındaki sayının1, iç bölgedeki bir sayının 
üstündeki satırda bulunan iki sayının toplamına eşit 
olan sayı örüntüsüyle oluşan üçgene Pascal Üçgeni 
denir.

1 →   1. satır
→   2. satır
→   3. satır
→   4. satır
→   5. satır

1 1
1 2 1

1 3 3 1
1 4 6

⁝

4 1

43. Pascal	Üçgeninin	12.	satırında	yer	alan	sayıların	
toplamı	kaçtır?

A) 256 B) 512 C) 1024 D) 2048 E) 4096

44. Pascal	Üçgeninin	ilk	n	satırında	kullanılan	sayıla-
rın	toplamı	kaçtır?

A) 2n–2 – 1 B) 2n–1 – 1 C) 2n – 1
 D) 2n+1 – 1 E) 2n+2 – 1
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45.	ve	46.	soruları	aşağıdaki	bilgilere	göre	ce-
vaplayınız.

5

10

15

20

4

9

14

19

3

8

13

18

2

7

12

17

1

6

11

16

1'den 20'ye kadar numaralandırılmış arabalar bulun-
maktadır.
Bu arabalar her turda aşağıda verilen kurallara göre 
ileri gidip geri gelmektedir.
• 1. turda tek numaralar ileri gitmektedir.
• 2. turda çift numaralar ileri gitmektedir.
• 3. turda 3'ün katı olan numaralar ileri gitmektedir.
• 4. turda asal numaralar ileri gitmektedir.
• 5. turda 5'in katı olan numaralar ileri gitmektedir.
• 5. turdan sonra ileri giden arabaların sıralaması 

başa dönmekte ve oyun bu şekilde devam et-
mektedir.

45. Buna	göre	5.	turun	sonunda	3	kez	ileri	giden	kaç	
araba	vardır?

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

46. İlk	5	tur	bitene	kadar	toplamda	kaç	araba	ileri	gi-
dip	geri	gelmiştir?

A) 20 B) 24 C) 38 D) 40 E) 42

47.	ve	48.	soruları	aşağıda	verilen	bilgilere	göre	
birbirinden	bağımsız	olarak	cevaplayınız.

1'den başlayarak numaralandırılmış bir trenin vagon-
larına aşağıdaki kurallara göre yolcular binmektedir.
• Her vagona en fazla o vagonun numarası kadar 

yolcu binebilmektedir.
• Trendeki vagonlar tam kapasite doluyken yolcu 

sayısı en fazla 210 olacaktır.
• Hiç bir vagon boş olmayacaktır.

47. İlk 15 vagona 132 yolcu binmeye çalışmıştır. Fakat 
vagonların toplam kapasitesi aşıldığı için sınırı aşan 
yolcular diğer vagonlara geçmek zorunda kalmıştır.
Buna	göre,	16.	vagona	en	 fazla	kaç	yolcu	bine-
bilir?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

48. 180 yolcu ile hareket eden trenin tam kapasite dolu 
vagon sayısı en çok x, en az y olduğuna göre, 
x	–	y	farkı	kaçtır?

A) 5 B) 17 C) 19 D) 11 E) 13
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49.	ve	50.	SORULARI	AŞAĞIDAKİ	BİLGİLERE	
GÖRE	BİRBİRİNDEN	BAĞIMSIZ	OLARAK	CE-
VAPLAYINIZ.

                

20

15
10
5

Ersin ve Ömer bir tahtaya yukarıdaki şekli çizerek 
aşağıdaki kurallara göre bir oyun oynamaya karar 
verirler.
• Her oyuncunun en fazla 4 tane ok atma hakkı 

vardır.
• En içteki daireye isabet ederse 20 puan, onun 

dışındaki 15 puan, onun dışındaki 10 puan ve en 
dıştaki ise 5 puandır.

• Yaptıkları atış dairelerin dışına gelirse, buna "ıs-
ka" deyip o ana kadar aldıkları puan sıfırlanacak 
ve elinde kalan okla atışlara devam edebilecek-
ler.

• En çok puanı toplayan oyuncu oyunu kazanır. 

49. Oyuna önce başlayan Ersin 1 ıska ve 35 puanla oyu-
nu bitirir. Ömer'in ise ilk atışı, Ersin'in ilk atışıyla aynı 
puandır. 
Ömer	sadece	2	ok	kullanarak	oyunu	kazandığına	
göre,	 Ersin'in	 isabet	 ettirdiği	 dairelerin	 toplamı	
aslında	kaçtır?

A) 35 B) 40 C) 45 D) 50  E) 55

50. Ersin hiç ıska yapmayarak 4 atışta toplam 45 puan 
almıştır. Yaptığı her atış bir önceki atışından ya daha 
az ya da aynı gelmiştir.
Buna	 göre	 Ersin	 kaç	 farklı	 şekilde	 atış	 yapmış	
olabilir?

A) 3 B) 4 C) 6 D) 8  E) 10

51.	ve	52.	soruları	aşağıda	verilen	bilgilere	göre	
cevaplayınız.

Bir dizüstü bilgisayarın bataryası, tamamen dolu 
iken;
• Sadece şarkı dinlerken 35 saatte;
• Sadece oyun oynarken 14 saatte;
• Sadece film izlerken 20 saatte tükenmektedir.

51. %	70'i	dolu	olan	bu	batarya	ile;	7	saat	film	izlenip,	
1	saat	şarkı	dinlenirse	kalan	batarya	ile	kaç	saat	
oyun	oynanabilir?

A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,5 E) 5,5

52. %	 40'ı	 boş	 olan	 batarya	 ile;	 kaç	 saat	 boyunca	
hem	şarkı	dinlenip	hem	oyun	oynanabilir?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10
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53. 4 cm
A B

Bir kenarı 4 cm olan eş düzgün altıgenlerden oluşan 
dizilimde taralı alanlar toplamı 88ñ3 cm2 olduğuna 
göre;
|AB|	uzunluğu	kaç	cm'dir?

A) 84 B) 88 C) 92 D) 96 E) 100

54. A

E
6

C

DB

    ABC bir üçgen,
    |DC| = 2.|BD|, 

    
A ABC
A ADE

2
1

=
^
^

h
h&

&

     |EC| = 6 cm
     |AE| = x

Verilenlere	göre	x	kaçtır?

A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24

55.  

Boyu eninin 2 katı uzunluğunda olan dikdörtgen şek-
lindeki üç karton yukarıda şekildeki gibi yanyana di-
zilerek oluşturulmuştur.
Şeklin	iki	noktası	arasındaki	uzaklık	en	fazla	ò29 
birim	olduğuna	göre,	şeklin	çevresi	kaç	birimdir?

A) 14 B) 13 C) 12 D) 12ñ5 E) 7ñ3

56. 

C C
D D

A A

K

B BB
1.	şekil 2.	şekil

r
α

1. şekilde verilen r birim yarıçaplı çember [CD] boyu-
na kesiliyor ve 2. şekil oluşturuluyor.
CD = r	 birim	olduğuna	göre	m(DéKB) = α	 kaç	
derecedir?

A) 45 B) 50 C) 60 D) 70 E) 75
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57. Aşağıda hacmi 27 m3 olan bir küp ve bu küpten 2 
m uzaklıkta bir x noktası ve 4 m uzaklıkta yere dik 
konumlu kamera direği yerleştiriliyor.

Kamera

x
2 m 4 m

Şekildeki direk üzerine x noktasını görecek biçimde 
bir kamera yerleştirilecektir.
Buna	göre	bu	kamera	yerden	en	az	kaç	metre	yu-
karıya	yerleştirilmelidir?

A) 12 B) 13,5 C) 14 D) 14,5 E) 15

58. 

A

B

C D

E

F

K α
ABCDE düzgün beşgen
[AE] ∩ [FC] = {K}
|AK| = |KE|
|CE| = |CF|
m(AéEF) = α

Buna	göre	α	kaç	derecedir?

A) 9 B) 15 C) 12 D) 18 E) 24

59.           

8 cm

30 cm

Boyacı Mehmet, yukarıdaki çapı 8 cm olan rulo fırça-
yı kullanarak bir odanın tavanını boyayacaktır.
Odanın	tavanı	17280	p	cm2	olduğuna	göre,	tava-
nın	tamamını	boyamak	için	rulonun	kaç	tur	dön-
mesi	gerekir?

A) 72 B) 74 C) 78 D) 80 E) 82

60. Buse çözemediği bir analitik geometri sorusunu 
çözebilmek için matematik defterini karıştırmış ve 
denklem konusunda şöyle bir not aldığını fark etmiş-
tir.

a1x + b1y + c1 = 0   
denklemleri için; ≠a

a
b
b

c
c

2
1

2
1

2
1=

a2x + b2y + c2 = 0

eşitlikleri sağlanıyorsa bu denklemlerle ifade edilen 
doğrular birbirine paraleldir.

Buse'nin çözemediği soru aşağıda verilmiştir.

Soru:
Analitik düzlemde verilen

d1: m
m

1
42

+
-c m.x + (8 – m)y – 6 = 0

d2: (m + 2)x + m3
8-` jy + 1 = 0

Doğruları	 birbirine	 paralel	 olduğuna	 göre	
m'nin	alabileceği	değerler	toplamı	kaçtır?

Buse	notlarını	dikkate	alarak	bu	soruyu	çözdü-
ğünde	 aşağıda	 seçenekleri	 verilen	 sorunun	 ce-
vabını	ne	seçmelidir?

A) 4
9-  B) 4

1-  C) 4
7  D) 4

23  E) 4
31
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DGS / SÖZEL SÖZEL YETENEK
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

1.	–	4.	SORULARDA,	BOŞLUĞU	ANLAM	BAKI-
MINDAN	EN	UYGUN	ŞEKİLDE	TAMAMLAYAN	
SEÇENEĞİ	BULUNUZ.

1. İnsanoğlu yanlışlarıyla var ve bizim insanları olduk-
ları gibi kabul etmemiz gerekir. Yanlış yapan herkesi 
hayatımızdan çıkarmış olsaydık -----.

A) yalnız olmak ne demek anlardık
B) ardımızda kimsemiz kalmazdı
C) daha huzurlu bir hayat sürerdik
D) sorunlardan uzaklaşırdık
E) yanlış yapmanın bizlere özgü olduğunu anlaya-

bilirdik

2. İnsanlar genellikle bildiği meyveleri  tüketmektedir. 
Bu da bize şunu gösteriyor ki -----. 

A) eski çağlardan beri bazı rahatsızlıkların tedavi-
sinde meyvelerden yararlanılıyor

B) sağlıklı beslenmede meyvelerin yararları yadsın-
mamalıdır

C) mevsimi dışında meyvelerin tüketilmemesi gere-
kir

D) anneler bu meyveleri püre haline getirip bebekle-
rine yedirmekte

E) beslenme alışkanlıkları öyle bir yerleşmiş ki bu-
nu kırmak oldukça zordur

3. Dilimizde bazı sözcükler ----- anlamlar kazanır. Me-
sela çoğu insan ‘’varoş’’ ----- gecekondu yerleşim 
birimi olarak bilir. Ancak varoş, şehir merkezinden 
uzak mahalle anlamına gelmektedir.

A) geniş - gibi
B) farklı – aslında
C) yanlış – duyunca
D) değişik – sözcüğünü
E) büyük – olunca

4. İyi bir romanda konu ile ----- bir olduğunu, başyapıt 
olan romanların ---- kaybetmeden başka dillere ----- 
anlayabiliriz.

A) biçemin-asıllarını-çevrilememelerinden
B) üslubun-inandırıcılıklarını-aktarılamamalarından
C) dilin-kalıcılığını-benzememelerinden
D) içeriğin-ününü-uyarlanamamalarından
E) kahramanların-değerlerini-uygulanamamalarından
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5.	–	8.	SORULARDA,	NUMARALANMIŞ	CÜM-
LELERDEN	 HANGİSİNİN	 PARÇANIN	 ANLAM	
BÜTÜNLÜĞÜNÜ	BOZDUĞUNU	BULUNUZ.

5. (I) İnsan hayatı boyunca yerinde sayamaz. (II) Olum-
lu veya olumsuz değişikliklere uğrar. (III) Bunun yanı 
sıra yerinde sayan insanlar da yok değildir. (IV) İn-
san kendini geliştirmek istiyorsa olduğu yerde say-
mamalıdır. (V) Böyle insanlar hayata tek bir nokta-
dan bakarlar. (VI) Diğer insanların fikirlerine yaşama 
hakkı tanımazlar ve kendi bencillikleri içerisinde ya-
şayıp giderler.

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

6. (I) Picasso, bir resmin insan üzerinde bıraktığı duy-
gusal ve düşünsel etkinin anlatılmasının çok zor ol-
duğunu vurgular ve "resim hissedilir" der. (II) Tıpkı 
bir kuş gördüğümüzde hissettiğimiz şeylere benzer 
bir durumu tarif eder. (III) Önemli olan resme bak-
mak değildir, resmi görmektir. (IV) Görüntülerin ken-
dine özgü bir dili olduğunu düşündüğümüzde bir kuş 
imgesinin bulunduğu mekana göre binlerce farklı 
duygu hissettireceği kesin. (V) Çevre kirliliğinden do-
layı tüyleri dökülmüş bir kuşa baktığımızda hissetti-
ğimiz şeylerle, özgürce ağaçların dallarında uçuşan 
kuşlara baktığımızda hissettiğimiz şeyler farklı farklı 
olacaktır.

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

7. (I) Çocuğa gerekli uykunun süresi çocuğun yaşına 
göre değişir. (II) Küçük çocukların uykuya daha çok 
ihtiyacı olur. (III) Yeni doğan bir bebeği düşündüğü-
müzde o, günde ortalama 15-16 saat uyur.(IV) Yaşı-
na girmeye başlayan bir bebek için ise bu süre yarı-
ya iner. (V) Sıcak yaz günlerinde doğan bebeklerin 
uyku düzeni hava sıcaklıklarından dolayı bozulabilir. 
(VI) Yaş ilerledikçe uykularının ritminde birçok deği-
şiklik görülür.

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

8. (I) Zaman dediğimiz şey üç evreli olarak bilinir: geç-
miş, şimdi ve gelecek. (II) Oysa "şimdi" diye bir za-
man dilimi yoktur. (III) Bu sözcük daha ağzımızdan 
çıktığı anda geçmişe aittir. (IV) Zaman tıpkı yaşam 
gibi asla geri gelmez. (V) İnsanlar olmayan bir "şim-
di" kavramını yaratarak yaşamak zorundadırlar.

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

9.	 –	 12.	 SORULARDAN	 ÇIKARILABİLECEK	
KESİN	YARGIYI	BULUNUZ.

9. Yazar, bu romanında da insanın hayati bir sorununa 
çözümler üretmeye çalışmış.

A) İnsan hayatını ele alan romanlar dikkat çekmek-
tedir.

B) Yazar, romanda hayati bir meseleye çözüm üret-
miştir.

C) Başka bir romanında da bir soruna çözümler 
üretmeye çalışmıştır yazar.

D) Yazar, toplum sorunlarını ele alan romanlar yaz-
mamıştır.

E) İnsanların hayati sorunlarına çözüm arayan ro-
manlara ihtiyaç duymakta okurlar.

10. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa, bir-
çok bilim adamına göre Dünya’daki ilk yerleşim yeri 
olarak kabul edilir.

A) Yeryüzünde insanların yerleşik hayata geçtikleri 
ilk yer Şanlıurfa’dır.

B) Şanlıurfa’nın ilk yerleşim yeri olmadığını düşü-
nen bilim adamları da vardır.

C) Dünya’daki ilk yerleşim yeri bizim ülkemiz sınırla-
rı içindedir.

D) Şanlıurfa tarihi geçmişinden dolayı Dünya’daki 
en önemli şehirlerden biridir.

E) Şanlıurfa yerleşik hayata ilk geçilen şehirlerden 
biridir.
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11. Eski cep telefonlarından farklı olarak birçok özelliği 
bünyesinde barındıran yeni cep telefonları telefonun 
kullanıcıya uyumlu olmasını sağlıyor.

A) Eski cep telefonları çok başarılı olamamıştır.
B) Telefon teknolojisindeki ilerleme şaşırtıcı nitelik-

tedir.
C) Yeni çıkan cep telefonları özelliklerinin artması 

nedeniyle çok pahalıdır.
D) Cep telefonu teknolojisi değişim içerisindedir.
E) Cep telefonu kullanan insanların beklentileri geli-

şim sayesinde karşılanmaktadır.

12. Fransa, yeni bir yarış otomobili tasarlayarak yarışla-
ra daha iddialı bir şekilde katılmaya karar verdi. 

A) Fransa önceki yarışlardaki başarısızlığını yen-
mek istemektedir.

B) Fransa yarışları kazanarak büyük ödülü almak 
istemektedir.

C) Fransa yarışlarda son dönemlerin en başarılı so-
nucunu elde etmeye çalışmaktadır.

D) Fransa kendinden daha emin bir şekilde yarışla-
ra katılacaktır.

E) Fransa ilk kez çok iddialı bir şekilde yarışlara ka-
tılacaktır.

13. I.    kendi ekseni etrafındaki 
II.  arka yüzünü hiç göstermez. 
III.  dönüş hızları eşit olduğundan 
IV.  bu biricik uydumuz 
V.  Ay’ın Dünya çevresindeki ile

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

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

14. I.    için yeni bir yöntem bulundu 
II.  akvaryumun su ve cam ağırlığını öğrenmek 
III.  milimetre cam ile yapılacağını hesaplamak 
IV.  veya yapmayı düşündüğümüz akvaryumun kaç 
V.  ve camları ne boyda kesmeniz gerektiğini bilmek 

Yukarıdaki	 sözler	 anlamlı	 ve	 kurallı	 bir	 cümle	
oluşturacak	şekilde	sıralandığında	hangisi	baş-
tan	üçüncü	olur?	

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

15. I.     Bu yapıtlar sanatçısının ilk yapıtı olmalıydı.
II.  Amaç genç yazarları özendirmekti.
III.  Akademi Edebiyat Ödülleri, 1979 yılında veril-

meye başlandı.
IV.  Aksi takdirde ödül alması söz konusu değildi.
V.  Ödüller şiir, hikaye, roman, deneme, inceleme, 

eleştiri, gezi ve çocuk edebiyatı dallarında ya-
yımlanmış ya da yayıma hazırlanmış yapıtlara 
veriliyordu. 

Yukarıdaki	 cümlelerden	 anlamlı	 bir	 bütün	 oluş-
turulmak	istense	hangisi	dördüncü	cümle	olur?

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

16. I.  Topluma ne kattığımıza bakmalıyız, sadece ken-
di hayatımıza değil.

II.  Her şey istenildiği gibi gittiğinde de hepimiz so-
rumluluğumuzu yerine getirdiğimizi düşünerek 
rahat rahat uyuyoruz. 

III.  Öğretmen çocuklarına iyi şeyler öğretmeye, 
ayakkabıcı iyi ayakkabılar yapmaya, polis işinde 
hata yapmamaya çalışıyor. 

IV.  Her insan bildiği ve görev olarak benimsediği işi 
en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. 

V. Bu yaptıklarımızın her şey olmadığını bilmeliyiz. 

Yukarıdaki	cümlelerden	anlamlı	bir	bütün	oluştu-
rulmak	istense	hangisi	ikinci	cümle	olur?

A) I       B) II       C) III      D) IV      E) V
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17.	–	19.	SORULARDA	NUMARALANDIRILMIŞ	
CÜMLELERİN	 ANLAMLI	 BİR	 BÜTÜN	 OLUŞ-
TURMASI	 İÇİN	 HANGİLERİNİN	 BİRBİRİYLE	
YER	DEĞİŞTİRMESİ	GEREKTİĞİNİ	BULUNUZ.

17. I.  Akdeniz ve Karadeniz kıyısındaki ormanlarımız-
da 1200 m'den 1600 m'ye kadar olan yerlerde 
yetişen çam ağacı 40 m kadar yükseklikte sağ-
lam bir ağaçtır. 

II. Çamın gayet kuvvetli kökleri gövdenin sağlamca 
yere tutunmasını sağlar ve civardaki bütün besin 
maddelerini sömürdüğü için yakınında pek bitki 
barınamaz. 

III. Gövdenin üzerinde kırmızı veya kahverengi ka-
buklar vardır, bu kabuğu sivri bir demirle oyarsak 
bir müddet sonra içinden hoş kokulu sarı yapış-
kan bir sıvı damlası çıkar ve bu, çamın reçinesi-
dir. 

IV. Reçinenin kokusu aynı zamanda böcekleri, si-
nekleri de uzaklaştırır.

V. Bitki bunu yarasını kapatmak, dış etmenlerden 
korumak için salgılar.

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

               D) III ve V    E) IV ve V

18. I.  Biberiye, Latincede deniz nemi anlamına gelen 
bir ballıbabagiller familyasındandır. 

II.  Biberiye bir bitki familyası olmaktan çok daha 
fazlasıdır. 

III.  Tüm Avrupa, Akdeniz ve de Ege Denizi kıyıla-
rında bol miktarda doğal koşullarda yetişebilen 
biberiyenin ülkemizdeki anavatanı Tarsus, İsken-
derun ve Adana olarak bilinir.

IV. Adından da anlaşılacağı üzere özellikle denize 
kıyısı olan bölgelerde yetişmektedir 

V.  Farklı aroması ve kokusuyla yemeklere ayrı bir 
lezzet katar.

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

            D) III ve IV    E) IV ve V

19. I.  Büyük usta sanatın bir okulu olduğuna inanmaz-
dı. 

II. Bundan dolayı sanat için toplumdan daha doğru 
bir akademi düşünülemez.

III. Kesinlikle haksız değildi çünkü okullar basmaka-
lıp bilgileri aktaran kurumlardır. 

IV. Kısacası okul, sanatta yapaylığı; toplum, doğallı-
ğı öğretir sanatçıya. 

V. ‘’Sanat, okullarda değil toplumda öğrenilir.’’ derdi. 

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

        D) III ve IV          E) IV ve V

20. ‘’Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır.’’ cümlesini	
söyleyen	 bir	 kişinin	 aşağıdakilerden	 hangisini	
söylemesi	beklenir?

A)  Sanat eserleri maddi kazanç elde etmek için üre-
tilmemelidir.

B)  Sanatı toplumu aydınlatmak adına kullanmak 
doğru değildir.

C)  Sanat belli bir ideolojiyi temsil etmemelidir.
D)  Sanatçıların iyi para kazanması için eserlerinin 

de kaliteli olması gerekir.
E)  Sanatçının sanatı geliştikçe maddi gücü de artar.



21 Diğer Sayfaya Geçiniz.

DGS / SÖZEL YETENEK ONLİNE DENEME

21. ‘’Kıyıyı kaybetmeyi göze alacak ki insan, yeni deniz-
ler keşfedebilsin.’’	 cümlesini	 savunan	 bir	 kişinin	
aşağıdaki	cümlelerden	hangisini	söylemesi	bek-
lenemez?

A)  İnsan, hayattaki her türlü zorluğu göze alabilme-
lidir.

B)  Riske girmek insanlara çok daha pahalıya mal 
olabilir.

C)  Başarıyı elde etmek isteyen kişi kaybetmekten 
yılmamalıdır.

D)  Amacımıza ulaşmak istiyorsak bazı fedakarlık-
lardan kaçınmamalıyız.

E)  Karşımıza zorluklar çıkacak ki bu zorlukları aşa-
bilmeyi öğrenip başarıya kavuşalım.

22. Yazıda konuşmamızın ateşini göremeyiz ve sesimi-
zi kağıt üzerinde gösteremeyiz. Kısaca konuştuğu-
muz gibi yazamayız. Konuşurken karşımızdakine 
başımızın, ellerimizin hareketleriyle, sesimizin türlü 
yükselmeleriyle veya alçalmalarıyla anlatabildiğimiz 
şeyleri yazı ile tam olarak anlatamaz, duyuramayız. 
Bir konferans düşünelim. Konuşmacının anlatacak-
larını yazıya döküp oradaki insanlara dağıttığımız 
vakit konunun insanlar üzerindeki etkisi fazla olma-
yacak ama zümreye hitap ederkenki tesiri çok daha 
kuvvetli olacaktır.
Yukarıdaki	paragrafta	anlatılmak	istenen	düşün-
ce	aşağıdakilerden	hangisidir?

A)  Anlatmak istediklerimizi her yolla rahat bir şekil-
de ifade edebilmeliyiz ki insanlar üzerindeki etki-
si kalıcı olsun.

B)  Duygu ve düşüncelerimizi ifade edebilmenin en 
iyi yolu konuşmaktır.

C)  Kişi ne anlatmak istiyorsa çekinmeden bunu ka-
leme alabilmelidir.

D)  Yazıyla ifade edilen düşünceler açık bir dille ifa-
de edildiği takdirde anlaşılır olabilir.

E)  Düşüncelerimizi kalıcı kılmak için sözle ifade et-
menin yanı sıra onları yazıya da dökmeliyiz.

23. Mutluluk denen kavram kişiden kişiye değişir. Biri-
nin mutlulukla karşıladığı bir olay başka birine hiçbir 
şey ifade etmeyebilir. Örneğin; çok sevdiği bir yaza-
rın yeni kitabını heyecanla bekleyen bir kişinin kitap 
çıktıktan sonraki mutluluğuna karşı bu durum, kitap 
okumayı sevmeyen biri için hiç de önemli değildir. 
Mutluluk kavramı insandan insana, gelişme koşulla-
rına, yaşam şartlarına ve beklentiye göre değişiyor.
Bu	parçada	asıl	anlatılmak	istenen	aşağıdakiler-
den	hangisidir?

A)  Mutluluğun kişiden kişiye değişmemesi gerektiği
B)  Bilgisiz insanların mutlu olamayacağı
C)  Kültürel farklılığı olan kişilerin de aynı olaylardan 

mutlu olabileceği
D)  İnsanların gerçek mutluluğu yakalayabilmesi için 

öncelikle ufak şeylerden mutlu olabilmeyi öğren-
mesi gerektiği

E)  Kişilerin ilgi alanlarına ve yaşam standartlarına 
göre mutluluk kavramlarının değiştiği

24. Toplumlardaki sevgi eksikliği büyük bir beladır. Sev-
gisizliğin yaşandığı toplumlarda göz göze gelmekten 
ve birbirlerine selam vermekten kaçınan, “Bana do-
kunmayan yılan bin yıl yaşasın” mantığıyla hareket 
eden, ihtiyaç içinde olana asla yardım etmeyen, ken-
di ihtiyaçlarını ve çıkarlarını daima ön planda tutan; 
bencil, hoş sohbetten uzak, donuk, robotlaşmış ve 
sevgiden olduğu gibi saygıdan da yoksun nesiller 
yetişir. İçinde bulunduğumuz zamanda hızla artan 
dejenerasyonun asıl kaynağı da toplumlarda yaşa-
nan bu sevgi eksikliğidir.
Yukarıdaki	 paragrafta	 anlatılmak	 istenen	 temel	
düşünce	aşağıdakilerden	hangisidir?

A)  Bozulmuş toplumların bu hale gelmesinin temel 
nedeni birbirlerine karşı sevgi beslememeleridir.

B)  Bir toplumda insanlar birbirini sevdiği sürece ge-
lişme görülür.

C)  Bir tanıdığımıza rastladığımızda ona en azından 
bir selam vermeliyiz.

D)  Kendi çıkarlarını öncelikli kılan kişi asla başarılı 
olamaz.

E)  Çocuklarımızı sevgiyle büyütmeliyiz ki onlar da 
başkalarına sevgi duyabilsin.
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25. Her toplumun geleneksel, yüzyıllardır sürdürdüğü 
sanatları vardır. Toplumlar bu alandaki sanatçılarını 
da destekleyerek bu sanatlarını yaşatırlar ve her ye-
ni sanatçı da daha önceki birikimle bu sanatları ge-
liştirir. Sanat, zamana ve toplumun değişimine, ge-
lişimine göre yeni anlayışlar geliştirerek üsluplaşır, 
yeni boyutlar, yeni sanatçılar kazanır. Bizim de ge-
leneksel sanatlarımız vardır: Tezyeni, Tezhip, Ebru, 
Minyatür, Hat… Osmanlı öncesinden alıp Osmanlı 
dönemimizde geliştirmişiz onları. Hat (yazı) sana-
tımızı düşünelim. Önce 6. yüzyılda “Zebed” yazısı 
vardı. 8. yüzyılda yerini “Küfi” yazısına bırakmıştı. 
10. yüzyılda “Sülüs” ve “Nesih” yazısı hakim oldu. 
Burada görüldüğü gibi zaman ve toplumun gelişimi, 
değişimi ile sanatçılar, sanatı elden ele geliştirerek 
yaşatmışlardır.
Yukarıdaki	paragrafta	anlatılmak	istenen	asıl	dü-
şünce	aşağıdakilerden	hangisidir?

A)  Toplumlar arasında sanat alanında etkileşimler 
söz konusudur.

B)  ‘’Hat’’ sanatı Osmanlı döneminde, ünlü hathatlar 
tarafından geliştirilmiştir.

C)  Sanatlar, toplumların kendi bünyesinde toplu-
mun değişimine ve zamana bağlı olarak gelişme 
gösterir.

D)  Toplumlar sanatçılarını maddi bakımdan destek-
lediği ölçüde sanatını geliştirebilir.

E)  İnsanların sanata olan ilgisi arttıkça sanat ala-
nında ilerleme kaydedilebilir.

26. Bazı milletlerin az gelişmişliğinin sebepleri incelen-
diğinde, insanlarının milli ve çağdaş ihtiyaçlara göre 
eğitilmemiş olduğu görülür. Bugün gelişmiş milletle-
re baktığımızda onların gücünün ekonomi, endüstri 
ve ticaretteki başarılarından çok eğitilmiş, vasıflı iş 
gücünden ileri geldiği görülür. Bu nedenle ki milletle-
rin maddi getirisi olan şeylere yatırım yapmaktan çok 
eğitime yatırım yapması gerekmektedir.
Böyle	düşünen	bir	yazara	göre	bir	milletin	geliş-
mesi	aşağıdakilerden	hangisine	bağlıdır?

A)  Milletlerle o milletlerin gelişmişliğine göre iletişim 
kurmasına

B)  Ticarette yeni atılımlar yapmasına
C)  Ekonomik alanda yapacakları devrimlere
D)  İnsanların eğitilmişlik seviyelerinin artmasına
E)  Sanayileşme hızının yükselmesine

27.	 –	 28.	 SORULARDA	 CÜMLELERDEN	 AN-
LAMLI	 BİR	 BÜTÜN	 OLUŞTURULABİLMESİ	
İÇİN	DOĞRU	SIRALAMANIN	HANGİSİ	OLDU-
ĞUNU	BULUNUZ.

27. I.  Karşılarına çıkan her türlü varlığı yok ederek iler-
leyen bu canlıların ön önemli özellikleri kolonide-
ki elemanların çoğunun kör olmasıdır.

II.  Koloniden daha ileriye giderek sürekli keşif ya-
par bu karıncalar.

III.  Bundan başka daha büyük ve iri çeneli karınca-
lar da ana kolun iki yanından ilerler.

IV.  Harekete geçen lejyoner karıncaların temel kolu 
küçük işçi karıncalardan oluşur.

V.  Tropik bölgelerde yaşayan lejyoner karıncalar 
göçebe canlılardır ve sürekli hareket ederler.

Yukarıdaki	 cümlelerden	 anlamlı	 bir	 paragraf	
oluşturulması	 için	 doğru	 sıralama	aşağıdakiler-
den	hangisidir?

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

28. I.  Baba da annesinin evinde kız kardeşlerinin ço-
cuklarına babalık görevi yapmaktadır.

II.  Bu ailede baba otoritesi yoktur.
III.  Kadınlarsa çocukların bakımı ve korunması iş-

levlerini yerine getirmekte, yiyecek hazırlamakta, 
yaralılara bakmakta, hayvan evcilleştirmekte ve 
ailenin geleceğiyle ilgilenmektedir.

IV.  Evin reisi kadının en büyük erkek kardeşi, yani 
çocukların dayısıdır.

V.  Anaerkil aile, avcılık ve toplayıcılıkla geçinen 
toplumlarda toprağa yerleşmeyle birlikte ortaya 
çıkan bir aile türüdür ve erkekler çoğunlukla av-
cılıkla uğraşırlar.

Yukarıdaki	 cümlelerden	 anlamlı	 bir	 paragraf	
oluşturulmak	 istense	 sıralama	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

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



23 Diğer Sayfaya Geçiniz.

DGS / SÖZEL YETENEK ONLİNE DENEME

29. Genellikle doğa ve insan iç içedir Bedri Rahmi’nin şi-
irlerinde. Belirgin özelliklerinden biri de betimlemele-
ridir. Çok değişik betimlemeler yapmayı sevdiği için 
renkleri ve belirleyici sıfatları fazlaca kullanır. Top-
lumsal temaları işlerken yergi ve alay ögelerinden 
yararlandığı görülür. Onun için önemli olan faydalı 
olurken güzel olanı da kaçırmamaktır. Kısaca güzel 
olan faydalıya dönüşmelidir şiirlerde. Bunun yanı 
sıra bu birleşimi yakalarken türkü tadında yazar şi-
irlerini.
Yukarıdaki	paragrafta	Bedri	Rahmi’nin	şiirleriyle	
ilgili	aşağıdakilerden	hangisine	değinilmemiştir?

A)  Şiirlerinde tasvire oldukça yer verdiğine
B)  Şiirlerinde toplumsal konuları işlediğine
C)  Şiirlerinde hiciv ögesinin bulunduğuna
D)  Şiirlerinin türkü haline getirildiğine
E) Şiirlerinde toplumu aydınlatırken güzelden de 

vazgeçmediğine

30. Günümüzde çoğu insan değerli işler yapmadan 
popüler olabilmenin peşinde. Böylelikle saygınlık 
kazanmak istiyorlar. Aslında bu tarz insanlara cesa-
reti bizler veriyoruz. Örneğin, sözlerinde hiçbir an-
lam bulunmayan bir şarkıyı sırf hareketli diye birçok 
yerde işitebiliyoruz veya hiçbir edebi değeri bulun-
mayan bir eseri sadece konusu dikkat çektiğinden 
okuyabiliyoruz. Biz toplum olarak böyle durumlarda 
kalite aramalıyız ve bu insanlara önemli olanın anlık 
başarılar olmadığını; bu başarıların daimi olması ge-
rektiğini göstermeliyiz.
Bu	paragrafta	aşağıdakilerden	hangisine	değinil-
memiştir?

A)  Önemli olanın başarının devamlılığı olduğuna
B)  Değersiz işler yapan insanlara prim kazandırdı-

ğımıza
C)  Bir eserin kalıcı olabilmesi için sadece konunun 

çekiciliğinin yeterli olmadığına
D)  Başarının daimi olabilmesinin kolay bir iş olmadı-

ğına
E)  Kalıcı olabilmek için değerli eserler vermek ge-

rektiğine

31. İlk çağlarda insanlar, hayvanlardan korkuyorlardı. 
Hayvanlardan korunmak için evlerini dağların ya-
maçlarına, kayalıklara kuruyorlardı. Zamanla insan-
lar hayvanlara yaklaştılar. İnsanlar daha ilk çağda 
kedi, köpek, at, koyun, sığır, keçi gibi hayvanları 
evcilleştirdiler. Evcilleşen hayvanlar, insanların yar-
dımcısı oldu. Hayvanların sahiplerine bağlılıkları, 
hayvan sevgisinin doğup büyümesine yardımcı oldu. 
Hayvanları seven insanlar, hayvan hastalıklarını iyi-
leştirmek için çalıştılar. Bugün uygar ülkelerde hay-
van hastaneleri bulunmakta ve veterinerler hayvan 
hastalıklarını belirleyip bunun üzerinde çalışmalar 
yapmakta.
Yukarıdaki	paragrafta	aşağıdakilerden	hangisine	
değinilmemiştir?

A)  İnsanların, hayvanların birçok şeyinden fayda-
landıklarına

B)  İlk çağlarda insanların hayvanlara olan bakış 
açılarına

C)  Bazı hayvanları evcilleştirdiklerine
D)  İnsanlarda hayvan sevgisinin oluştuğuna
E)  Hayvan hastalıklarıyla mücadele edildiğine

32. Konuşanlarının sayısı bakımından Türkçe dünyada 
5. sıradadır. Yapı bakımından dünya dilleri arasında 
sondan eklemeli denilen "agglutinant" diller arasında 
yer alır. Ural-Altay dillerinin en önde gelen örneğidir. 
Kendine özgü eylem düzeni ve biçim yapısı Hint-
Avrupa dillerinden büyük ölçüde ayrılır. Bilinmeyen 
zamanlardan günümüze dek temel yapısını koruya-
rak gelmiştir. Sözgelimi Fransızca veya İngilizcenin 
uğradığı özgün yapıyı bozan ağır dış etkiler Türkçeyi 
sarsmamıştır. Buna karşılık söz dağarcığı yüzyıllar 
boyunca karşılaştığı çeşitli dillerden aldığı yabancı 
sözcüklerle dolmuştur. Bu durum kimilerince zengin-
lik kimilerince de yetersizlik olarak yorumlanmıştır.
Yukarıdaki	paragrafta	"Türkçe"	ile	ilgili	aşağıdaki-
lerden	hangisine	değinilmemiştir?

A)  Yapı bakımından nasıl bir dil olduğuna
B)  Yabancı dillerden sözcükleri bünyesinde barın-

dırdığına
C)  Kendine özgü yapısının hiç değişmediğine
D)  Hangi dil ailesine bağlı olduğuna
E)  Köklerden yeni birçok sözcük türetildiğine 
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33. Astroloji insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihçilerin 
araştırmalarına göre farklı uygarlıklar birbirlerinden 
bağımsız olarak astroloji ile ilgilenmişlerdir. Aşağı 
yukarı bütün büyük uygarlıklar astroloji ile ilgilendik-
lerini açıklayan kanıtlar bırakmışlardır. Babil, Mısır, 
Hint, Çin, Maya, Yunan, Roma ve Arap uygarlıkları 
bunlar arasındadır. İlk astrologların kimler oldukla-
rını bilmiyoruz, fakat bulduklarını ilk kaydeden Kal-
delilerdir. MÖ 3000 yılında Kaldeliler (şimdiki Irak) 
astrolojinin bilinen en özgün şekillerinden birini or-
taya çıkarmışlardır. Bazı uzmanlar astrolojiye ait 
ilk kayıtların MÖ 5800 yılına kadar gittiğini belirti-
yorlar. Maya uygarlığı, Hindistan ve Çin MÖ 2000 
yılında astroloji bilimini kullanıyorlardı. Pitagoras ve 
Plato'nun yazılarında MÖ 500 yıllarında eski Yunan-
lılarda astrolojinin varlığından bahsedilmektedir. Ku-
zey Afrika'daki ve Doğu Akdeniz'deki Araplar da MS 
8. yüzyılda astrolojiyi kullanıyorlardı. MS (805-85) 
yılları arasında yaşamış olan Albumasur ya da diğer 
adıyla Abu Maaschar'ın yazmış olduğu "Introductori-
um in Astronomiam" adlı eserle astroloji Orta Çağ’da 
yeniden önem kazanmıştır.
Bu	paragrafta	aşağıdakilerden	hangisine	değinil-
memiştir?

A)  Çoğu uygarlığın astroloji ile ilgilendiğine
B)  Astrolojinin oldukça eski bir tarihi olduğuna
C)  İlk astrologların Kaldeli olduğuna
D)  Eski Yunanlılarda da astrolojinin var olduğuna
E)  Astrolojinin Orta Çağ’da önem kazandığına
   

34. (I) Hikayesi olan, bir yerde başlayıp bir yerde biten 
şiire karşıyım. (II) Bu, bana şiirin dışında bir olay an-
latmak gibi görünüyor. (III) Bir hikayeniz varsa onu 
yazacaksınız, şiirde olay anlatmayacaksınız. (IV) 
Geçmişteki birçok usta, şiiri şiirlikten uzaklaştırmış. 
(V) Onlar şiiri düz yazı kıvamına getirmeye çalışmış 
ama yine de ben şiirin şiirken daha güzel olduğunu 
düşünüyorum. 
Bu	parçada	numaralanmış	cümlelerle	ilgili	aşağı-
dakilerden	hangisi	yanlıştır?	

A)  I. cümlede, şairin karşı çıktığı şiir şekli belirtilmiş-
tir. 

B)  II. cümlede, öykülü şiirin, şiirden farklı göründüğü 
anlatılmıştır. 

C)  III. cümlede, her sanatçının öykü yazması gerek-
tiği söylenmiştir. 

D)  IV. cümlede, önemli şairlerin, şiiri özelliklerinden 
uzaklaştırdığı belirtilmiştir. 

E)  V. cümlede, şiirin klasik biçimiyle daha güzel ol-
duğu anlatılmıştır.

35. Güzellik duygusu her medeniyet ve kültürde farklı-
dır. Öz, içerik, şekil, genel yöneliş ve tavır, yaklaşım 
tarzı, diğerlerinden yararlanma fakat ilhamını ken-
dinden alma, kendine özgü algılama ve aktarma ba-
kımlarından her medeniyet farklı bir güzellik ideası 
ortaya koyar.
Yukarıdaki	parçada	altı	çizili	sözle	anlatılmak	is-
tenen	aşağıdakilerden	hangisidir?

A)  Anlatılanları duru bir şekilde ifade etme
B)  Açık, anlaşılır bir dille ifade etme
C)  Özgür bir biçimde yazma
D)  İçeriği ilginç yazılar yazma
E)  Özgün bir biçimde yazma
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36. Bir gazetede köşe yazarı her gün yazı yazıyorsa 
okuyucusunun karşısına bir sinema artistinin seyir-
cinin karşısına çıktığı gibi çıkıyordur. Aradaki tek 
fark sinema artistinin her gün aynı senaryoyla se-
yirci karşısına çıkmasıdır. Köşe yazarı ise her gün 
yeni bir senaryo türetmek zorundadır. Aktör en kötü 
gününde komedi, en mutlu gününde dram oynamak 
zorunda kalabilirken köşe yazarı içinde bulunduğu 
ruh halini günü gününe yazısında hissettirebilme öz-
gürlüğüne sahiptir.
Bu	parçada	aşağıdaki	düşünceyi	geliştirme	yol-
larından	hangisine	başvurulmuştur?

A)  Açıklama
B)  Karşılaştırma
C)  Örnekleme
D)  Tanık gösterme
E)  Tartışma

37. Yeri geldikçe eski ve zengin diye övündüğümüze 
bakmayın, biz geçmişimizi doğru dürüst bilmeyiz bi-
le. En aydınlık olması gereken yakın tarihimiz dahi 
anlaşılmaz derecede gölgeli. Halbuki ----. 
Bu	parçanın	sonunda	düşüncenin	akışına	uygun	
olarak	aşağıdakilerden	hangisi	getirilmelidir?	

A)  yakın tarihimizde şiirin imkanları çok daha farklı-
dır 

B)  ayrıntılarını bilmediğimiz geçmiş, bizim değildir 
C)  beş bin yıllık bir kültürün ulaştığı nokta bu değildir 
D)  kısa sürede yayımlanan romanlar da aynı kültür-

süzlüğü anlatıyor 
E)  yakın tarihimizin tüm karanlık noktaları bu kitapta 

açıklanmıştır

38. Elbette ki ben de hayatımdan parçalar sunuyorum 
romanlarımda. Ancak ben bazı romancılar gibi oku-
duğum romanlarımda aynaya bakarcasına kendimi 
görmüyorum. Birçok kişinin kendinden bir parça ya-
kalamasını sağlamaya çalışıyorum. Kimi gözlerini, 
kimi dudaklarını, kimi saçlarını görür romanlarımda. 
Hiç kimsenin tamamen kendini bulması mümkün de-
ğildir.
Yukarıdaki	 paragrafta	 yazar,	 aşağıdaki	 sorular-
dan	hangisine	cevap	vermektedir?

A)  Romanlarınızda genel olarak hangi konuları işli-
yorsunuz?

B)  Sizin, romanlarınızda toplumu aydınlatmaya ça-
lışma gibi bir çabanız var mı?

C)  Romanlarınızı yazarken kişilerinizi belli bir züm-
reden mi seçiyorsunuz?

D)  Romanlarınızda, okuyucular kendilerini ve sizi 
bulabiliyorlar mı?

E)  Yazmaya başladığınız andan itibaren yapmama-
ya özen gösterdiğiniz şeyler var mıdır?

39. Turizm bir ülkenin milli değerlerinden biridir. (I) Ülke 
dışından veya ülke içinden insan gruplarının tarihi, 
sosyal, kültürel ve doğal açıdan önem taşıyan bir 
bölgeye yaptıkları geziye ve bu geziden ortaya çıkan 
potansiyele genel olarak turizm denir.(II) Yurt dışın-
dan gelenler dış turizm, yurt içinden gelenler ise iç 
turizmi oluşturur.(III) Deniz, kum ve plajlarının güzel-
liğinden dolayı Antalya ve Muğla illerimiz, en önemli 
tatil turizmi bölgelerimizdir. (IV) Gerek yurt dışından, 
gerekse yurt içinden birçok insan tatillerini geçirmek 
üzere bu ve bunun gibi yörelerimize giderler. (V) İs-
tanbul ise kültür turizmi açısından en önemli ilimizdir 
ve birçok yabancı turist İstanbul'a gelerek tarihi yer-
leri gezerler.
Yukarıdaki	 parça	 iki	 paragrafa	 ayrılmak	 istense	
ikinci	paragraf	hangi	cümleyle	başlar?

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



26

DGS / SÖZEL YETENEK ONLİNE DENEME

40. İnsanların en eski çağlardan beri kullandıkları an-
latım aracı olan resim, Türkler tarafından da kulla-
nılmıştır. Orta Asya'nın bozkırlarında yaşayan Türk 
boylarının, ele aldığı konulardan dolayı "hayvan 
üslubu" olarak adlandırılan resimler yapmışlardır. 
İslamiyet benimsendikten sonra dinsel yasaklar ne-
deniyle betimleyici resim daha az kullanılmış, onun 
yerine süsleyici resim sanatları gelişmiştir. Bu ne-
denle Türk resim sanatı denince daha çok Batı etkisi 
altında gelişen ve betimleyici yanı da olan çağdaş 
resim sanatı anlaşılır. Yine de daha önceki dönem-
lerden kalan bazı yapıtların resim sanatı içinde sayı-
labileceği unutulmamalıdır. Az sayıda da olsa Ana-
dolu Selçukluları'ndan bazı yapıtlar kalmıştır. Bunlar 
kabartmalar, çini üstüne yapılan çizimler biçiminde-
dir. Osmanlı döneminde de yoğun bir minyatür ça-
lışması gözlenir. Fatih Sultan Mehmed döneminde 
Batı’dan ressamların getirtilerek padişahın ve aile-
sinden kişilerin resimlerinin yaptırıldığı bilinmektedir. 
Osmanlı sanatçılar da İtalya'ya gönderilmiştir. Bu tür 
girişimler daha sonraki dönemlerde yinelenmemiş, 
kendine özgü kuralları olan minyatür sanatı sürdü-
rülmüştür. Elyazması kitapların resimlendirilmesinde 
kullanılan minyatürlerin betimlemeci yanı da vardır. 
Bu sanatta gerçekçi olmaktan çok simgesel anlatım-
lar önemlidir.
Bu	paragrafta	aşağıdakilerden	hangisine	değinil-
memiştir?

A)  Türklerde ‘’hayvan üslubu’’ olarak adlandırılan 
resimler yapıldığına

B)  İslamiyet ile birlikte resim sanatına yasaklar gel-
diğine

C)  Türk resim sanatının Batı etkisinde geliştiğine
D)  Osmanlı döneminde minyatür sanatının önemli 

olduğuna
E)  Önceki dönemlerden hiçbir yapıtın günümüze 

ulaşmadığına 

41.	–	42.	SORULARI	AŞAĞIDAKİ	PARAGRAFA	
GÖRE	CEVAPLAYINIZ.

Güneş ışınlarından yeterince faydalanmalı insan 
çünkü bu ışınlarda kemiklerin güçlenmesine fayda-
sı olan D vitamini vardır. On dakika güneş ışığında 
kalmak vücudun D vitamini ihtiyacını önemli ölçüde 
karşılar. Ancak uzun süre bu ışınlara maruz kalmak 
ciddi zararlı etkilere neden olur. Bunlardan biri gözle-
rimize verdiği zarardır. Rahatsız olmasak dahi güneş 
gözlüğü kullanmalıyız. Tabii bu gözlüklerin kalitesi 
de onların ışığı kırma gücüyle doğru orantılı. Bir di-
ğer zararı ise cilde oluyor. UV ışınlarının cilt üzerinde 
alerjik reaksiyonlara hatta cilt kanserine neden oldu-
ğu ve bundan korunmak için direkt bu ışınlara maruz 
kalınmaması, güneş koruyucularla cildin korunması 
ve uygun kıyafetlerin giyilmesi gerektiği dermatolog-
lar tarafından her seferinde ifade ediliyor.

41. Yukarıdaki	parçada	vurgulanmak	istenen	düşün-
ce	aşağıdakilerden	hangisidir?

A)  Güneş ışınlarının zararlı etkileri olduğu ve bun-
lardan korunmak için önlemler alınması gerektiği

B)  Sıcak günlerde güneş ışınlarının zararlı etkileri-
nin daha da arttığı

C)  Güneş ışınlarından korunmak için kıyafetlerimi-
zin açık renk olması gerektiği

D)  Yaz aylarının kış aylarına oranla insan üzerinde 
zararlı etkileri olduğu

E)  Güneş ışınlarının faydasının da olduğu                                   

42. Yukarıdaki	parçadan	aşağıdakilerden	hangisi	çı-
karılamaz?

A)  Güneş ışınlarının ciddi sağlık sorunlarına sebep 
olduğu

B)  Güneşli havalarda güneş gözlüğü kullanılması 
gerektiği

C)  Güneş ışınlarının verdiği zararlara karşı doktor-
ların uyardığı

D)  Güneş ışınlarının yoğun olduğu vakitlerde dışarı 
çıkılmaması gerektiği

E) Güneş gözlüklerinin kalitesinin korunmada çok 
önemli olduğu
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43.	–	44.	SORULARI	AŞAĞIDAKİ	PARAGRAFA	
GÖRE	CEVAPLAYINIZ.

Günümüzde dilimizin yanlış kullanımı oldukça arttı. 
(I) Doğru olduğuna emin olduğumuz sözcüklerin da-
hi yazımına kılavuzdan bakma gereği duyuyoruz. (II) 
Reklam panolarında, tabelalarda ve sosyal medya-
da kullanılan yanlış yazımların buna sebep olduğu 
aşikar. (III) Bu tip hatalar yalnız bizim dilimizde değil 
diğer dillerde de yapılmaktadır. (IV) Örneğin ''kuru 
yemiş'' sözcüğü birçok tabelada bitişik yazılmasına 
karşın ayrı yazılan bir sözcüktür. ''Sever'' sözcüğü 
kendinden önceki bir adla bitişik yazılması gerekir-
ken ayrı yazılması gerekirmiş gibi hatalı yazılan söz-
cüklerden biridir. (V) Bu tip yanlışlıkların düzeltilmesi 
için toplumun her kesiminden insanın bir çaba içeri-
sinde olması gerekir.

43. Bu	parçada	asıl	anlatılmak	istenen	düşünce	aşa-
ğıdakilerden	hangisidir?

A)  Dildeki yanlış kullanımların toplumsal bir sorun 
olduğunun farkına varılıp milletçe bu sorunların 
giderilmesi için çalışılması gerekmektedir.

B)  Yazımına emin olamadığımız sözcüklerin doğru 
kullanımıyla ilgili başvurmamız gereken tek kay-
nak Yazım Kılavuzu olmalıdır.

C)  Dildeki yanlışlıklar ancak uzun süreli bir çalışma 
sonucunda "düzeltilebilir.

D)  Sosyal medyada sözcüklerin doğru kullanımına 
dikkat edilirse toplum da yanlışlarını düzeltme 
imkanı bulur.

E)  Sosyal hayata yönelik sözcüklerin kullanımıyla 
ilgili ayrı bir kılavuzun olması gerekmektedir.

44. Yukarıdaki	 numaralandırılmış	 cümlelerden	 han-
gisi	düşüncenin	akışını	bozmaktadır?

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

45.	–	47.	SORULARI	AŞAĞIDAKİ	PARAGRAFA	
GÖRE	CEVAPLAYINIZ.

Ağızdan ağıza yayılan aşk hikayeleri vardır. Küçük-
lüğümüzden beri düşmez dillerden. Çocuklarına bu 
aşıkların isimlerini koyanlar olur. Belki aşklarını sev-
diklerinden belki de çocuklarının da aşklarının büyük 
olmasını dilediklerinden. Kültürümüz, karakterimiz 
gereği çok bağlıyız duygulara; aşka, umuda, sevgi-
ye, şevkate, en imkansız görüneni bile oldurmaya ça-
lışmaya. Bu yüzdendir belki şairlerimizin çok sayıda 
olması. Fakat bir ayrıntı daha var gözden kaçırılan: 
Çoğu şairi şair yapan kavuşamadığı aşklardır. Aşk-
ların ulaşılmazlığını kağıda döker onlar. Ekmeklerini 
hüzünden çıkarırlar sabırla. Türk şiirinin tartışmasız 
en büyük şairlerinden biri olan Nazım Hikmet'in aşk-
ları da şiirleri kadar ölümsüz. Hapis yılları boyunca 
sadece birkaç kez görüştüğü Piraye’yle olan ilişkisi 
de anlatılacak türden. Nazım Hikmet’in en güzel aşk 
şiirlerini yazdığı, en uzun süre evli kaldığı kadındı 
Piraye. 1933’ten 1950’ye kadar on yedi yıl boyunca 
kendisine yazdığı mektupları, Piraye bir tahta bavul-
da sakladı. Hiç kavuşamayan, sadece mektuplarla 
yıllar yılı süren bu aşk yazdırmıştı Nazım'a çoğu has-
ret kokan şiirlerini.

45. Bu	parçaya	göre;
I.  bütün şairlerin onu eserlerinde en az bir kez konu 

etmesi
II.  toplum olarak ona ne kadar önem verdiğimiz
III.  sevgiliye kavuşulamadığı zaman daha başarılı 

şiirler ortaya çıkarması
belirlemelerinden	hangisi	 ya	 da	hangileri	 ''aşk''	
ile	ilgili	çıkarılabilecek	bir	sonuçtur?

A) Yalnız I B) Yalnız II         C) Yalnız III

   D) I ve II  E) II ve III
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46. Bu	parça	ile	ilgili	aşağıda	verilenlerden	hangisi-
ne	ulaşılamaz?

A)  Nazım'ın birden fazla kez evlendiğine
B)  Birçok şairin geçimlerini duygularıyla sağladıkla-

rına
C)  Piraye'nin Nazım' ı yılda birkaç kez görebildiğine
D)  Aşk hikayelerinin insanların hayatlarında ne ka-

dar etkili olduğuna
E)  Nazım'ın, aşkını sadece şiirle değil düzyazıyla 

da anlattığına

47. Bu	parçanın	anlatımında	aşağıdakilerden	hangi-
sine	başvurulmuştur?

A)  Açıklama - örnekleme
B)  Betimleme - karşılaştırma
C)  Açıklama - tanık gösterme
D)  Tartışma - örnekleme
E)  Tartışma – karşılaştırma

48.	–	49.	SORULARI	AŞAĞIDAKİ	PARAGRAFA	
GÖRE	CEVAPLAYINIZ.

Arkeoloji bir bilim dalıdır ve kazı yardımıyla tarihe 
yardımcı olur. Ülkemizde bir hayli gelişmesi gereken 
bu bilim dalı hak ettiği yerde bulunmamaktadır. İki 
imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul ve sayısız 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Anadolu bel-
ki de başka ülkelerde olmayan bir arkeoloji potansi-
yelini barındırmaktadır bünyesinde. Ancak nedense 
biz toplum olarak tarihin bu en yakın dostuna pek ilgi 
duymamışızdır. Osmanlı Dönemi’nde Mısır, Sultan 
Selim’in fethiyle ele geçmiştir ama bunun dışında bir 
önem arz etmemiştir. Oysa orada piramitlerin gizemi 
ve hiyeroglif yazısı gibi birçok bilinmeyen şeyi açığa 
kavuşturmak için çalışmalar yapılabilirdi. Ancak bu-
gün, Mısır hakkında bildiğimiz her şey Napolyon’un 
Mısır’a yaptığı sefer sonucu bilinmektedir.

48. Bu	parçaya	göre	arkeoloji	ile	ilgili	olarak
I.  Arkeolojik olarak Mısır kadar zengin bir ülke ol-

duğumuz
II.  Arkeolojinin, tarihi öğrenmedeki önemi
III.  Tarihten bu yana arkeolojiye pek önem vermedi-

ğimiz
belirlemelerinden	hangileri	söylenebilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II           C) Yalnız III

    D) II ve III              E) I, II ve III

49. Bu	 parçada	 aşağıdakilerden	 hangisinden	 asıl	
olarak	şikayet	edilmektedir?

A)  Mısır’ın fethinden sonra orada arkeolojik çalış-
maların yapılmamasından

B)  Bizim değil Napolyon’un Mısır hakkındaki ger-
çekleri aydınlığa kavuşturmasından

C)  Ülkemizin arkeolojik bakımdan zengin olmasına 
karşın bu bilime olan yabancılıktan

D)  Ülkemizde arkeolojinin öneminin diğer ülkeler-
den az olmasından

E)  Ülkemizdeki diğer yerlerin İstanbul kadar arkeo-
lojik potansiyele sahip olamamasından
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50.	–	52.	SORULARI	AŞAĞIDAKİ	PARAGRAFA	
GÖRE	CEVAPLAYINIZ.

Kas zayıflığının neden olduğu en büyük problem ki-
şinin aktivite ve fonksiyonlarını yerine getirme yete-
neğindeki kayıplardır. (I) Kalça çevresindeki kasların 
ilerleyici zayıflığı yerden kalkma, yürüme ve merdi-
ven inip çıkma gibi pek çok fonksiyonel aktivitede 
yetersizlik geliştirerek kişinin yaşam kalitesini ve ba-
ğımsızlık düzeyini olumsuz yönde etkilemektedir. (II) 
Tedavide en etkili yöntem egzersizdir. (III) İlerleyici 
ve yaygın kas zayıflığı sonucunda vücut düzgünlüğü 
bozulabilir, özellikle de eklem çevresindeki kaslarda 
oluşan kuvvet dengesizliği nedeniyle bazı kaslarda 
kısalma ve buna bağlı olarak sıklıkla ayak bileği, diz 
ve kalça eklem hareketlerinde kısıtlanmalar meyda-
na gelebilir. (IV) Gövde kaslarındaki zayıflığın artma-
sının nedeni, çocukken desteksiz olarak bir tarafa 
yığılıp oturulmasından dolayı omurgada oluşan skol-
yoz adı verilen eğriliklerdir. (V) Yürüme yeteneğini 
kaybeden hastaların uzun süre aynı pozisyonda kal-
masına bağlı olarak bu kısıtlanmalar ve omurgadaki 
eğrilik hızla ilerler.

50. Bu	parçanın	anlam	akışını	bozan	cümle	aşağıda-
kilerden	hangisidir?

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

51. Parçada	 numaralandırılmış	 cümlelerden han-
gisinden sonra düşüncenin akışına göre ‘’Böylece 
sonunda bükülme tarzında kalıcı şekil bozuklukları 
oluşabilir.’’ cümlesi	getirilebilir?

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

52. Bu	parça	 ile	 ilgili	numaralandırılmış	cümlelerde	
verilen	bilgilerden	hangisi	yanlıştır?

A)  I.cümlede kas zayıflığının kişinin yaşam kalitesi-
ni olumsuz etkilediğinden bahsedilmektedir.

B)  II.cümlede egzersiz yapmanın kas zayıflığının 
tedavisindeki tek etkili yöntem olduğu belirtil-
mektedir.

C)  III.cümlede kas zayıflığının vücutta meydana ge-
tirdiği hasardan söz edilmektedir.

D)  IV.cümlede kas zayıflığın ilerleme nedeni belirtil-
mektedir.

E)  V.cümlede omurgadaki eğriliğin hastaların yürü-
yememesinden kaynaklı uzun süre aynı pozis-
yonda kalmaları olduğu vurgulanmaktadır.

53.	–	56.	SORULARI	SORULARI	AŞAĞIDA	VE-
RİLEN	BİLGİLERE	GÖRE	CEVAPLAYINIZ

Tasarı Eğitim Kurumlarında matematik derslerine gi-
ren Engin Öğretmen cumartesi günü DGS-1, 2, 3, 4, 
5, 6 şeklinde numaralandırılmış altı sınıfa birer saat-
ten etüt yapmıştır. Öğretmenin derslere giriş sırası 
ile ilgili bilinenler şu şekildedir:

• DGS-2 ile DGS-4 sınıflarına art arda saatlerde 
etüt yapmıştır.

• DGS-3 sınıfına DGS-5 sınıfından sonra etüt yap-
mıştır.

• DGS-6 sınıfına dördüncü saat etüt yapmıştır.
• DGS-1 sınıfına DGS-2 sınıfından önce etüt yap-

mıştır.

53. Verilen	bilgilere	göre	aşağıdakilerden	hangisi	ke-
sinlikle	yanlıştır?

A)  DGS-1 sınıfına ilk saat girmiştir.
B)  DGS-5 sınıfına ilk saat girmiştir.
C)  DGS-2 sınıfına ikinci saat girmiştir.
D)  DGS-3 sınıfına beşinci saat girmiştir.
E)  DGS-4 sınıfına son saat girmiştir.

54. Engin	Öğretmen	DGS-1	sınıfına
I.  birinci
II.  üçüncü
III.  beşinci

saatlerden	hangisinde	girmiş	olabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II          C) I ve II

           D) II ve III            E) I, II ve III

55. Verilen	bilgilere	göre	aşağıdakilerden	hangisi	ke-
sinlikle	doğrudur?

A)  DGS-2 sınıfına DGS-3 sınıfından önce girmiştir.
B)  DGS-3 sınıfına DGS-6 sınıfından önce girmiştir.
C)  DGS-4 sınıfına DGS-5 sınıfından önce girmiştir.
D)  DGS-5 sınıfına DGS-1 sınıfından sonra girmiştir.
E)  DGS-6 sınıfına DGS-1 sınıfından sonra girmiştir.
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56. Engin	Öğretmen	DGS-3	sınıfına	ikinci	saat	girdiy-
se	aşağıdakilerden	hangisi	kesinlikle	doğrudur?

A)  DGS-1 sınıfına üçüncü saat girmiştir.
B)  DGS-5 sınıfına üçüncü saat girmiştir.
C)  DGS-4 sınıfına beşinci saat girmiştir.
D)  DGS-2 sınıfına beşinci saat girmiştir.
E)  DGS-4 sınıfına altıncı saat girmiştir.

57.	–	60.	SORULARI	AŞAĞIDA	VERİLEN	BİL-
GİLERE	GÖRE	CEVAPLAYINIZ

Bir devlet kurumunda yan yana üç ofisin bulundu-
ğu bir koridorda Kezban, Leman, Meral, Nevin, Oya, 
Pelin ve Rüya adlı memurlar görev yapmaktadır. Bu 
memurların çalıştığı ofisler ve A, B, C, D adlı birimle-
riyle ilgili bilinenler şu şekildedir:

• 1. ve 2. ofiste birer birim bulunmakta ve bu birim-
lerde ikişer kişi çalışmaktadır.

• Nevin 1. , Oya 2. ofiste çalışmaktadır.
• Pelin D biriminin bulunduğu ofiste çalışmamak-

tadır.
• Meral ve Rüya B biriminde çalışmamaktadır.
• Kezban ve Leman 3. ofiste çalışmaktadır.
• B biriminde iki memur çalışmakta ve bu memur-

lardan biri Kezban’dır.

57. Pelin	3.	ofiste	çalışıyorsa	aşağıdakilerden	hangi-
si	kesinlikle	yanlıştır?

A)  Kezban ve Leman aynı birimdedir.
B)  Kezban ve Pelin aynı birimdedir.
C)  Leman ve Pelin aynı birimdedir.
D)  Oya ve Rüya aynı birimdedir.
E)  Rüya ve Nevin aynı birimdedir.

58. Pelin	 ve	Nevin	 birlikte	 çalışıyorsa	 aşağıdakiler-
den	hangisi	kesinlikle	doğrudur?

A)  Leman B biriminde çalışmaktadır.
B)  Meral 3. ofiste çalışmaktadır.
C)  Rüya 2. ofiste çalışmaktadır.
D)  Meral D biriminde çalışmaktadır.
E)  Rüya C biriminde çalışmaktadır.

59. D	birimi	2.	ofiste	ise	aşağıdakilerden	hangisi	Oya	
ile	aynı	birimde	çalışabilir?

A) Nevin     B) Pelin     C) Leman

       D) Meral       E) Kezban

60. Meral	3.	ofiste	A	biriminde	çalışıyorsa	aşağıdaki-
lerden	hangisi	kesinlikle	doğrudur?

A) Rüya C biriminde çalışmaktadır.
B) Pelin C biriminde çalışmaktadır.
C) Meral ile Nevin birlikte çalışmaktadır.
D) Nevin D biriminde çalışmaktadır.
E) Oya D biriminde çalışmaktadır.



DGS
DGS

ONLİNE DENEME SINAVI

SÖZEL BÖLÜM

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

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

SAYISAL BÖLÜM

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

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


