
DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1.	 Bu	kitapçıkta	Sayısal	ve	Sözel	Bölüm	olmak	üzere	iki	bölüm	bulunmaktadır.

2. Bu	test	için	verilen	toplam	cevaplama	süresi	150 dakikadır (2 saat, 30 dakika).

3.	 Bu	kitapçıktaki	testlerde	yer	alan	her	sorunun	sadece	bir	doğru	cevabı	vardır.	Bir	soru	için	birden	
çok	cevap	yeri	işaretlenmişse	o	soru	yanlış	cevaplanmış	sayılacaktır.	

4.	 İşaretlediğiniz	bir	cevabı	değiştirmek	istediğinizde,	silme	işlemini	çok	iyi	yapmanız	gerektiğini	unut-
mayınız.	

5.	 Bu	testler	puanlanırken	her	testteki	doğru	cevaplarınızın	sayısından	yanlış	cevaplarınızın	sayısının		
dörtte	biri	düşülecek	ve	kalan	sayı	o	testle	ilgili	ham	puanınız	olacaktır.	

6.	 Cevaplamaya	istediğiniz	sorudan	başlayabilirsiniz.	Bir	soru	ile	ilgili	cevabınızı,	cevap	kâğıdında	o	
soru	için	ayrılmış	olan	yere	işaretlemeyi	unutmayınız.	
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Deneme Sınavı -  8DGS / SAYISAL BÖLÜM

Diğer sayfaya geçiniz.

1. Bu testte 60 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

SAYISAL BÖLÜM

1. 2 3
1

5
3 1 38

5
$- + -b bl l; E

işleminin sonucu kaçtır?

A) 6
1  B) 3

1  C) 2
1

 D) 2 E) 3

2. . . .
36

16 9 8 273 4 3 2- -

işleminin sonucu kaçtır?

A) 6
1  B) 2

1  C) 1

 D) 2 E) 3

3. 
3

3 2 3
6
2 6 3- + -

+

^ ^h h

işleminin sonucu kaçtır?

A) §2–3 B) –2§2 C) 1–§2

 D) §2–1 E) §3+§2

4. (8§2)x+1 = (41–x)3

eşitliğini sağlayan x gerçel sayısı kaçtır?

A) 20
1  B) 19

5  C) 13
2

 D) 10
7  E) 5

3

5. x	ve	y	birer	pozitif	gerçel	sayı	olmak	üzere,

3x	+	4y	=	60
olduğuna	göre,
I.	 x	çift	sayı	ise	y	de	çift	sayıdır.
II.	 y'nin	alabileceği	14	farklı	tam	sayı	değeri	vardır.
III.	x.y	çarpımının	en	küçük	tam	sayı	değeri	48	dir.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	II

	 D)	II	ve	III	 E)	I	ve	III

6. x y x
x y7 2 2 3

2+ =
+

olduğuna göre, y
x  oranının alabileceği değerle-

rin toplamı kaçtır?

A) 10
1-  B) 5

1-  C) 2
3-

 D) –2 E) 2
5-

7. x,	y	ve	z	birer	pozitif	tam	sayı	olmak	üzere,

x y z

x y
z

3 2 6

20
9

= =

+ =

olduğuna göre, y kaçtır?

A) 2 B) 2
3  C) 3

4

 D) 1 E) 5
2

8. x	ve	y	gerçel	sayıları	için	
y	<	0	<	x

olduğuna göre, x
y x y- -  ifadesi aşağıdaki-

lerden hangisine eşittir?
A) –x B) –1 C) 1

	 D)	x	 E)	y
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9. . ! . !
! ! !
4 8 5 7
9 8 7

-
+ +

işleminin sonucu kaçtır?

A) 5
12  B) 3

7  C) 2
5

 D) 3 E) 4

10. ABC	üç	basamaklı,	AC	iki	basamaklı	doğal	sayılar	
olmak	üzere,

ABC + AC + B = 411
olduğuna göre, A + B + C toplamı kaçtır?

A)	8	 B)	9	 C)	10

 D) 11 E) 12

11. 
x y

x x y y
x xy y

y
13 3

4 2 2 4

2 2

2
$

+

+ +
-

+ +
f p

ifadesinin en sade hâli aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) x B) x–2 C) x2+xy

 D) x y
1
-  E) x2–xy+y2

12. AB	iki	basamaklı	bir	doğal	sayı	olmak	üzere,
AB 	=	A.B	+	A	+	B	
olarak	tanımlandığına	göre,
20 21 22 29g+ + + +

işleminin sonucu kaçtır?
A)	130	 B)	145	 C)	148

	 D)	152	 E)	155

13. Gerçel	sayılar	kümesinde	tanımlı	

f(x)	=	ax2	+	bx	+	c

fonksiyonu	için	

f(0)	=	5	

f(1)	=	6

f(–1)	=	12

olduğuna göre, a.b + c ifadesinin değeri kaçtır?

A)	–10	 B)	–7	 C)	–2

 D) 3 E) 8

14. Kendisine	meyve	suyu	hazırlayan	Hilal,	bir	şişenin	
%40'ını	portakal	kalanını	 ise	greyfurt	suyu	 ile	dol-
duruyor.

Hazırladığı	 karışımın	 4
1 	 ünü	 içen	 Hilal,	 şişeye	

bir	miktar	 daha	 portakal	 suyu	 eklediğinde	 şişenin	
%80'inin	dolu	olduğunu	görüyor.
Hilal'in şişeye sonradan eklediği portakal suyu 
0,2 litre olduğuna göre, şişenin tamamı kaç litre 
meyve suyu alır?

A)	2,8	 B)	3	 C)	3,2

	 D)	3,6	 E)	4

15. Hilesiz bir zar peşpeşe 2 kez atıldığında üst 
yüze gelen sayıların toplamının 8 olduğu bilini-
yorsa bu sayılardan en az birinin asal sayı olma 
olasılığı kaçtır?

A) 3
1  B) 5

2  C) 4
3

 D) 5
4  E) 6

5
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16. Bir	 fabrikada	 dört	 farklı	 makine	 vardır.	 Aşağıdaki	
tabloda,	bu	makinelerin	günlük	çalışma	süreleri	ve	
bu	 makineler	 ile	 30	 gün	 boyunca	 yapılan	 üretim	
miktarlarıyla	ilgili	bilgiler	verilmiştir.

Makine 
No

Günlük 
Çalışma Süresi

Üretim 
Miktarı

1. 8	saat 1200	Adet
2. 10	saat 2700	Adet
3. 6	saat 1800	Adet
4.	 12	saat	 2160	Adet

Yukarıdaki bilgiye göre, bu dört makinenin aynı 
anda 1 saat çalıştırılması ile elde edilen üretimin 
yüzde kaçı 4. makinede yapılmıştır?

A)	10	 B)	18	 C)	20

	 D)	24	 E)	25

17. Hilal	doğduğunda	Gülin	12	yaşındaydı.	Elif,	Hilal'in	
bugünkü	 yaşına	 geldiğinde	 Gülin'in	 yaşı	 Elif	 ile	
Hilal'in	bugünkü	yaşlarının	toplamından	2	fazla	ola-
caktır.

Buna göre, Gülin ile Hilal'in bugünkü yaşları 
toplamı kaçtır?

A)	30	 B)	32	 C)	35

	 D)	36	 E)	38

18. Bir	bisikletli	dairesel	bir	parkuru	belli	bir	sürede	ta-
mamlamayı	 planlıyor.	 Bisikletli	 bu	 parkurda	 daki-
kada	 120	metre	 hızla	 hareket	 ettiğinde	 planladığı	
süreden	8	dakika	önce,	dakikada	100	metre	hızla	
hareket	 ettiğinde	 ise	 planladığı	 süreden	 2	 dakika	
sonra	parkuru	tamamlıyor.

Buna göre, bisikletlinin bu parkuru 75 dakikada 
tamamlaması için dakikada kaç metre hızla ha-
reket etmesi gerekir?

A)	80	 B)	84	 C)	85

	 D)	90	 E)	96

19. Bir	sınıftaki	öğrecilerden	Tenis,	Eskrim	ve	Okçuluk	
sporlarından	yalnızca	birini	seçmeleri	istenmiştir.

Öğrencilerden;
• 18	i	Tenis	ya	da	Eskrim	sporunu	seçmiştir.
• 24	ü	Eskrim	ya	da	Okçuluk	sporunu	seçmiştir.
• Okçuluk	 sporunu	 seçen	 öğrenci	 sayısı,	 Tenis	

sporunu	seçen	öğrenci	sayısının	2	katından	10	
eksiktir.

Buna göre, bu sınıfta kaç öğrenci vardır?

A)	32	 B)	36	 C)	40

	 D)	42	 E)	45

20.                   

2 8

Yukarıda,	sekiz	bölmeden	oluşan	bir	çark	verilmiş-
tir.	 Bu	 çarkın	 bölmelerine,	 peşpeşe	 gelen	 her	 iki	
bölmedeki	 sayıların	 toplamı	 birbirine	 eşit	 olacak	
şekilde	sayılar	yazılacaktır.
Buna göre, boyalı bölmelere yazılacak olan sa-
yıların çarpımı kaçtır?

A)	10	 B)	12	 C)	15

	 D)	16	 E)	18

21. Bir	 tekstil	 fabrikası,	mağazalara	 gömleklerin	 3	 ta-
nesini	200	TL'den,	pantolonların	ise	4	tanesini	350	
TL'den	 satmaktadır.	 Bu	 fabrikadan	 ürün	 alan	 bir	
mağazada	1	gömlek	ile	1	pantolon	200	TL'den	sa-
tılmaktadır.

Buna göre, bu mağazada 24 gömlek ile 24 pan-
tolon satıldığında kaç TL kâr edilmiş olur?

A)	1050	 B)	1100	 C)	1160

	 D)	1200	 E)	1220
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22. Mustafa	Bey	parasının	%40	ı	ile	hisse	senedi,	kalan	
parası	ile	de	altın	almıştır.	Bir	yıl	sonra	hisse	sene-
dinin	değeri	%20,	altının	değeri	ise	%30	artmış	ve	
tamamını	satmıştır.

Mustafa Bey bu satıştan 5200 TL kazanç elde 
ettiğine göre, başlangıçtaki parası kaç TL'dir?

A)	32000	 B)	30000	 C)	25000

	 D)	24000	 E)	20000

23. – 25. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre 
Cevaplayınız.

30	 öğrencinin	 bulunduğu	 bir	 sınıfta	 düzenlenen	 kitap	
okuma	etkinliği	ile	ilgili	aşağıdaki	bilgiler	veriliyor:

• Etkinlik	için	her	öğrenci	sınıfa	onar	tane	kitap	getiriyor	
ve	bu	kitaplar	boş	olan	sınıf	kitaplığına	yerleştiriliyor.

• Öğrencilere	sırasıyla	1'den	30'a	kadar	numaralar	ve-
riliyor.

• Numarası	1	olan	öğrenci	dışındaki	her	öğrenci	kendi	
numarasının	farklı	asal	bölenlerinin	toplamı	kadar	ki-
tabı	kitaplıktan	alıyor.

• 1	numaralı		öğrenci	ise	getirdiği	kitapların	sayısı	ka-
dar	kitap	alıyor.

23. Buna göre, kaç öğrenci kitaplıktan 10 adet kitap 
almıştır?

A) 1 B) 2 C) 3

	 D)	4	 E)	5

24. Sınıftan seçilen üç öğrencinin aldığı kitap sayı-
larının toplamı en çok kaç olabilir?

A)	61	 B)	68	 C)	70

	 D)	71	 E)	74

25. Aldığı kitap sayısı, numarasına eşit olan öğrenci 
sayısı kaçtır?

A)	11	 B)	10	 C)	9

	 D)	8	 E)	7

26. –  28. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre 
Cevaplayınız.

Aşağıdaki	 daire	 grafikte,	 bir	 öğrencinin	 mayıs	 ayında	
çözdüğü	Türkçe,	matematik	ve	geometri	sorularının	sa-
yıca	dağılımı	gösterilmiştir.

100°

Geometri

Matematik

Türkçe

Bu	 öğrencinin	 haziran	 ayında	 çözdüğü	 soru	 sayısının	
mayıs	ayına	göre	değişimi	ile	ilgili	aşağıdaki	bilgiler	ve-
rilmiştir:

• Geometri	sorularının	sayısı	değişmemiştir.
• Türkçe	sorularının	sayısı	%4	artmıştır.
• Matematik	sorularının	sayısı	204	artmıştır.
• Çözülen	 toplam	soru	sayısı	mayıs	ayına	göre	%20	

artmıştır.

26. Buna göre, bu öğrencinin mayıs ve haziran ay-
larında çözdüğü geometri sorularının sayıları 
toplamı kaçtır?

A)	540	 B)	580	 C)	600

	 D)	640	 E)	650

27. Buna göre, bu öğrencinin haziran ayında çöz-
düğü Türkçe sorularının sayısı, mayıs ayında 
çözdüğü Türkçe sorularının sayısından kaç faz-
ladır?

A)	4	 B)	6	 C)	8

	 D)	10	 E)	12

28. Bu öğrencinin haziran ayında çözdüğü mate-
matik sorularının sayısı, mayıs ayında çözdüğü 
matematik sorularının sayısına göre, yüzde kaç 
artmıştır?

A)	25	 B)	30	 C)	40

	 D)	50	 E)	60
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29. – 31. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre ve 
Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız.

n	=	1,	2,	3,	...	olmak	üzere,	bir	(an)	dizisi

an+1 = an	+	n	–	1	

eşitliğini	sağlıyor.

29. a1 = 3 olduğuna göre, a7 – a5 farkı kaçtır?

A)	6	 B)	9	 C)	10

	 D)	11	 E)	15

30. a10 = 28 olduğuna göre, a1 kaçtır?
A)	–8	 B)	–5	 C)	–1

 D) 2 E) 4

31. a1 = 4 olduğuna göre, a a
a a
4 2
5 3
-
+  oranı kaçtır?

A) 7
10  B) 4

9  C) 4

	 D)	5	 E)	 2
11

32. ve 33. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre ve 
Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız.

Rakamları	 sıfırdan	 ve	 birbirinden	 farklı	 olan	 iki	 basa-
maklı	AB	doğal	sayıları	için	AB	ve	 AB 	gösterimleri;

AB = AB – (A+B)

AB  = AB – (A–B)

eşitliklerini	sağlıyor.

32. AB	=	27
olduğuna göre, AB  değeri en az kaçtır?
A)	24	 B)	25	 C)	28

 D) 29 E) 31

33. AB	=	36
AB 	=	46

olduğuna göre, A.B çarpımı kaçtır?
A)	16	 B)	18	 C)	20

	 D)	24	 E)	30

34. – 36. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre ve 
Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız.

Bir	 alışveriş	 merkezinde	 belirlenen	 tarihler	 arasında	
alışveriş	 yapan	 müşterilere	 indirim	 çekleri	 dağıtılmak-
tadır.	Alışveriş	 tutarları	 ile	 indirim	miktarları	 arasındaki	
ilişki	aşağıdaki	tabloda	verilmiştir.

Alışveriş Tutarı (x TL) İndirim Tutarı (TL)

500	# x	<	1000 50

1000	# x	<	1500 120

1500	# x	<	2000 200

2000	# x 250

Ayrıca	alışveriş	merkezinde	aynı	gün	içerisinde	yapılan	
ve	tabloda	belirtilen	koşullara	uygun	olan	her	bir	alışve-
riş	 için	ayrı	ayrı	 indirim	çeki	alabileceği	gibi	gün	içinde	
yaptıkları	 toplam	 alışveriş	 tutarına	 karşılık	 bir	 indirim	
çeki	de	alabilmektedir.
Müşteriler	 indirim	 çeklerini	 belirlenen	 tarihler	 arasında	
kullanmak	zorundadır.

34. Bu	 alışveriş	 merkezinden	 aynı	 gün	 içerisinde	
alışveriş	 yapan	 Ahmet,	 Yakup	 ve	 Seda	 sırasıyla	 
700	TL,	1200	TL	ve	950	TL	tutarında	harcama	yap-
mışlardır.

Buna göre, üçünün aldığı indirim çeklerinin top-
lam tutarı kaç TL dir?

A)	100	 B)	120	 C)	170

	 D)	200	 E)	220

35. Bu alışveriş merkezinden aynı gün içerisinde 
toplam 5000 TL tutarında alışveriş yapan ve 
bu harcamalara karşılık aldığı indirim çeklerini 
ödeme yaparken kullanan Semiha en az kaç TL 
ödemiş olabilir?

A)	4240	 B)	4350	 C)	4380

	 D)	4400	 E)	4500
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36. Bu alışveriş merkezinden 920 TL tutarında indi-
rim çeki almaya hak kazanan Songül, en az kaç 
TL tutarında alışveriş yapmış olabilir?

A)	7000	 B)	7200	 C)	7400

	 D)	7500	 E)	7800

37. Alanı	300	cm2	olan	dikdörtgen	biçimindeki	bir	bro-
şürün	tasarımı	yapılırken	kullanılan	bir	görselin	ala-
nı,	broşürün	alanının	%25	i	kadardır.

LİDER YAYINLARI

DGS Yayın Seti
1.	Konu	Kitabı
2.	Soru	Bankası
3.	Deneme	Seti

Boyutları	12	cm	x	16	cm	olan	bir	 fotoğraf,	bir	dü-
zenleme	uygulaması	kullanılarak	en-boy	oranı	de-
ğişmeyecek	ve	görsel	alanını	tamamen	kaplayacak	
şekilde	broşüre	yerleştiriliyor.
Buna göre, hazırlanan görselin çevresi kaç cm 
dir?
A)	28	 B)	30	 C)	32

	 D)	35	 E)	36

38. ve 39. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre ve 
Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız.

İki	basamaklı	bir	doğal	sayı,	iki	farklı	tam	sayının	karele-
rinin	toplamına	eşit	ise	bu	sayıya	toplam-kare	sayı	denir.	

Örneğin;	34	=	52 + 32	olduğu	için	34	sayısı	bir	toplam-
kare	sayıdır.

38. A	ve	B	birbirinden	farklı	toplam-kare	sayılardır.
Buna göre, A + B toplamı en az kaçtır?
A)	15	 B)	19	 C)	23

	 D)	25	 E)	28

39. A,	B	ve	C	birbirinden	farklı	toplam-kare	sayılardır.
C = A + B 
olduğuna göre, C nin alabileceği kaç farklı de-
ğer vardır?
A) 1 B) 2 C) 3

	 D)	4	 E)	5

40. ve 41. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre ve 
Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız.

Yukarıda	merkezleri	etrafında	dönebilen	iç	içe	iki	çarkın	
başlangıçtaki	konumları	verilmiştir.	 İçteki	çark	saat	yö-
nünde	dönmekte	ve	1	tam	turunu	4	saniyede	tamamla-
maktadır.	Dıştaki	çark	ise	saat	yönünün	tersi	yönde	dön-
mekte	ve	1	tam	turunu	4	saniyede	tamamlamaktadır.

40. Buna göre, çarklar harekete başladıktan 2 sa-
niye sonraki görünüm aşağıdakilerden hangisi 
olur?
A)          B) 

C)        D) 

                      E) 
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41. Çarklar harekete başladıktan 35 saniye sonraki 
görünüm aşağıdakilerden hangisidir?
A)           B) 

C)         D)  

                E) 

42. – 44. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre ve 
Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız.

Aşağıdaki	 tablonun	 mavi	 renkle	 belirtilen	 hücrelerine	
1'den	9'a	kadar	olan	rakamlar,	beyaz	renkli	hücrelerine	
ise	"+",	"–",	")"	işaretlerinden	biri	yazılacaktır.

Tablonun	her	bir	satırının	değeri	hesaplanırken	satırdaki	
rakamın	üstündeki	beyaz	renkli	hücrede	"+"	varsa	sayı	
pozitif,	"–"	varsa	sayı	negatif	kabul	edilir.	")"	varsa	sa-
yının	karesi	alınır	ve	satır	toplamı	hesaplanır.	Tablonun	
değeri	ise	üç	satırın	değerlerinin	toplamına	eşittir.

Örneğin;

+ ) –

7 1 3

2 8 4

5 6 9

Yukarıdaki	tablo	için
1.	satırın	değeri:	(+7)	+	(12)	+	(–3)	=	7	+	1	–	3	=	5	
2.	satırın	değeri:	(+2)	+	(82)	+	(–4)	=	2	+	64	–	4	=	62
3.	satırın	değeri:	(+5)	+	(62)	+	(–9)	=	5	+	36	–	9	=	32
olup	tablonun	değeri	5	+	62	+	32	=	99	dur.

42. Buna göre, herhangi bir satırın değeri en az kaç 
olabilir?
A)	–10	 B)	–6	 C)	–2

 D) 1 E) 4

43. Buna göre, tablonun değeri en çok kaç olabilir?
A)	184	 B)	197	 C)	201

	 D)	203	 E)	211

44.               
)  + –

Yukarıdaki	 tablo	aşağıdaki	kurallara	uygun	olacak	
şekilde	doldurulacaktır:
l.	 Tablonun	 	 üç	 satırında	 da	 yazılan	 rakamların	

toplamı	birbirine	eşit	olacaktır.
ll.	 Her	bir	satırda	sayılar	soldan	sağa		doğru	azala-

cak	şekilde	yazılacaktır.	
Buna göre, tablonun değeri kaçtır?

A)	198	 B)	201	 C)	203

	 D)	205	 E)	213
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45. ve 46. Soruları Aşağıdaki Bilgiye Göre 
Cevaplayınız.

İki	basamaklı	doğal	sayılar	kümesi	

A	=	{10,	11,	12,	...,	99}

olmak	üzere,	K	ve	L	kümeleri	

K = .x x
2
1+] g' 1x	bir	çift	sayı	ve	x!A

L	=	 .x x
2

1 2+ -] ]g g' 1x	bir	tek	sayı	ve	x!A

45. K kümesinin en küçük elemanı aşağıdakilerden 
hangisidir?
A)	55	 B)	57	 C)	61

	 D)	69	 E)	73

46. KUL kümesinin en büyük elemanı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A)	4850	 B)	4851	 C)	4852

	 D)	4853	 E)	4854

47. – 49. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre ve 
Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız.

Her	birinin	üzerinde	1'den	12'ye	kadar	olan	doğal	sayı-
lardan	birinin	yazılı	olduğu	12	top	birinde	beş	diğerinde	
yedi	top	olacak	şekilde	A	ve	B	torbalarına	atılıyor.	Daha	
sonra	 torbalardaki	 topların	numaraları	 toplanarak	sıra-
sıyla	x	ve	y	toplamları	elde	ediliyor.

47. Buna göre, x – y farkı en az kaçtır?
A)	–55	 B)	–52	 C)	–48

	 D)	–42	 E)	–37

48. Buna göre, x.y çarpımı en çok kaçtır?
A)	1400	 B)	1440	 C)	1472

	 D)	1505	 E)	1521

49. Buna göre, x ve y toplamları aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

       x       							y					

A) 12 66

B) 20 56

C) 34 38

D) 24 54

E) 13 65

50.                

Yukarıda verilen şeklin üstten görünümü aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?
A)    B) 

C)          D) 

            E) 

51. 

80°

A

D

B C

ABC	bir	üçgen
|DB| = |DC|
m(AC$B)	=	2.m(AB$D)
m(BA$C)	=	80°
m(BD$C) = x

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir?
A)	96	 B)	100	 C)	105

	 D)	108	 E)	120
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52. 

A B

CD E

F

ABCD	bir	kare	 
AEF	bir	ikizkenar	
üçgen

|AE| = |AF|
m(DE$A)	=	2.m(DA$E)

Yukarıdaki verilere göre, EC
AF  oranı kaçtır?

A) §3–1 B) §3 C) §3+1

 D) 3 E) 2§3

53. D

A

E

6 12

F

C

B

ABCD	 bir	 dikdört-
gen	
[AC]	köşegen
[DE]=[AC]
[EF]=[BC]
|AD| = |EF|
|DE|	=	6	cm	
|EC|	=	12	cm	

Yukarıdaki verilere göre, ABCD dikdörtgeninin 
alanı kaç cm2 dir?

A)	20§5	 B)	12•15	 C)	18•10

	 D)	40§5	 E)	36•10

54. 

D

F

C

E

BA

K

ABCD	eşkenar	dört-
gen
[AC]	köşegen
|AE| = |EC|
|DF| = |DE|

DEK üçgeninin alanı 18§3 cm2 olduğuna göre, 
ABCD dörtgeninin alanı kaç cm2 dir?

A)	126	 B)	160	 C)	144§3

 D) 288§3 E) 312§3

55. Kısa	 kenarı	 6	 birim,	 uzun	 kenarı	 10	 birim	 olan	
ABCD	dikdörtgeni	|AD|	=	|DE|	=	6	birim	olacak	şe-
kilde	AE	doğrusu	boyunca	D	köşesinden	şekildeki	
gibi	katlanıyor.

E C6D

A

6

10 B

E C

A D B

Daha	sonra	K	ve	L	bulundukları	kenarların	orta	nok-
taları	olmak	üzere	şekil	KL	doğrusu	boyunca	şekil-
deki	gibi	katlanıyor.

E

K L

C

A D B

Buna göre, elde edilen şeklin alanı kaç birim 
karedir?

A)	25,5	 B)	26	 C)	27,5

	 D)	28	 E)	31,5
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56. 

E

CD 8

F

A B

ABCD	bir	yamuk
[DC]//[EF]//[AB]
|AE|	=	4.|DE|

A ABFE
A EFCD

56
9=]

] g
g

|DC|	=	8	cm	

Yukarıdaki verilere göre, |AB| – |EF| farkı kaçtır?
A)	5	 B)	6	 C)	8

	 D)	10	 E)	12

57. 

C

O

8§3

8§3

D

A

B

x

O	merkezli	yarım	çember	
[AD,	 çembere	 D	 noktasında	
teğet
|AD| = |DC| = 8§3	cm
|AB| = x

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir?
A)	3	 B)	4	 C)	5

	 D)	6	 E)	8

58. Bir	tasarımcının	birim	kareler	üzerine,	2	birim	yarı-
çaplı	çeyrek	çemberler	çizerek	oluşturduğu	desen	
aşağıda	verilmiştir.

          

Buna göre, bu desenin alanı kaç birim karedir?

A) 24+8π	 B)	28+6π C) 32–4π

 D) 32+2π E) 32+4π

59. Alanı	 216	 birimkare	 olan	 kübün	 taban	 ayrıtlarının	
orta	 noktaları	 işaretleniyor	 ve	 işaretlenen	 bu	 nok-
talardan	 geçen	 bir	 daire	 çiziliyor.	 Kübün	 içinden	
tabanı	 bu	 daire,	 yüksekliği	 ise	 kübün	 bir	 ayrıtının	
uzunluğuna	eşit	olan	bir	koni	çıkartılıyor.

Buna göre, kalan cismin hacmi kaç birimküp-
tür?

A)	6(36–π)	 B)	4(72–3π)	 C)	12(18–5π)

 D) 18(12–π) E) 9(24–π)

60. Dik	koordinat	düzleminde	merkezi	x	ekseni	üzerin-
de	olan	bir	çember	orijinden	ve	(8,	4)	noktasından	
geçmektedir.

Buna göre, bu çemberin yarıçapı kaç birimdir?

A)	4	 B)	5	 C)	 2
11

 D) 2
13 	 E)	7
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1. Bu testte 60 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sözel Bölüm Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

SÖZEL BÖLÜM

1 – 4. sorularda, cümle ya da parçadaki 
boşluğu anlam bakımından en uygun biçimde 

tamamlayan seçeneği bulunuz.

1. Annesi ile babası arasında kavga ve şiddete 
………. çocuklarda bazı davranış bozuklukları 
görülebilir.

A) tanık olan B) uğrayan        C) göz yuman

 D) dahil olan E) göğüs geren

2. Türkiye’de dergicilik çok zor iş. Ekmek derdine 
düşen insanımız, yazı faaliyetlerine vakit ayır-
madığı gibi yayımlanan dergileri de almıyor. 
Yayın faaliyetlerinin azalması edebiyatımızı 
olumsuz bir şekilde et ki le ye cek . …. Böyle bir 
sonucun doğmaması, en büyük temennim fakat 
temenni etmekle olmuyor; edebiyatımızın yok 
olmaması için yayıncılık faaliyetlerine destek 
olmalıyız.

A) Fakat	iyi	yazarlar	bundan	asla	etkilenmeyecek-
tir.

B) Böyle	giderse	elimize	alıp	okuyacağımız	ne	bir	
dergi	ne	de	bir	edebi	ürün	kalacak.

C) Türkiye’de	dergicilik,	 tarihinin	hiçbir	döneminde	
ilgiden	bu	kadar	mahrum	kalmamıştı.

D) İnanıyorum	ki	halkımız,	ekmek	parasının	yanın-
da	dergiye	de	para	ayırmaya	başlayacak.

E) Bu	süreçte	dergilerin	kalitesi	artırılıp	fiyatları	dü-
şürülürse	dergilere	ilgi	artar	diye	düşünüyorum.

3. Seçkin sanatçı Müjdat Gezen, bugüne kadar hiç 
şans bileti almamış. Ne zaman, işi talihe bırak-
madan alın teriyle ulaşılmış bir başarı görsem 
sevgili Müjdat Gezen’i anımsar; bu başarı …...., 
derim.

A) kimilerini	sevindirecek,	kimilerini	üzecek
B) eminim	onun	katkısıyla	elde	edilmiştir
C) hepimizin	başarısı
D) raslantı	işi	değil,	emek	işi
E) biraz	da	inanmanın	ve	azimli	olmanın	ürünü

4. … Çünkü bu sözcüğün günlük dildeki kulla-
nımlarının en az yüzde doksan beşinde “yergi” 
anlamına gelir. Bir kişiyi, bir kurumu eleştirmek 
öncelikle bu kişinin ya da kurumun kusurlarını, 
yetersizliklerini sergilemektir. Bunun için insa-
nımız eleştirileri pek sevmez.

A) Bizde	eleştiri	türü	yeterince	gelişmemiştir.
B) Eleştiri,	okurun	pek	ilgi	göstermediği	bir	türdür.
C) Eleştiri	 sözcüğü,	 iyi	 şeyler	 çağrıştırmaz	 bizim	

insanlarımıza.
D) İnsanlar,	 kusurlarının	 yüzlerine	 vurulmasından	

hiç	hoşlanmaz.
E) Türk	 edebiyatında,	 eleştirmenlerimize	 önemli	

görevler	düşmektedir.
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5 – 7. sorularda numaralanmış cümlelerden 
hangisinin parçanın anlam bütünlüğünü 

bozduğunu bulunuz.

5. (l) Alman filozof Nietzche’nin Zerdüşt adlı kitabı-
nın ilk baskısından sadece kırk tane satılmıştır. 
(ll) Gide’nin İmmoraliste adlı eserinin ilk baskısı 
da üç yüzdür. (III) Bütün bu kitaplar ihaneti konu 
almıştır. (IV) Cocteau’nun ilk kitapları da hemen 
hemen hiç satılmamıştır. (V) Dostoyevski’nin 
Ecinniler’i ile Flaubert’in Madame Bovary’si de 
ilk yayımlandığında büyük bir ilgisizlikle karşı-
laşmıştır.

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

6. (I) Yaprağa renk veren klorofil, ksantofil ve karo-
tenden meydana gelmiş bir karışımdır. (II) Yap-
rağa yeşil rengini veren bu karışım tanecikleri, 
ışık olmayınca güçlükle oluşur. (III) Bu nedenle 
sonbaharda klorofilin etkisi, güneş ışınlarının 
hızını kaybetmesiyle azalır. (IV) Yaprak; ren-
gi solmuş gibi kahverengileşir, kızarır, sararır, 
sonra da düşer. (V) Sonbahar, sararan yaprakla-
rı, serinleyen havası ve ilk yağmurlarıyla hüzün 
ve ayrılık mevsimidir.

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

7. (I) Çağdaş Türk şiirinin kesin bir başlangıç nok-
tası var mıdır? (II) Eleştirmenlerin üzerinde kafa 
yorduğu sorunlardan biridir bu. (III) Değişik dün-
ya görüşlerine sahip edebiyat tarihçileri değişik 
yanıtlar verirler bu soruya. (IV) Kimisi çağdaş 
Türk şiirini başlatan şair olarak Ahmet Haşim’i, 
kimisi Yahya Kemal’i, kimisi de Nazım Hikmet’i 
gösterir. (V) Hatta daha gerilere, Nedim’e, Şeyh 
Galip’e gidenler de çıkar.

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

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

8. Faruk Şüyun’un sanat dünyamızın duayenleri 
için beş sezondur hazırladığı “Ustalara	 Saygı” 
gecesinin bu haftaki konuğu birçok ustanın 
ayak izlerini takip ettiği Shakespeare’dir.

A) “Ustalara	Saygı”	gecesi,	haftanın	belli	günlerin-
de	televizyonda	yayımlanmaktadır.

B) Kültür	-	sanat	dünyamızın	duayenleri,	televizyon	
programlarında	bir	araya	gelmektedir.

C) Shakespeare’in	pek	çok	eseri,	tiyatro	dünyasın-
da	taklit	edilmektedir.

D) Shakespeare,	 birçok	 sanatçının	 etkilendiği	 bir	
isimdir.

E) “Ustalara	 Saygı”	 sanatçıların	 ilgiyle	 takip	 ettiği	
bir	programdır.

9. İlk olarak MÖ 6000’li yıllarda Gürcistan ve 
İran’da üretilmeye başlandığı düşünülen şarap, 
bin yıllar boyunca en kutsal içecek olarak ayrı 
bir yerde tutulmuştur.

A) İlk	şarap	Mezopotamya	topraklarında	üretilmiş-
tir.

B) Araştırmacılara	göre,	şarap	insanlığın	tek	kutsal	
içeceğidir.	

C) Şarap,	üzümden	üretildiği	bilinen	ilk	içecektir.
D) Tarihte	ilk	şarabın	ne	zaman	üretildiği	kesin	ola-

rak	bilinmemektedir.		
E) Şaraba,	kutsallık	niteliğini	Hristiyanlar	vermiştir.

10. Zayıflamaya yardımcı bazı bitkisel ürünler, dok-
tor kontrolünde kullanılmadığı takdirde yarar-
dan çok zarar verebilir.

A) Kalitesiz	 zayıflama	 ilaçları,	 hastalığa	hatta	ölü-
me	yol	açar.	

B) Doktora	danışılmadan	alınan	 ilaçlar,	zayıflama-
ya	yardımcı	olmaz.

C) Bitkisel	ürünler,	zayıflamada	oldukça	etkilidir.
D) Kimi	bitkisel	ürünlerle	zayıflama,	doktor	kontro-

lünde	gerçekleştirilmelidir.
E) Doktor	 kontrolü	 olmadan	hiçbir	 ilaç	 kullanılma-

malıdır.
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11. I.	 piyano,	gitar	ve	keman	gibi
II.	 bozulduğunda	bu	aletleri
III.	yeniden	akort	etmek	için	
IV.	telli	müzik	aletlerinin	akordu
V.	 diyapozon	denir
VI.	kullanılan	alete
Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle 
oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi 
baştan üçüncü olur?

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

12. I.	 çatısı	altında	âdeta	yeniden	doğan	Yahudiler
II.	 huzurlu	bir	hayat	yaşadı
III.	İspanya’dan	dolduruldukları	gemilerle	Akdeniz’e	

salıverilen
IV.	başvurdukları	bütün	kapıların	yüzlerine	kapandı-

ğı	ve
V.	 1492’den	itibaren	Türk	topraklarında	güvenli	ve
VI.	geleceğe	dair	ümitlerinin	tükendiği	son	noktada	

Osmanlı	Devleti’nin
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle 
oluşturacak biçimde sıralandı ğında, hangisi 
baştan dördüncü olur? 

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

13. I.	 hayat	boyu	süren	bir	kan	hastalığı	olan	hemofili
II.	 yaralanma	 durumlarında	 pıhtı	 oluşma	 süresi	

normal	insanlarınkinden	daha	uzun	olduğu	için
III.	kanama	daha	uzun	sürebiliyor
IV.	kanamayı	kontrol	eden	pıhtılaşma	faktörünün
V.	 pıhtılaşma	 bozukluğu	 ile	 seyreden	 genetik	 ge-

çişli	ve
VI.	yetersizliği	 durumunda	meydana	 geliyor	 ve	 bir	

bireyde
Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle 
oluşturacak biçimde sıralandı ğında, hangisi 
baştan beşinci olur? 

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

14. I.	 Bu	 yapıtı,	 İtalyan	 yazar	 Giovanni	 Bocaccio	
1348’de	bütün	Avrupa’yı	kasıp	kavuran	bir	veba	
salgını	sırasında	yazmıştır.

II.	 Batı	 edebiyatının	 en	 ünlü	 yapıtlarından	 biri	 de	
Decameron Hikâyeleri’dir.	

III.	Bunun	üzerine	Fransa’nın	kırsalındaki	bir	şatoya	
gitmek	üzere	uzun	bir	yolculuğa	çıkarlar	ve	bu	
yolculuğu	hem	çekilir	kılmak	hem	eğlenmek	için	
bu	on	kişi,	her	gün	birer	hikâye	anlatır.

IV.	Yedi	genç	kadın	ve	üç	erkekten	oluşan	on	kişilik	
bir	 arkadaş	grubu,	 vebadan	kaçmak	 için	 yaşa-
dıkları	kenti	terk	etmeye	karar	verir.

V.	Decameron Hikâyeleri	de	10	gün	süren	bu	yol-
culukta	anlatılan	onar	öykünün	oluşturduğu	100	
öykülük	dünyanın	ilk	öykü	antolojisidir.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir 
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında han-
gisi baştan üçüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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15 – 17. sorularda numaralanmış cümlelerin 
anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde 

sıralanması için hangilerinin birbiriyle yer 
değiştirmesi gerektiğini bulunuz. 

15. I. Soyadı Kanunu kabul edilmeden önce kişile-
rin sadece adları ya da unvanlarıyla anılması, 
çeşitli karışıklıklara yol açıyordu. 

II. Bu yüzden bütün uygar ülkelerde var olan 
Soyadı Kanunu bizde de 11 Haziran 1934’te 
kabul edilmiştir.

III. Aslında Mustafa Kemal’den “Ata Türk” ola-
rak ilk kez söz eden kişi, daha Soyadı Kanu-
nu çıkmadan, Saffet Arıkan’dır.

IV. Batı uygarlığını örnek alan Mustafa Kemal; 
bu konuda da öncülük etmiş ve 24 Kasım 
1934’te onaylanan bir kanunla “Atatürk” so-
yadını almıştır.

V. Çünkü Türk Dil Kurumu Başkanı olan Saffet 
Arıkan, 26 Eylül 1934’te yaptığı bir radyo ko-
nuşmasında Mustafa Kemal’den “Ata Türk” 
diye söz etmiştir.

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

 D) III. ile IV.  E) IV. ile V.

16. I. Hürriyet Anıtı; elinde bir meşale tutan, ku-
maşlarla örtülü bir kadın heykelidir.

II. Bu heykel, demirden yapılmış bir iskeletin 
üzerinde yükselir.

III. Heykelin -kaidesiyle birlikte- yüksekliği yüz 
yirmi metreyi bulur.

IV. 28 Ekim 1886’da açılışı yapılan heykel, New 
York Limanı’nın girişindedir.

V. Heykel, Paris’te tamamlanıp parçalar hâlinde 
ve 210 sandık içinde New York’a gönderil-
miştir. 

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

 D) III. ile IV.  E) IV. ile V.

17. I. Ailede annenin evde çocuk bakımı ve ev iş-
lerini üstlendiği, babanın işten eve akşamları 
yorgun argın geldiği zamanlarda çocuk eği-
timinde çok sakıncalı bir durum görülmekte-
dir. 

II. Baba, böylesi zamanlarda eşiyle çocuğu ara-
sında kalmış ya eşiyle ya da çocuğuyla kötü 
olma seçeneklerinden birini seçme duru-
mundadır.

III. Bu durum tehdit aşamasında kalmaz da ak-
şam baba eve döndüğünde bir gerçeklik 
hâlini alırsa durum daha da dramatik bir hâl 
alır.

IV. Gündüzleri çocuğuna söz geçiremeyen anne, 
“Akşam baban eve gelince bütün yaptıklarını 
ona anlatacağım. Görürsün sen!” diye çocu-
ğunu tehdit eder.

V. Çocuk ise her durumda anneye kırgın, ba-
banın tutumuna göre ise babaya yakın ya da 
uzak olacaktır. 

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

 D) II. ile IV.  E) III. ile V.

18.  Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük 
mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Yeni	atanan	yöneticiler	yüzünden	işimden	soğu-
dum.

B) Öncelikle	bir	spor	merkezine	üye	olmanız	gere-
kiyor.

C) Kaydolduğunuz	 spor	merkezinin	 evinize	 yakın-
lığı	çok	önemli.

D) Yemek	kültürünüzde	köklü	bir	değişiklik	yapma-
nız	gerekiyor.

E) Spor	 yapmıyorsanız	 yaptığınız	 diyetin	 hiçbir	
önemi	yok.
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19.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çekmek” söz-
cüğü “tükenmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Aşure	yapmak	için	ıslattığım	buğday,	suyunu	iyi-
ce	çekmiş.

B) Akşam,	bankamatikten	maaşını	çekmiş.
C) Öğleye	kadar,	kuyudan	su	çekti.
D) Üşümemek	için	örtüyü	üstüne	çekti.
E) Yeni	aldığı	kazak	sıcak	suda	yıkanınca	çekmiş.

20.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ad	aktarması” 
yoktur?

A) Televizyon	bu	haberi	yalanlamadı.
B) Üşümeye	başlayınca	sobayı	yaktık.
C) Tatil	olunca	tüm	sınıflar	boyandı.
D) Apartman,	dördüncü	katın	kavgalarından	bıktı.
E) Bizim	sınıf,	bilgi	yarışmasında	ikinci	oldu.

21. 	İnsan	 yaşadıkça	 şunu	 daha	 iyi	 anlıyor:	 Kendi	 ka-
yığının	 küreklerini	 kendin	 çekmezsen	 bir	 yerlere	
gidemiyorsun.

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıda-
kilerin hangisinde vardır?

A) Yaşam	 sığ	 sulardan	 engin	 denizlere	 açılmayı	
gerektiriyor.

B) Rotasını	belirlememiş	bir	kaptana	hiçbir	 rüzgâr	
yardımcı	olamaz.

C) Her	fırsatta	kendini	göstermeye	çalışarak	çok	iyi	
konumlara	gelmiş.

D) İnsan	 kendini	 tamamıyla	 işine	 verirse	 başarılı	
olur.

E) Kendi	işini	kendisi	yapan	insanlara	gıpta	etmek	
gerekir.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin anla-
mını zaman bakımından tamamlayan bir sözcük 
kullanılmıştır?

A) Aşırı	sıcaklardan	tarladaki	ürünler	zarar	görmüş.
B) Bu	 araştırmayı,	 en	 yeni	 kaynaklardan	 hazırla-

dım.
C) Arabaya	binmeme	gerek	yok,	yakında	oturuyo-

rum.
D) Kışın	soğuğunu,	yazın	sıcağından	daha	çok	se-

viyorum.
E) Onun	nasıl	biri	olduğunu	yakında	anlarsın.

23. (I)	Şu	ana	kadar	ölen	insanların	aşağı	yukarı	yarı-
sını	 dişi	 sivrisinekler	 öldürmüştür.	 (II)	Sivrisinekler	
ölümcül	olan	yüzden	fazla	hastalık	taşır;	bunlar	ara-
sında	sıtma,	sarıhumma,	fil	hastalığı	da	vardır.	(III)	
19.	yüzyıl	bittiğinde	hiç	kimsenin	sivrisineklerin	teh-
likeli	olduğu	konusunda	bir	fikri	yoktu.	(IV)	1977’de	
İngiliz	doktor	Sir	Patrick	Manson	fil	hastalığının	siv-
risinek	ısırıklarından	kaynaklandığını	kanıtladı.	(V)	
17	yıl	 sonra	 ise	Ronald	Rosse,	dişi	 sivrisineklerin	
sıtma	 mikrobunu	 salyalarıyla	 taşıdığını	 gösterdi.	
(VI)	Sonraki	dönemlerde	de	bu	araştırmalarına	de-
vam	 eden	 Manson,	 Kraliyet	 Akademisine	 seçildi,	
Rosse	ise	1902’de	Nobel	Tıp	Ödülü’nü	kazandı.		

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gilerinde “kesinlik” yoktur?

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

 D) III ve V E) V ve VI 
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24. (I)	Biyologlar	açısından	Bioko	Adası,	bitki	ve	hay-
vanların	 izolasyon	 altında	 geçirdiği	 evrimi	 ince-
leyebilecekleri	 canlı	 bir	 laboratuvardır.	 (II)	 Gine	
Körfezi’nde,	 Afrika’nın	 batı	 kıyısının	 30	 kilometre	
açığında	bulunan	Bioko,	dört	adadan	oluşan	 takı-
madanın	parçalarından	biridir.	(III)	Diğer	üç	ada	ise,	
milyarlarca	 yıl	 önce	 oluşmuştur.	 (IV)	 Bu	 adaların	
kıyıları,	 şans	 eseri,	Afrika’dan	 gelen	 bitki	 ve	 hay-
vanlarla	 dolmuştur.	 (V)	 Bioko	 ise	 yaklaşık	 12	 bin	
yıl	önce	olduğu	gibi,	her	Buzul	Çağı’nda	Afrika	ana	
karasına	bağlı	kalmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangile-
rinde “öznellik” söz konusudur?

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

 D) III ve IV E) IV ve V

25. (I)	Dolmenler,	çoğunlukla	akarsu	vadilerinde	ve	bu	
vadilere	 paralel	 uzanan	 sırtlar	 üzerinde	 kurulan	
anıtsal	 mezarlardır.	 (II)	 Dolmenler	 Türkiye’de	 iki	
bölgede	karşımıza	çıkar:	Doğu	Anadolu’da	Kars	ve	
çevresinde;	 Trakya’da	 Lalapaşa	 dolaylarında.	 (III)	
Ama	en	yoğun	oldukları	bölge	Trakya’dır.	(IV)	Son	
araştırmalara	göre	bu	bölgede	96	dolmen,	14	diki-
litaş	vardır.	(V)	Bunun	haricinde	Kastamonu,	Antal-
ya,	Elbistan,	Maraş	ve	Adıyaman’da	az	sayıda	da	
olsa	 dolmen	 ya	 da	 dikilitaşa	 rastlanmaktadır.	 (VI)	
Bunlar	üzerine	araştırmalar	 ise	1980’li	yıllarda	ya-
pılmaya	başlanmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I.	cümlede,	dolmenlerin	tanımı	yapılmıştır.
B) II.	cümlede,	dolmenlerin	Türkiye’de	birden	fazla	

bölgede	bulunduğu	belirtilmiştir.
C) III.	cümlede,	bir	karşılaştırma	yapılmıştır.
D) V.	cümlede,	niteleyici	ögelere	yer	verilmiştir.
E) VI.	 cümlede,	 kanıtlanabilir	 bir	 bilgiye	 yer	 veril-

miştir.	

26. Tarih;	ders	almayı	bilenler	için	insana	ait	bütün	iyi-
liklerin	ve	kötülüklerin	özetlendiği	bir	“Hayat	Bilgisi”	
kitabıdır.

Bunu söyleyen biri, sözlerini aşağıdaki cümle-
lerden hangisiyle sürdürebilir?

A) Tarihi	anlayarak	okursanız	yaşamda	neler	yapıp	
yapmamanız	gerektiğini	de	öğre	nir	siniz.	

B) Tarih,	zengin	içeriği	ve	ilginç	olaylarıyla	ba	şarılı	
bir	romandır.

C) Yaşadıklarının	 kaynağını	 bilmek	 isteyen	 kişi,	
ulusal	tarihini	iyi	öğrenmelidir.

D) Tarih,	 insanlığın	 serüvenlerini	 bütün	 neden	leri	
ve	sonuçlarıyla	ele	alır.

E) Tarih;	bazen	iyilerin,	bazen	kötülerin	üstün	geldi-
ği	bir	serüvenler	dizisidir.

27. “Sanat	ve	bilimin	ışığı,	bir	kişinin	elinde	parlasa	bile	
o	 aydınlık	 bütün	 dünyanındır;	 	 bu	 ışığın,	 duvarla-
rından	sızmasını	engelleyebilecek	bir	zindan	henüz	
yapılamadı.”	cüm lesiyle iletilmek istenen düşün-
ce, aşağıda kilerin hangisi dir?

A) Üretilen	her	yeni	sanat	yapıtı,	çağın	hızlı	iletişim	
araçla	rıyla	tüm	dünyaya	yayılır.

B) Uluslar	arasındaki	iletişimi,	bilim	ve	sanat	sağlar.
C) Güçlü	sanat	yapıtları,	bütün	dünyada	ilgi	görür.
D) Sanatın	ve	bilimin	ortak	amacı,	insana	yarar	lıyı	

sunmaktır.
E) Bilim	ve	sanatın	evrenselliği,	engel	ve	sınır	 ta-

nımaz.
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28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geçmişte	oldu-
ğu	gibi” anlamı vardır?

A) 15.	yüzyılda	resmin	bilimsel	perspektifi	belirlen-
di	ve	yüz	yıl	boyunca	ressamlar	bunun	üzerinde	
durdular.

B) Fransa’da,	1940’lı	yıllarda	sanatçılar,	içe	dönük	
bir	evrene	daldılar.

C) Francis	 Bacon,	 1953’te	 Köpekli Adam	 adlı	 bir	
resim	yapmış	ve	bu	 tablosunda	da	özellikle	gri	
rengi	fazlasıyla	kullanmıştır.

D) 19.	yüzyılda	yapılan	politik,	ekonomik,	toplumsal	
ve	bilimsel	alanlardaki	yenilikler,	sanatta	yeni	bir	
anlayışın	ortaya	çıkmasını	sağlamıştır.

E) Paris’e	 1919’da	 gelen	 Miro;	 objeleri	 simgeyle	
anlatmaya,	 parlak	 renkler	 kullanmaya	 ve	 imge	
gücüne	önem	vermiştir.

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz söz-
cük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bo-
zukluğu vardır?

A) Geçmişteki	anılarım	aklıma	geldikçe	hüzünleni-
yorum.

B) Ulusların	 kardeşliği,	 ortak	 kültürel	 etkinliklerle	
sağlanabilir.

C) Gerçekçi	bir	sanatçının	görevi,	halkın	yolunu	ay-
dınlatmaktır.

D) İyi	bir	öğretmen	olmanın	ilk	koşulu,	iyi	bir	insan	
olmaktır.

E) Bu	 yaylanın	 havası	 insanı	 diriltir,	 ona	 yaşama	
sevinci	verir.

30. Dili	sevmiyoruz	biz.	Dil	üstüne	aşklarımız,	hayalleri-
miz	yok.	Bilmem	hak	verir	misiniz	bana	ama	dil	ko-
nusu,	belki	matematik	kadar	soğuk	karşılanır	okul-
larda.	Çocuklar	 ve	gençler,	 yok	haksızlık	etmeye-
lim,	hemen	herkes	için	böyledir	bu.	İşte	konuşuyor	
ve	yazıyoruz	ya,	yetmez	mi?	Onun	ötesinde	“dil”	ile	
uğraşmak,	 onun	 üstüne	 düşmek,	 zor	 ve	 biraz	 da	
gereksiz	 bir	 uğraş	 gibi	 görülür.	Yazmaya	duranlar	
bile	hep	hazırdan	yemeyi	yeğler	bu	yüzden.	Sıra-
dan	 dili,	 o	 hiç	 çaba	 harcamadan	 elde	 ettikleri	 dili	
kullanırlar	sürekli.	Onunla	bir	saray	inşa	edecekle-
rini	sanırlar.

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerin han-
gisidir?

A) Karşılaştırma
B) Açıklama
C) Tartışma
D) Benzetme
E) Öyküleme

31. Ölümle	 tanıştığın	 şu	anda	 çok	 küçüksün.	Muhab-
bet	kuşun	öldü	ve	sen	onun	kıpırdamadan	öylece	
yerde	 yatmasına	 anlam	 veremiyorsun	 bir	 türlü.	
Kafesin	başına	çöküp	hıçkıra	hıçkıra	ağlamaktasın	
şu	anda.	 “Ben	onu	çok	seviyordum,	onun	 için	ağ-
lıyorum.”	 sözleri	 dökülüyor	 ağzından.	Ey,	 tertemiz	
yürekli	 güzel	 çocuk!	Bir	gün	gelecek,	 tanımadığın	
insanların	ölümüne	de	ağlayacaksın.	İşte	o	za	man	
insan,	adıyla	sanıyla	insan	olacaksın.

Bu parçaya göre “insan	olmak” neye bağlıdır?

A) Acı	çektiğinde	gözyaşı	dökebilmeye
B) Duygularıyla	hareket	etmemeyi	öğrenmeye
C) Yardıma	gereksinimi	olanlara	destek	olmaya
D) Bütün	insanların	acısını	paylaşmaya
E) Ölümü,	yaşamın	doğal	sonucu	olarak	kabullen-

meye



Deneme Sınavı -  8DGS / SÖZEL BÖLÜM

20 Diğer sayfaya geçiniz.

32. Dünya	 bugüne	 kadar	 iki	 büyük	 dünya	 savaşı	 ile	
irili	 ufaklı	 yüzlerce	 savaşa	 tanık	 oldu.	 Birbirleriyle	
aslında	 hiçbir	 alacak	 verecekleri	 olmayan	 gence-
cik	insanlar	cephelerde	can	verdi.	Bu	savaşlardan	
siviller	 bile	 nasibini	 aldı.	 Çocuklar	 yetim,	 kadınlar	
dul	 kaldı.	 Binlerce	 insan,	 kolunu	 bacağını	 bırakıp	
döndü	cephelerden.	Bütün	bunlara	karşın	hâlâ	en	
küçük	sorunda	savaş	çığlıkları	atanları	görüyorum	
da	içim	sızlıyor.	

Bu parçada özellikle aşağıdakilerin hangisinden 
yakınılmaktadır?

A) Büyük	acılara	ve	yıkımlara	yol	açan	savaşlardan
B) Bunca	felakete	rağmen	dünya	barışının	bir	türlü	

sağlanamamasından
C) Devletlerin,	hükümetlerin	savaş	yanlısı	tutumla-

rından
D) Barış	yanlılarının,	toplumda	ötekileştirilip	dışlan-

masından
E) Savaşların	 bunca	 kötülüğü	 ortadayken	 savaş	

yanlısı	olanlardan

33. Nazım	Hikmet,	Tevfik	Fikret	için	“Büyük	şair,	 inan-
mış	adam.”	der.	Zamanın	büyük	silindiri	 bir	düşü-
nür	 ya	da	 şairin	üstünden	geçtikten	 sonra	 “büyük	
şairliği	de	inanmış	adamlığı	da”	yeni	bir	süzgeçten	
geçebiliyor.	Amacım	Tevfik	Fikret’i	yermek	ya	da	yü-
celtmek	değil	objektif	ölçülerle	yeniden	değerlendir-
mektir.	Öyle	 sanıyorum	ki	 edebiyatımız	 duygusal-
lıktan,	kalıplaşmış	değer	yargılarından	kurtarılarak	
yeniden	gözden	geçirilecektir.	O	zaman	görülecek-
tir	ki	nice	devleştirdiklerimiz	cüceleşecek	nice	unu-
tulur	gördüklerimiz	yücelecektir.

Bu parçada,  asıl anlatılmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Özgünlüğün	 sanatçıların	 unutulmasını	 engelle-
mede	en	büyük	güç	olduğu

B) Bir	sanatçı	incelenirken	içinde	bulunduğu	sosyal	
ortamın	göz	önünde	tutulmadığı

C) Sanatçıların	kalıcılığını	halkın	beğenilerinin	be-
lirlediği

D) Zamanın	sanatçıları	yargılamada	daha	adil	dav-
randığı

E) Edebiyat	 eleştirilerimizin	 öznellikten	 kurtulama-
dığı

34. İlk	 bakışta	 hiç	 önemli	 değilmiş	 gibi	 duruyor.	 Ku-
sursuz	 desenleri,	 seçtiği	 tipler,	 işlediği	 konular	 ve	
konulara	bakış	açısı,	 rengi	geri	plana	 itiyor.	Renk,	
onun	 için	 genellikle	 desenin	 emrine	 verilmiş	 bir	
yardımcı	öge	sanki.	Rengi	yok	saymıyor	kuşkusuz	
ama	bir	bozkırdan	gökkuşağı	çıkarmayacak	kadar	
da	gerçeğe	bağlı.

Bu parçada, sözü edilen sanatçının hangi yönü 
üzerinde özellikle durulmaktadır?

A) Resimlerinde	ne	tür	konulara	yer	verdiği
B) Resimlerinde	renk	ögesinin	yeri
C) Resimlerinin	her	yönü	ile	başarılı	olduğu
D) Daha	çok,	doğa	resimleri	yaptığı
E) Desen	çalışmalarında	başarıyı	yakaladığı

35. Küçük	bir	 çocukken	annemden	sık	 sık	duyduğum	
bir	söz	vardı:	“Öl	ama	söz	verme,	öl	ama	sözünden	
dönme.”	Bu	sözlerin	anlamını	o	yıllarda	pek	kavra-
yamıyordum.	Aradan	yıllar	 geçti,	 verdikleri	 sözler-
den	dönenler	oldu	yaşamımda.	Onların	bu	durum-
ları	bende	derin	 izler	bıraktı.	O	zaman	anladım	ki	
insanların	kendilerine	 inananlara	böyle	davranma-
ya	hakları	yok.	 İnsanları	aldatmak,	onları	arkadan	
hançerlemek	 kolay	 bir	 çıkış	 yolu	 gibi	 görünse	 de	
sonuçta	bunun	sağlıksız	bir	yaklaşım	olduğu	bilin-
melidir.

Böyle söyleyen bir kimse için “insanlar	arası	iliş-
kilerde” özellikle aşağıdakilerden hangisi önem-
lidir?

A) İnsanların,	dostlarını	iyi	seçmesi
B) Büyüklerin	sözlerinin	küçükleri	çok	etkilemesi
C) İnsanların	her	söze	inanmaması
D) Her	zaman	sevgiye	önem	verilmesi
E) Verilen	sözlerin	yerine	getirilmesi
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36. Betta	 splandenslerin	 dişilerinin	 onlarcasını	 akvar-
yumda	bir	 arada	bulundurabilirsiniz	 ama	erkek	 iki	
betayı	yan	yana	koyarsanız	birbirleriyle	öldüresiye	
dövüşür.	 Kuru	 yemle	 de	 beslenebilen	 lepistes	 ve	
molly	 gibi,	 akvaryumların	 en	 küçük	 balıkları,	 yeni	
doğurdukları	yavrularını	yerken,	etle	beslenen	ast-
ronot	gibi	 iri	 balıklar	aç	da	kalsa	yavrusuna	zarar	
vermez.	 Diğer	 balıkların	 tümüne	 yakını	 Amazon	
kökenli	 olup	 ılık	 sularda	yaşayabilirken	Japon	ba-
lıkları	buzun	altında	bile	yaşayabilir.	Bir	akvaryum	
meraklısının	 bunları	 bilip	 huyu	 suyu,	 boyu	 posu	
birbirinden	çok	farklı	balıkları	bir	arada	beslemeye	
kalkmaması	gerekir.	

Bu parçada evinde bir akvaryum kurmak iste-
yenlere yönelik uyarı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Su	temizliğine	dikkat	etmeleri
B) Akvaryumda	ısıtıcı	kullanmaları
C) Rastgele	balık	alıp	akvaryuma	koymamaları
D) Yavruları	korumak	için	önlem	almaları
E) Japon	 balıklarını	 diğer	 balıklarla	 aynı	 akvaryu-

ma	koymamaları

37. Çaylar	 yudumlanıyor,	 sohbet	 gittikçe	 koyulaşı	yor.	
Neyse	 ki	 kimsenin	 bana	 bakıp	 da	 bir	 şey	 dediği	
yok.	Yoksa	hemen	fark	edilebilir	renkten	renge	giri-
şim.	“Mideme	dokunuyor.”	diyerek	çay	da	almadım,	
ellerimdeki	bu	titremeyle	mutlaka	dökerdim	çünkü.	
Söz	derslere	gelince	sohbete	karışıyo	rum	sadece.	
Hemen	yeni	bir	konuya,	örneğin	futbola	çekiyorum	
ilgileri.	 En	 az	 bir	 on	 beş	 dakikayı	 daha	 kurtarıyo-
rum.	 Bir	 yandan	 da	 aklımdaki	 o	 korkunç	 soruyu	
bastırmaya	çalışıyorum.	Ya	biri	o	anda	bana	dönüp	
“Dersler	nasıl	delikanlı?”	diye	sorarsa!

Bu sözlerin sahibi olan gencin ruh hâli aşağıda-
kilerin hangisinde verilmiştir?

A) Üzüntülü B) Tedirgin C) Şaşkın

 D) Umursamaz E) Bezgin

38. Dil	hepimizin	ortak	malıdır	ama	ögelerini	alıp	kullan-
dığım	anda,	dil	olmaktan	çıkıp	söze	dönüşür	yani	
damgamı	 taşır	 benim.	 Yaşantımın,	 duygularımın,	
düşüncelerimin	 izini	 taşıyan	özel	bir	 anlatım	oluş-
turur.

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dile	güzellik	kazandıran,	kişinin	konuşma	yete-
neğidir.

B) Her	türlü	duygu	ve	düşünce,	ancak	dil	aracılığıy-
la	aktarılabilir.

C) Bir	kişinin	konuşmasından	onun	yaşantısıyla	 il-
gili	fikir	edinilebilir.

D) Dil,	toplumsal;	söz	ise	bireysel	bir	olgudur.
E) Dil	bir	kişinin	değil	o	toplumda	yaşayan	tüm	in-

sanların	malıdır.

39. Ev,	bizi	kötü	iklim	koşullarından	ve	dış	tehlikelerden	
koruyan	bir	barınaktır.	Bir	evin	tasarım	ve	yapımın-
da	kullanılan	malzemeler	yöreden	yöreye	değişik-
lik	gösterir.	Örneğin,	 iklimi	soğuk	yörelerde	evlerin	
pencereleri	 genellikle	 çift	 camlıdır.	 Sıcak	 iklimli	
yörelerde	ise	evlerin	iç	bölümünü	serin	tutmak	için	
pencerelere	cam	takılmayabilir	ya	da	aşırı	sıcaklar-
da	 camlar	 çıkarılabilir.	 Eskiden	evler	 o	 yörede	en	
kolay	bulunabilen	 taş,	ağaç,	 kil,	 tezek	gibi	malze-
melerden	yapılırdı.	Günümüzde	ise	teknolojinin	ve	
ulaşımın	gelişmişliği	sonucu	betonarme	ve	prefab-
rik	evler	yapılmaktadır.	

Bu parçada evlerle ilgili aşağıdakilerden hangi-
sinden söz edilmemiştir?

A) Kendine	ait	bir	eve	sahip	olmanın	öneminden
B) İnsanlar	için	işlevlerinin	neler	olduğundan
C) Yapımlarında	kullanılan	malzemelerden
D) İklim	farklılıklarına	göre	evlerde	alınan	önlemler-

den
E) Görünüm	olarak	birbirlerine	benzemeyenlerinin	

olduğundan
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40 - 41. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız

Bir kişinin ilerici ya da gerici olması; o kişinin davranışıy-
la birlikte onun yaşadığı çağa, içinde bulunduğu toplu-
ma, o çağdaki üretim ve paylaşım ilişkilerine de bakıla-
rak anlaşılabilir. Aynı tutumu bin yıl önce gösterdiğinizde 
ilerici, bugün savunduğunuzda gerici olabilirsiniz.

40. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada anlatılan-
ları destekleyen bir örnek olabilir?

A) Köleci	düzende	köle	sahibi	birinin,	kölelere	zul-
medilmesine	karşı	çıkması

B) Feodal	toplumda	karasabanla	üretim	yapılması
C) Diktatörlerin,	ülkelerinin	çıkarlarına	uygun	politi-

kalar	izlemesi
D) Çok	partili	rejimlerde	herkesin	seçme	ve	seçilme	

hakkına	sahip	olması
E) Kişinin,	düzenli	olarak	kan	bağışında	bulunması

41. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
maktadır?

A) İyi	ya	da	kötü	diye	bir	şey	yoktur,	onu	iyi	ya	da	
kötü	gören	gözler	vardır.	

B) Bir	düşüncenin	olumlu	ya	da	olumsuz	olmasını	
belirleyen,	 hangi	 zamanda	 ve	 hangi	 sistemde	
söylendiğidir.

C) İlerici	insanlar,	her	zaman	ve	her	yerde	insanca	
davranışlar	sergilerler.

D) İlerici	olmanın	yolu,	çağdaş	ve	bilimsel	olandan	
yana	tavır	almaktan	geçer.

E) İlericilik	ve	gericilik,	göreceli	kavramlardır.	

42 - 43. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız

Evrende 100 milyardan fazla galaksi var. Bunların her 
birinde de 10 ile 100 milyar yıldız olduğunu göz önüne 
aldığımızda evrenin büyüklüğü konusunda bir fikir edi-
nebiliriz sanırım. Peki, bu galaksilerden kaçını çıplak 
gözle görebiliriz? Sadece dört tanesini. Bunların da ta-
mamını hiçbir zaman bir arada göremeyiz. Yarısını Ku-
zey Yarım Küre’den, yarısını da Güney Yarım Küre’den 
görebiliriz. Bunlardan biri de Dünya’mızın içinde yer 
aldığı Samanyolu’dur. Kuzey Yarım Küre’den Saman-
yolu ve Andromeda’yı, Güney Yarım Küre’dense Büyük 
ve Küçük Macellan’ı görebiliriz. Çıplak gözle görebile-
ceğimiz yıldız sayısı ise hava şartlarının uygun olduğu 
bir gece ve ışıklandırmanın yoğun olduğu bir ortamda 
10.000’in oldukça altındadır. 

42. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edi-
len galaksi ya da yıldızların çoğunu görememe-
mizin nedeni olamaz?

A) Dünya’mıza	olan	uzaklıkları
B) Bulunduğumuz	noktadaki	görüş	açısının	bunları	

görmemize	uygun	olmaması
C) Yeryüzündeki	ışıklandırmanın,	yıldızların	görün-

mesini	kısmen	engellemesi
D) Havanın	bulutlu	ve	kapalı	olması
E) Kendilerinin	sönmüş	yıldızlar	olup	sadece	ışıkla-

rının	bize	yeni	ulaşması

43. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine va-
rılamaz?

A) Gökyüzünde,	 Dünya’mıza	 benzer	 gezegenler	
olabilir.		

B) Yaşam,	gezegenimizle	sınırlı	olmayabilir.
C) Bir	gün	pek	çok	gezegene	uzay	araçları	 ile	gi-

dilebilir.	
D) Başka	gezegenlerde	bizden	daha	ileri	uygarlığa	

sahip	canlılar	olabilir.
E) Bugünkü	bilgi	ve	teknolojimiz,	evrenin	her	tara-

fını	gözleyebilme	ve	açıklayabilmeye	yeterlidir.
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44 - 46. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız

Bazı efsanelere göre, Tanrı dünya halklarına yeryüzü top-
raklarını paylaştırırken en güzel yeri kendisine ayırır. Ancak 
o bölgenin sahillerinde yaşayan halklar o sıralarda tiyat-
rolarda izleyici ya da tartışmacı durumundadır. Dolayısıy-
la onların, dağıtılan topraklardan haberi yoktur. Topraksız 
kalacak değiller ya… Çıkarlar Tanrı’nın huzuruna, durum 
böyleyken böyle, derler. Yarattığı kullarının tiyatroyla, sa-
natla ilgilenmesi çok hoşuna gider Tanrı’nın; bu gerekçeyle 
topraksız kalmalarına gönlü razı olmaz. Kendisi için ayır-
dığı toprakları onlara verir. İnsanlara bıraktığı, yeryüzünün 
bu en güzel topraklarının adı Gökova’dır. Adını, mitolojide 
çömlekçilik sanatının kurucusu Keramos’tan alan bu şirin 
belde, tertemiz ve modern binaları, caddeleri ve sokakla-
rıyla eşsiz doğası ve tarihin derinliklerinden gelen çok yönlü 
Akdeniz folkloruyla yerli ve yabancı ziyaretçilerini fethetme-
yi sürdürüyor.

44. Bu parçada Gökova’yla ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisine değinilmemiştir?

A) En	büyük	gelir	kaynağının	turizm	olduğuna
B) Doğa	harikası	bir	yer	olduğuna
C) Tarihi	öneminin	bulunduğuna
D) Doğal	 güzelliklerle	 çağdaş	 yapılaşmanın	 iç	 içe	

olduğuna
E) Halkının,	zengin	bir	kültürel	birikime	sahip	oldu-

ğuna

45. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin ce-
vabı vardır?

A) Gökova	hangi	bölgemizdedir?
B) Gökova’nın	özellikleri	nelerdir?
C) Gökova’ya	 yılda	 ortalama	 ne	 kadar	 turist	 gel-

mektedir?
D) Gökova	sözcüğünün	anlamı	nedir?
E) Gökova’nın	en	güzel	yeri	neresidir?

46. Bu parçada Gökova’yla ilgili olarak 

I.	 İkliminin	yumuşak	olduğundan
II.	 Söylencelere	konu	olduğundan
III.	Çömlekçiliğin	burada	başladığından
IV.	Akdeniz	kültürünün	izlerini	taşıdığından
yukarıdaki bilgilerin hangilerinden söz edilme-
miştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I. ve III

 D) II. ve III E) II. ve IV

47 – 49. soruları aşağıdaki parçaya göre  
cevaplayınız.

19. yüzyılın sonlarında yaratılmış sanat yapıtları ara-
sında Rodin’in Düşünen Adam’ının özel bir yeri vardır. 
Bu heykel, Rodin’in yapıtları arasında en ünlü olanıdır. 
Rodin, Düşünen Adam’ı, Dante’ den aldığı ilhamla ta-
sarladıktan sonra “Cehennem Kapısı” adını verdiği hey-
keller serisinin sonuncusu olarak yapmıştır. Rodin, önce 
hayalindeki heykelin daha küçük bir tasarımını somuta 
çevirdi. Bu model 1888’de halka gösterildi. Asıl heykel 
ise yıllar sonra 1904 Sergisi için yapıldı. 2 metre yük-
sekliğindeki bu heykel, 1.30 m eninde ve 1.40 m bo-
yunda bir kaide üzerine oturtulmuştur. Bu dev boyutlu 
denilebilecek, bronzdan yapılmış, eli çenesinde, dirseği 
bacağının üzerinde, çıplak bir biçimde düşünen adam, 
Paris’te önce Pantheon Kilisesi’nin sütunları önüne yer-
leştirilmiş ve 1906-1922 yılları arasında Parisliler tara-
fından hayranlıkla seyredilmiştir. Şimdi ise yine Paris’te, 
Rodin Müzesinde ziyaretçilerini beklemektedir. Bu hey-
kelin bronzdan yapılmış küçük bir örneği ise Meudon 
Mezarlığı’nda yatan Rodin’in mezarını süslemektedir.

47. Bu parçadan aşağıdaki bilgilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A)	Birden	çok	Düşünen Adam	heykeli	yaptığına
B)	En	çok,	Düşünen Adam	heykeli	ile	tanındığına
C) Düşünen Adam	 heykelini	 yaparken	 Dante’den	

esinlendiğine
D) Düşünen Adam	 heykelinin,	 yaptığı	 son	 heykel	

olduğuna
E) Düşünen Adam	heykelini	yapmadan	önce	uzun	

süre	tasarladığına	

48. Bu parçaya dayanarak Düşünen Adam heykelle-
riyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sayıları	en	az	üçtür.
B) İkisinin	Rodin	tarafından	yapıldığı	kesindir.
C) En	bilineni,	aynı	zamanda	en	güzel	olanıdır.
D) Birinci	heykelin	şu	anda	nerede	olduğu	metinde	

belirtilmemiştir.
E) Şu	anda	Fransa’da	görülebilecek	en	az	iki	Düşü-

nen Adam	heykeli	vardır.
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49. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinil-
memiştir?

A) Düşünen Adam	heykelinin	kimden	esinlenilerek	
oluşturulduğuna

B) Düşünen Adam	heykelinin,	oluşturulduğu	yüzyıl-
da	da	önemli	bir	yerinin	olduğuna

C)	Rodin’in	mezarı	başındaki	Düşünen Adam	hey-
kelinin	kim	tarafından	yapıldığına

D)	Asıl	heykelin	ne	zaman	yapılıp	nerelerde	sergi-
lendiğine

E) Düşünen Adam	heykelinin,	ortak	adlı	bir	heykel-
ler	serisinin	son	eseri	olduğuna	

50 – 52. soruları aşağıdaki parçaya göre  
cevaplayınız.

Çikolata, kakao ve şekerden yapılan bir çeşit tatlıdır. 
Kakao ağacının gövdesi üzerinde yumruk büyüklü-
ğünde meyveler oluşur. Bu meyvelerin içinde elli kadar 
çekirdek bulunur. Kakao çekirdekleri yıkandıktan sonra 
kurutulur ve ateşte kavrulur. Bu yolla öz sularının büyük 
bir bölümünü kaybeden çekirdekler, kırma makinelerin-
de kırılır ve kabuklarından ayrılır. Ayıklanmış çekirdekler 
özel değirmenlerde ezilir. Çikolata yapımında, kabuğun-
dan ayrıldıktan sonra yağı alınmadan toz hâline getiril-
miş kakaolar kullanılır. Bu kakaoya un hâline getirilmiş 
şeker katılarak elde edilen hamur, ısıtılarak eritilir. İçine 
vanilya ile güzel kokulu bitkiler de eklenen bu karışım, 
sıcakken değişik kalıplara yerleştirilir ve ardından soğu-
tulur. Çikolatamız artık o bildiğimiz onlarca şekilden bi-
rini almıştır. En son aşamada ise genellikle nem almayı 
ve bozulmayı önleyici kalaylı kâğıtlara sarılarak amba-
lajlanır. Çikolata, 16. yüzyılda Yeni Dünya’yı fetheden İs-
panyollar tarafından, ilk üretildiği yer olan Meksika’dan 
Avrupa’ya getirildi. Uzun yıllar az bulunan ve pahalı bir 
“ilaç” olarak kullanılan çikolata, bugün yediden yetmişe 
herkesin vazgeçemediği bir “şekerleme” hâline gelmiş-
tir. 

50. Bu parçaya göre, çikolata son aşamada neden 
kalaylı kâğıtlara sarılarak ambalajlanmaktadır?

A) Daha	cazip	görünsün	diye
B) Niteliğini	yitirmesin	diye	
C) Satışını	kolaylaştırmak	için
D) Aroması	kaybolmasın	diye
E) Markası	görünsün	diye

51. Bu parçaya dayanarak çikolatayla ilgili aşağıda-
ki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) En	çok	çocukların	severek	yediği	bir	gıda	mad-
desidir.

B) Mutluluk	verici	endorfin	hormonu	salgılanması-
na	yol	açması	nedeniyle	strese	çare	olarak	dü-
şünülmektedir.

C) İlaç	 tüketimini	 kolaylaştırmak	 için	 bazı	 ilaçların	
üzerine	kaplayıcı	madde	olarak	eklenmektedir.

D) Ana	vatanı	Latin	Amerika	olup	Avrupa’ya	bura-
dan	getirilmiştir.	

E) Çikolatanın	ham	maddesi	olan	kakao	çekirdek-
leri,	doğal	biçimiyle	ya	da	kimyasal	 işleme	 tabi	
tutularak	tüketilmektedir.

52. Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi çiko-
latanın elde edilmesi sürecinde yapılan işlem-
lerden biri değildir?

A) Kakao	 ağacının	 gövdesi	 üzerindeki	 meyveler	
toplanır.	

B) Kakao	çekirdekleri	önce	yıkanıp	temizlenir,	son-
ra	kurutulur	ve	kavrulur.	

C) Kabukları	 kırılan	 çekirdeklerin,	 kabukları	 toz	
hâline	 getirilip	 bu	 toza	 yağ	 katılarak	 hamur	
hâline	getirilir.	

D) Eritilmiş	 kakaoya	 lezzet	 vermesi	 için	 şeker	 ve	
bazı	bitkiler	karıştırılır.	

E) Değişik	 kalıplara	 konan	 çikolata	 soğutulduğun-
da	içine	yerleştirildiği	kabın	şeklini	almış	olur.	
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53 – 56. soruları aşağıdaki bilgilere 
göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir sitede iki sıra hâlinde dizilmiş A, B, C, D, E, F, G ve 
H bloklarının konumu ile ilgili olarak şunlar bilinmektedir:
• A; B’nin yüz metre kuzeyinde, C’nin batısındadır.
• C; D’nin yüz metre kuzeyinde, E’nin batısındadır.
• E; F’nin yüz metre kuzeyinde, G’nin batısındadır.
• H, G’nin yüz metre güneyindedir.

53. Buna göre, en doğudaki bloklar aşağıdakilerin 
hangisinde verilmiştir

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

 D) G ve H E) E ve H

54. D’nin B’ye göre konumu aşağıdakilerin hangi-
sinde verilmiştir?

A) Kuzey B) Güney C) Doğu

 D) Kuzeydoğu E) Kuzeybatı

55. F’nin G’ye göre konumu aşağıdakilerin hangi-
sinde verilmiştir?

A) Güney           B) Kuzeybatı          C) Kuzeydoğu

 D) Güneydoğu E) Güneybatı

56. Aşağıdakilerden hangisi en batıda yer alan site-
lerden biridir?

A) B B) C C) D D) E E) F
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57 – 60. soruları aşağıdaki bilgilere 
göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Alparslan, Burak, İlkhan, Erkan ve Gökhan adlarında,  
yaşları birbirinden farklı 5 öğretmenin saç tipi, saç rengi 
ve yaşları ile ilgili şunlar bilinmektedir:
• Saç tipleri kıvırcık, dalgalı ve düz olabilir; her saç ti-

pinde en az bir kişi vardır.

• Saç renkleri siyah, sarı ve kumral olabilir; her saç 
rengine sahip en az bir kişi vardır.

• İlkhan kıvırcık saçlı ve kumraldır.

• Alparslan, Burak’tan; İlkhan ise Erkan’dan daha bü-
yüktür.

• Düz saçlı olanlar sarışındır ve sarışınlar düz saçlı ol-
mak zorundadır.

• Sarışın öğretmen sayısı üçtür.

• Gökhan, Alparslan’dan yaşça büyük ama en büyük 
değildir.

57. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi ke-
sinlikle doğrudur?

A) Yaşı	en	küçük	olan	öğretmen,	sarışın	değildir.
B) Gökhan,	kıvırcık	saçlı	değildir.
C) Kumral	öğretmen	sayısı	2’dir.
D) Alparslan,	 öğretmenler	 arasında	 yaş	 sıralama-

sında	ikincidir.
E) En	büyük	öğretmen,	sarışındır.

58. Burak, Erkan ve Gökhan düz saçlı ise aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Gökhan,	siyah	saçlıdır.
B) Erkan,	sarı	saçlıdır.
C) Burak,	sarı	saçlıdır.
D) Alparslan,	siyah	saçlıdır.
E) Alparslan,	dalgalı	saçlıdır.

59. Erkan dalgalı saçlı ise

I.	 Alpaslan
II.	 Burak
III.	Gökhan
adlı kişilerden hangileri kesin olarak hem düz 
saçlı hem de sarışındır?

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

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

60. Aşağıdakilerden hangisi yaşça en büyükten en 
küçüğe doğru sıralamalardan biri olamaz?

A) İlkhan,	Gökhan,	Alparslan,	Burak,	Erkan
B) İlkhan,	Erkan,	Gökhan,	Alparslan,	Burak
C) İlkhan,		Burak,	Erkan,	Gökhan,	Alparslan
D) İlkhan,	Gökhan,	Erkan,	Alparslan,	Burak
E) İlkhan,	Gökhan,	Alparslan,	Erkan,	Burak
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