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uzmankariyer

oirey ceçiş sıNAvı (DGs)

DENEME slNAVı _ 2

DtKKAT!
slNAVA BAşLAMAoAıı öııce aşeĞlDAKi UYAR|LAR| MUTLAKA oKuYuNuz.
1, Adlnlzl, soyadınızı vesınavsalon numaranızı ön tarafta belirtilen yere yazlnlz.
2. BranşInlzl optik formda bulunan kodlar araslndan butup, ilgili alana kodlaylnüz.
3. Dikey Geçiş slnavı için verilen toplam cevaplama süresi l40 dakikadır (2 saat,20 dakika).
4, Bu testte toplam 120 soru Vardlr.
5. cevaplamaya istediğiniz testten Ve sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ileiIgili cevablnlzl, cevap kağldlnda

o soru için ayrllmlş olan yere işaretlemeyi unutmaylniz.
6. Test puanlanlrken her testteki doğru cevaplarlnlzın sayısından yanlış cevaplartnlzln saylslnln dörtte biri

düŞülecek Ve kalan sayl o testle ilgili ham puanınız olacaktlr. Bu nedenle hakklnda hiçbir fikrinizin olmadlğl
sorulan boŞ blraklnlz. Ancak, soruda Verilen seçeneklefden birkaçlnü eleyebiliyorsanlz kalanlar araslndan
doğru cevabı kestirmeye çallşmanlz yaranntza olabilir.

Bu testlerin her hakkü saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamünın veya bir kısmünın kurumumuzun ya-
zülü izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafünln çekilmesi, herhangi bi yotla çoğattılmasü, yayımlanmasü ya da kulla-
nılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gereklicezai Sorumtuluğu ve testlein hazürlanmasndaki mali kütfeti pe-
şlnen sayülır.



1. 5-2.(7 +2.(2-6))

işleminin sonucu kaçtlr?

A)3 B)4 c)5

2. K,LveNdoğalsayl olmak üzere

KLL Ll\
_3ve_2
53

olduğuna göıe N'nin en kücük değeri
kaçtIİ?

A) 20 B) 26 c) 38 D\42

5. Üç basamakfu rakamlan furkh 5 ile tam bölüne.
bilen gg_kiıcİiİ çift sayınln rakamıan toplaml
kaçtlr?

Ar2 B)3

/o16-/6;0a00
işleminin sonucu kaçtlr?

A) 0,37 B) 0,13 c) 0,1 D) 0,03 E) 0,07

c)5 D)7 E)8

E)7D)6

için K

E) 45

E)4Dl2
§)

lğ

§
ıE
E
Nl

5 2-+2r4
işleminin sonucu kaçtlr?

A)+ B)1 c)9 »2 E)3

a Ve b pozitif tam sayllarl için

_ 15,=6j

eşitliğinİ §ağlayan b değerlerinin toplaml kaç-
tlı?
A) 23 B) 24 c) 32 D) 33 E) 35

A)1 qa
kaçtr?
c) "5

16? 132.3-Er,a
işleminin sonucu kaçtlr?

nı* B,)+ c)1

DJ2 E),6

E)3D\2

_1

'. (+) 
,),

işleminin sonucu kaçhr?

A) _1 B)1 c,, n

2,5.1g
\l2

işlominin

n\
13 l

sonucu
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ıo. a=ff, r=€+,"=€?

sayllan için doğru süralama aşağıdakilerden
hangisidir?

A)a<b<c B)b<a<c c)c<b<a
D)a<c<b E)c<a<b

ll. 1 ıJ _a olduöuna oöre .m+2 n'2
mn-mn
ifadesinin değerİ aşağtdakilerden hangisidir?

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

12. Üç basamakl bir A saylslnln 3 ile bölümünden
kalan 1, 4 ile bölümünden kalan 2, 6 ile biiliı-
münden kalan 4 olduğuna göre A saylslnın g!
k]ıig[t değed kaçtlr?

A) 102 B) 104 c) 106 D) 108 E) 110

ra a b c,",5-6-7
orantlslnl sağlayan a, b, c sayıları için,
2c -a = 27 olduğuna göİe (2b -a) değeri kaçtlr?

^)21 
B)23 c) 24 D)26 E\27

14, 
2Y =g,3'=10
eşitliklğİinİ sağlayan x, y reel sayllan için, x +y
toplaml aşağldaki değe. arallklaflndan hangi-
sınde bulunur?

A) (3,4) B) (5,7) c) (7,8)
D) (8,10) E) (7,9)

15. x, y reel sayllan için;

2<x<5
3<y <2

eşitsizlikle.ine göre X2+y
tam sayl dĞğ€ri kaçtır?
A)5 8)6 c)7

2 toplamının g4_!1igg!

D)8 E)9

§)

§
E
(§

E!

B)a b>0 c)a.b>0

16. a2 t5a+4.\a! 1)2

a'+4a a'+a
ifadesinin en sade haıi aşağldakilerden hangisi-
dir?

A) -1 B) -a C)a D)1 E)a+,l

17. a, b tam sayt olmak üzere;

a<O<b
olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daha
doğrudur?

A1 a2<b2
D) a+b ) 0 E) |a |=- a
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18. a Ve b sflrdan farkll reel sayllari için

laltlol
ab

toplaml kaç farkll değer alabilir?

^)2 
B)3 c)4 D)5 E)6

l9. Toplamlan 9, çarplmlan 17 olan iki §aylnln kare-
leri toplaml kaçttr?

A)49 B)47 c) 45

fr kesrinin deÖeri f'tlr. Bu kesrin paylna 4 ekle-

yip paydasından ,1 
çıkarılırsa kesrin deÖeri } du-

yol.

Buna göre a+b toplaml kaçtır?

A) 48 B\ 52 c) 56 D) 60 E) 63

21. Uzunluklarl 54 m Ve 90 m olan ikitahta parçasl eşit
uzunlukta Ve eİ_3z sayıda parçalara ayrılacakİr.
Kesen kişiye her kesim için 5 ü ödeneceğine göre,

bu işlem için toplam kaç ü ödenecektir?

A) 20 B} 25 c) 30 D) 35 E) 40

22. vE 23 soRuLARlAşAĞ|DA VERiLEN BiL_
GiLERE GöRE YANıTLAY|Nlz.

Tam sayllar kümesinde tanlmll * Ve A işlemleri
içİn

a*b = [a ile b den büyük olan]

a^b = [a ile b den küçük olanln karesi]

şeklinde tanümlanlyor.

22. Buna göre ((-3)^5)*(4*3»
işleminin sonucu kaçhr?

A)4 B)8 c)9 D)12 E) 16

23.4*x=2^(-4)
işlemine göre x kaçhr?

A) 16 B\12 c) 10 D)9

24. A kümesinın alt kümelerinin sayısı, B kümesinin alt
kümelerinin saylslnln 2 kat| kadardır.

Ave B kümelcrinin eleman sayllan toplam 15 ol-
duğuna göre B kümesinin eleman saylsl kaçtıf
A) 3 B)4 c)5 D)7 E)8

D)41 E)37

9,E
§g
(ğ

E
N

E)8
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süfun 1 sülun 2 sütun 3 sütun 4 sütun 5

25- 27. soRULAR| AşAĞlDA VERiLEN BiLGi-
LERE GöRE YANlTLAYlNlz.

Şekildekigibi numaralandlrüİmış 10 kutucuk 2 satlr-
ll, 5 sütunlu bir dikdörtgen şeklinde birleştirilmiştir
1 nolu kutuya 1 fasulye ve sonraki her kutuya bir
öncekinin 2 katI kadar fasulye konularak fasulyele-
dn tamamt yerleştirilmiştir Örneğin, 1o nolu kutuda

512 fasulye Vardlr.

25. Buna göre 1, satırdaki toplam fusuıye §aytst
kaçtır?

A)20 B)25 c\28 D) 31 E) 37

26. 3. sütundaki toplam fasulye saylsl kaç o|ur?

A) 96 B) 108 c) 110 D\ 124 E) 132

27. 2. satlr ve 4. sütunun kesiştiği kutuda kaç fasul-
ye vardlr?

A\512 B\256 c\ 128 D) 64 E) 32

28, Özlem ile Emel bayram şekerleri toplamışlardır.
ceplerindeki şekerlerden s'er tanesini yediklerin-
de Özlem'in şekerİeri Emel'in şekerlerinin 2 katı
oluyot Sonra Özlem 12 şeker daha toplaylnca
Özlem'in şekerleri Emel'in şekerterinin 3 kaıı olu-
yor_

Buna göre başlanglçta ikisinin toplam kaç şe-
kerivardlr?

A) 30 B) 35 c) 40 D\ 42 E) 46

29- Bir bankamatik slraslnda suat baştan 9. sıra-
da, Çtnar ise sondan 1l. sıradadlr. suat ile ÇF
nar a.aslnda 5 kİ§i olduğuna göre bu bankama-
tik slraslnda gljz kaç kişi vaİdlr?

A) 19 Bl17 c) 15 D) 13 E) 11

30. Dairesel bir koşu pistinde üç koşucu slraslyla 8, 12

Ve 20 dakikada pistin tamamlnl koşabilmektedir.
Başlanglç noktasIndan üç koşucu aynl anda aynI
yöne doğru koşmaya başllyorlar.
Üç koşucunun da başlanglç noktaslnda tekraİ
yan yana gelene kadar geçen sürede g[hE[ ko-
şan koşucu kaç tur atm§ olur?

A) 15 B\ 12 c) 10 D)8 E) 6

31. Bir kuruyemişçı kilograml 8 i olan leblebiden 4 ki-
logram, 24 ü olan bademden 12 kilogram alarak bir
karlşlm oluşturuyor.

oluşan yenİ kanş|mln kilogram fiyat kaç r'dir?
AJ 12 B) 15 c) 18 D) 20 E\ 22

g
(o

l
(!

E
N
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32. Boş birvarilin doldurulması için iki kova kullanlllyor.
Birinci kova 6 lt, ikinci kova 10 lt su alabilmektedir.

Birinci kova ile 5 sefer, ikinci kova iIe 1 sefer su ta-
sınarak varilin 1'ü doldurrluror,4
Buna göre büyük kova iıe kaç seferde variIin ka-
lan klsml doldurulabilir?

A) 16 B) 15 c\ 12 D) 10 E)9

33. Aynl güçt€ki bir grup işçiden 6 tanesınin 20
günde yaptığl bir işi l5 işçi kaç günde yapabi-
lir?

A)8 B)9 c)10 D| 12 E)16

34. Bir araç A ile B kentleri araslndaki mesafeyi 3 sa-
atte gidip, 4 saatte dönüyor Aracln gidişteki Ve dö-

nüşteki hızlarl toplamı 98 km/saat olduğuna göre

A ile B kentleri arasl kaç km'dir?
A) 180 B) 168 c) 160 D) 154 E) 144

35. Bir satıcl bir ürünün % 40 indirimli satlşından yeterli

satışa ulaşamayınca satlş fiyatl üzerinden 7o 30 in-

dirim daha yaplyor.

Bu üIünün son durumdaki satlş fiyatl ilk İiyatl.
na göre yüzde kaç indirimlidir?

A) 50 B) 58 c) 64 D) 70 E\72

36. vE 37. soRuLAR| VERiLEN BiLGiLERE
GöRE YANlTLAYlNlz.

Pozitif tam sayllar kümesinde İanımll K(a) işlemi a
tam saylslndan bir büyük ve bir küçük tam sayl de-

ğerlerinin çarplml şeklinde tanımlantyor
Ömeğin; K(5) = 4.6 = 24

36. K(7)'nin değeri kaçtr?
A\ 42 B)45 c) 48 D) 49 E) 50

37. K(X)= 80

K(y) = 99

olduğuna göre (y-x) kaçhr?

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

§)

@

C
(ğ
ç
N 38 - 40. soRULAR|AşAĞ|DAVER|LEN BiLGi-

LERE GöRE YANITLAY|Nlz.

x bir pozjtif tam sayl olmak üzere f(X) fonksiyo-
nu 1'den x'e kadar (X dahil) tam sayülarlnln toplaml

şeklinde tantmlanlyor.

Buna göre (13) f(l0) değeri kaçtr?
A) 3 B\ 2,| c\25 D) 32 E) 36

f('ls) değeri kaçtr?
A) 100 B) 110 c\ 120 D) 135 E) 148

Ie stİatejik dgs



40. f(x) = a5

olduğuna göıe x kaçtır?

A)6 B\7 c)8 D)9 E) 10

4,1 - 43. soRuLAR|AşAĞlDAvERiLEN B|LGi-
LERE GöRE YAN|TLAY|Nlz.

Aşağldaki işlemlerde bir sayldan sonra kullanılan
geometrjk şekiller lek kenarll ise kenar Saylsl ile
sayl çarplltyor, ç!t kenaılı ise sayl kenar saytslna
bölünüyor.

Örnek; 124 = 12.3 = 36

10tr=lq=q42

4,1- Buna göre «120tr)o)^
işleminin sonucu kaçtlr?

A) 10 B) 15 c)20 D) 30 E) 40

42. (xo). =25
eşit|iğini sağlayan x değeri kaçtlr?

A) 10 B) 15 c) 20 D) 30 E) 40

/B. (36?)^ = 27

eşitliğinin sağlanmasl için ? olan yere aşağlda-
ki hangi geom€trik şekil gelmelidir?

A)^ B)tr c)o D)o E)O

Şekildeki (ABc) üçgeninde [BE] ve [cD] iç açlor
tay [CE] dış açıortaydır. m166E; = zmi5EÖ)
Yukarüdaki verilenİere göre m(BAc) kaç derece_
dİr?

A) 30 B) 40 c) 50 D) 60 E) 80

§)

§
E
(ğ

E
N

45.

ŞekildekiABcDE
düzgün beşgen,
(AEF) eşkenar
üçgen

Yukandakİ veİilere göre m(BFE) = .(' kaç dere_
codir?

A\ 42 B) 44 c)48 D) 54 E) 56

stıatejik dgs 9 |



46 48.

47.

Dc

ABCD dikdörtgen IAE |= |ED | ı(sep) = o cm'
Yukandakİ Verilenıeı€ giıİe A(ABCD) kaç cm''dir?

4)36 B)30 c,24 D\22 Er 20

ŞekildekiABc üçgeninde

IAE |= |ED |= a cm,

IBAl= |BDl= 6 cm,

ABDE deltoid dir.

Yukaİldaki verilenlere göre IEc |= x kaç cm'dir?

A)8 B)9 c)lo D) 11 E)12

Şekildekiçemberde [cK] doğrusu T noktaslnda te-

ğettir.

r(ATK) = 100'

rr46iB1= zo,

Yukartdaki Verılenlere göre m(AcK) kaç dere-
cedİr?

A) 30 B) 40 c)45 D) 50 E) 60

§)

ao

(§

ğ
N

49.

Şekildeki [AB], [AO] ve [OC] çap|ı yaflm daire-
ler verilmİştir.

]Ao = 2.]ocl= 2.IcBI
e_

Yukarldaki vgrilenlere göre ff kaçhr?

A)8 B)9 c) 10 Dr 12 E) 16

l ıo stıateıık dqs



50. Bir aynfu 4 cm o|an bir küpün bir köşesinden 2

cm ayr.ta sahip bir küp kopanıyor. Geriye kalan
cismin hacmi kaç cm3'dü]?

A) 64 B) 60 c) 56 D) 52 E) 48

51. A(2, - 1) noktası 3x + 5y - k . 0 doğıusu üze-
rinde olduğuna göIe k kaçtır?

A)3 B)Z cr2 D\' E)l

52 _ ö4. soRULARl AŞAĞIDA VERiLEN TAB_
LoYA GÖRE YANlTLAYlNlz.

SATILAN PAKET sAYlsl
iLAç TüRü ocAK MART

A 16 ,10

B o 50

c 40 20

D 20

Verilen tabloda bir eczaneye ail ocak Ve Mart ayla-
rlnda A, B, c, D ilaçlarlnln satlş saytsl gösterilmiş-
tir.

52. Buna göre Mart aylnda safilan c ilaçlarınln ade-
di, ocak ayında satllan c ilaçlannln adedinin
yüzde kaçIdlr?

A) 20 B) 30 c) 40 D) 50 E) 60

53. Mart aylnda satllan toplam ilaç adetleri daircsel
bir gİafiktğ gösterildiğinde safulan A İlaclnın ade-
dinİ gösteren daire diliminin mğrkez açlsl kaç
derece oıur?

A) 28 B)32 c) 36 D) 40 E) 42

54. ocak Ve Maİt aylannda satllan B ilaclnın toplam
adedİ, ocak aylnda satllan D ilaclnln adedinden
kaç fazladlf?

A\ 24 B) 20 cl22 D) 17 E) 15

55. VE 56. soRuLARl AşAĞ|DA VERiLEN
GRAFiĞE GöRE YANlTLAYlNlz_

0,80

0,75

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50§)
,E
(o

ğ
lE
E
N

=

Yukandaki grafik, X, Y ve z fabrikalarındaki 2009
Ve 2010 ylllanna ait üretilen a model araba saylst-
nln b model araba saylslna oranlnl göstermekte-
dir. Ömeğin Y fabrikaslndaki üretiıen a model ara-
ba saylslnln b model araba saylslna oranl 2009 yF
llnda 0,70, 20,10 ylllnda ise 0,60'dIr.

55. Buna göre x fabrikasında üretilen 2009 yllnda
a model araba sayısını b model araba sayıslna
oranl, Y fabrikastnda üretİl€n 2010 ylllndaki a
model araba sayıslnln b model araba sayıslna
oranlndan kaç eksiktir?

A)0,05 B)0,10 c)0,15 D)0,20 E)0,25

stratejlk dgs _ 11 İ



56. 2010ylllndazfabrikaslnda üİetilen a model ara-
ba saylsl 480 olduğuna göre b model araba sa-
ylsl kaç r?

A)200 B)300 c)400 D)500 E)600

57 - 60. soRULARl AşAG|DA VER|LEN TAB-
LoLARA GöRE YANlTLAYlNlz.

yukartda verilen Tablo 1'de bir marketteki ürünle-

rin ,1 tanesinin alış fiyatı Ve satış fiyatl gösterilmiştir.

Tablo 2'de ise mağazanln bu ürünlerden bir ayda
kaç İane aldlğl Ve sattığl gösterilmiştir- (Allnan mal
lar bir ay sonunda bozulmaktadlr.)

58. Marketin D ürünleİden 1 ayda elde ettiği kar -

zarar durumu nediı?

A)l0rkar B) 1ovzara( c)5ükar
D\ 5 t zarar E) Ne ker ne de zarar

59. Ma*et B marka ürünlerden yüzde kaç kar eHe
etmiştir?

A) 50 B) 80 c) 100 D) 120 E) 150

60, Market c marka üründeki zaran kapatmak için D

marka üründen g!_ez kaç tane daha allp satma-
hdlr?

A) 1 B\2

sAYlsAL BöLÜM BiTTi.

sözEL BöLüME GEçiNiz.

N

§
ı!

N

c)3 D)4 E)5

57. Market A marka ürünlerden
kar elde etmiştir?

A) 10 B) 20 c) 30

bir ay içinde kaç ü

D) 40 E) 50

Urün
1 Adet

A|.ş Fiyatı (t)
1 Adet

sattş Fiyatı (t)

A 30 40

B 10 30

c 40

D 25 50

(Tablo 1)

Urün
ADET

Aİnan sahlan
A 5 5

B 3 2

c 4 3

D 2 1

(Tablo 2)

lız stİatejik dgs
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1. - 3- soRuLARDA, CÜMLEDEK| BoşLuĞU
ANLAM BAKIM|NDAN EN UYGuN BiçiMDE
TAMAMLAYAN SEÇENEĞi BULUNUZ.

Büİün --- şiirin insanİ bir ey|em olduğunu gö-
rüyoruz. Şiırin temel --- bu yüzden her çağda
aynldır: Günceli tarihsele, bireyseli toplumsala
dönüştürmek.

çağlar öncesinde - işlevi

çağlar boyunca - görevi
zamanda - yiizii
kitaplarda - birikimi

edebiyat tür|erine - ilişkisi

sanatçınln "neyi" söylediği ve bunu "nasll'' söy-
lediği önemlidir. sanatçı bunlardan birini -*
yaplt eksik ka|lr. Neyi anlattlğlna önem verip na-
sll anlattığınl es geçenlerin --- yoksun yapflar
ürettiği görülür.

A) öne çlkarlrsa - biçemden
B) dile getirirse - duygulardan
c) uzatlrsa - ürünlerden

D) belli ederse - şekillerden
E) atlarsa - eleştirilerden

Ruhsal Ve duygusal olarak ana babalanndan
hiç ayrl|mamlş yetişkin çocuklar genelde onlar-
dan uzakta geçirilecek bir süreye --- duyarlar.
Bu kişiler tüm yaşamlannl anne babalanna -----
geçirdikleri için bireyselıeşememişlerdir.

gereksinim - bağlmll
öfl(e - uzak
merak - direnmiş
ihtiyaç - paralel

kaygl - öfkeli

4. - 6. SoRULARDA, NuMARALANM|ş cÜı,t-
LELERDEN HANGisiNiN PARçANiN ANLAM
BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZDUĞUNU BULUNUZ.

4. (l} Tiyatro metni yazmak çok zor bir iştir. (ll) Me-
tin bir tema etraflnda toplanacak, bu tema seyirciye
aktarlımaya değer bir cümleye dönüştürülecek. (lll)
Üstüne üstlük aktarım biçimi seyircinin ilgisinioyun
boyunca ayakta tutabilecek güçte olacak. (lV) Bu
nedenle iyi tiyatro metinleriyle karşılaştlğlmda ya-
pllan işin ne kadar ince bir ayar gerektirdiğini düşü-
nürüm, (V) llyatro seyircisinin, sinema seyircisin-
den daha titiz oıduğuna defalarca şahit olmuşum-
dur. (Vl) Bu metni meydana getiren kaleme saygt
duyarlm.

A) Il. B) |ll. c) lV D) V E) Vl.

(l) Ben 40 senedir resim yaparlm ama resim sergi-
si açmadüm. (ll) Heykelden fırsat bulup resme uzun
zaman aylrlp yoğunlaşamadım, (ll|) zaten ressam
olduğumu hiç söyıemedim. (lV) En iyi heykelimin
henüz yapmadlğlm heykel olduğunu düşünüyo-
rum. (V) Her resim yapanın da ressam olduğu ka-
bul edilemez.

A) ı. B) ll. c) lll. D) lV E) V

(l) Bu kabilenin insanlarl lyecek içecek dahil tüm
ihtiyaçlaflnl ormandan sağIıyorlaı (tl) Kabile üye-
lerinin hepsi çok sağltklı ve kuwetli. (lll) Her türlü
mikrop Ve zehire karşı da son derece dayanıklılar.
(lV) ormanlarda insan sağllğlnı tehdit eden birçok
zehirli bitkitürüyle karşllaştık, (V) Bu insanlar sade-
ce orman Ve onun bitki örtüsüyle yaşamayl biliyor-
Iaı (Vl) Eğer onlarü modern bir şehre götürürseniz
kesinlikle yaşayamazlaı

A) l. B) ll, c) lll. D) lV E) V

A)
B)

c)
D)

E)

§)
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7.

7. - 9, SoRULARDA, NuMARALANM|ş cÜM-
LELERiN ANLAML| BiR BÜTÜN oLuşTURMA_
sl içiN HANGiLERiN|N BiRBlRiYLE YER DE-
ĞişTiRMESi GEREKTiĞiNi BULUNUz.

l. Gecenin sessizlıği bütün köyü örtüyordu.
ll. Bu sese avludan, bezgin olduğu Sesinden

anlaşllan bir köpek derhal cevap Verdi.

lll. Kaplnln tokmağl, bu karll gecenin kulaklarl
sağlr eden durgunluğu içinde tok bir ses

çlkardl.
lV Sonra bir kapı glcırdayarak açıldl; flsıIt!lar,

telaşll yürüyüşler içinde iki kişi kaplya
yaklaşmaktayd|.

V Tokmak, döVüImeye devam etti ama gelenler

kaplyl açmadı.
A) l. ile ll. B) ll. ile lll. c) ll. ile lV

D) lll. ile V E) lV ile V

Dedemin de huysuzluk yapmaslna artük hepi-
miz allşmlştlk.
lnsanlar yaşlandıkça değişiyor, huysuzlaşıyor,

çocuklaşıyor.
Annem, bize laf arasünda stk sık büyüklerimizin

çocukluğumuzda bize gösterdikleri sabn biz de
yaşllllklarlnda onlara göstermeliyiz, diyordu.
onun bu sözleri yalnlz bize değil, kendi kend-
ine de söylediğine emindim.

Hele dedem, annemin bütün tsrarlarlna
rağmen ilaçlarlnı almamakta direndikçe annem
bu sözü çok düşünmüş olmall.

10, (l) bulduktan sonra onlara kucak açar
(ll) Ve öykü olabilecek bir yan

(lll) önce kavun allyormuş gibi

(lV) öykülerini yazacağl insanlarl

(V) iyice tartaı koklar

yukandakı sözler kuralll ve anlamh bir cüm-
le oluşturacak biçimde slralandlğlnda hangisi
başta!_lkilgi olur?

A) l. B) ll. c) lll. D) lV. E) V

1l. (l) Ve '1814 tarihli bir gazete çıkmlş
(lt) bir ay once yapllan kazlda

(lll) Don Kişotun 181g'da yazdığl kopyaslndan beş
adet

(lV) bk kapsülün içinde

(V) Madrid'de 1934'te yapllan cervantes heyke|inin

altlndan

yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cüm-
le oluşturacak biçimde slralandlğlnda hangisi
başle!-dödii!§! olur?

A) ı, B) ll. c) lll. D) lV. E) V

l2. (l) onlara neler hissettirdiklerinizi
(ll) insanlar onlara

(lll) unutur ama

(lV) söylediklerinizi ya da yaptıklarıntzı

(V) asla unutmaz

yukarıdaki sözler kuralll ve anlamll bir cüm-
ıe oluşturacak biçimde slralandığlnda hangisi

bagtadöElİılcii olur?

A) l. B) Il. c) lll. D) lV E)V

13. Hoşumuza en çok giden insan, kendimize benzetti-

ğimiz insandlr.
Aşağıdakilerin hangisi bu cümleye anlamca 9!
vaklndlr?

A) Çevremizdeki insanlart kendimize benzetmeye

çallşmayallm.
B) Bizimİe aynı özelliklere sahip insanlarl daha çok

beğeniriz,

C) lnsanları slnlflandlrmak, doğru bir davranlş de-

ğildir.
D) Bizimle aynl görüşlere sahip olamayan insanla-

ra tavlr almamallylz,

E) Çevremizdeki insanlarl dikkatli seçmeliyiz.

8.
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lll.

ll.

l.

A) l. ile ll. B) ll. ile lll. c) ll. ile lV

9.

D) ll. ile V E) lll. ile V,

l. Yazaı yapltlarında Çukurova'yl ve Çukurova
insanlnt çarplcl bir gerçeklikle anlatır.

ll. Çocukluğunun ait olduğu topraklar Ve kişiliğini
besleyen insanIar şimdi de sanatınt Var etmek-
tedir,

lll. Bunun temel sebebi yazarın bu coğrafyaya ait
olmasldlr.

lV Gerçekçiliğin eıle tutulacak kadar somutland lğ l

bu romanlardatoplumsal sorunlarbirjncil konu-
dur.

V. Köylü, köy ağasl; işçi, toprak sahibi; halk,
yöneİiciler araslndaki zıtllklar Vurgulanır.

A) l. ile ll. B) |l. ile lll. c) ll. ile lV
D) lll. ile V E) lV ile V

lıı stratejik dgs



14. insanlara en adil şekilde dağıtllan nimet aklİdlr çün-
kü kimse akllndan şikayet etmez.
Aşağldakileİden hangisi bu cümlede anlatlmak
istenenle aynl doğrultudadlr?

A) lnsanlaı sahip olduk|arlnl akllları ölçüsünde kc.
rurİar.

B) Hiç kimse başkalarlna göre daha az akllll oldu-
ğunu kabul etmez.

c) Yaratlllş bakımündan her insan eşittir
D) BazıIarü kendisinden daha zeki birinin Varlüğlna

dayanamaz.
E) Aklll insanlar bulunduğu durumdan şikayet etmez.

15. Para açlığl giderir, mutsuzluğu değil; yemek mideyi
doldurur, ruhu değil.
Aşağldakilerden hangisi bu cümleden clkarlla_
g&?
A) Para ile mutluluk olmaz.
B) Para somut ihtiyaçlarımlzl karşılar.
c) Ruhu beslemek yemek yemekle olmaz.
D) lnsanın midesini doyurduğu gibi ruhunu da do-

yurmasl gerekir
E) insanın ruhunun açllğı mutsuzluğa yol açar.

16. saİt Faik,'Kalemi yonttum; sonra tuttum öptüm.
Yazmasam deli olacakllm,'' demiş.
Bu sözıe sait Faik'in dİle getirdiği duygu aşağF
dakilerden hangisadir?

A) sanatçı için yazmak vazgeçilmez bir tutkudur.
B) Her sanatçl, doğuştan getirdiği özellikleri kullanlr.
c) sanaİn nankör bir yönü de Vardlr.
D) Unutulmak bütün sanatçülar İçin en büyük kor-

kudur.

E) sanatçl ünlü olmak için değil, kendisiiçin yarat_
malldlr

17. Sağlık, şu anda hasta olmamanln çok ötes'ndediı
Bu cümlgde anlafilmak istenen aşağldakilerin
hangisidir?

A) sağhkll yaşamak herkesin isteğidir.
B) Şu anda kendinizi hasta hissetmiyorsanız sağ-

llkllslnlz demektir.
c) sağllkıl olmak hasta olmamaktan başka bir şey

değildir.

D) Bugün hasta olmamamlz sağllkll bir insan oldu-
ğumuzu göstörmez.

E) sağ|lmlzln kıymetini haslalanlnca anlal"lz.

l8. "Görmek" sözcüğünün aşağtdaki aç|klamalann-
dan hangisi, birliktğ Verilen örnek cüm|eye uy-
gun deöildİr?

A) Değer Veü.mek: Gözü bir tek kızınl görüyordu.
B) Yanlna gidip konuşmak: Yetkili birini görmek is-

tiyorum.

c) Anlamak, kavramak: Benim nasll bir insan oldu-
ğumu gördü.

D) Değerlendirmede bulunmak: Ankara Vlllardlr
böyle klş görmedi.

E) Göz yaİdlmlyla bir şeyin Varllğlnl algılamak:
Karşldaki adayt görüyor musun?

19. Ne bireyler ne de toplumlar mükemmelliğe dene-
me - yanllma, düzelme Ve yeniden uygulama gibi
çeşitli yollardan geçmeden ulaşabiliı Hiçbir milletin
haya düzbir cizgiizlemez. Tarihin çizgisieğri büğ-
rüdür.

Bu parçada altl çizili söz ile anlatllmak istenen
aşağldakiIerden hangisidir?

A) Tarih yanllş aktanlmıştlr.
B) lnsanllk tarihi tam olarak bilinemez.
c) Tarih, yalnüzca savaşlan yazar.
D) lnsanhk, iyi olanl birçok yanllgllar sonucu bu!

muştur.

E) Tarihin karanllk sayfalarlnda, açlklanamayan
durumlar vardlr.

20. Aşağdakilerin hangi§inde a|t çizİli söz cümle-
don çIkanldlğlnda cümlgnin anlaml daralmaz?
A) Benim için değerli 9|a! dostlaflml bu yemeğe

çağtrdüm.
B) Kut|amalar sabahİn ilk lşlklanna kadar sürdü.
c) Herkes Vazma sanahna ilgi duymaz.
D) Dil, toplum yaşamInln g! gerekli aracldır
E) Müzik, insan ruhunun gelişmesinde gttlli bir ol-

gudur.

§)
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2'l. (I) Uzun zamandlr sablrslzlıkla beklenen İilmler-

le dolup taşüyor ocak programı. (ll) Her anlamda
'hafir bir film olduğu iQin ünlü yönetmen woody
Allen'in filmiyle başlamak istiyorum yazlma. (lll)

Seri üretime geçmiş gibi her sene birfilmle karşlmt-

za çlkan WoodyAllen'ln 2000'lerdeki içler aclsl hali

artlk çekilmez seviyeye ulaşİı. (lV) Muhteşem film-

lerle dolu kariyerini son dönem ztrvalarıyla yavaş
yavaş yok eden yönetmene aclmamak elde değil,

(V) Allen, geri kalan film kariyeri boyunca bu sevi-
yede seyrederse yakln zamanda ismini unutturma-

sl hiç de imkanslz değil.

Numarall cümlğlerin hangisinde olumsuz bir
eleştiri ygklul?

A) l. B) ll. c) lll. D) lV E) V

22. Sükonetim asaletimdendir. Her lafa Verilecek bir

Gevabım Var. Lakin bir bakarlm, laf laf ml diye, bir

de bakanm söyleyen adam mü diye.

Bu parçada anlatllmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?

A) istenmeden söylenen sözler can yakar

B) sözünü sakınmak bilge kişilerin özelliğidir.

c) Asil insanlar nerede susacağlnl bilir.

D) Değmeyecek kişiye cevap Verilmez.

E) Her lafa verilecek bir cevap Vardır.

23. Eserlerimi; film kişilerimi, tek başlma ya da ekibim-

le çektiğim sahneleri, kurgumu, görüntülere eşlik

eden yorumumu, müzik seçimimi, yazdlğlm senar-
yoyu, rastlantryl ve anllk yaratlmları katmadan de-

ğerlendirmeyin.
Bunlarl söyleyen yönetmen, filmlednİn ve tanzl-

nln hangi yönünü Vurgulamlşhr?

A) Evrenselliği

B) Doğaçlama oIuşturulmasl

c) Titiz yaklaşlml

D) zoru sevmesi

E) Ekip çaIlşmaŞl olmasl

24. (I) istanbul'da trafik sorununa çözüm yolları aranı-
yor. (lİ) Çözümler her defastnda Boğaz'a üçüncü,
hatta dördüncü köprü önerilerine dayanlyoı (lll)

Ancak istanbul'un doğal Ve tarihi dokusunu önem-

seyenler bu önerilere hiç slcak bakmlyor. (lV) Çün-
kü üçüncü bir köprü, Boğaz'ln görüntüsünü boz-
maKan öte hiçbir işe yaramayacak, (V) Köprülerin
trafğin düzenli aklşlnl sağlayabileceğine kuşkuy-

la bakllyor. (Vl) Köprüye karşl olanlarln önerisi ise
tüpgeçit.
Numaralı cümlelerden hangi§i kendisinden ön-
cekinin nedenini vermektedir?

A) ll. B) lll. c) lV, D) V E) Vl.

25. (l) Şu anda uzun metraj!ü filmlerini izlediğimiz her-

hangi bir yöneimenin iİk adlmları hep aynldlr: Klsa
filmler. (ll) Bu yüzden de klsa filmlerin odakta yer

aldtğı bu festival, geleceğin uzun metraj ustalarl-

nl keşfetmek için birebir. (lll) 20. kez düzenIendiği-

ni hesaba katarsak ülkemizde. bu alandaki en kök-

lü organizasyon olduğu su götürmez. (lV) 5 - 12 Ka-

slm tarihleri araslnda gerçekleşecek festival prog-

ramı, küsa film severler için heyecan ve.ici. (V) Film
gösterimlerinin aı-dlndan yönetmenlerin soruları ce-

vaplayacağı söyleşi bölümleri kaçlrllmamall.

Numaralanmlş Gümleıerle ilgili aşağlda söyle-
nenlğrden hangisİ ya4!§t!İ?

A) l. cümlede bir açlklama yapllmlştlr

B) ll. cümlede festivalin hangi amaca hizmet ede-

ceği anlatllmtştlr.

c) lll. cümlede olumsuz bir durum Vurgulanmlştlr.

D) lV cümlede festival takvimi Verilmiştir.

E) V cümlede öneri anlaml Vardlı

§)
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l. orhan Pamuk'a göre roman bu yüzytlda
değişik araylşlara sürüklenmiştir.

ll. orhan Pamuk'un dediğigibiroman bu yüzyllda
değişik arayışlara sürüklenmiştir.

Bu iki cümle araslndaki anlam farkl aşağldaki-
lerden hangisiyle ifade edilmiştir?

A) l. cümİe daha kesin bir yarglya sahiptir.
B) ll. cümle, l. cümleye göre daha geneldir.

c) l. cümlede yalnız orhan Pamuk'un fikri; ll. cüm-
lede ise yazafln da ona katlldlğl görülür.

D) I. cümlede yalnlz orhan Pamuk, ll.cümlede or-
han pamuk da dahil olmak üzere bütün roman-
cllar kastedilmiştir.

E) ll. cümle, l. cümleye göre anlamca daha açıkhr

27, (l) sanatçı, çocuk kitaplarında yabancllaşma, kim-
Iik araylşl gibl konulafl eİe alryor. (ll) Başka bir de-
yişle çağdaş dünyanln sorunlarİnl masalsİ bir bi-
çimde çocuk dünyaslna aktanyor. (lll) Çocuklann
bu yolla bilinçlenmelerini Ve eleştirel bir bak|ş açlsl
kazanmalarlnı istiyor. (lV) Bunun için de onlarl ger_

çeklerle yüz yüze getiriyor, (V) Yazarln kitaplarlnl
çocuklann yanl slra yetişkinlerin de okumasınln ne-
deni bu.
Bu parçada numaralt cümlelerden hangisİnde
yazann "amacl" belirtilmİştir?

A) l. B) ll, c) lll, D) lV E) V

28, Bir futbo| maçlna gidip de "Ötmeye, ölmeye, ölme-
ye geldik!" diye bağürmak bize iki şeyi gösterjr: ce-
haIetimizi Ve ruh sağllğlmlzln bozuk olduğunu. Mi-
zah, ruh darllğl için en kesin ilaçtlr ---.
Bu parça düşüncenin aklşlna göre aşağldakile-
rin hangisiyle tamamlanabilir?

A) Türk toplumunda mizah duygusu oldukça geliş-
miŞtir

B) sporla mazahl bir tutmamalıylz
c) Hayata mizah penceresinden bakmak bize iyi

gelecektir

D) Futbol kadar ilgi gören bir spor dall yok
E) sağııklı bireyler yetişmesi için spora daha fazla

önem verilmelidir

29. Korkuyorsunuz hatta korkudan ödünüz kopuyor.
Kaçmak Ve kurtulmak isliyorsunuz çünkü panik
içindesiniz. Yapacak bir şeyiniz yok, çaresizsiniZ.
Şimdi bir an durun Ve düşünün: Korkmak asllnda
çok insanca bir duygudur. Korkman]z doğaldlr. Kor-
kunuz neyse onun üstüne gidin ---.
Bu parça düşüncenin aklşlna göre aşağldakile-
rin hangisİyle tamamlanabilir?

A) Korkunuzu küçümSeyin Ve onu yenin
B) Korkunun etkisinin geçmesini bekleyin
c) Korku, çocuklara has bir duygudur
D) Korkularlnlzl bırilerine anlatmayl deneyin
E) Sizi korkutan şeyleri düşünmemeye çallşln

30. o, slradan bir manzara fotoğfafçısl değil. Bir gittiği
yere defalarca gitmesi bile onu diğerlerınden aynştF
rıyor, Adeta bir portre fotoğrafçlsl gibi çallşlyor. Dal-
gall bir sahilde dalgalarln klyıyl nasıl şekillendirdiği-
ni uzun uzun izliyor. Dalgalarl saylyor. Bir bahçe çiti-
nin karla kaplanmaslnt bekliyor. Fotoğraflnl çekece-
ği bir ağacln etrafında saatlerce dolanıyoı Neredey-
se tüm detayları gözlüyor
Bu parçada sözü edilen fotoğrafsanatçls|yla ilgi-
li aşağldakilerden hangisi yaElrşfu?

A) ]'itiz bir çallşma yapmaktad|r
B) sanahnl oluştururken aceleci davranlr.
c) işine önem Vermektedir.
D) Aynntllara önem Vermeldedir.

E) ]yi bir gözlemcidir.

31, Mermerden Ve taştan Vazgeçemem. Yenilerde mer-
meI - demir kombinasyonu beni cezbediyof. Ben
taşı yontarken taş gibi kalsln isterim. Mermer yüze-
yin üstünde dolaşan binlerce kristalden yansıyan lşF
ğı yönetmek, onu bir lşlk senfonisihaline getirmek...
Bir sanatçl olarak bundan Vazgeçemem.
Bu parça aşağldaki sorulardan hangisinin yanft
olabilir?

A) Doğadakien dayanlkll maddeler sizce nelerdir?
B) Doğal malzelemelerden nasll yararlanabiIirsiniz?
c) Heykellerinizde özellikle tercih ettiğiniz bir maıze-

me Var ml?
D) Bir sanatçl olarak doğayla ilişkiniz nasl!dlr?
E) sanatlnızda asla ödün Vermeyeceğiniz kurallarF

nüz Var mı?
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32. Yazartn yapltlanndaki köy enstitüsü motifleri, köy ya-

şamt Ve başanll tiplemeler geneide kendi çocukluk
Ve gençlik anlİan arasından süzülüp gelmiş. zaman
zaman göze çarpan destansl anlahmlar yazarın halk

diline Ve masallarlna Verdiği değerden kaynak|anl-

yor olsa gerek. Öğretmenlik yapa*en derlediği 600

civarındaki masalı şiirsel bir dilte aktardlğl kitap lş

Bankasl 1991 edebiyat özel ödülünü almıştlr.

Bu paragraftan aşağldakilerden hangisi gkada:
W?
A) Yazaı yapütlarlnda köy insanl Ve onun yaşaml

üzerindeki izlenimlerini kullanmlşttr.

B) Köy enstitüsünde yeİişen yazar köye ilişkin göz-

lemlerini yapltlanna aktarmlştlr,

c) Yazann anlatlmında sözlü edebiyatlmtza has

söyleyiş öZellikleri göze çarpar,
D) Yazar öğretmenlik yıllannda yazdlğt masallarla

edebiyat özel ödülüne layık görülmüştür.

E) YazarAnadolu'da söylenen birçok masalı derle-
yerek kitap haline getirmiştir.

33. oyunculuk sanatında önem belirleyici ölçütlerden

biri, birinin doğal olarak yaptlğlnı diğerinin sadece
taklit edebilmesidir. Buradakitabi ki bir hünerolarak
taklit etmek anlamlndadır. Türkiye'de oyunculuğun

büyük ölçüde taklit etme becerisi santlmast ortallk-

ta dolaşan oyuncuiarln yeteneklerinin klsltll, malze-

melerinin slnlrll oluşu nedeniyledit Bunlar ay Za-

manda pek çabuk kenda kendilerinin taklidi de olur-

lar, Taklit bir hüner olduğu kadar ciddi bir tuzaktlr

da; dikkat Ve farklndaılk gerektirir.

Bu parçada aşağldakilerin hangi5İne r!g]ğ!4i!!!€:

!dşl!r?
A) oyunculukta taklit aynI zamanda bir hünerdir.

B) Günümüzde yetenek§iz pek çok oyuncuyla kar-

şllaşllmaKadlt
c) Yeteneksiz oyuncular taklidi bir hüner olmaktan

çlkarlrlar.
D) Türkiye'de oyunculuk, sadece taklitten ibaret

sanılmaktadır
E) lyi oyuncular yetişebilmesi için yetenekli o|anIar

seçilmeli Ve eğitilmelidir.

i

34. Bu dizi bizim ekrana yansımlş ruhumuzdu. Gerçek
bir aynaydı bizim için. Hatta ustallkla kurulmuş bİr

aynalar düzeneğiyle arkamlzl, göremediğimiz ya-

nlm]zt da gösteriyordu bize. o aynalara bakarken
"Ah, işte biz asllnda buyuz!' diyorduk.
Bu parçada sözü edilen dizinin hangi niteliği
üz€rinde durulmaktadlr?

insanln çelişkilerine değinmesi

insanlara, gerçek benliklerini göstermesi

insanl değiştirebalme gücüne sahip olmasl

Karakterlerin gerçekten uzak oİmasl

Ruhsal dünyanln soyutluluğunu taşlması

35. Beklenen zaman geldi. istanbul, ocak ayl itibaoy-

la 20,10 AVrupa Kültür Başkenti unvanlnt resmi ola-

rak kullanabilecek. 2008'den bu yana süren çallş-
malafln sonutunu tüm bir yt|a yayılan etkinliklerle
göreceğiz. lstanbul'un 2010 yolculuğu hayli sanclll
geçti. 2010 projeleri eleştirilerle karştlandı, istifalar

ardl ardlna geldi, yapllan çallşmalarln yetersiz ol-

duğu iddia edildi. Hiç şüphesiz istanbul gibi bir şeh-
rin böyle bir organizasyona hazlrlanmasl pek kolay

değildi.
Bu parçadan aşağldakilerin hangisi çlEaola:
W?
A) istanbul, 2010Avrupa Kültür Başkenti unvan|nl

almışttr.

B) Bu projenin hazırlığl bir ylldan uzun sürmüştür.

c) Proje hazırlık aşamaslnda baz| slklntllarla kar-

şülaştlmtştır.
D) Avrupaltlar, yapülan çallşmalann yetersiz oldu-

ğunu öne sürmüştür.

E) Poe sorumlulanndan bazılar! görevlerinden

ayrllmak zorunda kaImlştlr.

A)

B)

c)
D)

E)

§)

.o

(§
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36. VE 37. soRULARl AşAĞ|DAKi PARçAYA
GöRE YANıTLAY|Nlz.

(l) Antakya ve yöresinde gelişmiş iş alanıarl Var:
Narenciye, zeytin, defne ağaçlan, maydanoz tarla-
larl Ve tabi yemek çeşitleri bol. (ll) Dutçuluk, ipek-
çilİk, zeytinyağü Ve sabuncuIuk yaplllyor (l|l) Def-
ne yaprağltoplayıcıllğl diye bir iş kolu biIe Var. (lV)
Göçmen kuşİarın, "caretta caretta'larln uğrağı
olan samandağ Çevlik, Antakya'ya 25 km uzakllk-
ta Ve çok şükür ki yapülaşmanln az olduğu bir böl-
ge olarak kalmlş, (V) Bir mimar olarak Antakya'nln
bende aslİ iz blrakan görüntüleritaş örgülü, taş dö-
şeli, geleneksel dokuyla ilintili sokaklarl; turunç,
portakal ağaçlarlyla dolu avlulafl; kapl kulplar|ndan
demir parmakllklara kadar her bir detay...

36. Numarall cümlelerden hangisinde yazaı
Antakya'nln kendİsini en çok etkİleyen özellik-
leİinden söz 6tmiştir?

A) |. B) ll. c) lll. D) lV E) V

37. Parçada aşağldakilerin hangisine deöinilme-
mistiİ?

A) Antakya'nln geçim kaynaklarlna
B) samandağ'ln doğal halini koruyor olmaslna
c) Antakya Ve çevresinde yetişen bazl ürünlere
D) Antakya'nln mimari ayrlntılarlna
E) Bölge insanınln çarplk yapllaşmaya karşl tutu-

muna

38. VE 39. soRULARl AşAĞ|DAKi PARçAYA
GöRE YANlTLAYlNlz.

Lengethev köyü, Ardanuç'tan Ardahan'a doğru Yal-
nlzçam dağlarlnl aşarak giden yolun üzerinde, be-
reketli yeşilliklerle çevrili tarihi bir köyümüz. cum-
huriyet Dönemi'nde "Bulanlk'asmini aImlş. Köy bir
merkez Ve iki mahalleden oluşuyor. Merkez mahal-
le tam bir dağ mimarisi müzesi. Çarplk tuğla mima-
risinden nasibini almaya baştam|ş olsa da yüz ylF
lIk birçok ahşap eV, saman deposu, ağll günümüze
kadar ayakta kalmayl başarmlştlr Bunlar araslnda
dolaşlrken dağ köyü yaşantlsınln artlk unutulmuş
bazl figürlerinin hala yaşadığlnl görmek çok heye-
can Verici: Dağdan katlrla ot getiriliyor, odun ateşin-
de pekmez kaynatlıyoı eV bahçelerinde meyveler
kurutuluyor... Sanki zaman durmuş burada.

38. Bu parçanln anlatımryla ilgili, aşağldaki be|irle-
melerden hangisi yad,!şıI?

A) Öznel ifadelere yer Verilmiştir.
B) Örneklere başVurulmuştur.
c) Betimlemeden yararlanılmlştlr,
D) Açıklaylcl bir anlatlm görülür.

E) işitme duyusundan yararlanllmlştlr.

39. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine deöinil-
memistir?

A) Köy halk]nln gelir düzeyine
B) Köy yaşantlstnın özelliklerinden baz|larlna
c) Tanltılan köyün yerine
D) Geleneksel yaşantlnln devam ettirildiğine
E) Köydeki yapı|arln özelliklerine

§)

(o
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40. - 42. soRULARl AşAĞIDAKi PARçAYA
GöRE YANıTLAYlNlz.

(l) Babür Şah'tn, "Babürname'ad!ı eserini okuyun-

ca hem kendisiyle hem yaşadlğl dünyayla karşıla-

şıyoruz. (ll) Ve bu karşllaşma bizim tarıh kitapla-

nnda veya anlatlmlarlnda bulamayacağımız zen-

gin ayrlntllarla, heyecanlt bölümlerle doiu. (lll)

Babür'ün başından geçenIeı Verdiği klymetli bilgi-

ler bizi şaşlrtlı (lV) Ama as!! beklenmedik, altştl
madık olan onun neredey§e tarihüstü sayllabilecek

samimiyetidir. (V) Bu özellik onun hayata baklşln-

da da kararlarında da görülür. (Vl) Babür Şah ha-

yata imza atmak, kendini ölümsüz kılmak, büyük

adam gibi tanltmak derdinde değildir. (Vll) Büyük
yaptlar değit, gösterişsiz bahçeler yaptlrlr; saray-

tarda değil, arazide yaşar. (Vlll) Afganistan Ve Ku-

zey Hindistan'a hakim büyük bir devlet kurar ama

tek başlna Ve perişan kaldığl zamanlarl hiç unut-

maz. (IX) Egosunu terbiye etmiştir Ve kendisini acl-

maslzca eIeştirebilecek hatta kendisiyle aıay ede-

bilecek bir seviyeye ulaşmlşttr.

40. Bu parça iki paragrafa ayrülmak istense ikinci
paragraf, numarah Gümlelerden hangisi ile baş-

lamalıdlr?

A) lV B) V c) Vl. D) Vll. E) Vlll.

41. Parçaya göre, Babür Şah ile ilgili olarak aşağF
dakil€rden hangisi §iıY!c!e!Eca?

A) Mütevazl biryaplst vardlı
B) Eserine kendi kişiliğini yansltmamlştlr.

c) Güçlü bir hükümdaf ve yazardlr.

D) Öz eleştiri yapabilmlştir.

E) Geçmişini unutmamtş, gücün büyüsüne kapıl
mamtştlr,

42. Numarah cümlelerin hangisinden itibaren Ba-
bür Şah'ln ki§iliğİnden 5öz edilmektedir?

A) lll, B) lV c) V D) Vl. E) Vll.

43. vE lı4 soRULARl AşAG|DAKI PARçAYA
GöRE YANıTLAY|Nlz,

Pers lmparatorluğu'nun yönetim sisteminde eyalet-

lere,'satrapllk' denirdi. Günümüz Valilerine benze-

tebileceğimiz satraplar, Persler araslndan seçilirdi.

satraplık Stnlrları içindeki yerel krallar ya da beyler,

parasal konularda satrabın talimatlarlna göre ha-

reket ediyorlardl. Satraplar, bölgelerindeki asayiş,

yol, emniyet sorunlaflnl çözer, isyanları bastlflr, ta-

rımla ilgilenir, Vergileri toplaı adalet sistemiyle il-

gilenirdi. satraplük düzeni, ll.Keyhusrev'in kurduğu

posta sistemi sayesinde çok başarllıydl. Bu sistem-

de, belli aralıklarla posta istasyonlarü kurulmuştu.

Buralarda birkaç at hazlr beklerdi. Böylece impara-

torluk iÇi yazlşmalar süratle iletilirdi.

Bu parçanln anlat!mıyla iİgili olarak aşağldaki-
lerden hangisi §ilylclcmez?
A) Tanümlama yapllmlştlr.

B) Öznel anlatüm ağlr basmaktadıt

c) Ana düşünce ömeklerle desteklenmiştir.

D) Bilgilendirme amacl güdülmüştür.

E) Yazar kendi fikirlerini kabuI ettirme amacl taşl-

mamaktadır.

44. Bu parçanln yazlllş amacl aşağldakilerden han,
gisidir?

A) Perslerin tarihi hakkında bilgiVermek

B) Valilik sisteminin tarihsel ge!işimini açlklamak

c) satrapl!k sistemini tanütmak

D) DeVIet yönetiminin zorluklarına dikkat çekmek
E) ilk posta teşkilatlnın kuruluşunu anlatmak

§
ro

E
(ı
E
N



ı§. - rt7 soRuLARl AşAĞ|DAKi PARçAYA
GöRE YANlTLAYlNlz.

Önce evren, galaksileı gezegenler, dünya Ve son-
ra insan yaratıldl. Eğer cennet tjanlml yapllacaksa
dünya zaten bir cennetti. insana bitkileı hayvanlaı
doğal kaynaklar, madenler sunuldu. Tek yapmasl
gereken tüm doğaya saygı duyarak, za rar Verme-
den doğadan yararlanmaslydl" Sonra barut keş-
fedildi Ve "beyaz adam"ln kötü yüreği açlğa çlkh.
Kendisinden başka her canllyl köleleştirmeye, tüm
doğayl sömürmeye Ve giderek her şeyiyok etmeye
başladl. Bu dünyaya cehennemi getirdi.

45. Bu paİçada Vurgulanmak istenen düşünce aşa-
ğldakilerden hangisidiı?

A) lnsanoğlu doğayl yok ederok kendi sonunu ha-
zırIamaldadlr.

B) Evrendeki canlllar içinde en son insan yaratıl-
mlştlr

c) Barutun keşfedilmesi insanın Vahşitaraflnl orta-
ya çlkarmlştı

D) lnsan, yaşadlğl hayatln ürünüdür.
E) Gelecek, çocukıanmlza bırakacağlmız en de-

ğerli mirastlr.

46. Bu parçaya, en uvoun başllk aşağldakilerden
hangisidir?

A) Evrenin Yaratllşü
B) Yaşamln Amacl
C) Doğa ve İnsan

D) lnsanın Var Oluşu
E) lnsanlük

47, Bu parçadan aşağldakilerden hangisi clkarüla-
W?
A) lnsan, yok etmeye programll biİ Varllktır
B) lnsan, kendisine sunulan hazinenin klymetini

bilmemiştiı
c) Doğa, insanln duyarllllğ|na muhtağlr.
D) insan, kendi cennetini, cehenneme çevirebilen

bir varllktır.

48. - 50. soRuLARl AşAĞ|DAKi PARçAYA
GöRE YANlTLAYlNlz.

Jopanya'nın Nara şehri, birçok açldan Bursa gi-
bidir. Öncelikle Nara, imparatorluğun ilk başken-
ti olarak biliniyor. Yne Bursa gibi yeşil Ve etrafln-
da dağlar Ve orman Var. Diğer taraftan şehiı Ja-
pon lmparatorluğu'nun ilk dönemine de adlnl Ver-
miş abidelerIe dolu, Burasl Japonlara göre ipek
Yolu'nun bittiği, bizlere göre ise başladlğl yer. Öte
yandan Bursa nasl| Ulu cami ile başlayan cami Ve
türbeıer zincirinin yurdu ise Nara da Japon inang
larlnln en nadide abidelerini içinde barlndlrmakta.

l. Karşllaşhrma
ll. Tanlmlama
lll. Betimleme
lV Tan]k gösterme

V Somut|ama
Bu parçanın anlatmında, yukarıdaki iizellikler-
den hangi ikisİne başvuıulmuştur?

A) l. ve ll. B) l. ve llI. C) ll. ve lV
D) lll. Ve V E) lV Ve V

49. Bu parçada, Japonya'nln Nara şehİi ile ilgili
olarak aşağldaki sorulardan hangisinin Gevabl
voktur?

A) Nasıl bir doğaya sahiptir?
B) Tarihi Ve kültürel mirasl Var mldlr?
c) Ülkemizin hangi şehri ile benzerlik göstermek-

tedir?
D) Kentin tarihi önemi nedir?
E) Kentin ilk dönemdeki adl nedir?

(.)
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E) Her canlı, bir gün yok olmaya mahkomdur.



50. Bu parçanln yazlllş amacl aşağldakilerden han-
gisidir?

A) Japonya'yı tan*mak

B) Bursa'yı tanltmak

c) Nara'yl tanltmak

D) lpek Yolu hakkında bilgi vermek

E) Japon tarihini anlatmak

51. .54. soRuLARl AşAĞ|DAKi BiLGiLERE
GöRE YANlTLAY|Nlz.

Yukandaki tabIoda bir otele iş başVurusunda bulu-

nan ozan, Mesut, oğuzhan, Mert ve Anll'ın dil sF
navlarından aldlklarl sonuçlar Verilmiştir.

Bu sonuçlar ile ilgili aşağtdakiler bilinmektedir.

. |yi derece 2 puan, orta derece 1 puan Ve zaylf
derece 0 puandlr.

. Mesut, hem Çince hem de italyancadan iyi al-

mışİtr

. Mert, lngilizceden iyi, Rusçadan zaylf almlştlr,

o Mert Ve Anll'ln toplam puanı eşittir.

. ozan'ln puanü, oğuzhan'lnkinden daha yüksek-

tir.

51. Buna göre aşağldaki|erden hangisi bu tablodan

çlkanlabilecek sonuçlardan biri s!gğiE!!İ?

A) Mesut hiçbir dil stnavlndan zaylf almamlştr.

B) Mert'in birden çok zayıf notu Vardtr.

c) Anll Aİmancadan zayıf alan tek adaydır.

D) oğuzhan'tn Almancasl, Mesut'unkinden iyidir.

E) italyancadan en düşük notu ozan almıştlr.

52. Çinceden orta alan aday aşağldakilerden hangi-
sidİr?

A) ozan B) Mert c)Anll
D) Mesut E) oğuzhan

53. Tabloya göre dil sınavlaflnda en başarlll aday
aşağldakiIerden hangisidir?

A) ozan B) Mert c) Mesut

D) Anıl E) oğuzhan

54. Aşağldakilerin hangisinde aldlklan puana göre

adaylar başanlldan başansıza doğru sıralan-
mıştlr?

A) Mesut - Mert - ozan -AntI- oğuzhan
B) Mesut - ozan - oğuzhan -Anl|- Mert

c) Mesut - ozan -Anll- oğuzhan - Mert

D) Mert -Anll - oğuzhan - Mesut - ozan
E) ozan - Mesut -Anll- Mert - oğuzhan

55. - 57. soRULARt AşAĞ|DAKi BiLG|LERE
GöRE YANlTLAY|Nlz.

Yukandaki şemada, her katta iki büronun bulundu-

ğu dört katlü iş hanlnda iki sanat galerisi, iki hukuk

bürosu, biryaylnevi, bir dişçi, bir muhasebeci Ve bir

reklam şi«eti bulunmaktadIr.

. Hukuk bürolarl aynl katta değildir.

. sanat galerilera aynl kattadır.

. Dişçi en üst kattaki dairelerden birindedir

. yaylnevinin üst katlnda dişçi, alt katlnda ise hu-

kuk bürosu Vardlr."

55. Buna gö]e reklam şirketi, için aşağldakilerden
hangisi ke§iEllklg y!E!§!E?

A) En alt katta olabilir.

B) Dişçi ile aynl katta olabilir.

c) Hukuk bürosunun üstünde olabilir.

D) sanat galerisiyle aynl katta olamaz.

E) En üst katta olabİlir.

§)
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lngilizce Çince Rusça ltalyanca Almanca

Iyi orta lyi orta orta

B Iyi zayi zayİ orta IyI

c iyi Iyi orla zayf zayf
D orta lyi Iyi Iyi orta

E orta zayİ orta iyi Iyi

7 8

5 6

3 4

1 2
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56.'Dişçinin karşlslndaki büroda reklam şirketinin bu-
lunduğu" biliniyorsa, muha5ebecinin bulanabile-
ceğİ büİolar aşağldakilerden hangisinde doğru
Verilmiştir?

A) 1. Ve 2. B) 1. Ve 3. c) 7. Ve 8.
D) 3. Ve 4, E) 7. ve 4.

57. Veri|en bilgilere göre aşağüdakilerden hangisi
üst kattaki bürolarda kesinlikle bu|unamaz?

A) Yayınevi
B) Hukuk bürosu
c) Dişçi
D) Muhasebeci
E) sanat galerisi

58, - 60. soRULARl AşAĞ|DAKi B|LGiLERE
GöRE YAN|TLAY|Nlz.

Bir otogardaki ilk beş peronda Istanbul, izmir, Bur-
sa, Bolu ve Erzurum'a gidecek otobüsler bulun-
maktadır. Her peron farkll bir şehir için ayrılmlştlr,
Tuğba, Tuğçe, Barlş, Yağlz, Ve Ege farklü şehirlere
gitmek üzere otogara gelmişlerdir.

. Peron numaralarl soldan sağa doğru artmaktadır.

. Barış 3 numarall perondan, Ege 4 numaralı pe-
rondan kalkacak otobüse binecektir.

ı lzmir peronunun solunda İstanbul, sağında ise
Bursa peronu bulunmaktadlr.

. Bursa peronu Bolu Ve Erzurum peronlarlnün so-
lunda yer almaktadlr.

. Yağlz'ln gideceği şehrin otobüsü en son peron-
dan kalkmaktadlr

59. "Tuğçe'nin i§tanbul'a gideceği" biliniyoİsa aşağF
dakile.den hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Tuğba, izmir'e gidecektir.

B) Ege, Bursa'ya gidecektir.

c) Barlş, Bolu'ya gidecektir.

D) Yağtz, Bursa'ya gidecektir.

E) Yağlz, izmir'e gidecektir.

60. "Yağ!z'ün, Erzurum'a gideceği" biliniyor ise şehir-
lerin peron numaralanna göre küçükten büyüğe
slralanmasl aşağldakilerden hangisinde doğru
Verilmiştir?

A) Ezurum - ]stanbui - Bursa - Bolu - ]zmir

B) İzmir - Bursa - Bolu - Erzurum - İstanbul

C) İzmir- Bursa - Bolu - İstanbul - Ezurum
D) İstanbul - İzmir - Bursa - Bolu - Ezurum
E) İstanbul - İzmir - BoIu - Bursa - Ezurum

TEST BiTTİ.

CEVAPLAR|Nzl KoNTRoL EDiNiz.
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58. Bu bilgilere göre aşağdakilerden hangisit9§!!:
likle valnlsfur?

A) Yağlz, Bolu ya da Ezurum'a giİmiştir.

B) Tuğba, lstanbulya da izmir'e gitmiştir.

c) Bursa otobüsü,3. perondan kalkmaktadlr,

D) izmir otobüsü, 1. perondan kalkmaktadlr.
E) istanbuı otobüsünün peron numarasl, Bolu oto-

büsünün peron numarasından küçüktüı

stqtğik dgs__ _ 23 |
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DeğerliAdaylaı

sınav öncesi adayların süre koordinasyonu Sağlayabilmesi Ve bilgi eksik-

likıerini tespit edebilmesi adına deneme slnavları büyük öIçüde önem arz et-

mektedir. 2014 DGS Kılavuzu'nun yaylmlanmasl ile slnavln yenilenen kap-

samlnda göZe çarpan ilk slnavln 140 dk. Ve 120 sorudan oluşmasldır,

Bu, ne gibi avanİaj Veya dezavantaj oluşturur:

Süre Açısından:

Eski slnav 1Bo dakika, 160 Soru idi.

,l0.800 / 160 soru = 67.5 saniye soru başlna düşüyordu,

Yeni sInav 140 dakika, 120 sorudan oluşuyor,

8,400 saniye / 120 soru = 70 saniye soru başlna süre düşüyor,

Yeni sistemde +2,5 saniye avantajın|z Var,

Bu amaçla uzman ekibimiz tarafından hazırlanan DGs 10 Deneme adaylarln

Saylsal Ve Sözel içerikli aktIyürütme (muhakeme) becefilerinislnavdan önce

ölçebilmesi, gerçek düzeyini görebilmesini hedeflemiştir- DGs 10 Deneme

öSYM' nin sınav formatlna uygunluğu ile sInav öncesi gerçek slnav deneyi-

mini sizlere yaşatacaktlr.

Uzun bir çalışma sonunda titizlikle hazırlanan bu kaynağtn, sizi hedefleri-

nize ulaştıracağına inanlyor Ve başarllar diliyoruz,

uzman Kariyer Yayln Kurulu

iletişİm Biloileı!
a : sakerya tad. No:34 Kü

t : (312) 231 1l89

\uzmanl<ariyer
l; ._] l .:r ],ai lZ ]r.lür . lLel

f l (312) 231 41 99
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DGs Deneme stnavü - 2

4.

a=J[
--- ,b - 2],-----/ ,-, \yİ

b_2=_1 b_2=,1 - b=3
b 2=_3 b_2:3 - b=5
b_2= 5 b_2=5 - b=7
b_2= 15 b_2=15- b=17

+

a saylsl (-) olacağl için 32

2n llz-!z\lt2 J3 l
\l"5\ lJrll

5,2.(7 +2.Q _6\\

= 5 -2.I7 a\-a

=5+2 1

= 7 bulunur

Doğru yan "E" seçeneğidiİ.
sağlamaz.

Doğru yant "c" seçeneğidir.

5.
100, 105, 110, 115. 120

100, 110 - rakamlan farkh değil
105, 115 + çn sayl değil
120 ise çift Ve 5 ile tam bölünmek-
tedir.

1+2+0=3bulunur.
Doğİu yanf "B" seçeneğidir.

o.

y'o, 16 _/0,0009 
= /ifr -/m;oo

7.
, _l
(+)'J' =(+)''=({)'' = + ouıunur.

Doğru yanıt'lE" seçğnoğidir.

=,fi(ü5,{.n#,D)

=2J5.1_EL\
\ 12.13 l

=,r\ra-)=ft,=

l0.

^=ffi=,ı*ğ
1_54 4 .i 2 i

32 icz i

"=ff=,-lii

lki kare farkı= a2 b2=(a_b)(arb)

ıa2uıı2.z=!4 !=f = z buırnu.
2

Doğru yant "D" seçenğğİdİr.

Doğru yanf "B" seçeneğidir.

9.

lo'_ ısİ =tıs 13)(16 + 13)._Y-
= 3.29

Paylarl eşit
olan pozitif ras-
yonel ifadeler-
de paydasl kü-

çük olan kesir
daha büyüktür.

b<a<colur
Doğru yanıt "B" seç6neğidir.

11.
m+2,n+2 m.2.n.2
mnmmnn

.2.,.2
mn

=21Z,,2mn
= z*z.lI t7\lm n,ü_,___J

3

=2+2.3=2+6=8

bulunuı
Doğru yanlt "B" sğçeneğidir.

= Ji olur.2.J2--T

2.
LlN

-2
KLt

_J-,

N'nin en küçük K = 3L+5

değeri için K=3,11+5

3<N olduöundan K = 33+ 5

l KlT9 buıunur.

N = 4"tür.

L = 2N +3 = 2.4+3
lT=1l

Doğ]u yanf "c" seçeneğidir.

3.

.)-ğ
Z -=1+=+ }.t=}ıuıun",-,-z 2

Doğru yan "c" seçenGğidir.

-4- 3 b
(10) (o

="* =ffi=o,.Ğ
bulunur. 'ğ

Doğru yanıt 'iA" seçeneğiOiı F
5

§)

(o

ç
6
E
N
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DGs Denem€ slnau - 2

34 6

11

12.
A sayıstnln 3 ile bölümünden kalan
1 ise
A=3x+1
A saylsınln 4 ile bölümünden kalan
2 ise
A= 4y +2

A saylslnln 6 ile bölümünden kalan
4 ise
A =6z+4
A=3x+1=4y+2=6z+4
A+2 = 3x+3 = 4y+4 = 62+6
A+2 =9(X+ 1):4(y+ 1)= Q(z+ 1)

14.

2y=9 --> 8< g< 16->23<2y <24

3x= 10>9 < 10 < 27->32 < 3x < 33

3<y<4
+2<X<3
5<x+y<7
x+y c (5,7)

olur.

Doğru yant "B" seçeneğidir.

15.

2<x<5.a4<x2<25
-3<y<2-0<y2<9
Ek bilgi:
y'nin 0 değeri var ise aİt

s|n|r y2 için o'dlr.

o<y'

Cs)'=9 Q\2=!

\"/
Ust slnır büyük olandlr.

y2<g

4<x2<25
. 0<y2<9
4 <.x2 ! y2.< 34

en küçük tam sayı

değeri s'dir.

Doğru yan( "A" seçeneğidir.

16.

a2+5a+4=(a+4).(a+1)

+ t*u--,V4

a2+4a=a(a+4)
a2+a=a(a+'l)

(a + 1f = (a +'1)(a + 1)'dir.

az+5a*4.(a+lf
a2+4a a2 +a

_9*ğ9-I /\9*,l- l9*4 9ı59Fğ
= 1 bulunur

Doğİu yanlt "D" seçeneğİdir.

17.
a<O<b
a Ve b'ye değerler verelim.

A)a=-2, b= 1 - (-2)2 < 12-4<1yantış
B)a=-2, b= 1--2-1 > 0 yanllş

c) a =- 2, b = 1 - G2).(1) > 0 yanllş

D)a =-2, b=1--2+1>0 yanllş

E)a<0 otduğu için la]=-a her

zaman doğrudur.

Doğİu yanf "E" seç6neğidir.

19.

Bu iki sayt x Ve y olsun.
x+V=9'l 2 2 ^' \x +y =!
. .. 2 2 ^(x+y)'=x +y +ZXy

ll
^2 2 2 ^--. 9 =x +y +z.|l
81 = x2 +y2 +M

x2*y2 = 81 -M = 47 buüunur.

Doğru yanlt "B" seçeneğidir.

2

2

3

oKEK(3,4,6)= 2.2.3

=12

12'nin katl olan üç basamakl1 en kü-

çük sayı 12.9=,108 olduğundan

A+2=108
A - 106 bulunur.

Doğru yanlt "c" seçeneğidir.

13.

9=q=9=k ise a=5k56l
b=6k
c = 7k'dll

2.7k- 5k = 27 -9k=27
Rl5l

a=5k=5.3=]5
b=6k=6.3=18
2b-a=2.18-15

=36-15
= 21 bulunur.

Doğİu yanf "A" seçeneğİdir.

18.

$ ,"v" $ {-1, 1} değerlerini alabi|irler.

lal- lbl- ,' - n -, l
ahl

= 1+(-1) = o [{-2,o,2ü olmaküzere

=-1+,1 =0 |3farkıı sonucu vardıı

=-1+(-1)=-2]

Doğru yanf "B" seçeneğidir.

§)

§ç
aE

E
N

§)

(o

§lt
N
5
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DGs Deneme slnav! - 2

20.
g=?- a=2k.b=5kb5
a 2k _ 2k+4 :1b 5k sk_l 2
2(2k+a):1(5k 1)

4k+8 = 5k- 1

k=9
a+b=2k+5k

= 7k = 7.9 = 63 olur.

Doğru yanf "E" seçeneğidi..

23.
4*x = 2^(-4)
2^(-4) =|2 ile C4)ten küçük

olanln karesi] = (-4)2 = 
,16

4*X = 
,16

4*x = [4 ile x'ten büyük olanl = 16

x = 16 olmalldlr,

Doğru yanf "A' seçeneğidir.

24.
A kümesinin ali küme sayısı 2s(A)

B kümesinin alt küme sayısı 2s(B)

z{A) z{Bts1_ s(n) = s(s)* 1

S(A) + S(B) = 15

s(B)+ 1+ s(B) = 15

2.s(B) = 14

s(B):7 bulunur.

Doğru yanlt "D" seçeneğidir.

25 - 27. soRuLAR VERiLEN
BiLG|LERE GöRE cözüLE-
cEKTiR.

27.
2. satlr ve 4. sütunun kesiştiği kutu-

da 256 fasulye Vardür

Doğru yanlt "B" sğçĞneğİdir.

28-

Özlem'in başlanglçtaki şekeİ saylsı = Ö

Emel'in ba§langçtaki şeker sayısl = E

s'er tane yerlerse

ö _5 = 2(E_ 5)

Ö_5 =2E_10
b=2E-

Özlem 12 şeker daha toplarsa şe-
ker saylsl

=ö-5+12
= o+ / oluyor.

Ö+ 7 = 3(E-5)
Ö + 7. 3E - '15

6:E-a,
ö=2E-5=3E-22

22-5=E
E=17

ö =2E-5
Ö = 2.,l7 -5
ö=34-5
Ö=29

Ö+E=29+17=46 bulunur

Doğru yanlt "E" seçeneğidir.

21.

54 90 |2
I27 45 l1
l9 15 3

,ı ,,__t___

l oBEB = 2.3.3: 18

| 18 metre her

J bi, purçun,n

uzunluğudur.

Toplam 2+4=6 kesim yaplllyor
Her kesim için 5, ödenirse 5,6 = 30 ğ

ödenir.

Doğru yanıt "c" seçeneğidir.

22.vE 23. soRULAR VER|LEN
BiLGiLERE GöRE ÇözüLE_
cEKIiR.

22.
((_3)A5)*(4*3)]

G 3)A5 = [- 3 ile sten küçük olanln karesi]

=(_3)2=9

4*3 = [4 ile 3'ten büyük olan] = 4

9*4 = [9 ile 4'ten büyük olan] = Poluı

Doğru yant "c" seçeneğidir.

I

1. satlrdaki toplam fasulye

- 1+2+4+8+ 16 =31 olul.
Doğru yan.t "D" seçeneğidir"

26.
3. sütundaki toplam fasulye

' 4+ 128 = 132 bulunur.

Doğru yanıt "E" seçeneğidir.

Baştan 9,

^,,.--=--\
[""i.",,n f u**, t

Çlnar suat
E--_-----'l

Sondan 11.

Kuyruktaki kişi saylslenaz = 11 + 9-5-2 =,!3\l
aradaki 4 l

kişi saylsl Su;t Ve

Çınar

Doğru yan* "D" seçeneğidir.

25.
süfun sütun

12
süfun sotun

34
süfun

5§)

(o

E
(lı

E
Nı

satıl

1

satl
2

29.

54 metre uzun-
luğundaki tah-

ta parÇaslndan

her biri 18 met-

re olan 3 parça

elde etmek için
2 kesim yaplllr

90 metre uzun-
luğundaki lah-
ta parçasından

her biri 18 met-

re olan 5 parça

elde etmek için
4 kesim yapll|r.

20 strateiık dgs



30.

812
46

,1 3

1

20

10

5

5

5

1

2

2

2

oKEK (8, 12, 2o)= 2.2.2.3.5

= 120

l20 dakika sonra üç koşucu tekrar
başlanglç noktasünda yan yana ge-
lirler. Bu sürede

1.Koşucu =ff= 15 tur atmlştlr.

2.Koşucu = ff = ı6 tur atmışttr.

3.Koşucu =ff = 6 tur atmıştür.

En hlzll olan 15 tur atmlştlr.
Doğru yanlt "A" seçeneğidiı

3,1.

Toplam fiyat
Toplam kilogram

leb|ebi badem

= kanşlmln kilogram
fiyatl

32.

Varjlin hacmi = V
1. kova 6 lt l 

,l.kova ile 5 sefer = 6.5
2. kova 10 lt]2,kova ile,| sefer = 101

30+10=V.j

40=Y
4

V= 160 lt

varilin kalan klsml
160 - 40 = 120 lfdir.

Büyük kova ib ffi = ı2 sglgt,d.

varilin kalan klsml dolar.

Doğıu yanıt "c" seçeneğidir.

33.
6 işçi- 20 günde

15 işçi -x günde
6.20 = 15.x

'l2O = 15x

}Te.s 
orantı vardır.

,=W=8 günde yapar.

Doğru yanıt "A" seçeneğidir.

35,
Ürünün ilk fyatl x olsun.
% 40 indirim için 1ffi iıe sarnılır

% 30 indirim için ffi iıe çarpııır.

-6a 70 .,42
^]aO 1o0 " lTd

Bir sayıyı ffi lle çarnmat

E sd;airiml yapllmasl demektir.
Doğru yan* "B" seçeneğidİr.

36. VE 37, soRuLAR VERiLEN
BiLGiLERE GöRE çözüLE-
cEKTiR.

36.
K(7) = 0.3 = 43 5t]lr.r,

/\
1 eksiği 1fazlasl

Doğru yan "c" seçeneğidir.

37.
K(X) = 80

(x - 1)(X+ 1) = 80

x2. 1=80

X2= 81

E=i|
K(y) = 99

(y- 1).(y + 1) = 99

y2-1=99

Y2 = 100

lr=Tdl
y-x=10-9=1bulunur.

Doğru yant 'A" seçeneğidir.

§)

ao

E
o
E
N

g
(o

E
6
E
N,

34.
t1= 3

8.4+24.12 32+28a 32o ^^"4+12-= 16-=-ıe:'u"
(Kanştmtn kilogram fiyat)

Doğru yan "D" seçeneğidiİ.

v2

12=4

]!_ !( _ oo3, 4,""
(4) (3)

Z!_on12'""
., 9al2,-7

]ABl= x = 168 km bulunur

Doğru yan "B" seçeneğidir.

stİateiik dgs



38 - 40. soRuLARı VER|LEN
BiLGiLERE GöRE çözüLE-
cEKTiR.

38.

(13)_(10)
= (1 +2 + 3 +... + 10 + ıjj]:j]!)
-(,1 +2+3+.,.+ 10)

='l1+12+13
= 36 bulunur.

Doğru yanlt "E" seçen€ğİdir.

tlx)=ltz+e+.,.+x=!}!

f(15) = 
,l +2+ 3+...+ $ =15t6 = Po

olur.

Doğru yanıt "C" seçenoğidiı

40.

f(x) = 1 +z+.., +x = !}a = +s

x.(x+1)=90
9 10

E] brlrnu.

Doğru yanlt "D"seçeneğidir.

41,

1266=J?Q=36
Io
v

4 kenarll

(12otr)o=3oo=36q=5:rt
6 kenarlı

((]._2qq)o)^ = 5A = 5.3 =,15bulunur.
.t_39--, +5 3 kenarlı

Doğru yant "B" seçeneğıdil

4l - 43. soRuLAR VERiLEN
BiLGiLERE GöRE çözüLE-
cEKtiR.

42.

(xo)ı = 25

{x.5)D, = 25--İ5- 
".4 -'"

x.5 = 100
.. ,l00

5
X -20 bulunur.

Doğru yant "c" seçeneğidir.

43
(36?\ 

^ 
= 27

(36?).3 = 27

36?=9 .3q=9 olduöundan4-
? = İ o|malıdlr.

Doğru yant "B" §eçeneğidir.

^rnicDE) = 2.m(DEc)\-__J 

-.J
2ao

2a+2b=lBO
2(a+b)=180

a+b=90
(cDE) üçgeninde

o+2o+a+b=180
3o+90=180

3(ı=90
o=30

ml6ft1= zo

= 2,30

= 60'bulunur.

Kural

Doğru yanıt "D" seçeneğidir.

§)

(o

C
(ğ

E
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ğ
N
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45.

ABcDE düzgün beşgen, tüm kenar-
lar eşit, bir iç açls| 108"'dir.
(AFE) eşkenar üçgen, tüm kenarla-
rt eşit Ve bir iç açıst 60''dir.
ABF üçgeninde
IAB |= |AF I ve
m(AğF)=m(AFB)=x

*
x+x+ 108 + 60 = 180

2x = 180 - 168

2x= 12

x = 6.'ölur.
AFE elkenar üçgeninde
o+x=60
o+6=60

cı = 54''ğ|u1

Doğİu yanlt "D" seçeneğidir.

46.
A

g cm2

g cm2

18 cm2

A(ABCD) = 36 cm'' bulunur
Doğru yanıt "A" seçeneğidiL

ABDE deltoid [EB], EDc üçgeni için
dlş açlortayd!r
x _4

6+9-6
6x = 4.15

6x=60
x = 10 cmbulunur.

Doğru yan* "c" seçeneğidir.

4a.

K

Dış aq kuralü iıe m(ffk) = 
2%]2a

=9=oo,
bulunur.

Doğru yant "B" seçeneğidif.

Dairenin alanl = 
'Ir2'dir.2sl=T'dır

^ ıt.(4x) 2 ı.ı2x) 2

"2= 2 --z'
= Bnx2 - 2nx2

= 6ıx2 olur_

3=$=ur*l-"' + ,,ü'

= 12 bulunur.

Doğru yan( "D" seçeneğidir.

50.

Küp hacmİ; bir kenarl a ise a3tür.
l|k küpün hacmi = 43 = 64 cm3,tür.

Kopan küpün hacmi 23 = 8 cm3lür.
Kalan cismin hacmi= 64-8

= 56 cm3 oluı

Doğru yan "c" seçeneğİdir.

5l.
A(2, -,l) noktasü

3x+5y-k= 0 doğrusu üzerinde
ise X = 2, y =_,1 değerleri denkl€mi
sağlar.

3.2+5.(1)-k=0
6_5=k

k = 1 bulunur.

Doğru yan( "E" seçeneğİdir,

52 - 54. SoRULAR VERiLEN
TABLOYA GÖRE ÇÖZÜLECEK_
TİR.

52,
Mad aylnda c ilacl 20 adet
ocak aylnda c ilacl 40 adet

4o.ffi=20
40.cı = 2000

.=2Q9O=ın'-40
% 50 olur.

Doğru yanıt "D" seçeneğidir.

§)
,-
§
C
ağ

E
N
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53.

Dairesel grafik ile gösterilirse

Mart ayında
toptam = 10 + 50 + 20 + 20 = 100 ilaç

1o0 ilaç --><_-- 360' ise

Ailacı 10ilaç./ -\x
100.x = 10.360

- ,10.360
^ 100
x = 36' bulunur.

Doğru yanıt "c" sğçeneğidir.

54.

ocak aylnda B i|ac|= 9 adet

ırart aylnda B ilacl =+ 50 adet

59 adet

ocak aylnda D ilac!=3s adet

59 -35 =24 adet fazladlr.

Doğru yant "A" seçeneğidir.

55. VE 56. soRULAR VERiLEN
GRAF|ĞE GÖRE ÇÖZÜLECEK-
TlR.

55.

X fabrikasında ürotilen 2009 yllln-

daki a model araba saylslnln b mo-

d6l saylslna oranl 0,55'tir.

Y fabrikaslnda iıretilen 2010 yllln-

daki a modol araba saylslnln b mo-

dol araba sayıslna oranl 0,60'tlr
o,60-0,55 =0,05 bulunur.

Doğru yanıt "A" s€ç3ngğIdlr.

l

56.

2010 yllnda z fabrikaslnda üretilen a

model araba saylsln|n, b model araba

sayısına orcnı 0,S0 = ffi =flir.

(Üretjlen) a _ 4
(Üretiten)b 5

480 4
6retil*»=-5

4. (Üretilen)b = 480.5

(üretilen) n = 
499ğ 

= 600 bulunur.

Doğru yanf "E" seçeneğidir.

57. VE 58. SoRULAR vERi-
LEN TABLo 1 VE TABLo 2YE
GöRE çözüLEcEKTiR.

57.
Tablo 1'de

Market A marka ürünün 1 adedin-

den,

40 - 30 = 
,l0 ü kar ebe edilmiştir.

ll
safuş Allş

Tablo 2'de

Market A marka üründen 5 adet al-

mlştlr, 5 adet satmlştlı
5.1o = 50ü kar elde edilmiştiı nede

zarar edilmİştir

Doğru yan "E" seçeneğidlr.

58.

Tablo 2'den; ,l ayda D marka ürün-

den 2 adet allnmlş, 1 adst satllmlş-
tlr.

F;aa satış =ToU
TabIo ,1'de; 1 adet allş=25'

Ifiaa;G=TOq

Ne k6r ne de zaraİ elde edilmiştiı
Doğru yan( "E" seçoneğidir.

59,
Tablo 1'de
B marka ürünün 1 adet ahş - '1or,

1 adet satl§ = 30ü
Tablo 2'de
B marka üründen (1 ayda)

3 adet allnmlş 3.10 = 30f
2 adet satllmlş 2.30 = 60ğ

sahş _ Ahş = 60 -30 = 30ü kar

xar ytızoesı =ffi=f$=ffi
-%100 kar olur.

Doğru yant "c" seçeneğidir.

60.
c marka üründen

1 adet ahş = 40i,
4 adet allş = 4.40

= 160i
1 adet §atlş = 25 (Tablo 1)

3 adet satş = 3.25

=75t
c ürundeki zanr = 160 -75 =85t.
D marka ürundon ,1 adet allş = 25r,
1 adet satlş = 50ü
1 adetteki kar= 25t olur.

D marka üründen en az 4 adetdaha
allp satarsa c'deki zarar kapanlı

Doğru yanıt "D" s6çğneğldir.

O
,E
(o

E
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N
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1.

Birinci bölüme 'çağlar boyunca" ya
da "kitaplarda" sözleri gelebilir. ikin-
ci böIüme ise "işlevi" Veya "görevi"

sözleİı gelebilir. Her iki boşluğa uy-
gun biçimde gelebilen seçenekler
B'de Verilmiştir

Doğİu yanlt "B" seçeneğİdir.

2.

Parçanln anlam bütünlüğünü sağla-
yabilmek için birinci boşluğa A Veya
E seçenekleri gelebilir Fakat ikin-
ci boşluk için E seçeneği uygun ol-
maz. Çünkü sanatçlnln "nasll anlat-
tlğl" biçemle (üslupla) ilgiIidir.

Doğru yanlt "A" seçeneğidir.

3.

ParçanIn birinci bölümüne'gereks!
nim" ya da "ihtiyaç" sözleri gelebilir.

ikinci bölümde ise yarglnln gerek-

çesi açlklandığlndan tek uygun sğ-

çenek "bağlmll" sözüdür.
Doğru yanlt "A" seçeneğidir.

4.

Parçanın genelinde tiyatro metni
yazmanln zorİuklan, nasll nitelikJefe
sahip olması gerektiği ele allnmlştlr
Fakat V cüm|ede tiyatro seyircisinin
niteliğinden bahsedilerek anlam bü-
tünlüğü bozulmuştur.

Doğru yanıt "D" seçenoğİdir.

5.

Parçanln genelinde sanatçln|n re-
sim sanatı ile ilişkisi anlatllmakta-
dlr. lV cümlede ise heykel sanatı ile
ilgili bir ifadeye yeıi Vefilerek anlam
bütünlüğü bozulmuştur,

Doğru yanlt "D" §ğçeneğidİr.

6.

Parçanln genolinde sözü edilen ka-
bilenin bütün ihtiyaçlarlnl ormandan
sağladlğl Ve bu durumun onlara
katt|ğl özollikıerin noler olduğu üze-
rinde durulmakadır. lv c0mlede ise
ormanlardaki insan sağhğlnl tehdit
eden unsurlara dikkat çakilorek an-
lam bütünlüğü bozulmuştur.

Doğru yanıt "D" seçengğidir.

7.

ll. cümledeki"bu ses" sözü bize ipu-
cu vermekedit yani önceki cümle-
de bir sesten söz edildiği anlaşll-
maldadlr. l|l- cümıedg'tok bir ses
ç|kaİdı" sözü ll.'nin lll.'den sonra ol-
masl gerektiğini anlatmaktadlr.

Doğru yan( "B" seçeneğidir.

8.

ll. cümledeki yarglnın ömekleri l.

cümlede söylonmiştir. Bu nedenle
önce yargl sonra ömek olacağln-
dan l. ile |l. comle yer değiştirme-
lidir.

Doğru yan( "A" seçeneğidir.

9.

l. cümledeki yarglnln sobebi lll.
cümlede söylenmiştir lll. cümlğnin
l. cümloden sonra gelebilmgsi için
ll. Ve ll|. comle yer değişthmelidir.

Doğru yan( "B" sgç€hoğ|dlr.

10,

l. sözde yüklem olduğundan kuraF
lü bir cümlo olmasl için bu söz grubu
sonda olma|ldlr. Bu sözler anlamll
bir şekildo slralandlğlnda "Öyküle-
rini yazacağr insanlarl öncedon ka-
Vun alüyormuş gibi iyice tartaı kok-
lar vğ öüü olabilğcek bir yan bul-

§ unutmazlar." cümlesi meydana ge-,f lir. yanidoğru slralama ll - lV - lll - lat'

= 
- V şeklinde olur. Buna göre baştan

f, oorduncu l. söz olur.

l Dogru yanıt "A" seçeneğidir.
N

duktan sonra onlara kucak açar.'
cümlesi meydana gelir. Yani doğru
sıralama lV - lll_V _ ll - lşeklindedir.
Buna göre baştan ikinci söz lll. olur

Doğru yanıt "c" seçeneğİdir.

11.
Veri|en sözlerden l. sözde yüklem
vardlr. kural|l bir cümle olmasl is-
tendiğinden l. söz sonda olmalldlr
Ayrıca zaman ifadeleri de düzen-
lendiğinde "Madrid'de 1934'te yapF
lan cervantes heykelinin altında bir
ay önce yapllan kazıda bir kapsülün
içinde Don Kişot'un 181g'da yazdt-

ğ| kopyaslndan beş adet Ve 1814
tarihli bir gazete çlkmlş." cümlesi
meydana gelir. yani doğru stralama
V- ll - lV- lll -l

Doğru yanf "c" seçenğğİdir.

12.
Verilen sözlerden Vde yüklem ol-
duğundan sonda o|malldır. Diğer
sözler anlamlı bir şekilde slra|an-
dlğlnda'lnsanlar onlara söyledik-
ıefinizi ya da yaptlklafln|zl unuttu-
rur ama onlara hissettiklerinizi asla

13.

Verilen cümledeki yarglya en yakln
anlam B seçeneğinde söylenmİştir.

Çünkü kendimize benzettiğimiz in-
san|aı bizimle aynl özelliklero sa-
hİp insanlardır.

Doğru yan "B" seç€neğidir.
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14,
Verilen cümleye göre bütijn insan-
lar eşit akll seviyesine sahiptir Do-

laylslyla kimse daha az akılll oldu-

ğunu kabul etmez. B seçeneği Veri-

len cümle ile aynl doğrultudadlr
Doğru yanf "B" seçeneğidir.

15,

Verilen cümleden parayla mutluluk
olmadlğl, paranln somut ihtiyaçlarl
ka§lladlğl, ruhu beslemenin yemek

yemekle olmayacağl, insanln mide-

sini doyurduğu gibi ruhunu da do-
yurmasl gerektiği yargllan çlkanl-
maktadlr, Ancak verilen cümleden
insanln ruhunun açlığl mutsuzluğa
yol açtlğl yargüsl çıkarllamaz.

Doğru yanf "E" seçeneğİdir.

16.

"Yazmasam deli olacaktüm." sözü

ile yazar, yazmanln Vazgeçilmez bir

tutku olduğunu dile getirmiştir.

Doğru yanıt "A" seçeneğidir"

17.
cümlede anlatllmak istenen sağ!ı-

ğln, sağhkh olmanln şu an için ge-

18.

A, B, c Ve E seçeneklerinde 'gör-

mek" sözcüğünün açlklamalan, bir-

likie Verilen örnek cümleye uygun-

dur. D seÇeneğinde ise "görmedi"

sözcüğü, "değerlendirmede bulun-

mak" anlamında değil, "yaşamak"

anlamlndadlt
Doğru yanıt "D" seçeneğidİr.

l

19.

Altl çizili sözle anlatllmak istenen D

seçeneğinde Verilmiştir. Düz bir çiz-
gi izlememek, "yanllgılar sonucu'
ifadesinin açıklaması konumunda-
dür.

Doğru yan* "D" seçeneğidir.

20.
A seçeneğinde "değeü,li" sözü sF
fatttr. "olan" sözü ise slfat - frlldir

Ve görevi sıfat olmayan sözleri sl-
fat yapmaktır. Ancak Verilen cümle-

de "olan" sözü 'değerli' sözünü sF
fat yapmıştlr. 'Değerli" sözü zaten
slfat olduğundan "olan" sözü gerek-

siz kultanllmtştlr. Yani gereksiz kul
lanllmlşhr. "olan" sözünü cümıeden

çlkardlğlmlzda cümlenin anlamln-

da herhangi bir daralma olmaz,
Doğ.u yanf "A" seçeneğidir.

21.
Parçanln l. cümlesinde olumsuz bir

eleştiriye yer Verilmemiştir. ll.de ha-
fif film sözüyle, ll|.de seri üretim, iç-

ler ac|sl hal, |Vde kariyerini zlrva-
larla yok eden sözüyle, V.de kariye-
rin bu seviyede seyretmesi sözüyle

olumsuz eleştiriler dile getirilmiştir.

Doğru yanlt "A" seçeneğidir.

rjlmeyeceğidir.
Doğru yanf "D" seçeneğidir.

23.
Yönetmen, bu sözleriyle flmlerinin
Ve tazlnln ekip çalışmasüna dayan-

dlğlnl Vurgulamak istemiştir.

Doğru yanıt "E" seçeneğidir.

24.
"Çünkü" bağlacl önceki yarglnün ne-

denini söylemektedir. lV cümlede

de bu durum söz konusuduı
Doğru yanü "c" aeçeneğidiı.

25.
l. cümlede yönetmenlerin ortak bİr

yönü açlklanmıştlr, ll. cümlede fes-

tivalin geleceğin uzun metraj us-

talarınü belirlemek amacına hiz-

met edeceği anlatllmlşİr. lV. cüm-

Iede 5 - 12 Kasım tarihIeri arastn-
da denerek festiva| takvimi Verilmiş-

tir. V cümlede yönetrnenIerin soru-

larl cevaplayacağl söyleşi bölümle-
rinin kaçırllmamasl öneriİmiştir. An-

cak lll. cümlede olumsuz bir durum

dile getirilmemiştir. Aksine "bu alan-
daki en köklü organizasyon" sözüy-

le oİumlu bir durum anlatlImlştlr.

Doğİu yanlt "c" seçeneğidir.

26.
l. cümle orhan Pamuk'un kişisel

düşüncesini ifade etmektedir. lı.

cümle ise orhan Pamuk'un görüş-

lerİne katllan bir başkaslnln düşün-

cesini ifade eder.

Doğru yant "c" §eçeneğidir.

27.
lll. cümledeki çocuklarln bilinçlen-

melerini Ve eleştirel bir baklş açF
sl kazanmalarlnl istemek, yazarln

amacınl belirtmektedir.

Doğru yanıt "C" seçeneğidir.

28.
Parça düşüncenin aklşlna göre'M!
zah, ruh darllğl için en kesin ilaçtlr."

sözünden sonfa mizahln fayda{a-

rlyla yani c seçeneğiyle tamamla-
nabilir.

Doğru yanlt "c" seçeneğidif.

çerli bir şey olduğudur. Dolayısıyla §
Ö 

""çrn.gİnO" "tirIede 
anlatılmak 'e 22.

istenen düşünce yer almaktadır. ğ earçaya göre yalnızca hak eden,

Doğru yan( "D" seçeneğidir. fiı değerli kişilerin sözlerine cevap Ve-

E rilecektir. Dolavlslvla an|atllmak is-

§ tenen Oegmeyec"k kişiy" 
""u"p 

r"-

- 
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29.
Boşluktan önceki cümledeki'korku-
nuz neyse üstüne gidin" sözünden
hareketle sonraki cümlede korku-
nun yeniImesi gereKiği anlaşllmak-
tadlr. Buna göre boş blrakllan yere
düşüncenin aklşlna göre Adaki
'Korkunuzu küçümseyin Ve onu ye-
nin," cümlesi getirilmelidir.

Doğru yant "A" seçeneğidir.

30,
Parçadaki "uzun uzun izliyoı', "bek-

liyoi', "saatlerce dolanüyoi', "tüm

detaylafl gözlüyor" ifadelerinden fo-
toğraf sanatçlslnln sanatlnl oluş-
turufken aceleci davranmadlğı an-
laşllmaktadlr. Parça genelinde fo_
toğrafçlnln titiz bir çaılşma yaptlğl
anlatlldlğlndan Aya, genelinde fo-
toğrafçlnın işine önem Verdiği Vur-
gulandığlndan c'ye, son cümtede-
ki "Neredeyse tüm detayIarl gözlü-
yor.'sözünden D'ye Ve E'ye ulaşülır.

Doğru yant "B" seçeneğidir.

31.

Parça dikkatle incelendiğinde özel
likle tercih edilen biı malzemenin
(mermerin) anlatlldlğl görülmekte-
dir. Dolaylslyla bu parça, c seçe-
neğindeki soruya bir cevap olarak
söylenmiştir.

Doğru yanlt "c" seçeneğidir.

33.
Bu parçada iyi oyuncularln kimler-
den seçilerek yetişebiIeceğine ve
iyi oyunculafln eğitilmesi gerekti-

ğine değinilmemiştir Parçanln ilk
cümlesindeki tak|idin oyunculuk-
ta belirleyici özellikleri olduğu anla-
tlldlğlndan Aya, üçüncü cümledeki
'yeteneklerin kısltla'sözünden B'ye,
dördüncü cümledeki yargldan c'ye
üçüncü cümledeki "oyunculuğun
taklit becerisi sanllmasf sözünden
de D'ye ulaşlllr.

Doğİu yanf "E" seçeneğİdir.

34.

Parçada sözü edilen dizi, insanlara
kendilerini olduklarl gibi gaistermek-

tedir. Buna göre dizinin insanlara
gerçek benliklerini göstermesi nite-
liği üzerinde duruImaktadır.

Doğru yan( "B" seçeneğidir.

35.
Parçaya göre yapılan çalışmalarln
yetersiz olduğunu Avrupalllar değil,
ülkemizdeki eleştiİmenler öne sür-
müştür. Buna göre D seçeneğine
ulaş,lamaz. Parçanln ilk cüm|esin-
deki "unvanınl rcsmi olarak kulla-

36.
v cümlede 'asıl iz blrakan' ifadesi-
ne yer Verildiğinden Antakya'nln ya-
zarı en çok etkileyen özellikleri V
cümlede yer almaktadtr.

Doğru yanf "E" seçeneğidir.

37.
Parçada bölge insanlnln çarplk ya-
pllaşmaya ka§ı bir tutumundan
söz edilmemiştir. Parçanın l, ll ve
lll. cümlelerinde geçim kaynakla-
rlna ilişkin bilgi Verildiğinden Aya,
|V cümlede doğal halini korudu_

ğu anlatlldlğlndan B'ye, l. cümle-
de "narenciye, zeytin, defne, may-
danoz' sözıeriyle c'ye, V cümlede
de mimari özellikler anlatıldlğlndan
D'ye değinilmiştiı

Doğru yanf "E" seçoneğidir.

38.
Parçada geçen "heyecan Veri-
ci, sanki zaman durmuş burada'
sözleİinden Aya, beşinci cümlede
unutulan İigürlere örnek Verildiğin-
den B'ye, parçanün genelinde 9ör-
sel ögeler anlafiIdlğlndan c'ye, bilgi
Vermek, öğretmek amaclyla yazllan
bir paragraf olduğundan D'ye ulaşF
labi|ir. Ancak parçanln hiçbir yerin-
de işitmeye lıişkin bir bilgi yokur.

Doğru yanf "E" seçeneğidir,

39.
Parçanın beşinci cümlesindeki bil-
giler ile B'ye, ilk cümleyle c'ye, dör-
düncü ve beşinci cümleyıe D'ye,
üçüncü Ve dördüncü cümleyle de
E'ye değinilmiştir. Ancak Adaki köy
halknın gelir düzeyine parçada de-

ğinilmemiştir.
Doğru yant "A" seçeneğidir.

40.
Vl. cümleye kadar parçada Babür

Şah'ın eseri Babümame hakklnda

çeşitli değerlendirmelerde bulunul-
muştur Vl. cümleden itibaİen ise
Babür Şah'ln alçakgönüllüğü d!le
getirilmiştir. Buna göre ikinci parag-
raf Vl. cümle ile başlamalldır.

Doğru yan( "c" seçoneğidir.

§ nabileceK sözünden A, ''2008'den b32. .- b, yana süren çalışma" sozünden 5
Paragrafa göre yazar. edebiyat özel f e, uetin"u cüml;deki -havli sancıh §ödülünü öğretmenlik yaparken yaz- 6 geçti'sözünden c, dördüncü cüm- o
dlğl değil; derlediği masallarİa ı<a- E ıeoeı<i "istifalar yaşandl'' sözünden !
zanmıştır. 

_Dolayısıyla 
D seçene- § de E çıkarılır, §

ği paragraftan çlkafllamaz. Parça- t Doğru yant ''D'' §eçeneğidir.
nln ilk cümlesindeki "köy yaşaml
Ve başarlll tiplemeler' sözünden A,
ilk cümledeki "köy enstitüsü motif-
leri anlları araslndan süzülüp gel
miş" sözünden B, ikinci cümlede-
ki "destanst anIatlml" sözünden c,
§on cümledeki "derlediği 600 civa-
lındaki masal" sözünden E çlkaflllr

Doğru yanlt "D" s€çeneğidir.
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41,
Parçanln Vl. cümlesindeAya, ll. Ve

Vlll. cümlelerde c'ye, lX. cümlede

D'ye, Vlll. cümlede dd E'ye değinil-

miştir Ancak B'deki bilgi parçadan

çlkar|lamaz.
Doğru yanlt "B" seçeneğidir.

42,
lV. cümledeki "samimilik' kişiliğe

dair bir özelliktir. Bu cümleden iti-

baren Babür Şah'ın kişiliğinden söz
edilmektedir.

Doğru yantt "B" seçeneğİdir.

43.
Parçanün anlatlmü dikkate allndlğln-
da öznel anlahmln ağlrllkta olmadü-

ğt görülür Parçanın ilk cümlesi ta-

nlm cümİesidir Parçanln dördüncü

cümlesinde örnekler Verilmiştir. Pa-
ragraf öğretmek, bilgi Vermek ama-

cly|a yazlldığlndan açlklaylcl anla-

tlm kullanılmlştlr. Yazar kendi fkir-
lerini kabul ettirme amacı taş|ma-

maktadır.

Doğru yant "B" seçeneğİdir.

44.
Parçanln amacl okuyucuyu "sat-

rapllk sistemi' hakkında bilgi Sahi-

bi yapmakir.
Doğru yan( "c" seçeneğidir

45.
Parçada insanün sahip olduğu özel
likleri yok ederek aslİnda en çok
kendisine zarar Verdiği anlatülmak-

tadıf.

Doğru yant "A" sğçeneğidir.

§ lerden yararlanılmılştır

e Doğru yanf "B" seçeneğidir.

E
l§
E
N

46.
Başlık konu Ve ana düşüncenin

özetidir. Bu bilgiye göre paragrafln

en uygun baş|tğı "Doğa ve lnsan"

olur.

Doğru yanıt "c" seçeneğidir.

47.
Parçanln son cümlesinde "her şeyi
yok etmeye başladı' sözünden

Aya, dördüncü cümleden B'ye Ve

c'ye, son cümledeki "Bu dünyaya

cehennemi getirdi." sözüyle de D'ye

ulaşabilir. Ancak paı"çanln hiçbir ye-

rinde E'deki "Her canll, bir gün yok

olmaya mahkomdur." yarglsl çtkan-
lamaz.

Doğru yant "E" seçeneğidir.

Parçada Bursa ile Nara şehirle-
ri karşılaşİlrlldlğı için karşllaştlr-

madan, aynca her iki şehrin görsel

ögeleri anlatlldlğlndan betimleme-

49.
Parça üçüncü cümle§iyle Adaki,
dördüncü cümlesiyle B'deki, ilk

cümlesiyle c'deki, beşinci cümley-

le de D'deki soruya cevap Vermek-

tedir. Ancak E'deki sorunun cevabl
pa[çada yoktur.

Doğru yan( "E" seçğneğidir.

50.

Parçanln amacı Japonya'nln "Nara"

şehrini tanlmaktlr
Doğru yan( "c" seçeneğidİr.

51 - 54. SoRULAR VERiLEN
BiLGiLERE GöRE çözüLE-
cEKTiR.

. Mesut hem çince hemde ltal-
yancadan iyialdığlna göre Me-
sut D ile gösterilmiştir.

o Mert, lngilizceden iyi, Rusça-
dan zaylf aldlğına göre Mert B
ile gösterilmiştir.

. Mert Ve Anll'ın toplam puanl

eşit olduğuna göre Anll c ile
gö§terilmiştir.

. ozanln puanı, oğuzhan'lnkinden

daha iyi olduğuna göre ozan; A,
oğuzhan E ile gtisterilmişlerdir.

51.

Yukartdaki bilgilere göre italyanca-

dan en düşük notu c ile gösterilen

AnlI almlştlr
Doğru yanit "E" seçeneğidir,

9,=
(o

c
(ğ

N

iD

N
='6)

ö
o

ü.

iyi orta Iyi

B Iyi zayrf zayt
L iyi iyi orta

D orta iyi Iyi

E orta zayf

o o
o
-E E

orta orta 7

orta Iyi 5

c Zayıi zayf
D Iyi orta 8

E lyi iyi
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52.

Çinceden orta olan aday A ile gös-
terilen ozan'dlr.

Doğru yanf "A" seçeneğidit

53.

Dil sınavlnda en başarlll aday 8
puan alan Mesut'tur_

Doğru yanlt "c" seçeneğidir.

54.

En başanlldan başlamak üzere slr-
lanlş Mesut - ozan - oğuzhan -Anll
- Mert'tir.

Doğru yant "B" seçeneğidir.

55 - 57. SoRULAR VERiLEN
BiLG|LERE GöRE çözüLE-
cEKTiR.

Verilen bilgilere göre tablo oluşturu-
lusa iki durum söz konusu olur.

Dişçi
7 8

Yayınevi
5

Hukuk
4

sanat
,|

sanat
2

Tablo 1

7
Dişçi
8

5
Yaylnevi
b

3
Hukuk
4

sanat sanat

Iablo 2

55.

sanat galerisi en aıt katta olduğu-
na göre reklam şirketi en alt katta

olamaz.
Doğİu yan( "A" seçoneğidi:.

56.

Dişçinin karşıslndaki büroda reklam

şirketi bulunduğuna göre muhase-
beci 3. Veya 4. bürolarda olabiliı.

Doğru yantt "D" seçeneğidİr.

57.

Sanat galerileri en alt katta oldu-

ğundan en üst katta oıamaz.
Doğru yanlt "E" seçeneğidir.

58 - 60. SoRULAR VERiLEN
BiLGiLERE GöRE çözüLE.
cEKTiR.

Verilen bilgilel.e göre tablo oluşturu_

lursa tablo;

Barış Ege Yağlz

lstanbul lzmir Bursa

şeklinde olacaktlr.

58.
Tabloya göre izmir otobüsü 2. pe-

rondan kalkmaktadlr
ooğru yan( "D" §eçeneğidir.

59.
Tuğçe istanbul'a gittiğine göre Tuğ-
ba lzmir'e gidecektir.

Doğru yan "A" §eçcneğidir.

60.

Yağlz Erzurum'a gideceğine göre

şehirlerin peron numaralanna göre

slralantşl lstanbullzmir-Bursa-
Bolu-Erzurum şeklinde olur.

Doğru yanf "D" seçeneğİdir.
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