
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının şirketimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumlu-
luğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS
PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

DİKEY GEÇİŞ SINAVI
(DGS)

1. DENEME SINAVISÖZEL BÖLÜM
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SÖZEL BÖLÜM

1. Parçayı dikkatlice incelediğimizde I, II, IV ve V nu-
maralı cümlelerde koronavirüs özelinde salgınla-
rın ekonomik maliyetleri üzerinde durulmaktadır. 
III numaralı cümlede ise ekonomik yönünden zi-
yade psikolojik sonuçları üzerinde durulmuştur. III 
numaralı cümle parçanın anlam bütünlüğünü boz-
maktadır. 

(Cevap C)

5. Parçadaki boşluklara gelebilecek en uygun söz-
cükleri incelediğimizde, birinci boşluğa gelebile-
cek en anlamlı sözcük “ikincil” kelimesidir. Çünkü 
boşluktan sonra gelen “asıl çaba” ifadesi, birinci 
boşluğa gelecek ifadenin “birincil veya öncelikli” 
olmadığını bildirir. İkinci boşluğa ise boşluktan son-
raki ifadeleri göz önünde bulundurarak “eserlerin-
den” ifadesi getirilmelidir. Çünkü “paragraf parag-
raf, sayfa sayfa” sadece düşünürün “eserleri” in-
celenebilir.

(Cevap B)

2. Parçayı okuduğumuzda II, III, IV ve V numaralı 
cümlelerin hastalıklar ve bu hastalıkların klinik in-
celemelerinin yapıldığı bölgeler üzerinde durul-
muştur. I numaralı cümlede ise bölgeden ziyade 
inançların tedavi etmede etkisinden bahsedilmiş-
tir. I numaralı cümle parçanın anlam bütünlüğünü 
bozmaktadır.

(Cevap A)

6. Parçadaki boşlukları dikkatli bir şekilde inceledi-
ğimizde, ikinci boşluk kritik bir noktadadır. İkinci 
boşluğa gelebilecek en uygun ifade “çevirmen” 
sözcüğü olacaktır çünkü “dünya şiirini edebiyatı-
mıza kazandıran” kişi “çevirmen” olur. İkinci boş-
luğu bulduktan sonra sırasıyla diğer boşluklara 
“ozan” ve “dil ustası” getirilmelidir.

(Cevap B)

3. Parçayı dikkatli bir şekilde incelediğimizde I, II, III 
ve V numaralı cümlelerde Avrupa Birliği ve üye ül-
kelerinin koronavirüs ile mücadelelerinden ayrıca 
bu mücadeleyi yaparken ne denli birlik, beraber-
lik, yardımlaşma içinde bulunduklarından bahse-
dilmektedir. IV numaralı cümlede ise Türkiye’nin 
Avrupa Birliği ile ilişkilerinin salgın döneminde hız 
kazandığından bahsedilmiştir. IV numaralı cümle 
parçanın anlam bütünlüğünü bozmuştur.

(Cevap D)

7. Parçada aslında anlamı verilen bir deyimin ken-
disi sorulmaktadır. Dünyada ne gibi güçlükler ol-
duğunu öğrenmek “Dünyanın kaç bucak olduğu-
nu anlamak” deyimi ile anlatılmaktadır.

(Cevap A)

4. Parçayı okuduğumuzda I, II, III ve IV numaralı 
cümlelerde Patara Antik Kenti ile ilgili tarihi, kültü-
rel bilgiler verildiği görülmektedir. V numaralı cüm-
lede ise yukarıda bahsedilen Patara Antik Kenti 
konusunun dışına çıkılarak arkeoloji biliminin di-
ğer bilimlere kıyasla ne kadar zor bir bilim oldu-
ğundan bahsedilmiştir. Parçanın anlam bütünlü-
ğünü V numaralı cümle bozmaktadır.

(Cevap E)

8. Verilen ifadeyi dikkatlice incelediğimizde, bu ifa-
deden şu sonuçlar çıkmaktadır: Takım kendi sa-
hasında hiç yenilmemiştir, takım bu hafta Ankara  
temsilcisi ile kendi sahasında oynayacaktır. Bu 
anlamlardan herhangi birini veren şıkkımız B se-
çeneğidir.

(Cevap B)
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9. Verilen ifadeyi dikkatlice incelediğimizde; A şehri-
nin yaz mevsimini yaşadığını, yüzyıllardır en ku-
rak zamanını geçirdiğini, son günlerdeki yağmur-
larla bir parça olsun rahatladığını anlamaktayız. 
Bu bilgiler kesin bilgilerdir ancak A şehrinin “sade-
ce yaz mevsimi” yaşadığı, A şehrinin “Türkiye’de” 
olduğu, A şehrinin hayatı yağmurların “olumsuz 
etkilediği” ve A şehrinin “kışının sert geçtiği” bilgi-
leri kesin olarak çıkarılamaz.

(Cevap D)

13. Paragraflarda giriş cümleleri genel yargılardan, 
tanım cümlelerinden bahseder ve gelişme bölüm-
lerinde bu genel yargıların veya tanımların deta-
yına girilir. Numaralı cümlelerimiz incelediğimiz-
de, V numaralı cümlemiz bir tanım cümlesidir ve 
bir teknikten (psikanaliz) bahsedilmektedir. bu 
cümle başa gelmelidir. II. cümleye de baktığımız-
da zaten “bu tekniğin...” diye başlamaktadır. Yani 
I. cümlede bir teknikten bahsedilmeli sonra bu tek-
niğin detayları verilmelidir. I) ve V numaralı cüm-
leler yer değiştirmelidir.

(Cevap B)

10. Verilen ifadeyi dikkatlice incelediğimizde, bu ifa-
deden şu sonuçları çıkarabiliriz: Bu yıl YGS son 
kez yapılmaktadır. YGS’de dereceye giren tüm 
öğrencilere devlet ve vakıf üniversiteleri teklif sun-
maktadır. 

(Cevap A)

14. Numaralı cümleleri dikkatli bir şekilde incelediği-
mizde, II numaralı cümleden sonra III numaralı 
cümlenin gelmeyeceği anlaşılacaktır. II numaralı 
cümlede delikanlı yönetmen olmuşken III numa-
ralı cümlede film yapmaya hazır olmasından bah-
sedilmektedir. II ve III numaralı cümleler yer de-
ğiştirirse paragraf anlamlı hale gelir.

(Cevap B)

11. Parçadaki numaralı cümleleri sırasıyla okuduğu-
muzda II numaralı cümlenin yanlış yerde dolduğu 
anlaşılacaktır çünkü II numaralı cümledeki “...bir 
diğer aktörü...” ifadesinden daha önce bahsedilen 
“bir aktör” olduğu izlenimi çıkarılmakta ancak “bu 
aktör” I numaralı cümlede geçmemektedir. II nu-
maralı cümle IV numaralı cümle ile yer değiştir-
melidir. IV numaralı cümledeki “Bu gerçeğin...” söz 
öbeği I numaralı cümle ile uyumludur. II ve IV nu-
maralı cümleler yer değiştirmelidir.

(Cevap D)

15. Numaralı olarak verilmiş cümleleri içinde geçen 
bağlantı sözcükleri ile birlikte incelediğimizde sı-
ralamamız: II, I, III, IV, V şeklinde olacaktır. Bize 
baştan ikinci cümleyi sorduğundan cevabımız I 
numara ile A olacaktır.

(Cevap A)

12. Numaralı olarak verilmiş cümleleri incelediğimiz-
de, II numaralı cümlede “... bu bilgisiz kağanlar” 
ifadesi kritik öneme sahiptir. III numaralı cümle-
den önce “bilgisiz kağanlar” dan söz edilmesi ge-
rekir ancak önceki cümlelerde böyle bir ifade geç-
memektedir. Demek ki III numaralı cümle yer de-
ğiştirmelidir. IV numaralı cümlede “bilgisiz kağan-
lar” dan söz edilmiştir. III numaralı cümle IV nu-
maralı cümleden sonra gelmelidir. III ve V numa-
ralı cümleler yer değiştirmelidir.

(Cevap D)

16. Numaralı olarak verilmiş cümleleri anlamlı bir bü-
tün oluşturacak biçimde sıraladığımızda, sırala-
mamız: I, IV, II, III, V şeklinde olur. Bize baştan 
dördüncü cümle sorulduğuna göre cevabımız III 
numaralı ile C şıkkı olur.

(Cevap C)
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17. Numaralı olarak verilmiş cümleleri anlamlı bir bü-
tün oluşturacak biçimde sıraladığımızda, sırala-
mamız: IV, I, V, III, II şekline olur. Bize baştan üçün-
cü cümle sorulduğuna göre cevabımız V numara 
ile E şıkkı olur.

(Cevap E)

21. Parçada elektrokinetik pil ile ilgili bilgiler verilmiş-
tir. Bu pil, yeni bir yolla elektrik üretmiştir ki o yol 
da sudur. Suyla çalışan elektrokinetik pil istendi-
ği takdirde cam yüzeyindeki delik sayısı artırıla-
rak akımı yükseltebilmektedir. Tabi bunun tam ter-
si olan cam yüzeyindeki delik sayısı azaltılarak da 
akımı düşürmek mümkündür.

(Cevap B)

18. Numaralı olarak verilmiş cümleleri anlamlı bir bü-
tün oluşturacak biçimde sıraladığımızda, sırala-
mamız: II, IV, III, I, V şeklinde olur. Bize baştan 
ikinci cümle sorulduğuna göre cevabımız IV nu-
mara ile D şıkkı olur.

(Cevap D)

22. Parçadaki bilgilerle şıkları eşleştirdiğimizde:

 B şıkkındaki yargıya parçada geçen “... ona tut-
kuyla bağlandı.” söz öbeği,

 C şıkkındaki yargıya parçada geçen “... taşların 
yokuş yukarı yuvarlanması...” ifadesi ile,

 D şıkkındaki yargıya parçada geçen “... ışık ve 
gölge oyunlarıyla...” ifadesi ile,

 E şıkkındaki yargıya parçada geçen “... en katı 
gerçekleri şiirsel bir dile...” ifadesi ile ulaşabilmek-
teyiz.

(Cevap A)

19. Parçada altı çizili söz öbeğindeki “iki dünya” ile 
Türk sineması ile Batı toplumu kastedilmiş. “Ge-
niş uçurum” ifadesi ile de bu iki olgu arasındaki 
büyük farklılıklar anlatılmak istenmiştir. Yani altı 
çizili söz öbeği ile “Türk sineması ile Batı toplumu 
arasındaki farklılık çok büyük çaptadır.” denilmek 
istenmektedir.

(Cevap D)

23. Parçadaki numaralı olarak verilmiş cümleler ile 
şıklara baktığımızda B şıkkındaki yargıya ulaşa-
mamaktayız. II. cümle; I. cümlede belirtilenlerle il-
gili yorumdan bulunmamış, I numaralı cümlenin 
açıklayıcısı olmuştur.

(Cevap B)

20. Parçada altı çizili söz öbeğindeki “kendi toplumu-
nun ruhunu taşıyan” ifadesi ile yaşadığı toplumu 
her yönüyle bilen, tanıyan biri kastedilmiş. “Onun 
rüyalarını gören” ifadesi ile de yaşadığı toplumda-
ki insanlarla aynı hayalleri, beklentileri uman bir 
sanatçı anlatılmıştır.

(Cevap C)

24. Parçayı dikkatli bir şekilde okuduğumuzda, par-
çada geçen “kırmızı gül’ün amaçlanan hedef ol-
duğu ve “ezilen kır çiçekleri” ifadesinin de kaybet-
tiğin, kırdığın kişiler, olgular olduğu anlaşılacaktır. 

(Cevap B)
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25. Soruda bizden numaralı cümleleri incelememizi 
istemekte ve bu numaralı cümlelerin hangisinde 
bir sonuç nedeni ile birlikte verilmiştir, diye sor-
maktadır. Numaralı cümlelere baktığımızda III nu-
maralı cümlenin sonucu olan “öğrenme ihtiyacı-
nın duyulmaması”nın nedeni cümlede verilmiştir.

(Cevap C)

29. Parçadaki cümleler ile şıklardaki yargılar birlikte 
değerlendirildiğinde;

 A şıkkındaki yargıya parçadaki dördüncü cümle 
ile, 

 B şıkkındaki yargıya parçadaki altıncı cümle ile,

 C şıkkındaki yargıya parçadaki son cümle ile,

 D şıkkındaki yargıya parçadaki birinci cümle ile 
ulaşabiliriz.

 E şıkkındaki yargıya parçadan ulaşmak mümkün 
değildir.

(Cevap E)
26. Parçadaki cümleler ile şıklardaki yargılar birlikte 

değerlendirildiğinde:

 A şıkkındaki yargıya parçadaki beşinci cümle ile

 B şıkkındaki yargıya parçadaki dördüncü cümle 
ile,

 D şıkkındaki yargıya parçadaki üçüncü cümle ile

 E şıkkındaki yargıya parçadaki ikinci cümle ile ula-
şabilmekteyiz. C şıkkındaki yargıya parçadaki hiç-
bir cümle ile ulaşamayız.

(Cevap C)

30. Parçadaki cümleler ile şıklardaki yargılar birlikte 
değerlendirildiğinde:

 B şıkkındaki yargıya parçadaki ikinci cümle ile,

 C şıkkındaki yargıya dördüncü cümle ile,

 D şıkkındaki yargıya beşinci cümle ile,

 E şıkkındaki yargıya parçadaki sondan bir önce-
ki cümle ile ulaşabiliriz.

 A şıkkındaki yargıya parçadan ulaşmak mümkün 
değildir.

(Cevap A)

27. Soruda bizden yakınılan (şikayet edilen, eleştiri-
len) durum sorulmaktadır. Parçayı dikkatli okudu-
ğumuza, parçanın yazarının yıl içerisinde çok faz-
la kitap çıktığından dolayı bu kitapları okuyacak 
değerlendirecek zamanı bulamamaktan şikayet 
etmektedir. Zamanının iyi kitapları değerlendirme-
ye bile yetmediğini anlatmaktadır. Yazar, yeterli 
zamanı bulamamaktan yakınmaktadır.

(Cevap D)

31. Parçayı dikkatli okuduğumuzda, parçada çocuk-
lara iyi örnekler sunmanın onları kötü örneklerden 
korudukları anlatılmaktadır. Bu anlama en uygun 
soru ise B seçeneğindeki sorudur.

(Cevap B)

28. Parçadaki cümleler ile şıklardaki yargılar birlikte 
değerlendirildiğinde: 

 A şıkkındaki yargıya parçadaki birinci cümle ile,

 B şıkkındaki yargıya parçadaki üçüncü cümle ile,

 C şıkkındaki yargıya parçadaki üçüncü cümle ile,

 D şıkkındaki yargıya parçadaki birinci cümle ile 
ulaşabilmekteyiz. E şıkkındaki yargıya parçadaki 
hiçbir cümle ile ulaşamayız.

(Cevap E)

32. Parçada yazar kısaca: Nazi Dönemi Almanya’sın-
da aydınlar, sanatçılar dışlanmış, eserleri yakıl-
mış veya yasaklanmıştı. Bu yıllar Almanya sana-
tı ve aydını için verimsiz yıllar olmuştu. Fakat Al-
manya daha sonra yaşam biçimi ve gelişen top-
lum yapısıyla küllerinden doğmuştu. Bu anlamla-
ra gelecek en uygun şıkkımız A seçeneğidir.

(Cevap A)
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33. Parçadaki yazar sözü edilen yazarlarla ilgili ola-
rak kısaca şunlardan bahsetmektedir.:

 İlk defa yazma işine giren kişilerden yepyeni eser-
ler yazan azdır ancak bu kişiler yazdıkları eserle-
rin hayranı olur ve bu eserlerdeki kusurları gör-
mezler veya kusurları da bir üstünlük sayarlar. Ya-
ni ilk defa bir şeyler yazan kişiler yazdıkları eser-
leri nesnel olarak değerlendirmekten kaçınırlar.

(Cevap B)

37. Parçanın yazarı, okuyucuların okudukları eserler 
kendileri için yazılmış bir eser olarak düşünmele-
rini eleştiriyor. Bir edebi eserin bir okuyucuya özel 
yazılması anlayışının yanlış olduğunu vurguluyor. 
Okuyucu eserlerde anlatılanlarda kendini buldu-
ğu için eserin kendine yazılmış olduğu gibi bir yan-
lışa düşüyor.

(Cevap B)

34. Parçanın yazarı sanatçıların toplumun bilinçlen-
mesinde, umutlarının diri tutulmasında, hayal kur-
malarında ve ümitsizliği yenmelerinde önemli bir 
yere sahip olduklarını anlatmıştır. Bu anlattıkları-
nı pekiştirmek için de Yunus Emre örneğini ver-
miştir. Parçada vurgulanmak istenen düşünceyi 
en iyi anlatan şıkkımız B seçeneğidir.

(Cevap B)

38. Parçada verilen yola çıkarak Frigler ile ilgili tarım 
yöntemleri, hüküm sürdükleri yıllar, ticari ilişkileri 
ve nüfusları konularında bilgi sahibi olamayız çün-
kü bu konulardan bahsedilmemiştir. Ancak Frigle-
rin yaşadıkları yer ile ilgili bilgi sahibi olabiliriz çün-
kü parçada Friglerin Anadolu’da yaşadıkları örtü-
lü bir şekilde anlatılmaktadır.

(Cevap D)

35. Parçanın yazarı kozmetik cerrahinin insan beden-
lerini modaya uygun olarak nasıl şekillendirdiğini, 
bu cerrahinin tüketim toplumundaki etkilerine de-
ğinmiştir. Kozmetik cerrahinin o yılki modaya uy-
gun insan bedeni üzerinde değişiklikler yaparak 
insanları aldattığı üzerinde durulmuştur. Şıklara 
baktığımızda anlatılanlara en uygun şıkkımız E 
seçeneğidir.

(Cevap E)

39. Parçaya dayanarak, Midas’ın mezar odasında bu-
lunan malzemelerin Friglerle ilgili olarak süsleme 
biçimleri, maden işçiliği, değer verdikleri eşyalar 
ve yararlandıkları ağaç türleri hakkında bilgi ver-
mektedir. Ancak bu malzemelerden yola çıkarak 
Friglerin savaş teknikleri hakkında bilgi sahibi ola-
mayız.

(Cevap A)

36. Parçayı dikkatli okuduğumuzda paçanın yazarı-
nın bir sanatçıyı anlatırken okuyucunun o sanat-
çıyı daha iyi anlayabilmesi içn benzetmeden ya-
rarlanmıştır. Yazar, sanatçıyı kayıp gden bir yıldı-
za değil kalıcı göz kamaştıran yıldızlara benzet-
miştir. Yazar bu benzetmesiyle sanatçının kalıcı-
lığını vurgulamaktadır.

(Cevap D)

40. Numaralı olarak verilmiş cümlelerle şıkları eşleş-
tirdiğimizde:

 A şıkkındaki sorunun cevabını II numaralı cümle-
de,

 B şıkkındaki sorunun cevabını IV numaralı cüm-
lede,

 C şıkkındaki sorunun cevabını V numaralı cümle-
de,

 D şıkkındaki sorunun cevabını III numaralı cüm-
lede bulabiliriz ancak E şıkkındaki sorunun ceva-
bını parçada bulamayız.

(Cevap E)
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41. Numaralı olarak verilmiş cümleler dikkatli bir şe-
kilde okunduğunda I, II, III ve IV numaralı cümle-
lerde “alıntı” nın ne olduğu tanımı ve alıntı ile ilgi-
li genel bilgi verilmiştir. V numaralı cümle ile bir-
likte ise alıntı yaparken dikkat edilecek hususlar 
bildirilmiştir. Parça iki paragrafa bölünmek isten-
se, ikinci paragraf V numaralı cümle ile başlama-
lıdır.

(Cevap C)

45. Parçanın yazarı kahramanlarını çoğunlukla genç-
lerden seçmiştir çünkü gençler kendileri olma yo-
lundaki kararlı çabaya sahiptir. Yazarın bu eser-
deki amacı da toplumda oluşturulmaya çalışan 
tekdüzeliğe karşı çıkmak olduğundan gençler bu 
konuda iyi bir seçimdir. Yazarın roman kahraman-
larını gençlerden seçmesinin nedenini en iyi açık-
layan seçeneğimiz B’dir.

(Cevap B)

42. Parçada “tarih yinelenir” sözüyle yazar, tarihin tek-
rarlanacağından bahsetmektedir. Geçmişte yaşa-
nan olaylar günümüzde yaşanabileceği gibi bu-
gün yaşanan olaylar gelecekte de yaşanabilir. 

(Cevap B)

46. Parçada Güney Amerika’da yaşamış olan İnka-
lar’ın yazı sistemi ile ilgili bilgiler verilmiştir. İnka-
lar’ın daha önce “yazısı olmayan bir uygarlık” ol-
duğu düşünülüyormuş ancak hesap aracı olarak 
kullandıkları sicim iplerinin bir başka amacının da 
yazı dili olduğu ortaya çıkarılmış. İnkalar ikili sayı 
sistemine benzer bir sistem kurmuşlardır. Bu bil-
gilerle şıklara baktığımızda B seçeneğine ulaşa-
bilmekteyiz.

(Cevap B)

43. Parçada tarihin bilimsel nitelik kazanması parça-
nın son cümlesinde anlatılmaktadır. Parçanın son 
cümlesinde kısaca tarih bilimine bakarken bir ge-
lişim süreci olarak bakmak gerektiği, olayları top-
lumdan ve birbirlerinden soyutlamadan değerlen-
dirmek gerektiği anlatılmaktadır. 

(Cevap A)

44. Parçanın yazarı toplumda oluşturulmak istenen 
“tekdüzeliğe” karşı çıkmak için taşrada yaşayan 
gençleri konu edinmiştir. Çünkü gençler, kendi ol-
ma ve özgür olma yolunda daha kararlıdır. Bu bil-
gilerden yola çıkarak verilen şıklardan sadece A 
seçeneğine ulaşabiliriz.

(Cevap A)
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49. Parçayı dikkatli okuduğumuzda parçada soruyla 
ilgili şu ifadeler geçmektedir: “Kurak bölge toprak-
ları, sık bir bitki örtüsü ile örtülü olmadıkları için 
humusça fakirdir.” Bu cümleden de anlaşılacağı 
üzere Ekvator ve kutuplara yakın bölgelerdeki top-
rakların humusça fakir oluşunun nedeni iklimin hu-
musa elverişsiz olmasıdır.

(Cevap A)

50. Parçada anlatılanlar ile şıklarda verilen humus 
oluşumu için gerekli olduğu belirtilen koşullar eş-
leştirildiğinde: A şıkkındaki koşulu parçada birinci 
cümlede, B şıkkındaki koşulu parçada dördüncü 
cümlede, C şıkkındaki koşulu parçada ikinci ve 
üçüncü cümlelerde, E şıkkındaki koşulu parçada 
üçüncü cümlede bulmak mümkündür. D şıkkında 
belirtilen koşulu ise parçada bulmak mümkün de-
ğildir.

(Cevap D)

51. Parçada verilen numaralı cümlelerle şıklarımızı 
eşleştirdiğimizde: A şıkkında belirtilen hususu par-
çadaki I numaralı cümlede, B şıkkında belirtilen 
hususu parçadaki II numaralı cümlede, C şıkkın-
da belirtilen hususu parçadaki VII numaralı cüm-
lede D şıkkında belirtilen hususu parçadaki VI nu-
maralı cümlede bulmak mümkündür. E şıkkında 
belirtilen husus ise parçada yoktur.

(Cevap E)

52. Karşılaştırma, iki nesne veya olgu arasındaki kı-
yaslamaya verilen isimdir. Parçaya dikkatli baktı-
ğımızda III numaralı cümlede Türklerin gelişiyle 
oluşan kültür ile önceki kültür kıyaslanmış, VI nu-
maralı cümlede ise Türklerin gelişiyle ortaya çı-
kan mimari ile önceki dönemlerdeki mimari karşı-
laştırılmıştır. Karşılaştırma yapılan cümlelerimiz 
III ile VI. cümlelerdir.

(Cevap C)

47. Parçadaki bilgilere göre İnkalılar hesap aracı ve 
yazı dili olarak kulandıkları ipleri yün ya da pamuk-
tan yapıyorlarmış. Yani İnkalılar iplerin yapımında 
farklı malzemeler kullanıyorlarmış.

(Cevap D)

48. Parçayı dikkatli bir şekilde okuduğumuzda, “dü-
ğümler sicime atılmadan” önce sicimin eğrilme bi-
çimi yapılıyor. Düğümler sicime atılmadan bu özel-
likler sicime yükleniyor.

(Cevap E)
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53. Parçayı okuduğumuzda Türklerin kendilerine öz-
gü bir kültürlerinin olduğunu ve bu kültür ile dışa-
rıdan aldıkları bir kısım değerleri mayalayarak 
(harmanlayarak, karıştırarak, birbirleriyle birleşti-
rerek) kendi kültürlerini geliştirdiklerini anlamak-
tayız. Kendi kültürel değerleri ile başka milletler-
den aldığı kültürel unsurları birleştirmişlerdir. Şık-
lara baktığımızda anlattığımıza en uygun şıkkın 
B seçeneği olduğu görülecektir.

(Cevap B)

54. Verilen bilgilerden yola çıkarak: Y ve T’nin nöbet-
lerinin pazartesi olmadığını, Z’nin nöbeti de T’nin 
nöbetinden bir gün sonra ise ve salı günü hiç kim-
se nöbet tutmamışsa Z ve T Pazartesi günü nö-
bet tutmamışlardır. Y’nin nöbeti de Z’in nöbetin-
den bir gün sonra ve salı günü hiç kimsenin nö-
bet tutmadığı biliniyorsa X ve Y’de pazartesi gü-
nü nöbet tutamazlar. V’de zaten çarşamba günü 
nöbet uttmaktadır. Pazartesi günü kesinlikle U nö-
bet tutmuştur diyebiliriz.

(Cevap C)

55. Bir önceki soruda pazartesi günü nöbet tutan ki-
şinin U olduğunu anlatmıştık. V’nin de çarşamba 
günü nöbet tuttuğu verilen bilgide vardır. Nöbet 
günü kesin bilinenler: U ve V’dir. 

(Cevap E)

56. Önceki sorulardaki çözümlerimiz ve soruda veri-
len bilgiler birlikte ele alındığında: Pazartesi U nö-
bet uttmuş, salı hiç kimse nöbet tutmamış ve çar-
şamba günü de V nöbet  tuttuğu kesin bilinmek-
tedir. Geriye 4 gün kalmaktadır. Bu 4 gün şu ola-
sılıkla nöbet tutabilir.

Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
T Z X Y
X Y T Z

(Cevap C)

 Soruda verilen bilgilerle 57, 58, 59 ve 60. sorula-
rın cevaplarını aşağıda çizdiğimiz masa ile cevap-
landıracağız.

 T
Y

X

Z

V

U

yer değiştirebilir.

57. Soruda sorulan Z’nin hemen sağındaki kişi U’dur.
(Cevap D)
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58. Bu soruda önemli olan nokta, kişilere bakışımızın 
masadan olmasıdır. Yai masanın ortaından kişi-
lere bakarak sağda veya solda olduklarına karar 
vereceğiz. Şıkları incelediğimizde:

 A) X’in hemen solunda V değil Y vardır.

 B) U’nun hemen sağında Z değli V veya T vardır.

 C) T’nin hemen sağıda Z değil Y veya V vardır.

 D) Y, V’nin hemen solunda değil, solunda U ve-
ya T vardır.

 E) Y’nin hemen sağında X vardır, kesinlikle doğ-
rudur.

(Cevap E)

59. Çözümde yapıtığımız şekil göz önünde bulundu-
rulduğunda, Y’nin hemen solunda T veya V var-
dır.

(Cevap C)

60. Çözümde yaptığımız şekil göz önünde bulundu-
rulduğunda, E ile Y’nin arasında X veya Z olabi-
lir.

(Cevap A)



Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının şirketimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumlu-
luğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS
PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

DİKEY GEÇİŞ SINAVI
(DGS)

2. DENEME SINAVISÖZEL BÖLÜM
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SÖZEL BÖLÜM

1. Numaralı olarak verilmiş cümleler dikkatle ince-
lendiğinde I, III, IV ve V numaralı cümlelerde ulus-
lararası sistemdeki değişiklikler üzerinde durul-
maktadır. II numaralı cümlede ise iç siyasetteki 
doneler karşılaştırılmıştır. II numaralı cümle par-
çanın anlam bütünlüğünü bozmuştur.

(Cevap B)

5. Parçaya göre eleştirel düşünce, aydınlanma, her 
anlamda gerçekle sahtenin ayrılması işidir. Eleş-
tirel düşünce, elit kesimlere özgü bir övme ve yer-
me aracı değil o sadece gerçekleri ortaya çıkaran 
düşünce biçimidir. Parçanın sonuna bu anlamla 
paralel olarak C seçeneğindeki söz öbeği getiril-
melidir.

(Cevap C)

2. Numaralı olarak verilmiş cümleler dikkatle ince-
lendiğinde I, II, IV ve V numaralı cümlelerde ko-
rona virüsün hükümetler için bir sınav değeri ta-
şıdığı ve hükümetlerin bu salgına karşı mücade-
le yöntemleri üzerinde duruluyor. III numaralı cüm-
lede ise koronavirüsün “gündem” olarak ilk sıra-
da olduğu belirtiliyor. III numaralı cümle parçanın 
anlam bütünlüğünü bozmuştur.

(Cevap C)

6. Parçaya göre insanlar; genellikle, tanıdıkları yiye-
cekleri ve pişirme biçimlerini tercih ediyorlar. Ya-
ni insanların beslenme alışkanlıkları yerleştikten 
sonra değişmesi güç hale gelmektedir. Parçanın 
sonuna bu anlamlara gelebilecek cümlemiz D se-
çeneğindeki cümledir.

(Cevap D)

3. Numaralı olarak verilmiş cümleler incelendiğinde 
I, II, III ve V numaralı cümlelerde “siber saldırılar” 
üzerinde durulmaktayken IV numaralı cümlede 
sektörlerin “öngörüleri” üzerinde durulmuştur par-
çanın anlamını bozan cümle IV numaralı cümle-
dir.

(Cevap D)

7. Parçadaki boş bırakılan yere dikkatli baktığımız-
da birinci boşluğa gelecek söz dizisinin ikinci boş-
luğa gelecek söz dizisiyle karşıt anlamlı olması 
gerekmektedir. Çünkü iki boşluk arasında “Tersi-
ne” sözü bu boşluklardaki anlamların birbiriyle çe-
lişeceği anlamına geldiğini bize söylemektedir. Bu 
bağlamda boşluklara gelebilecek en mantıklı ce-
vabımız C şıkkındaki söz dizileridir.

(Cevap C)

4. Numaralı olarak verilmiş cümleler incelendiğinde 
I, II, IV ve V numaralı cümlelerde “şanslı görüntü-
leme tekniği” üzerine cümleler varken III numara-
lı cümlede “Güneş’in merak uyandıran bir geze-
gen olmasından bahsedilmiştir. Parçanın anlamı-
nı bozan cümle IIı numaralı cümledir.

(Cevap C)

8. Soruda verilen cümleden çıkarabileceğimiz kesin 
yargı sorulmaktadır. Cümlede, apartmanda yaşa-
yan çocukların çoğu zaman güneş ışığından mah-
rum büyüdüklerinden bahsedilmektedir. Bizim sa-
dece bu bilgiyi bildiğimiz göz önüne alındığında, 
kesin çıkarılabilecek yargımız D seçeneğindeki 
cümledir.

(Cevap D)
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9. Verilen cümleden, fabrikanın son dönemde çalış-
ma kapasitesini artırdığı anlaşılmaktadır. Bu art-
manın nedeninin ne olduğu, bu fabrikadan başka 
ülkede başka sanayi tesisinin olup olmadığı, sa-
nayi tesisinde ne üretimi yapıldığı, bu tesisin ül-
kenin en büyük sanayi tesisi olduğu çıkarımında 
bulunamayız. Kesin olarak çıkarabileceğimiz yar-
gı A şıkkındaki yargıdır.

(Cevap A)

13. Numaralı cümlelere dikkat edilirse, I ve II numa-
ralı cümlelerde kitap satışlarındaki düşüşün getir-
diği olumsuzlukları gidermek için çözüm yolların-
dan bahsedilmektedir. III numaralı cümlede ise 
çözüm yollarından önceki sektörün çıkmazından 
bahsedilmektedir. III numaralı cümle paragrafın 
başına getirilmelidir. Buna da I ve III numaralı cüm-
leler yer değiştirdiği zaman sağlayabilmekteyiz.

(Cevap A)

10. Verilen cümleden internetin evlerde yaygın kulla-
nılmaya başlanmasından sonra internet salonla-
rının çoğunun kapandığı anlaşılmaktadır. İnterne-
tin büyük kolaylık sağladığı, internet salonlarının 
hiçbir zaman ilgi görmemesi, bilişim sektörünün 
en hızlı gelişen sektör olması, internetin yaygın-
laşma nedeni hakkında yargıda bulunamayız. Ke-
sin olarak çıkarımda bulunacağımız şık A’dır.

(Cevap A)

14. Numaralı sözleri anlamlı ve kurallı bir cümle oluş-
turacak biçimde sıraladığımızda, sıralamamız:

 IV, II, I, V, III şeklinde olacaktır. Soruda bizden baş-
tan üçüncü sözü sormaktadır. Bu da I numaralı 
sözdür.

(Cevap A)

11. Numaralı cümleleri dikkatli okuduğumuzda, II ve 
III numaralı cümlelerde dedektif romanlarıyla ilgi-
li genel bilgiler verilmişken I, IV ve V numaralı cüm-
lelerde dedektif romanları Komiser Colombo öze-
line inmiştir. I ve III numaralı cümleler yer değiş-
tirdiğinde, paragrafımız önce dedektif romanlarıy-
la ilgili genel bilgiler verdikten sonra Komiser Co-
lombo’yu anlatan romanlara seçecektir.

(Cevap A)

15. Numaralı cümleleri anlamlı bir bütün oluşturarak 
biçimde sıraladığımızda, sıralamamız: I, II, V, IV, 
III şeklinde olacaktır. Soruda bizden baştan birin-
ci cümle sorulmaktadır. Baştan birinci cümlemiz I 
numaralı cümledir.

(Cevap A)

12. Numaralı cümlelere dikkat edilirse, I numaralı cüm-
lede MÖ 4000’lerden bahsedilirken, II numaralı 
cümlede MÖ 7000’lerden bahsedilmektedir. Kro-
nolojik olarak II numaralı cümlenin I numaradan 
önce gelmesi gerekmektedir. III numaralı cümle-
de de “kil” kullanımı ile ilgili genel bilgiler verilmiş-
tir. III numaralı cümle birinci cümlemiz, I numara-
lı cümle de II numaralı cümleden sonra gelen cüm-
le olmalıdır. Bu anlatılanlar ışığında I ve III numa-
ralı cümleler yer değiştirmelidir.

(Cevap B)

16. Parçada yazar, zaman kavramı üzerinde durmuş-
tur. İnsanoğlunun en geç keşfettiği zaman “şimdi-
ki zaman” dır, diye düşünür. Şimdiki zamanı da 
“derinleştirmek” gerektiğini anlatır. Yazar, “içinde 
yaşadığı anı değiştirmek” sözüyle aslında şimdi 
yaşadığımız anı anlamlı kılmak ve bu anı tüm bo-
yutlarıyla değerlendirmekten bahsetmektedir. An-
latılanlar altında parçamıza en uygun cevabın C  
şıkkı olduğu görülecektir.

(Cevap C)
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17. Parçada anlatılan cümlelerle, şıklardaki yargılar 
eşleştirildiğinde: A şıkkındaki yargıya paragrafta-
ki beşinci cümleyle, B şıkkındaki yargıya parag-
raftaki dördüncü cümleyle, C şıkkındaki yargıya 
paragraftaki ikinci cümleyle, E şıkkındaki yargıya 
ise paragraftaki birinci cümleyle ulaşabilmekteyiz. 
Ancak D şıkkındaki yargı paragrafta geçmemek-
tedir.

(Cevap D)

21. Parçada evlilik ile ilgili bir düşünce söylenmiştir. 
Parçaya göre evlilik boyunca ne kadar farklı ne 
kadar güzel hâl ve yaşantılarınız olursa, o evliliği-
niz o derece lezzetli olmaktadır. Evlilik süresince 
yaşanılan güzellikler ve farklılıklar o evliliği değer-
li kılar.

(Cevap D)

18. Parçada numaralı olarak verilmiş cümlelerle şık-
lardaki yargılar eşleştirildiğinde: A şıkkındaki yar-
gıyı I numaralı cümlede, B şıkkındaki yargıyı II nu-
maralı cümlede, D şıkkındaki yargıyı V numaralı 
cümlede, E şıkkındaki yargıyı ise VI numaralı cüm-
lede bulmak mümkündür. C şıkkındaki yargıya ise 
III numaralı cümlede ulaşılamaz.

(Cevap C)

22. Parçada Andrev Marvell’in bir sözü verilmiştir. Bu 
sözüyle yazar iyi davranışların söylenen güzel 
sözlerden bile daha tesirli olduğundan bahsetmek-
tedir. Yani bir insana vermek istediğimiz mesajı 
ona güzel sözlerle söylemektense o mesajı dav-
ranışlarımızla göstermek gerektiğini yazar anlat-
mak istemiştir. Bu anlamlara gelen şıkkımız E se-
çeneğidir.

(Cevap E)

19. Paragrafta anlatılanlarla şıklardaki yargılar eşleş-
tirildiğinde: B şıkkındaki yargıya parçadaki ikinci 
ve üçüncü cümlelerle, C şıkkındaki yargıya par-
çadaki en son cümleyle, D şıkkındaki yargıya par-
çadaki ikinci cümleyle, E şıkkındaki yargıya par-
çadaki en son cümleyle ulaşabilmekteyiz. A şık-
kındaki yargıya ise parçada ulaşmak mümkün de-
ğildir.

(Cevap A)

23. Parçadaki numaralı cümlelere dikkatli baktığımız-
da I, II ve III numaralı cümlelerde kuraklığın tarih 
boyunca insanoğlu için ne denli önemli olduğun-
dan bahsederken IV numaralı cümle ile birlikte gü-
nümüz Mısır’ında kuraklığın bir nimet olmasından 
bahsedilmektedir. IV numaralı cümle ile paragra-
fın akışı değişmiştir ve ikinci paragraf IV numara 
ile başlamalıdır.

(Cevap B)

20. Parçada “O elmayı bir kere dişlemeye görsün.” 
cümlesinin altı çizilmiştir ve bu cümlenin yerine ne 
getirilebileceği sorulmaktadır. Bu cümlenin yeri-
ne, şıkları da göz önünde bulundurduğumuzda 
getirilebilecek en uygun söz “tadını bir defa alır-
sa” sözü olur.

(Cevap D)

24. Parçada anlatılanlarla şıklardaki yargılar birlikte 
değerlendirildiğinde: B şıkkındaki yargıya parça-
daki ikinci cümlede, C şıkkındaki yargıya parça-
daki üçüncü cümlede, D şıkkındaki yargıya par-
çadaki en son cümlede, E şıkkındaki yargıya par-
çadaki dördüncü cümlede yer verilmiştir.

(Cevap A)
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25. Numaralı olarak verilmiş cümlenin hangisinde öne-
ri (tavsiye) söz konusudur, diye sorulmaktadır. Nu-
maralı cümlelere baktığımızda III numaralı cüm-
lede evliliği kurtarmak için çocuk yapılmaması ge-
rektiği, bunun yerine eşlerin karşılıklı anlayış için-
de oturup konuşmaları öneriliyor (tavsiye ediliyor).

(Cevap C)

29. Parçada anlatılanlar ile şıklarda verilen yargılar 
eşleştirildiğinde: B şıklarındaki yargıya parçadaki 
birinci cümlede, C şıkkındaki yargıya parçadaki 
ikinci cümlede, D şıklarındaki yargıya parçadaki 
üçüncü, E şıkkındaki yargıya parçadaki dördün-
cü cümlede cevap vermektedir. A şıkkındaki yar-
gı ise parçada geçmemektedir.

(Cevap A)

26. Parçadaki numaralandırılmış cümlelerle şıklarda-
ki yargılar eşleştirildiğinde; A şıkkındaki karşıt kav-
ramların kullanılması I numaralı cümlede, B şık-
kındaki yargıların gerekçesinin önceki cümlede 
verilmesi II numaralı cümlede, C şıkkındaki so-
mutlaştırma ve deyim aktarması III numaralı cüm-
lede, D şıkkındaki pişmanlık örneği IV numaralı 
cümlede örneklendirilmektedir. E şıkkındaki yar-
gıya V numaralı cümlede ulaşılmamaktadır.

(Cevap E)

30. Parçada verilen bilgiler şıklardaki yargılar eşleş-
tirildiğinde: A şıkkındaki yargıya parçadaki birinci 
cümleyle, B şıkkındaki yargıya parçadaki ikinci 
cümleyle, C şıkkındaki yargıya parçadaki üçüncü 
cümleyle, D şıkkındaki yargıya parçadaki birinci 
cümleyle ulaşabilmekteyiz ancak E şıkkında be-
lirtilen yargıya parçada ulaşmak mümkün değildir.

(Cevap E)

27. Parçadaki numaralandırılmış cümlelere dikkatle 
baktığımızda: ilk cümlede gerçek şairin şiirlerini 
yazdıktan sonra bu şiirini açıklama gereği duyma-
yacağından bahsedilmektedir. Burada bahsedilen 
yargının nedenleri ise III numaralı cümledeki “an-
laşılmak için yazılmaması” ve VI numaralı cümle-
deki “okurun yazımızı hiçe saymakla” açıklanıyor. 
Aradığımız numaralı cümleler III ve VI’dır.

(Cevap C)

31. Parçada verilen bilgilerle şıklardaki yargılar eşleş-
tirildiğinde: B şıkkındaki yargıyı parçadaki dördün-
cü cümlede, C şıkkındaki yargıyı birinci cümlede, 
D şıkkındaki yargıyı parçadaki en son cümlede, 
E şıkkındaki yargıyı parçadaki üçüncü cümlede 
bulabilmekteyiz ancak A şıkkındaki yargıya par-
çadan ulaşmak mümkün değildir.

(Cevap A)

28. Parçaya göre parçanın yazarı yazılarını gözden 
geçirip düzeltmeler yapmaktadır. Bunun nedeni 
ise parçadaki ikinci cümlede verilmektedir. Parça-
da “Çünkü bu yazıların bizi her zaman bağlaya-
cağını düşünüyoruz.” cümlesi gözden geçirip dü-
zeltmelerin nedeni olarak gösterilmektedir. Yazar, 
yazdığı yazıların her an karşısına çıkabileceğin-
den endişe duymaktadır.

(Cevap B)

32. Parçada verilen bilgilerle şıklardaki yargılar eşleş-
tirildiğinde: B şıklardaki yargıyı parçadaki birinci 
cümlede, C şıkkındaki yargıyı parçadaki ikinci 
cümlede, D şıkkındaki yargıyı parçadaki beşinci 
cümlede, E şıkkındaki yargıyı beşinci cümlede bu-
labilmekteyiz ancak A şıkkındaki yargıya parça-
dan ulaşmak mümkün değildir.

(Cevap A)
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33. Parçada verilen bilgilerle şıklardaki yargılar eşleş-
tirildiğinde: A şıkkındaki yargıyı parçadaki bir ve 
ikinci cümlede, B şıkkındaki yargıyı parçadaki bi-
rinci cümlede, D şıkkındaki yargıyı parçadaki üçün-
cü cümlede, E şıkkındaki yargıyı parçadaki en son 
cümlede bulmak mümkündür. C şıkkındaki yargı-
ya ise parçada ulaşamayız.

(Cevap C)

37. Bir parçada söylenen sözler, bir soruya karşılık 
söylenmiş ise genellikle parçanın ilk cümlesinde 
soruya en net cevap verilmiş olur. Parçanın diğer 
cümleleri ise parçanın ilk cümlesinin açıklayıcısı 
durumundadır. Parçaya baktığımızda ilk cümle-
mizde yaz aylarının neden mutlu geçiremediği-
mizden bahsedilmektedir. O zaman sorumuz bu 
yanıtı buldurmaya yöneliktir.

(Cevap D)

34. Parçada Japonya’nın elverişsiz toprakları olması-
na rağmen ekonomilerinin birçok gelişmiş ülkeyi 
geçerek üçüncü sıraya yükselmesinden bahsedil-
mektedir. Japon ekonomisi ve Japon ekonomisi-
nin kalkınması üzerinde durulmuştur. Japonya ile 
ilgili ekonomik veriler verilirken diğer ülkelerle kar-
şılaştırılmıştır. Bu da parçanın anlatımında karşı-
laştırmaya başvurulduğunu göstermektedir.

(Cevap A)

38. Parçada anlatılanlar ile şıklardaki yargılar eşleş-
tirildiğinde: A şıkkındaki yargının cevabını parça-
daki dördüncü cümlede, B şıkkındaki yargının ce-
vabını parçadaki birinci cümlede, C şıkkındaki yar-
gının cevabını parçadaki en son cümlede, E şık-
kındaki yargının cevabını parçadaki üçüncü cüm-
lede bulabilmekteyiz ancak D şıkkındaki yargının 
cevabını parçada bulamamaktayız.

(Cevap D)

35. Parçada numaralı olarak verilmiş sözcüklerden 
hangileri çıkarıldığında anlamda daralma olmaz, 
diye sorulmaktadır. Anlamda daralma olmaması 
için altı çizili sözle aynı anlama gelen başka bir 
söz veya sözlerin bulunması gerekir. I numaralı 
sözcük olan “yeni” sözcüğü gereksiz kullanılmış-
tır çünkü bir eseri “okumaya başlamak” yeni ya-
pılan bir eylemdir ve tekrardan “yeni” demeye ge-
rek yoktur. III numaralı sözcük, “olan” da gereksiz 
kullanılmıştır. Çünkü “olmak” fiili yardımcı eylem-
dir ve bu yardımcı eylemler ad soylu sözcüklerle 
kullanılırlar. Fiillerden sonra kullanılmazlar. I ve III 
numaralı sözcükler gereksizdir.

(Cevap B)

39. Parçada bitkilerden azami verim ve ürün elde et-
menin cevabı dördüncü cümlede verilmektedir. 
Dördüncü cümlede bitkilerden azami verim ve ürün 
elde etmek içn fotosentez olayının iyi anlaşılma-
sı ve hormonların etki mekanizmalarının iyi bilin-
mesi gerekmektedir, denmektedir. Şıklara baktı-
ğımızda bu anlamlara gelebilecek şıkkımız E se-
çeneğidir.

(Cevap E)

36. Paragraflarda ana düşünceler ya ilk cümlede ya 
da son cümlede olmaktadır. Bu parçada ana dü-
şüncemiz ilk cümlede geçmektedir. Parçamızın 
ana düşüncesi hayatın değeri yaşanmasından de-
ğil, iyi yaşanmasındandır. Bu düşünceyi dil geti-
ren şıkkımız B seçeneğidir.

(Cevap B)
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40. Parçanın anlatımında tarihsel bilgilere birinci ve 
ikinci cümlelerle, kişisel görüşlere parçanın he-
men hemen her cümlesiyle açıklamalara parça-
nın hemen hemen her cümlesiyle ulaşılabilmek-
tedir. Parça dikkatli incelendiğinde örneklemeye 
başvurulmadığı görülecektir.

(Cevap D)

41. Parçada anlatılanlarla şıklardaki yargılar birlikte 
değerlendirildiğinde: A şıklarındaki yargıya parça-
daki birinci cümleyle, B şıkkındaki yargıya parça-
daki dördüncü cümleyle, C şıkkındaki yargıya par-
çadaki en son cümleyle, D şıkkındaki yargıya par-
çadaki beşinci cümleyle ulaşmak mümkündür an-
cak E şıkkındaki yargıya parçada ulaşmak müm-
kün değildir.

(Cevap E)

45. Parçadan yola çıkarak Mustafa Kutlu ile ilgili ola-
rak sadece bir türde eserler verdiğine veya sade-
ce öykü türünde eserler verdiğine ulaşamayız çün-
kü bu konu ile ilgili birşey parçada denmemekte-
dir. Mustafa Kutlu, öyküsünde yaşadıklarını anlat-
mamıştır. Mustafa Kutlu’yu okuyan kişiler, onun 
öyküleri ile kendi yollarının kesiştiğini söylemek-
tedirler. Parçada ulaşabileceğimiz yargı B seçe-
neğindeki yargıdır.

(Cevap B)

42. Parçada Osmanlı mutfağının tarihsel, jeopolitik ve 
iklimsel etkilerinden bahsedilmiştir. Osmanlı mut-
fağı; Asya Türklerinden gelen bir tarihselliğe, Ana-
dolu ve Rumeli jeopolitik konumuna ve dört mev-
simin yaşandığı bir bölgede olmasına dayanmak-
tadır. Anlatılanlara en uygun şıkkımız B seçene-
ğidir.

(Cevap B)

43. Parçada anlatılanlarla şıklardaki yargılar eşleşti-
rildiğinde: B şıkkındaki yargıya parçadaki birinci 
cümleyle, C şıkkındaki yargıya parçadaki üçüncü 
cümleyle, D şıkkındaki yargıya parçadaki beşinci 
cümleyle, E şıkkındaki yargıya parçadaki altıncı 
cümleyle ulaşabilmekteyiz. A şıkkındaki yargı ise 
parçada geçmemektedir.

(Cevap A)

44. Parçayı dikkatli okuduğumuzda Gevher Nesibe 
Sultan Şifahanesi ile ilgili, sorudaki öncüller dik-
kate alınarak I ve II numaralı yargılara ulaşabili-
riz. I numaralı yargıya parçadaki sondan bir ön-
ceki cümleyle, II numaralı yargıya parçadaki ye-
dinci cümleyle ulaşabilmekteyiz. III numaralı cüm-
lede belirtilen yargı, Gevher Nesibe Sultan Şifa-
hanesi için geçerli bir yargı olmayıp medreseler 
için geçerlidir. Aradığımız doğru öncüller I ve II ile 
D şıkkıdır.

(Cevap D)
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49. Parçanın yazarı bazı okuyucuların kitabın sonu-
nu merak ettikleri için kitabı okuduklarını, bu oku-
mayı yaparken kitabın sonu dışında diğer sayfa-
ları öğüttüklerinden bahsetmektedir. Oysa kitap 
sonu için değil sizi bir yolculuğa çıkardığı için okun-
malıdır. Yazarın kendi okuyucusundan isteği ise 
o “yolculuğun” tadını çıkarmasıdır. 

(Cevap D)

50. Bir önceki soruda da dediğimiz gibi yazar, verilen 
hedeften ziyade o hedefe giden yolu önemsemek-
tedir. Eğer kitabı okuyan hedef odaklı kitabı okur-
sa o hedefin dışındaki sayfalardan zevk alama-
maktadır. Ancak kitabı baştan sona bir yolculuk 
olarak görürse o kitabın başından sonuna kadar 
keyif duyabilmektedir.

(Cevap B)

51. Verilen bilgilere göre sıralamamız:

A C B E D
1 2 3 4 5

 Sıralaması kesin olarak bilinenler A, C ve E olur.

 B ve D ise kendi içinde yer değiştirebildiğinden 
yerlerin kesin diyemeyiz.

(Cevap C)

46. Parçanın yazarı Mustafa Kutlu öykülerinin çıkma-
sını beklemektedir çünkü Kutlu’nun öykülerinde 
yazar kendi yoluyla kesişen şeyler bulmaktadır. 
Parçanın yazarının Mustafa Kutlu’yu tanıyıp tanı-
madığını veya Kutlu’nun öykülerinin çok okunu-
yor olduğunu bilemiyoruz. Bu bilgiler parçada geç-
memektedir. Parçadan çıkarabileceğimiz yargı-
mız III numaralı yargıdır.

(Cevap c)

47. Parçada yazar; sanat yapıtının kendine özgü bir 
dili olduğundan, bu dilin bilinmesiyle sanat yapıtı-
nın anlaşılabileceğinden bahsetmektedir. Bu sa-
nat dilinin bilinmesinin ise kuramsal metinlerin in-
celemek ve çok sayıda sanat yapıtıyla karşılaş-
mak ile oluşabileceğinden bahsetmiştir. Parçanın 
yazarı bir sanat yapıtını anlayabilmek için bir alt 
yapının olması gerektiğinden ve bunun da büyük 
çabalar gerektirdiği üzerinde durmaktadır. Bahse-
dilen anlamlara en yakın şıkkımız B’dir.

(Cevap B)

48. Parçada sanatla ilgili kavrayış gücünün kazanıla-
bilmesi için gerekli olduğu belirtilen deneyimler-
den biri A şıkkında bahsedilen sanat yapıtlarının 
karşılaştırılması olabilir, bir diğeri B şıkkındaki sa-
nat yapıtlarının incelenmesi olabilir, bir diğer C şık-
kındaki sanat akımlarıyla ilgili kitapların okunma-
sı olabilir, bir diğeri D şıkkındaki sanat etkinlikle-
rine düzenli bir şekilde katılma olabilir. E şıkkın-
daki sanat yapıtlarına yatırım yapma ise sanatla 
ilgili kavrayışa etkisi yoktur.

(Cevap E)
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53. A ile B arasında 1 kişinin var olduğu biliniyorsa sı-
ralama

A C B E D
1 2 3 4 5

 şeklinde olur.

 Bu sıralamaya göre B şıkkın kesinlikle yanlış olur.
(Cevap B)

54. Verilen bilgilere göre sıralamamız:

Cenk
Emre

Ahmet
Burcu

Emre
Cenk

Burcu
Ahmet

Pzts Salı Çrş. Per.

Doruk Fatoş x
Cuma Cts Pazar

 şeklinde olur. Bu sıralamaya göre kesin olarak 
yanlış olan şıkkımız C’dir. Burcu’nun ya salı günü 
ya da perşembe günü dersi olur.

(Cevap C)

55. 
Cenk
Emre

Ahmet
Burcu

Emre
Cenk

Burcu
Ahmet

Pzts Salı Çrş. Per.

Doruk Fatoş x
Cuma Cts Pazar

 Yukarıdaki sıralamaya göre kesin olarak doğru 
olan şıkkımız E’deki “Fatoş’un dersi, Burcu’nun 
dersinden sonraki bir günde” olmasıdır.

(Cevap E)

52. 3. olan sporcunun D olduğunu bilirsek sıralama:
A C D E B
1 2 3 4 5

 şeklinde olur.

 Bu bilgiden yola çıkarak 5. olanın B olduğu söy-
lenir.

(Cevap D)

56. Yukarıdaki sıralamaya göre, perşembe günü der-
sinin olma olasılığı olan kişiler: Burcu ve Ahmet’tir.

(Cevap B)

57. Yukarıdaki sıralamaya göre, ders aldığı gün ke-
sin olarak bilinenler: Doruk ve Fatoş’tur. Şıklarda 
sadece Fatoş olduğundan cevabımız A’dır.

(Cevap A)
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58. Verilen bilgilere göre sıralama yaptığımızda, sıra-
lamamız:

E  1
C  2
A
B

 3

B
D

 4

D
A

 5

 şeklinde olur. 3, 4 ve 5. sıradaki süt markaları ke-
sin değildir ancak gelebilecek markalar sıralama-
da yazılmıştır. Bu bilgilere göre C şıkkındaki “E 
markalı sütler, 1.raftadır.” ifadesi kesinlikle doğru-
dur.

(Cevap C)

59. Yukarıda verilen sıralamaya göre, kesin yanlış di-
yebileceğimiz şıkkımız: A’daki yargıdır. A markalı 
sütler 3 veya 5. raflarda bulunabilir ancak kesin-
likle 4. rafta bulunmaz.

(Cevap A)

60. Yukarıda verilen sıralamaya göre, 3. rafta bulun-
ma olasılığı olan ürünler: A ve B’dir.

(Cevap C)



Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının şirketimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumlu-
luğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS
PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

DİKEY GEÇİŞ SINAVI
(DGS)

3. DENEME SINAVISÖZEL BÖLÜM
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SÖZEL BÖLÜM

1. Numaralı olarak verilmiş cümleleri incelediğimiz-
de I, III, IV ve V numaralı cümlelerde Covid-19’un 
küresel alanda etkilerinden, salgın sonrası oluşan 
yeni durumun küresel anlamda herkesi etkileye-
ceğinden bahsedilmektedir. II numaralı cümlede 
ise salgının yayılma hızıyla ilgili bilgi verilmiştir. II 
numaralı cümle parçanın anlam akışını bozmak-
tadır.

(Cevap B)

5. Parçada iki tane boş bırakılan yer vardır ve bu 
boşluklardan ikincisi bizim cevabı bulmamızda en 
önemli olandır. Dikkat edilirse ikinci boşlukta “oku-
ma bazı insanlarda ... sağlarken bazılarında ise 
kafa karışıklığına neden olur.” ifadeleri geçmek-
tedir ve bu boşluktan sonra olumlu ifadeler kulla-
nıldığı için boşluğa olumsuz bir sözcük gelmelidir. 
Şıklara baktığımızda tek olumlu sözcük D seçe-
neğindeki sözcüklerdir.

(Cevap D)

2. Numaralı olarak verilmiş cümleleri incelediğimiz-
de I, II, III ve V numaralı cümlelerde Dijital Türki-
ye Platformu’nun Dijital Evrişme ile olan ilişkilerin-
den ve Kovid-19 salgın döneminde yapılan araş-
tırmalardan bahsedilmiştir. IV numaralı cümlede 
ise yukarıda bahsedilen koşulların dışında Ko-
vid-19’un Türkiye’deki etkilerinden bahsedilmiştir. 
IV. numaralı cümle parçanın anlam akışını boz-
maktadır.

(Cevap D)

6. Parçadaki boşluklardan önceki ve sonraki ifade-
lere baktığımızda birinci boşluğa olumlu bir yargı-
nın gelmesi gerekmektedir. İkinci boşluğa ise son-
raki ifadeler dikkate alınarak “farkındalık oluştur-
mak” veya “dikkat çekilmesi” ifadeleri getirilmeli-
dir. Her iki boşlukta söylediklerimiz bir arada dü-
şünüldüğünde boşluklara gelebilecek en uygun 
şıkkımız A olacaktır.

(Cevap A)

3. Numaralı olarak verilmiş cümleleri incelediğimiz-
de I, II, III ve IV numaralı cümlelerde Kars’ın Sa-
rıkamış ilçesinde yaşayan boz ayılarla ilgili bilgi-
ler verilirken V numaralı cümle ise küresel ısınma 
sonucu doğal yaşamın değişmesi ile ilgilidir. V nu-
maralı cümle parçanın anlam akışını bozmakta-
dır.

(Cevap E)

7. Parçayı okuduğumuzda, parçanın yazarının eşi 
özel bir lisede edebiyat öğretmenidir ve lisedeki 
öğrenciler Türkçe derslerine ilgi duymazken İngi-
lizce derslerine ilgiyle yaklaşmaktadırlar. Öğren-
cilerin Türkçe ve İngilizceye bakış açıları arasın-
da İngilizce lehine ciddi bir kayma vardır. Parça-
nın devamında da İngilizce dersi ile ilgili olumlu 
birtakım sözlerin söylenmesi gerekmektedir. Şık-
larımıza baktığımızda en uygun şıkkın E olduğu 
görülecektir.

(Cevap E)

4. Numaralı olarak verilmiş cümleleri incelediğimiz-
de I, II, IV ve V numaralı cümlelerde salgının eko-
nomik olarak etkilerinden bahsediyorken III numa-
ralı cümle toplumun temel sorunlarından bahset-
mektedir.  III numaralı cümle parçanın anlam akı-
şını bozmaktadır.

(Cevap C)

8. Soruda verilen cümleden çıkarabileceğimiz birkaç 
kesin yargımız vardır: 1- Kurtuluş Savaşı yılların-
dan bile edebi faaliyetler devam etmiştir. 2- Türk 
edebiyatının en başarılı eserlerinden bazıları Kur-
tuluş Savaşı yıllarında verilmiştir. 3- Türk edebi-
yatında başarılı eserler vardır. 4- Türk edebiyatı-
nın en başarılı eserleri sadece bir dönemde olma-
mış farklı zamanlarda en başarılı eserler verilmiş-
tir. Bu çıkarımlarımızdan şıklarda olan sadece C 
seçeneğindeki yargıdır.

(Cevap C)
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9. Soruda verilen cümleden çıkarabileceğimiz birkaç 
kesin yargıdan bazılarını şöyle sayabiliriz:

 1. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren in-
sanların ufolar hakkında olumsuz kanaatleri 
vardır.

 2. Ufolarla ilgili gerçek bir deneyim yoktur.

 3. Ufolarla ilgili algıların oluşmasında bilimsel bir 
dayanak yoktur. (kulaktan dolmadır.)

 Yukarıda saydığımız bazı kesin bilgilerden şıklar-
da olan B seçeneğindeki yargıdır.

(Cevap B)

13. Numaralı olarak verilen cümlelere dikkatle baktı-
ğımızda, IV numaralı cümlenin parçanın son cüm-
lesi olacağı görülecektir çünkü cümle parçanın da 
anafikrini vererek sonlanmıştır. V numaralı cümle 
de III numaralı cümledeki “hayretten donakalmış” 
ifadesinin açıklaması durumundadır. Yani V nu-
maralı cümle de III numaralı cümleden sonra gel-
melidir. Parçayı anlamlı hale getirmek ve üstte 
bahsettiğimiz hususların olması için IV ve V nu-
maralı cümleler yer değiştirmelidir.

(Cevap E)

10. Soruda verilen cümleden çıkarabileceğimiz birkaç 
kesin yargıdan bazılarını şöyle sıralayabiliriz.

 1. Türk asıllı öğrenciler birden fazla ülkede bu-
lunmaktadır.

 2. Türk asıllı öğrenciler en fazla Kanada’yı seç-
mişlerdir.

 3. Dünyanın farklı ülkelerinde Türk asıllı öğrenci 
vardır.

 Yukarıda saydığımız bazı kesin bilgilerden şıklar-
da olan D seçeneğindeki yargıdır.

(Cevap D)

14. Numaralı olarak verilen cümlelere dikkatle baktı-
ğımızda, II numaralı cümlede daha önceki cüm-
lede bahsedilmeyen bir “şiirin musiki” sinden bah-
sedilmiştir. Demek ki II numaralı cümleden önce 
bir şiirden bahsetmesi gerekmektedir. II numara-
lı cümlenin yerini değişmesi gerekmektedir. IV nu-
maralı cümleye baktığımızda da I numaralı cüm-
lede bahsedilen çocuklara okunan bir şiirden söz 
edilmiştir. Demek ki IV numaralı cümlede I numa-
ralı cümleden sonra gelmelidir.

(Cevap C)

11. Numaralı olarak verilmiş cümlelerin anlamlı bir bü-
tün oluşması için II ve III numaralı cümlelerin yer 
değiştirmesi gerekmektedir. I numaralı cümlede 
“sembol” ile “hayal” arasındaki ilişkiden bahset-
miş ancak II numaralı cümlede bu ilişkiden değil 
“sembol”ün farkından bahsetmiştir. II numaralı 
cümlenin I numaralı cümleden sonra gelmeyece-
ği aşikardır. I numaralı cümleden sonra anlama 
uygun olarak III numaralı cümle gelebilir, bundan 
dolayı II ve III numaralı cümlelerin yer değiştirme-
si parçayı anlamlı hale getirir.

(Cevap D)

15. Numaralı olarak verilen cümleleri anlamlı bir bü-
tün oluşturacak biçimde sıraladığımızda, sırala-
mamız: V, IV, I, III, II şeklinde olur. Soruda bizden 
baştan üçüncü cümleyi sormaktadır, o da I numa-
ralı cümledir.

(Cevap A)

12. Numaralı olarak verilmiş cümlelere dikkatle bak-
tığımızda, V numaralı cümlelerin II numaralı cüm-
leden sonra gelmesi gerektiği görülecektir çünkü 
II numaralı cümlede Arikapu dilini konuşanların 
küçük bir minibüse sığacak kadar az olduğundan 
bahsediyor ve V numaralı cümle “Onlar daha va-
him durumda olanlara kıyasla...” diyerek Arikapu 
dilini kullananları kastetmektedir II numaralı cüm-
leden sonra V numaralı cümle gelmelidir. Bunun 
olabilmesi için de III numaralı cümle ile V numa-
ralı cümle yer değiştirmelidir.

(Cevap E)

16. Numaralı olarak verilen cümleleri anlamlı bir bü-
tün oluşturacak biçimde sıraladığımızda, sırala-
mamız: V, IV, II, I, III şeklinde olacaktı. Soruda biz-
den baştan ikinci cümleyi sormaktadır, o da IV nu-
maralı cümledir.

(Cevap D)
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17. Numaralı olarak verilmiş ifadeler anlamlı bir cüm-
le oluşturacak biçimde sıraladığımızda, sıralama-
mız: III, I, IV, II, V şeklinde olur. Soruda bizden 
baştan ikinci cümle sorulmaktadır.

(Cevap A)

21. Parçayı dikkatle okuduğumuzda, parçanın yaza-
rı başka bir yazardan bahsetmektedir. Bahsedilen 
yazar, eserlerinde üslupla içeriği dengeli bir biçm-
de kullanmaktadır. Yazar; üslubu içeriğe, içeriği 
de üsluba kurban etmemektedir. Şıklara baktığı-
mızda bu anlamlara gelecek şıkkımızın E olduğu 
görülecektir.

(Cevap E)

18. Numaralı olarak verilmiş ifadeler anlamlı bir cüm-
le oluşturacak biçimde sıralandığında, sıralama-
mız: I, IV, III, V, II şeklinde olur. Soruda bizden 
baştan üçüncü cümle sorulmaktadır, o da III nu-
maralı cümledir.

(Cevap C)

22. Parçayı dikkatle okuduğumuzda, parçanın yaza-
rının parçadaki sözü söylemesinin nedeni baba-
lık kavramına verdiği önemi göstermek istemesi-
dir. Yazara göre babalık, en az yöneticilik kadar 
önemlidir. Bahsettiğimiz anlama en uygun şıkkı-
mız B’dir.

(Cevap B)

19. Soruda altı çizili ifadenin vurguladığı düşüncenin 
ne olduğu sorulmaktadır. Altı çizili ifadeye batığı-
mızda: Burada yazar, romanda geçen kişilerin ki-
şisel düşünceleri aktarmada aracı yapımamasını 
söylemektedir. Böyle bir şey yapılmadığı için de 
eser yazarının eserlerinin beğenildiğinden bah-
setmektedir. Altı çizili ifadeyi şıklarda en iyi anla-
tan şıkkımız C’dir.

(Cevap C)

23. Bir kavramın, bir varlığın anlatıldığı cümleye “...
nedir?” sorusunu yönelttiğimizde cevap alabiliyor-
sak bu cümle bir tanım cümlesidir. Tanım cümle-
si öznel veya nesnel olabilir. Numaralı cümlemi-
ze baktığımızda I numaralı cümlede “mektup ne-
dir?” sorusuna cevap verildiği görülmektedir.

(Cevap A)

20. Soruda bizden altı çizili ifadenin anlatmak istedi-
ği düşüncenin ne olduğu sorulmaktadır. Altı çizili 
ifadeye baktığımızda: Yazar; reklamların insanla-
rın ihtiyaç kavramını değiştirdiğinden, ihtiyacımız 
olmayanı da ihtiyaç gibi göstermesinden bahset-
miştir. Reklamların ihtiyacı kavramını şekillendir-
diğinden söz etmiştir. Şıklarımıza baktığımızda bu 
anlamlara gelebilecek şıkkımızın C olduğu görü-
lecektir.

(Cevap C)

24. Parçadaki numaralı cümlelerle şıklardaki yargıla-
rı birlikte ele alındığında: A şıkkındaki yargıya I 
numaralı cümlede ulaşabilmekteyiz, B şıkkındaki 
yargıya II numaralı cümlede ulaşabilmekteyiz, D 
şıkkındaki yargıya IV numaralı cümlede ulaşabil-
mekteyiz, E şıkkındaki yargıya ise V numaralı cüm-
lede ulaşabilmekteyiz. C şıkkındaki yargıya ise III 
numaralı cümleyle ulaşamayız.

(Cevap C)
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25. Parçanın yazarının bahsettiği ozan çağının türkü-
sünü hüzünle, kederle, gamla söyleyen bir ozan-
dır. Ozanın “beyaz” dediğinde bile esaslı kederler 
vardır. Ancak bu kederleri okuyucusuna yakınmaz. 
Sadece keder ve hüznünü şiirlerinde dile getirir. 
Bu anlamda şıklarımıza baktığımızda aradığımız 
şıkkın B olduğu görülecektir.

(Cevap B)

29. Parça ile şıklarda verilen yargılar birlikte düşünül-
düğünde: B şıkkındaki yargıya parçadaki en son 
cümleyle, C şıkkındaki yargıya parçadaki sondan 
bir önceki cümleyle, D şıkkındaki yargıya parça-
daki dördüncü cümleyle, E şıkkındaki yargıya par-
çadaki birinci cümleyle ulaşabilmekteyiz. A şıkkın-
da belirtilen yargıya ise parçada ulaşamamakta-
yız.

(Cevap A)

26. Soruda bizden kesinlik anlamı taşıyan numaralı 
cümlelere baktığımızda: I numaralı cümledeki “dü-
şünülmektedir” ifadesi, II numaralı cümledeki “sa-
nılıyor” ifadesi, IV numaralı cümledeki “aşağı yu-
karı” ifadesi, V numaralı cümledeki “tahmini ola-
rak” ifadesi ihtimal bildirmektedir. III numaralı cüm-
lede ise ihtimal bildiren sözcük bulunmamakta, 
cümle kesinlik bildirmektedir.

(Cevap C)

27. Parçada, I. Dünya Savaşı sonrasında Berlin’deki 
büyük otelin yaşlı kapıcısının öyküsünü konu alan 
film anlatılmaktadır. Bu anlama gelebilecek ceva-
bımız A seçeneğindeki yargımızdır.

(Cevap A)

31. Parçayı ve şıkları dikkatle incelediğimizde, E şık-
kında bahsedilen “tanık gösterme”ye parçada rast-
lamak mümkün değildir. Tanık gösterme, yazıda 
savunulan tezin doğruluğunu katılamak için o ko-
nu hakkında otorite olabilecek ve kendisiyle aynı 
fikirde olan kişilerin sözlerine yer vermektedir. Bu 
parçada büyük bir “otorite” olan kişinin sözü yok-
tur. E şıkkında bahsedilen yargıya parçada ulaşa-
mayız.

(Cevap E)

28. Parçada anlatılanlarla şıklardaki yargılar eşleşti-
rildiğine, A şıkkındaki yargıya parçadaki ikinci cüm-
leyle, B şıkkındaki yargıya parçadaki üçüncü cüm-
leyle, D şıkkındaki yargıya parçadaki dokuzuncu 
cümleyle, E şıkkındaki yargıya parçadaki en son 
cümleyle ulaşabilmekteyiz. C şıkkındaki yargıya 
ise parçadan ulaşılamaz.

(Cevap C)

32. Parçada anlatılanlar ile şıklarda verilen cümleler 
birlikte düşünüldüğünde: A şıkkındaki yargıya par-
çadaki en son cümleyle, B şıkkındaki yargıya par-
çadaki ikinci ve üçüncü cümlelerle, C şıkkındaki 
yargıya parçadaki birinci cümleyle, E şıkkındaki 
yargıya parçadaki ikinci cümleyle ulaşabilmekte-
yiz. D şıkkında bahsedilen yargıya ise parçada 
ulaşamamaktayız.

(Cevap D)

30. Şıklarda sorulan soruların cevaplarını parçada 
aradığımızda: A şıkkındaki sorunun cevabını par-
çadaki ikinci cümlede, B şıkkındaki sorunun ce-
vabını parçadaki üçüncü cümlede, C şıkkındaki 
sorunun cevabını parçadaki beşinci cümlede, E 
şıkkındaki sorunun cevabını parçadaki birinci cüm-
lede bulmak mümkündür. D şıkkındaki sorunun 
cevabını ise parçada bulamamaktayız.

(Cevap D)
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33. Parça genel olarak “eğlence ahlakı” nın doğuşu, 
büyümesi ve şu andaki konumu ile ilgili bilgiler ver-
mektedir. Eğlence ahlakının büyümesi, yayılması 
ile birlikte günümüzde eğlenmek bir zaruret halni 
almıştır. İnsanlar kendilerini eğlenmeye mecbur 
hisseder olmuşlardır. Önceleri eğlence bir “sanık” 
iken şu anda sanık durumundan çıkmış eğlenme-
yen insanlar sanık durumuna gelmiştir. Bu anlam-
da şıklarımıza baktığımızda aradığımız cevap B 
şıkkıdır.

(Cevap B)

37. Parçada anlatılanlar ile şıklarda verilen yargılar 
birlikte düşünüldüğünde: A şıkkındaki yargıya par-
çadaki birinci cümleyle, B şıkkındaki yargıya par-
çadaki ikinci cümleyle, D şıkkındaki yargıya par-
çadaki dördüncü cümleyle, E şıkkındaki yargıya 
ise parçadaki en son cümleyle ulaşabilmekteyiz. 
C şıkkındaki yargıya ise parçadan ulaşmak müm-
kün değildir.

(Cevap C)

38. Parçayı dikkate okuduğumuzda yazarın insanlar-
la hayvanlar arasındaki en büyük farkın konu8şa-
rak deneyimlerini, bilgilerini, hayatlarını birbirleri-
ne aktarabildiklerinden bahsetmektedir. Bu bilgi 
alışverişi sayesinde insanlar hiç tanımadıkları in-
sanlar, meslekler, kültürler hakkında bilgi sahibi 
olurlar. Bilgi paylaşmak hayvanlarda yoktur ve bu, 
insanlar ile hayvanlar arasındaki en büyük farklı-
lıktır.

(Cevap A)

35. Parçada anlatılanlar ile şıklarda verilen yargılar 
birlikte değerlendirildiğinde: A şıkkındaki yargıya 
parçadaki dördüncü cümleyle, C şıkkındaki yar-
gıya parçadaki üçüncü cümleyle, D şıkkındaki yar-
gıya parçadaki ikinci cümleyle, E şıkkındaki yar-
gıya parçadaki dördüncü cümleyle ulaşabilmek-
teyiz. B şıkkındaki yargıya ise parçada ulaşama-
maktayız.

(Cevap B)

39. Şıklarda verilen soruların cevaplarını parçada ara-
dığımızda: B şıkkındaki sorunun cevabını parça-
daki beşinci cümlede, C şıkkındaki sorunun ceva-
bını parçadaki birinci cümlede, D şıkkındaki soru-
nun cevabını parçadaki ikinci cümlede, E şıkkın-
daki sorunun cevabını parçadaki dördüncü cüm-
lede bulabilmekteyiz. A şıkkındaki sorunun ceva-
bı ise parçada geçmemektedir.

(Cevap A)

36. Parçada Bilge Karasu’nun Gece adlı eseri üzerin-
de durulmaktadır. Bu eser, belirli bir gerçekliği ki-
tabı olmamakla birlikte bu eseri tek bir tanımla da 
anlatamamaktayız. Eserin konusu, üslubu, zaman 
ve mekan anlayışları çok farklı. Okuyucunun zih-
ninin zorlanacağı bir eserden bahsedilmektedir. 
Şıklar göze alındığında eserin başarısının bağlan-
dığı temel nokta: İçerik ve üslup olarak sıradanlı-
ğı aşarak okuyucunun zihnini zorlaması olacaktır.

(Cevap A)

34. Parçada anlatılanlar ile şıklarda verilen yargılar 
birlikte düşünüldüğünde: A şıkkındaki yargıya par-
çadaki en son cümleyle, B şıkkındaki yargıya par-
çadaki birinci cümleyle, C şıkkındaki yargıya par-
çadaki ikinci cümleyle, D şıkkındaki yargıya par-
çadaki üçüncü cümleyle ulaşabilmekteyiz. E şık-
kındaki yargıya parçadan ulaşmak mümkün de-
ğildir.

(Cevap E)
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40. Parçayı dikkatle okuduğumuzda yazar, çocuk ki-
taplarıyla ilgili olarak yapılan hatadan yakınmak-
tadır. Bu hatayı da parçanın ikinci cümlesinde şu 
sözlerle ifade etmiştir: “... düştüğümüz hata onla-
rın bu hızı yaşamaya olan ihtiyaçlarını göz ardı 
edip eğitimiyle olan gereksinimlerini öne çıkarma-
mızdır.” demektedir. Burada yakınılan duruma şık-
lardaki D seçeneğinde rastlayabiliyoruz.

(Cevap D)

41. Parçada yazar, çocuk kitaplarında olması gere-
ken özelliklerden birkaçını saymıştır. Bunlar; 

 1. Biçim olarak iri yazılı olması,

 2. Resimli kitaplar olması,

 3. Çocuğun ilgisini canlı tutacak içeriği olması, 

 Bu verilen özellikler dikkate alındığında, soruda-
ki II ve IV numaralı özellikler yazarın çocuk kitap-
larında olmasını istediği özelliklerdir. I ve III nu-
maralı özellikler ise parçada geçmemektedir.

(Cevap E)

45. Parçaya göre mitler, zamana ve coğrafyaya göre 
farklılık göstermeden her yer ve zamanda insan-
ların esin kaynağı olmuştur. Bilimsel verilerin da-
yanağı mitler olmamış, onlar sadece bilimsel bu-
luşların esin kaynağı olmuştur. Mitlerin çocuklar 
ve hayvanlar üzerindeki etkileriyle ilgili, ise parça-
da bir bilgi bulunmamaktadır. Parçadan hareket-
le mitlerle ilgili olarak şıklardaki E yargısına ula-
şabilmekteyiz.

(Cevap E)

42. Parçayı okuduğumuzda, Orhan Kemal ile Kema-
lettin Tuğcu’nun yoksul çocuklara bakış farklılık-
larının olduğunu görmekteyiz. Bu farklılığı, parça-
nın son iki cümlesinde net bir şekilde görmekte-
yiz. Orhan Kemal yapıtlarındaki yoksul çocuklar 
kaderini yenmek için bambaşka birisi olmayı is-
terken Kemalettin Tuğcu’nun yapıtlarındaki yok-
sul çocuklar ise erdemleri sayesinde yazgının ken-
disini bambaşka biri yapacağına inanır. Bu iki fark-
lılıktan birini söyleyen şıkkımız ise E seçeneğin-
deki yargıdır.

(Cevap E)

43. Parçaya göre, Kemalettin Tuğcu, sokak çocukla-
rını ilk kez romanlarında kullanmıştır. Bu anlam-
da edebiyatımızda yeni sayılan bir temayı işlemiş-
tir. Yoksul çocukların çalışkanlıklarını, faziletlerini 
ve ustalarının yardımıyla ayakta kalma hikayele-
rini anlatmıştır. Bu çocukların başarılı olma ihti-
mallerine yer vermemiş, bu çocukların aileleriyle 
olan ilişkilerini esas almıştır. Bu anlamda numa-
ralı cümlelerden sadece I numaraya ulaşabiliriz.

(Cevap A)

44. Parçayı okuduğumuzda ikinci cümlede “uzak dü-
şen” ifadesi ile deyime yer verdiğini, parçada fii-
limsilerle birlikte birleşik cümlelere ve basit cüm-
lelere yer verilecek farklı yapıda cümleler kullanıl-
dığını, Orhan Kemal ile Kemalettin Tuğcu’yu kı-
yaslayarak karşılaştırma yapıldığını, Parçada ve-
rilen iki yazarın da yoksul çocuklara bakış açıla-
rının farklı olduğu söylenmiştir. Parçada okuyucu-
yu bir fikre ikna etme çabası yoktur. Sadece iki 
farklı yazarın yoksul çocuklara farklı açılardan bak-
tıklarını açıklamıştır.

(Cevap D)
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49. Parçada anlatılanlar ile şıklardaki yargılar birlikte 
ele alındığında; A şıkkındaki yargıya parçadaki 
üçüncü ve dördüncü cümlelerle, B şıkkındaki yar-
gıya parçadaki ikinci cümleyle, C şıkkındaki yar-
gıya parçadaki dördüncü cümleyle, E şıkkındaki 
yargıya parçadaki son cümleyle ulaşabilmekteyiz. 
D şıkkındaki yargıya ise parçadan ulaşmak müm-
kün değildir.

(Cevap D)

50. Parçaya göre Tanzimat Dönemi sanatçıları Fran-
sız eleştiri anlayışından gerektiği gibi yararlanma-
mışlardır. Çünkü onlar için sanat yapıtı “kendi için” 
incelenecek, çözümlenecek bir yaratı değil, top-
lumsal düşüncelerini yaymak için bir “araç”tı. Bun-
dan dolayı Fransız eleştirisinden gerektiği gibi fay-
dalanmamış toplumsal faydayı öncelemişlerdir.

(Cevap C)

51. Parçada anlatılanlar ile şıklarda verilen yargılar 
birlikte ele alındığında: B şıkkındaki yargıya par-
çadaki ikinci cümlede, C şıkkındaki yargıya par-
çadaki ikinci cümlede, D şıkkındaki yargıya par-
çadaki üçüncü cümlede, E şıkkındaki yargıya par-
çadaki son cümlede rastlamak mümkündür. A şık-
kındaki yargıya ise parçada ulaşmak mümkün de-
ğildir.

(Cevap A)

46. Soruda verilen ifade parçanın ikinci cümlesinde 
geçmektedir. Burada yazar, mitin evrendeki (koz-
mos) enerjiyle insan edimleri (kültürel yaratımlar) 
arasında araç (gizli bir yarık) olduğunu ifade et-
mektedir. Bu anlama gelecek şıkkımız A seçene-
ğindeki yargıdır.

(Cevap A)

47. Parçadaki cümlelerle şıklarda verilen yargılar eş-
leştirildiğinde: A şıkkındaki yargıya parçadaki üçün-
cü cümleyle, B şıkkındaki yargıya parçadaki ikin-
ci cümleyle, D şıkkındaki yargıya parçadaki birin-
ci cümleyle, E şıkkındaki yargıya parçadaki üçün-
cü cümleyle karşılık verebiliyoruz. C şıkkındaki 
yargının karşılığı ise parçada geçmemektedir.

(Cevap C)

48. Parçayı incelediğimizde parçada tanımlama ya-
pılmamış, bir konuda otorite kabul edilen bir kişi-
nin sözü verilerek tanık göstermeden yararlanıl-
mamış, genellemelere ve öznel ifadelere yer ve-
rilmemiştir. Parça, bilimsel bir araştırmanın bulgu-
larını açıklamaktadır.

(Cevap A)



DGS • Dikey Geçiş Sınavı • 03 29

DGS/Sözel

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

53. Soruda verilen yargıları bir tablo olarak yazarsak 
şu şekilde olur:

X Y Z T K
1. çektiği R : B Ç T
2. çektiği Ç : TT B RR

 X adlı kişinin çektiği harf alfabede Y ve K adlı ki-
şilerin çektiği ilk harften önce gelmekteymiş. Bu 
yüzden R sembolüyle gösterdiğimiz harf “A” ol-
malıdır. K harfinin ikinci çektiği harf A harfidir.

(Cevap E)

54. Y adlı kişinin çektiği 2. harfin D olduğu biliniyorsa 
tablomuz.

X Y Z T K
1. A D B Ç E
2. ÇÇ D EE BB AA

 şeklinde olur. Bu tablodan hareketle K kişisinin 
seçtiği 1. harf E olur.

(Cevap B)

55. 54. soruda verilen bilgi dikkate alınmadan soruya 
bakılmalıdır. Bizim soru kalıbından edindiğimiz bil-
gilere dayanarak oluşturduğumuz tablomuz.

X Y Z T K
1. A : B Ç T
2. ÇÇ : TT BB AA

 şeklinde olur. Bu tablodan hareketle kesin olarak 
yanlış diyeceğimiz şıkkımız A olur. K kişisinin çek-
tiği ilk harf A değildir.

(Cevap A)

52. Parçada reklamcı yani çıkarcı bir çağda yaşadı-
ğımızdan ve bunun her kesim gibi sanatı da etki-
lediğinden bahsedilmektedir. Reklamlarla birlikte 
yanıltıcı ifadelerle okuyucunun edebi eser konu-
sunda yanıltılmasından yazar oldukça yakınmak-
tadır.

(Cevap B)

56. Soruda verilen bilgilerden yola çıkarak oluşturdu-
ğumuz tablo göz önüne alındığında (55. soruda-
ki tablo), X adlı kişinin çektiği 2 harf ile K adlı ki-
şinin çektiği 2. harf kesin olarak bilinir. Z adlı kişi-
nin çektiği 2.harf ise kesin olarak bilinemez.

(Cevap C)

57. Z adlı kişinin çektiği 2. harf D olduğu biliniyorsa 
tablomuz:

X Y Z T K
1. A E B Ç D
2. ÇÇ EE DD BB AA

 şeklinde olur. Y adlı kişinin seçtiği 2. harf E harfi 
olur.

(Cevap E)
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58. Soruda verilen bilgilerden yola çıkarak

Pzt Salı Çrş Perş Cuma
Ders R R
Renk Siyah Kahverengi Lacivert

 Türkçe dersi günü gri elbise giydiği bilindiğinden 
Türkçe dersini pazartesi veya perşembe günü ça-
lışmış olabilir.

(Cevap B)

59. Şıklarda verilen bilgilere ve oluşturduğumuz tab-
loya (58. sorunun cevabındaki) göre, Dilara cuma 
günü lacivert elbisesini giymiştir.

(Cevap C)

60. Lacivert elbisesini iki gün üst üste giymediğini bil-
diğimize göre, lacivert elbisesini pazartesi ve cu-
ma günü giymiştir. (tabloya bakınız) perşembe gü-
nü ise gri elbisesini giymiştir. Gri elbisesini giydi-
ği gün de Türkçe dersi olduğu için perşembe gü-
nü Türkçe dersine çalışmıştır.

(Cevap D)



Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının şirketimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumlu-
luğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS
PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

DİKEY GEÇİŞ SINAVI
(DGS)

4. DENEME SINAVISÖZEL BÖLÜM
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SÖZEL BÖLÜM

1. Parçayı dikkatle okduğumuzda, II, III, IV ve V nu-
maralı cümlelerde salgın döneminde “uluslarara-
sı örgütler” ile ilgili işlevleri, yönetim anlayışları 
sorgulanan kısımları üzerinde durulurken I numa-
ralı cümlede dünyadaki siyasal dengeler üzerin-
de durulmuştur. I numaralı cümle parçanın anlam 
akışını bozmaktadır.

(Cevap A)

5. Parçaya dikkat edildiğinde iki ayrı yerde boşluk 
bırakılmıştır. Birinci boşluğa, boşluktan önceki ifa-
deler dikkate alınarak olumsuz olabilecek bazı 
sözcükler gelmelidir. İkinci boşluğa ise boşluktan 
önceki ifadeler dikkate alınarak olumlu olabilecek 
bazı sözcükler gelmelidir. Her iki boşluk için veri-
len bilgiler ışığında boşluklara gelebilecek sözcük-
leri E şıkkında bulabilmekteyiz.

(Cevap E)

2. Parçayı dikkatle okuduğumuzda I, II, III ve IV nu-
maralı cümlelerde koronavirüs salgını nedeniyle 
Tunceli’de televizyonları olmadığı için canlı ders-
lerini takip edemeyen 35 öğrenci ile ilgili yapılan 
çalışma anlatılırken V numaralı cümlede ise tele-
vizyonun eğitim için yeniden bir enstrümana dö-
nüşmesinden bahsedilmektedir. V numaralı cüm-
le parçanın anlam akışını bozmaktadır.

(Cevap E)

6. Parçada boş bırakılan iki ayrı yeri incelediğimiz-
de: Birinci boşluğa, insanın duygusal olarak olum-
suz halde bulunduğunu anlatan bir söz öbeği ge-
tirmeliyiz. İkinci boşluğa ise insanın kızma duygu-
sunu ifade eden sözcük getirilmelidir. Verilen açık-
lamalara en uyun şıkkımız B seçeneğidir.

(Cevap B)

3. Numaralı cümlelerle oluşturulan parçayı okudu-
ğumuzda I, III, IV ve V numaralı cümlelerde Şan-
lıurfa’da restorasyonu tamamlanarak hizmete su-
nulan konaklardan bahsederken II numaralı cüm-
lede Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’den bahsedilmiş-
tir. II numaralı cümle parçanın anlam akışını boz-
maktadır.

(Cevap B)

7. Parçada boş bırakılan iki ayrı yeri incelediğimiz-
de: Birinci boşluğa, okul çağındaki çocukların bes-
lenme alışkanlıkları kazanması “sağlıklı beslen-
menin” temelini oluşturmak ile ilgili sözcükler gel-
melidir. İkinci boşluğa ise okul çağındaki çocukla-
rın sağlıklı beslenmeleri için “yanlış alışkanlıklar-
dan” kaçınmaları gerektiğini anlatan söz öbeği gel-
melidir. Buu anlatılanlar birlikte düşünüldüğünde, 
aradığımız cevabın D şıkkı olduğu görülecektir.

(Cevap D)

4. Numaralı cümlelerle oluşturulan parçayı okudu-
ğumuzda I, II, III ve IV numaralı cümlelerde UNES-
CO tarafından gastronomi alanında onaylanan 
Hatay ile ilgili iftarlar, yöresel yemekleri ve küne-
fesi üzerinde durulmuştur. V numaralı cümlede ise 
Hatay’ın inanç mozaiği olma özelliği üzerinde du-
rulan bir cümle kullanılmıştır. V numaralı cümle 
parçanın anlam akışını bozmaktadır.

(Cevap E)

8. Soruda verilen cümlede kesin olarak çıkartabile-
ceğimiz yargı sorulmaktadır. Verilen cümleyi ince-
lediğimizde ise: Tedavinin yarım bırakılması du-
rumunda, bu tedaviden olumlu sonuç alınmasının 
beklenilmemesi gerektiği anlatılmıştır. Şıklara bak-
tığımızda bu anlama gelen şıkkımız A’dır.

(Cevap A)



DGS • Dikey Geçiş Sınavı • 04 33

DGS/Sözel

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

9. Soruda verilen cümleyi incelediğimizde: Az spor 
yapan ve spora ara verdikten sonra tekrar spor 
yapan insanların kaslarında meydana gelen de-
ğişimlerden bahsedilmektedir. Cümlemizde, spo-
run insan vücudu üzerinde yaptığı bazı etkilerden 
söz edilmektedir. Şıklara baktığımızda, bahsetti-
ğimiz anlamlara uygun olan şıkkın D olduğu gö-
rülecektir.

(Cevap D)

13. Numaralı olarak verilmiş cümlelere dikkatle bak-
tığımızda, I numaralı cümledeki “numaraları de-
netlenir” ifadesinden sonra V numaralı cümlede-
ki “numarası olmayan sayfaların...” ifadelerinin 
gelmesi parçayı anlamlı hale getirecektir. I numa-
ralı cümlede sayfa numaralı denetlenir, V numa-
ralı cümlede bu denetlemenin neticesi olarak nu-
marası olmayan sayfalara numaralar verilmekte-
dir. II ve V numaralı cümleler yer değiştirmelidir.

(Cevap C)

10. Soruda verilen cümleden hareketle jeoarkeoloji-
nin birden fazla bilim dalıyla ilişkili olduğunu anla-
maktayız. Jeoarkeoloji, jeoloji ve arkeoloji alanla-
rındaki bulgu ve kayıtları ilişkilendiren bir alt bilim 
dalıdır. Şıklarımıza baktığımızda, anlatılanlara en 
uygun şıkkın A olduğu görülecektir.

(Cevap A)

14. Numaralı olarak verilmiş cümlelere dikkatle bak-
tığımızda, I numaralı cümlenin parçanın giriş cüm-
lesi olmayacağı anlaşılacaktır. I numaralı cümle-
deki “... enginar bunlardan biri” ifadesi önceden 
bahsedilen birtakım sebze veya meyveler olduğu 
bilgisini bize vermektedir. II numaralı cümleyi in-
celediğimizde ise I numaralı cümleden önce gel-
mesi gerektiği anlaşılacaktır. Parçayı anlamlı ha-
le getirmek için I ve II numaralı cümlelerin yer de-
ğiştirmesi gerekmektedir.

(Cevap A)

11. Parçada numaralı olarak verilmiş cümlelere dik-
katle baktığımızda, II numaralı cümleden sonra IV 
numaralı cümlenin geleceği görülecektir. II numa-
ralı cümlede kırlangıcın hızla yere doğru inişi an-
latılırken IV numaralı cümlede bu hızlı inişten do-
layı yere çarpacağı hissi verilmektedir. II. cümle-
den sonra IV. cümlenin gelebilmesi için II ve III nu-
maralı cümleler yer değiştirmelidir.

(Cevap B)

15. Numaralı olarak verilen sözler anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, sı-
ralamamız: I, IV, III, II, V şeklinde olur. Soruda biz-
den baştan dördüncü olan cümleyi sormaktadır, 
o da II numaralı cümledir.

(Cevap B)

12. Numaralı olarak verilmiş cümlelere dikkatle bak-
tığımızda, II numaralı cümleden sonra anlam akı-
şına göre V numaralı cümle gelmelidir. Çünkü II 
numaralı cümlede “kitabın belleklerde yeri” nin az-
lığından bahsettikten sonra aksine bir anlamın gel-
mesi gerekmektedir. Bu aksine cümle ise V nu-
maralı cümledir. Parçayı anlamlı hale getirmek için 
III numaralı cümle ise V numaralı cümlenin yeri-
nin değişmesi gerekmektedir.

(Cevap D)

16. Numaralı olarak verilen cümleler anlamlı bir bü-
tün oluşturacak biçimde sıralandığında, sıralama-
mız: V, II, III, IV, I şeklinde olmaktadır. Soruda biz-
den baştan üçüncü cümle hangisidir, diye sormak-
tadır. Baştan üçüncü cümlemiz III numaralı cüm-
ledir.

(Cevap C)
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17. Numaralı olarak verilen cümleler anlamlı bir bü-
tün oluşturacak biçimde sıralandığında, sıralama-
mız: IV, II, I, III, V şeklinde olur. Soruda bizden 
baştan ikinci cümle hangisidir, diye sorulmaktadır. 
Baştan ikinci cümle II numaralı cümledir.

(Cevap B)

21. Parçada yazar, eleştirmenlerin temel görevinden 
bahsetmiştir. Bu temel görev iyiyi, güzeli görüp öv-
mek; çirkini, kötüyü görüp yermektir. Altı çizili ifa-
dede de eleştirmenin eleştirdiği eserin hep iyi yan-
larını görüp olumsuzlukları görmezden gelmesin-
den bahsetmektedir. Yazar eserin iyi yanlarını gü-
le, kötü yanlarını ise ayrık otuna benzetmektedir. 
Şıklara baktığımızda altı çizili ifadeyi en iyi anla-
tan şıkkın B olduğu anlaşılacaktır.

(Cevap B)

18. Numaralı olarak verilmiş cümleleri dikkatli bir şe-
kilde okuduğumuzda, II numaralı cümlede aynı 
anlama gelen iki farklı ifade bulunmaktadır. II nu-
maralı cümledeki “önemli bir merkez” ifadesi ile 
yine aynı cümledeki “piyasasının kalbi Ayvalık’ta 
atıyor” ifadesi aynı anlama gelen iki farklı ifadedir.

(Cevap B)

22. Parçanın yazarı filmlerin devamlı “gerçek” ile kı-
yaslanmasının sinema sanatının önünü tıkadığın-
dan bahsetmektedir. Oysa sinema, gerçekliği (re-
aliteyi) kendine has diliyle yorumlayıp seyirciye 
sunabilmelidir. Çağdaş sinema, sonsuz bir can-
landırma potansiyeline sahip film-dünya sunmak-
tadır. Şıklara baktığımızda yukarıda bahsedilen 
konuya uygun cevabımız E şıkkındaki yargıdır.

(Cevap E)

19. Parçadaki altı çizili sözle yazarın ne anlatmak is-
tediğini anlamamız için paragrafla beraber altı çi-
zili olan cümlenin tamamını okumamız gerekmek-
tedir. Bunu yaptığımızda, yazarın altı çizili sözle 
eser sahiplerinin, okuyuculara hayatlarını kendi 
bakış açılarıyla okutabilmeyi istediğini anlarız. Bu 
anlama gelen şıkkımıza baktığımızda, cevabımız 
E olur.

(Cevap E)

23. Parçada sosyoloji ve psikolojinin yeterince geliş-
miş iki sosyal bilim dalı olduğundan ancak bu iki 
bilm dalının da özden kaçırdığı yerde bu iki bilim 
dalıyla da irtibatlı olan sosyal psikolojinin deme-
ye girdiğinden bahsedilmektedir. Sosyal psikolo-
ji, hem sosyoloji hem de psikoloji ile yakından iliş-
kilidir. Anlatılanlar ışığında şıklarımıza baktığımız-
da C seçeneğindeki yargının parçada anlatılan te-
mel düşünceye daha yakın olduğu görülecektir.

(Cevap C)

20. Parçanın yazarına göre Gogol, kendinden önce 
hiç kimseye benzemeyen bir anlatım biçimi geliş-
tirmiştir. Gogol; sözel dokuyu popüler dille, gün-
lük konuşma diliyle, mesleklere özgü sözcüklerle 
donatmıştır. Bu diliyle, bu anlatım biçimiyle diğer 
emsali olan yazarlardan ayrılmakta ve onların önü-
ne geçmektedir. Şıklara baktığımızda bu anlam-
lara gelebilecek en uygun şıkkımız A’dır.

(Cevap A)

24. Paradoks, düşünceler arasında tartışmaya açık, 
kesin yargı içermeyen karşıtlıktır: parçayı da bir 
bütün olarak göz önüne aldığımızda, Paradoksal 
görünüm: Birbiriyle çelişen durumları bünyesinde 
barındırmaktadır. Modern toplum birbiriyle çelişen 
birçok durumu içinde barındırmaktadır. Yazarın al-
tı çizili sözle anlatmak istediği budur. Şıklara bak-
tığımızda anlatılmak istenene en yakın cevabımız 
B şıkkıdır.

(Cevap B)
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25. Parçanın yazarı dünyayı karşış karış gemiş bir 
gezginin dahi Kapadokya’yı görünce şaşkınlığını 
gizleyemeyeceğini yazmıştır. Yazar, Kapadok-
ya’nın tarihinden veya turizme verdiği önemden 
ziyade görüntüsüyle ilgilenmektedir. Kapadokya, 
görüntüsüyle araya gelen ziyaretçileri derinden et-
kilemektedir. Şıklara baktığımızda anlatılanlara en 
uygun şıkkımızın D olduğu görülecektir.

(Cevap D)

29. Parçada anlatılanlardan yola çıkarak: İyi arkadaş-
lık, “hayır” dediğinde karşı tarafın alınmayacağı, 
“hayır”, sana karşı dediklerinde ise senin kırılma-
yacağın bağdır. İyi arkadaşlar, birbirlerine “hayır” 
dediklerinde bile arkadaşlıklarını sürdürebilen ki-
şilerdir. Bu anlamda şıklarımıza baktığımızda, ce-
vabımızın C olduğu görülecektir.

(Cevap C)

26. Parçada anlatılanlar ile şıklarda verilen yargılar 
birlikte değerlendirildiğinde: A şıkkındaki yargıya 
parçadaki üçüncü cümleyle, B şıkkındaki yargıya 
parçadaki ikinci cümleyle, C şıkkındaki yargıya 
parçadaki tüm cümlelerle, D şıkkındaki yargıya 
parçadaki birinci cümleyle ulaşabilmekteyiz. E şık-
kındaki yargıya ise parçada ulaşamamaktayız.

(Cevap E)

30. Parçada anlatılanlar ile şıklardaki yargılar birlikte 
değerlendirildiğinde: A şıkkındaki yargıya parça-
daki en son cümleyle, B şıkkındaki yargıya par-
çadaki altıncı cümleyle, C şıkkındaki yargıya par-
çadaki ikinci cümleyle, E şıkkındaki yargıya par-
çadaki birinci cümleyle ulaşmak mümkündür. D 
şıkkındaki yargıya ise parçadan ulaşmak müm-
kün değildir.

(Cevap D)

27. Parçada anlatılanlar ile şıklardaki yargılar birlikte 
değerlendirildiğinde: A şıkkındaki yargıya parça-
daki en son cümleyle, C şıkkındaki yargıya par-
çadaki ikinci cümleyle, D şıkkındaki yargıya par-
çadaki birinci cümleyle, E şıkkındaki yargıya par-
çadaki altıncı cümleyle ulaşabilmekteyiz. B şık-
kındaki yargıya parçadan ulaşmak mümkün de-
ğildir.

(Cevap B)

31. Şıklardaki yargılara göre soruyu çözdüğümüzde: 
I. cümledeki “... sergilenebilmesi için restore edil-
di.” ifadesi amaç cümlesidir ve A şıkkı doğrudur. 
II. cümledeki “... anıtsal yargılarda olduğu gibi” ifa-
desi benzerlik anlamı katmıştır ve B şıkkı doğru 
bir yargıdır. III. cümledeki “sanılıyor” ifadesi tah-
min bildiren bir sözcüktür ve C şıkkındaki yargıyı 
doğrular niteliktedir. IV. cümlede “vakfiye” ile ilgili 
açıklama yapılmıştır ve D şıkkındaki yargı doğru-
dur. V. cümlede ise beğeni ifade eden bir yargı bu-
lunmamaktadır. E şıkkı yanlıştır.

(Cevap E)

28. Parçanın yazarının bahsettiği yazarla ilgili en çok 
beğendiği, takdir ettiği özelliği yazılarındaki üslu-
budur. Yazar, öykülerini şiirsel cümlelerle süslen-
miş ve bu özelliği ile kendi duygu dünyasını orta-
ya koymaktadır. Yazar, anlattığı öykülerdeki şiir-
sel cümleleri, sözcük seçimleri ve özgün bağdaş-
tırmalarla söyleyişteki ustalığı yakalamıştır. Bu an-
lamda şıklara baktığımızda aradığımız seçeneğin 
E olduğu çıkacaktır.

(Cevap E)

32. Parçada anlatılanlar ile şıklarda verilen yargılar 
birlikte değerlendirildiğinde: A şıkkındaki yargının 
cevabını parçadaki birinci cümlede, C şıkkındaki 
yargının cevabını parçadaki son cümlede, D şık-
kındaki yargının cevabını parçadaki son cümle-
de, E şıkkındaki yargının cevabını parçadaki ikin-
ci cümlede bulabiliriz. B şıkkında bahsedilen yar-
gıya ise parçadan ulaşamamaktayız.

(Cevap B)
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33. Parçada anlatılanlar ile şıklarda verilen yargılar 
birlikte değerlendirildiğinde: B şıkkındaki yargının 
cevabını parçadaki ikinci cümlede, C şıkkındaki 
yargının cevabının parçadaki üçüncü cümlede, D 
şıkkındaki yargının cevabını parçadaki dördüncü 
cümlede, E şıkkındaki yargının cevabını parçada-
ki dördüncü cümlede bulmak mümkündür. A şık-
kındaki yargının cevabı ise parçada yoktur.

(Cevap A)

37. Parçada anlatılanlar ile şıklardaki yargılar birlikte 
değerlendirildiğinde: A şıkkındaki yargının parça-
daki dokuz, on ve on ikinci cümlelerde,B şıkkın-
daki yargının cevabını parçadaki on dokuzuncu 
cümlelerle, D şıkkındaki yargının cevabını parça-
daki on altıncı cümlede, E şıkkındaki yargının ce-
vabını parçadaki sondan üçüncü cümlee bulmak 
mümkündür. C şıkkında bahsedilen yargıya ise 
parçada ulaşmak mümkün değildir.

(Cevap C)

34. Parçada altı çizili olarak verilen deyimleri incele-
diğimizde, V numaralı deyimin açıklamasının yan-
lış verildiği görülecektir. Can yakmak; zulmetmek, 
eziyet etmek, üzmek, acı vermek anlamlarında-
dır. Bıkkınlık vermek anlamlında değildir. Bıkmak, 
usanmak anlamında kullanabileceğimiz deyim bur-
da “canından bezmek” olabilirdi. V numaralı deyi-
min açıklaması yanlış verilmiştir.

(Cevap E)

38. Parçaya dikkatle baktığımızda, Mardin Kalesi “gök-
kuşağını andırıyor” denilerek “gökkuşağına” ben-
zetilmiştir, A şıkkındaki yargı doğrudur. Mardin Ka-
lesi’nin “bulutlara sarılması” ve “gökyüzüyle el ele 
tutşması” ile kişileştirmeye başvurulmuştur, C şık-
kındaki yargı da doğrudur. Mardin Kalesi’nin geç-
mişi ile günümüz arasındaki kıyaslamalar verile-
rek karşılaştırmalar yapılmıştır, D şıkkındaki yar-
gı da doğrudur. Birinci cümlede Evliya Çelebi’nin 
bir sözü verilerek alıntı da yapılmıştır, E şıkkında-
ki yargı da doğrudur. Parçada herhangi bir istatis-
tik veri paylaşılmamıştır. B şıkkı yanlıştır.

(Cevap B)

35. Parçada anlatılanlarla şıklarda verilen yargılar bir-
likte değerlendirildiğinde: A şıkkındaki yargının ce-
vabını parçadaki ikinci cümlede, B şıkkındaki yar-
gının cevabını parçadaki son cümlede, C şıkkın-
daki yargının cevabını parçadaki birinci cümlede, 
D şıkkındaki yargının cevabını parçadaki son cüm-
lede bulabilmekteyiz. E şıkkındaki yargının ceva-
bını ise parçada bulamamaktayız.

(Cevap E)

39. Parçada anlatılanlar ile şıklardaki yargılar birlikte 
değerlendirildiğinde: A şıkkındaki yargının ceva-
bını parçadaki ikinci cümlede, B şıkkındaki yargı-
nın cevabını parçadaki dördüncü cümlede, C şık-
kındaki yargının cevabını parçadaki üçüncü cüm-
lede, E şıkkındaki yargının cevabını parçadaki bi-
rinci cümlede bulmak mümkündür. D şıkkındaki 
yargıya sise parçada ulaşmak mümkün değildir.

(Cevap D)

36. Montaigne’nin Denemeler’i, yazarın kendi yalnız-
lığına son vermek istemesi sonucu ortaya çıkmak-
tadır. Bunu parçanın birinci cümlesinden anlaya-
biliyoruz. Yazarın kırsal kesimlerde yaşamış ol-
ması veya Rönesans’la tanışmamış olması “De-
nemeler” yapıtının oluşmasında rol oynamamış-
tır. Denemeler adlı yapıt sadece yazarın yalnızlı-
ğına son vermek isteği üzerine oluşmuştur. Nu-
maralı cümlelere baktığımızda, sadece I numara-
lı cümleye ulaşabilmekteyiz. 

(Cevap A)

40. Parçanın yazarı “monomanyak” sözünü ünlü bir 
kişinin tespitinden yola çıkarak açıklamıştır. Yazar 
da atıfta bulunduğu kişinin tespitine katılarak bir 
alanda uzmanlaşmanın başarı sağlayabileceğini 
söyler. Bu tezi iki örnek vererek pekiştirmek, inan-
dırmak ister. Monomanyak tekniği her şirkette ba-
şarı getirir mi, kişilerde psikolojik rahatsızlıklara 
yol açar mı, hangi kurumlarda uygulanacak bir 
alan olduğu veya hayatın hangi alanında uygula-
nabildiği ile ilgili bilgi verilmemektedir. Şıklarımız-
da sadece B şıkkındaki yargıya ulaşabiliriz.

(Cevap B)
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41. Parçaya göre roman yazarının eseri, dünyaya ek-
lenmiş yeni bir taş parçasıdır. Okur da bu taşın 
içindekini araştırmak için taşı yontar, oyar ve onun 
içinde gizleneni bulmaya çalışır. Okur, bu çaba-
sıyla aslında yazarın kendisine ne anlatmak iste-
diğini arar. Yazar, söyleyeceklerini taşın içine sak-
lamış, okur da o saklananı bir şekilde bulmaya ça-
lışan kişidir. Bu anlamlara gelebilecek şıkkımız E  
seçeneğindedir.

(Cevap E)

45. Numaralı olarak verilmiş parçayı dikkatle okudu-
ğumuzda III numaralı cümleden sonra parçada 
anlatılan konu yön değiştirmiştir. III numaralı cüm-
leye kadar parçada, Reşant Nuri’nin piyese olan 
sevgisi ve bu sevgisinden dolayı piyes okumayı 
sevmesi anlatılmaktadır. III numaralı cümleyle bir-
likte ise Reşat Nuri’nin kaleminden yüreği burkan 
bir eser çıkmaması üzerinde durulmuştur. Parça 
iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf III 
numaralı cümleyle başlamalıdır.

(Cevap C)

43. Parçada anlatılanlarla şıklarda verilen yargılar bir-
likte değerlendirildiğinde: B şıkkındaki yargının ce-
vabını parçadaki dördüncü cümlede, C şıkkında-
ki yargının cevabını parçadaki beşinci cümlede, 
D şıkkındaki yargının cevabını parçadaki iki, üç 
ve dördüncü cümlede, E şıkkındaki yargının ce-
vabını parçadaki birinci cümlede bulmak müm-
kündür. A şıkkındaki yargının cevabı ise parçada 
yoktur.

(Cevap A)

46. Parçada anlatılanlarla şıklarda verilen yargılar bir-
likte değerlendirildiğinde: A şıkkındaki yargının ce-
vabını parçadaki IV numaralı cümlede, B şıkkın-
daki yargının cevabını parçadaki II numaralı cüm-
lede, C şıkkındaki yargının cevabını parçadaki III 
numaralı cümlede, E şıkkındaki yargının cevabı-
nı parçadaki IV numaralı cümlede bulabiliriz. D 
şıkkındaki  yargıyı ise parçada bulmak mümkün 
değildir.

(Cevap D)

42. Parçaya göre roman yazarının eser, dünyaya ek-
lenmiş yeni bir taş parçasıdır. Yazar, bu taş par-
çasının içine birtakım sırlar saklar. Okur da bu taş 
parçasını yontarak, oyarak ondaki sırları bulma-
ya çalışır. Okur, yazılan eseri yorumlar ve bazen 
yorumları esere yepyeni boyutlar kazandırabilir. 
Bu anlamda şıklarımıza baktığımızda C şıkkımı-
za ulaşabiliriz.

(Cevap C)

47. Parçada anlatılanlar ile şıklarda verilen yargılar 
birlikte değerlendirildiğinde: B şıkkındaki yargının 
cevabını parçadaki sondan ikinci cümlede, C şık-
kındaki yargının cevabını parçadaki ikinci cümle-
de, D şıkkındaki yargının cevabını parçadaki üçün-
cü cümlede, E şıkkındaki yargının cevabını par-
çadaki son cümlede bulmak mümkündür. A şık-
kındaki yargıyı ise parçada bulmak mümkün de-
ğildir.

(Cevap A)

44. Parçadan hareketle, sedefi Mısırlılar, Sümerliler, 
Çinliler, Hindistanlılar ve Türkler kullanmıştır. Se-
defin Türkler tarafından benimsenmesi Osmanlı 
Dönemi’ne rastlar. On beşinci yüzyıldan itibaren 
klasik Osmanlı eserlerinde sedef oldukça fazla 
kullanılmaya başlanmıştır. Sorudaki numaralı ola-
rak verilmiş sorulardan I ve II numaralı soruların 
cevapları parçada verilmiştir.

(Cevap C)

48. Parçada yazılanlardan hareketle İştar, Babil’de 
toprağın bereketini, verimliliğini temsil ederdi. Fır-
tınanın, yağmurun yağmasının, toprağın ürün ver-
mesinin, hayvanların yavrulamasının, insanların 
doğrumasının her onun sayesinde olduğuna ina-
nılırdı. Burda bahsedilen alanları sorudaki şıklar-
la kıyasladığımızda, sorudaki A, B, D ve E şıkla-
rında verilen alanlar İştar’ın etkili olduğuna inanı-
lan alanlardır. C şıkkında verilen alan ise İştar’ın 
etkili olduğu alan değildir.

(Cevap C)
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49. Parçayı okuduğumuzda, parçanın genelinin öznel 
(kişisel) düşünceler olduğunu görmekteyiz ve A 
şıkkı doğrudur. Parçada, Kemal Tahir’in romanla-
rından örnekler verilmiştir ve C şıkkı doğrudur. 
Parçada, Kemal Tahir ile Sadri Ertem ve Sabahat-
tin Ali karşılaştırılmıştır ve bundan dolayı D şıkkı 
da doğrudur. Parçada birleşik cümleler ağırlıkta 
olmakla birlikte sıralı cümle de bulunmaktadır ve 
bu da E şıkkının doğru olduğunu göstermektedir. 
Parçada B şıkkında bahsedilen kişileştirme yok-
tur.

(Cevap B)

50. Parçaya göre Kemal Tahir, devrinde moda olan 
gerçekçilikte aşırıya kaçmaktan uzak kalmıştır. Bu 
yönüyle kendi döneminde özgün olayı başarmış-
tır. Parçaya göre Kemal Tahir, sadece roman tü-
ründe eser vermiştir. Eserlerinin sinemaya akta-
rıldığı ile ilgili de parçada bilgi bulunmamaktadır. 
Kemal Tahir’in sıra dışı bir üslubu olmayıp sade-
ce dönemindeki moda akım olan aşırı gerçekçi-
likten farklı eserler meydana getirmiştir. Eserlerin-
de estetik kaygıdan ziyade kendine özgü gerçek-
çilik ön plana çıkmaktadır. Parçadan hareketle ula-
şabileceğimiz şıkkımız A’dır.

(Cevap A)

51. Parçaya göre, dizel motorlu otomobillere talebin 
artmasını sağlayan etmenler: 1-Benzin fiyatları-
nın yükselmesi, 2- Performansının önceki üretim-
lerine göre yükseltilmesi, 3- Çevreyi daha az kir-
letmeye başlamaları, 4- Sessiz çalışma özelliği-
nin gelmesi gibi etmenlerdir. Şıklarımıza baktığı-
mızda bahsettiğimiz etmenlerden bahseden B se-
çeneğidir. Teknik özelliklerin iyileştirilmesi, saydı-
ğımız 2, 3 ve 4. maddeleri kapsayan bir madde-
dir. Bundan dolayı cevabımız B’dir.

(Cevap B)

52. Parçada anlatılanlarla şıklarda verilenler birlikte 
değerlendirildiğinde: A şıkkında bahsedilen ne-
den-sonuç ilişkisi parçadaki birinci cümlede, B şık-
kında bahsedilen neden-sonuç ilişkisi parçadaki 
ikinci cümlede, C şıkkında bahsedilen neden-so-
nuç ilişkisi parçadaki ikinci ve üçüncü cümlelerde 
geçmektedir. D şıkkında bahsedilen neden-sonuç 
ilişkisi parçada yoktur.

(Cevap D)



DGS • Dikey Geçiş Sınavı • 04 39

DGS/Sözel

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

53. Soruda verilen bilgilerden yola çıkarak

Seda
Ali

Murat
Ahmet

Ali
Murat

Vedat Eda Kemal Uğur

İlaç türü C A B B A C
Eczaneye geliş sırası 1 2 3 4 5 6 7 8

 şeklinde bir tablo oluşturabiliriz. Buna göre, C ilacını almış olabilecek kişiler; Ali ve Murat’tır. Uğur, C ilacını ala-
maz çünkü art arda aynı tür ilaç satılmamıştır.

(Cevap C)

54. En az satılan ilacın A olduğu biliniyor ve 53. soru-
daki tablo da göz önüne alındığında, Uğur’un B 
ilacını aldığı kesin olacaktır. A ilacı en az satıldı-
ğından, 4. sıraya C ilacı gelecektir ve 8. sıraya da 
B ilacı gelecektir. Şıklara baktığımızda B şıkkını 
kesin olarak söyleyebiliriz.

(Cevap B)

55. Soruda verilen bilgilerden yola çıkarak oluşturdu-
ğumuz tablomuzla, şıklarda verilen yargıları kar-
şılaştırdığımızda: Beşinci sırada kesin olarak Ve-
dat kişisi ilaç almıştır, diyebiliriz.

(Cevap A)

56. Bu soruyu çözerken sözel mantık sorularında şu 
kuralı unutmamak gerekir: Her soruda verilen bil-
giler kendi sorusunda geçerlidir, başka sorularda 
önceki soruda verilen bilgiyi kullanmak yanlış olur. 
54. soruda verilen “en az satılan ilaç A olduğu bi-
liniyorsa” bilgisini burada kullanamayız. Bu gözle 
baktığımızda ve tablomuzu dikkate alarak soruyu 
çözdüğümüzde kesin olarak yanlış olan şıkkın B 
olduğu görülecektir.

(Cevap B)
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57. Soruda verilen bilgilerden yola çıkarak

ASIM GAMZE HACER

Tava Izgara Tava Izgara Tava Izgara
Kıyma
veya

Kuşbaşı

Kıyma
veya

Kuşbaşı

Tavuk but 
veya

Pirzola

Ciğer Böbrek Tavuk but 
veya

Pirzola
 şeklinde tablo oluşturulmuştur. Bu tablodan yola 

çıkarak ciğer ve böbreğin kesin olarak farklı şekil-
de pişirildikleri söylenir.

(Cevap A)

58. Sorudaki bilgilerden hareketle oluşturduğumuz 
tablomuza (bknz: 57. sorunun çözümü) ve soru-
da verilen öncüllere bakıldığında kıyma ile pirzo-
lanın ızgarada pişirilmiş olabileceğini söyleyebili-
riz. Çünkü kıyma ile pirzolanın kesin olarak nerde 
olduğunu bilmemekteyiz. Bundan dolayı da her 
ikisi de ızgarada pişmiş olabilir. Cevabımız II ve 
III numaralar ile E şıkkıdır.

(Cevap E)

59. Sorudaki bilgilerden hareketle oluşturduğumuz 
tablomuza (bknz: 57. sorunun çözümü) ve Ha-
cer’in pirzola aldığı biliniyorsa Gamze kesinlikle 
tavada tavuk et pişirmiştir. Hacer de ızgarada pir-
zola pişirmiştir. Bu bilgilerden sonra numaralı ifa-
delere baktığımızda, I ve II numaralı ifadelere ke-
sin olarak ulaşırız.

(Cevap C)

60. Soruda boş bırakılan yere böbrek ve kuşbaşı ge-
tirilirse Asım’ın ızgarada pişirdiği etin türü de ke-
sin olarak bilinebilir. Asım’ın kıyma ve kuşbaşı al-
dığı biliniyor ancak hangisinin tavada hangisinin 
ızgarada piştiği bilinmiyordu. Eğer böbrek ve kuş-
başı farklı şekilde pişirildiği bilinirse kıymanın ta-
vada piştiği kesinleşir. Verilen bilgilerden hareket-
le cevabımız D’dir.

(Cevap ?)



Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının şirketimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumlu-
luğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS
PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

DİKEY GEÇİŞ SINAVI
(DGS)

5. DENEME SINAVISÖZEL BÖLÜM
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SÖZEL BÖLÜM

1. Numaralı olarak verilmiş cümlelerimizi incelediği-
mizde: I, II, III ve V numaralı cümlelerde korona-
virüs (Covid-19) tespit edildikten sonra sağlığına 
kavuşan hastalarla ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bil-
gilerin ülkelere göre dağılımları ve Türkiye’deki iyi-
leşen hasta sayıları verilmiştir. IV numaralı cüm-
lede ise parçanın anlam akışını bozacak şekilde 
Türkiye’deki eğitim sektörünün ve öğrencilerin sal-
gından ne derece etkilendikleri üzerinde durul-
muştur. IV numaralı cümle parçanın anlam akışı-
nı bozmaktadır.

(Cevap D)

5. Parçada iki tane boş bırakılan yer vardır. İlk boş-
luğa, boşluktan önceki ifadeler de dikkate alındı-
ğında olumsuz bir yargının gelmesi gerekmekte-
dir. Bu şekilde baktığımızda A veya B seçenekle-
ri olabilir. İkinci boşluğa ise boşluktan önceki ve 
sonraki yargılar dikkate alındığında ve A veya B 
seçeneklerindeki ikinci olarak verilmiş ifadelere 
baktığımızda gelebilecek söz “amaçlarımıza” ol-
malıdır.

(Cevap A)

2. Numaralı olarak verilmiş cümleleri incelediğimiz-
de: I, II, IV ve V numaralı cümlelerde göçmen kuş-
lar ve bu kuşların güzergahları, yolculuk sırasın-
da konakladıkları veya dinlendikleri yerler üzerin-
de durmaktadır. III numaralı cümlede ise göçmen 
kuşlarla ilgili bir bilgi verilmeyip Türkiye’nin kuş çe-
şitliliği bakımından çok zengin bir ülke olduğu üze-
rinde durulmaktadır. III numaralı cümle parçanın 
anlam akışını bozmaktadır.

(Cevap C)

6. Sorumuzda deneme yazan denemecilerle ilgili bir 
cümle kullanılmış ve bu cümlede iki tane boş yer 
bırakılmıştır. Bu sorudaki boşluklara uygun biçim-
de doldurabilmek için denemenin ne olduğu ile il-
gili bir alt yapımızın olması gerekmektedir. Dene-
me, bir insanın herhangi bir konuda düşündükle-
rini kimseye ispatlama amacı taşımadan, kendi 
kendiyle konuşuyormuş gibi kağıda aktarmasıdır. 
Bu bilgiden yola çıkarak sorudaki cümlenin birin-
ci boşluğuna “kendisini”, ikinci boşluğuna ise “ken-
di açısından” ifadelerinin getirilmesi doğru olacak-
tır.

(Cevap E)

3. Numaralı cümleleri dikkatle incelediğimizde: I, III, 
IV ve V numaralı cümlelerde, koronavirüs (Co-
vid-19) salgını döneminde sağlık çalışanlarının 
yaptığı fedakarlıklar ve özveriler üzerinde durul-
maktadır. II numaralı cümlede ise parçanın anlam 
akışına aykırı olarak sağlık çalışanlarının “özlük 
hakları”nın diğer meslek gruplarında çalışanlara 
göre istenen seviyede olmadığından bahsedilmek-
tedir. Parçanın anlam akışını bozan cümlemiz II 
numaralı cümledir.

(Cevap B)

7. Altı çizili sözü anlayabilmemiz için parçada anla-
tılanı iyi kavramamız gerekmektedir. Yazar, okur-
ların şiiri kulağa hoş gelen kelimelerin bir araya 
gelmesinden ibaret saydığı gibi bir yanılgıya düş-
tüklerinden bahsetmektedir. Oysa şair, okurlardan 
“perdeyi kaldırmasını” yani şiirde asıl anlatılmak 
istenene ulaşmasını beklemektedir. Bu anlamda 
şıklarımıza baktığımızda A şıkkındaki yargı altı çi-
zili sözü anlatmaktadır.

(Cevap A)

4. Cümlemizi dikkatli bir şekilde okuduğumuzda, boş-
luk bırakılan yere bir “tanım” cümlesi gelmesi ge-
rektiğini anlayabiliriz. Boş bırakılan yere Feng 
Shui’nin ne demek olduğu ile ilgili kısım gelmeli-
dir. Şıklarımıza baktığımızda yukarıda bahsedilen 
düşüncemize uygun olan şıkkın A olduğu görüle-
cektir. A şıkkından Feng Shui’nin “ne olduğu?” ile 
ilgili bilgi verilmiştir.

(Cevap A)

8. Numaralı olarak verilmiş cümlelerimizi anlamlı ve 
kurallı bir biçimde sıraladığımızda, sıralamamız: 
I, IV, V, II, III şeklinde olur. Soruda bizden baştan 
üçüncü olan cümle sorulmaktadır. Baştan üçün-
cü cümlemiz V numaralı cümledir.

(Cevap E)
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9. Numaralı olarak verilmiş cümlelerimizi anlamlı ve 
kurallı bir biçimde sıraladığımızda, sıralamamız: 
IV, II, III, I, V şeklinde olur. Soruda bizden baştan 
dördüncü olan cümle sorulmaktadır. Baştan dör-
düncü cümlemiz I numaralı cümledir.

(Cevap A)

13. Numaralı cümlelerle oluşturulmuş parçayı dikkat-
le okuduğumuzda I, II, III ve IV numaralı cümle-
lerde her şeyin her yaşta öğretilemeyeceğini, ço-
cuklardan yaşlarına uygun hareketler beklenilme-
si gerektiği anlatılmaktadır. V numaralı cümlede 
ise yukarıda bahsedilen konudan tamamen fark-
lı olarak “kitapların bilginin en sadık taşıyıcı” ol-
dukları üzerinde durulmuştur. V numaralı cümle 
parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır.

(Cevap E)

10. Numaralı olarak verilmiş cümleleri anlamlı bir bü-
tün oluşturacak biçimde sıraladığımızda, sırala-
mamız; I, IV, V, II, III şeklinde olur. Soruda bizden 
baştan üçüncü olan cümle sorulmaktadır. Baştan 
üçüncü cümlemiz V numaralı cümledir.

(Cevap E)

14. Numaralı cümlelerle oluşturulmuş parçayı dikkat-
le okuduğumuzda I, III, IV ve V numaralı cümle-
lerde “ışığın dalgalar halinde yayıldığından, bu 
dalgaların salınımı gerçekleştirdiği...” gibi konu-
larla ilgili bilgi verilirken II numaralı cümlede ise 
“ışığın canlılar için ne denli önemli” olduğu üze-
rinde durulmuştur. II numaralı cümlemiz parçanın 
anlam akışını bozmaktadır.

(Cevap A)

11. Numaralı olarak verilmiş cümleleri anlamlı bir bü-
tün oluşturacak biçimde sıraladığımızda, sırala-
mamız: I, IV, V, II, III şeklinde olur. Soruda bizden 
baştan dördüncü olan cümle sorulmaktadır. Baş-
tan dördüncü cümlemiz II numaralı cümledir.

(Cevap B)

15. Numaralı cümlelerle oluşturulmuş parçayı dikkat-
le okuduğumuzda I, II, IV ve V numaralı cümleler-
de “iklim ile atmosferin, hidrosferin, kriyosferin, li-
tosferin ve biyosferin ilişkisi” üzerinde durulmak-
tadır. III numaralı cümlede ise “parçanın diğer cüm-
lelerinde bahsedilen konudan farklı olarak “Türki-
ye iklimi” üzerinde durulmaktadır. III numaralı cüm-
le, parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır.

(Cevap B)

12. Parçayı ve şıkları birlikte değerlendirdiğimizde: 
A’daki yargının cevabını parçadaki “yepyeni ma-
ceralarla ödüllendirir” ifadesinden, B’deki yargının 
cevabını parçadaki “bugün yaratılmakta olan ede-
biyata yönelmek cesaret ister “ifadesinden, C’de-
ki yargının cevabını parçadaki “okur açısından, 
geçmişin çoktan kutsallaştırılmış metinleri güven-
li birer limandır.” ifadesinden, D’deki yargının ce-
vabını parçadaki “yepyeni maceralarla” ifadesin-
den çıkarabilmekteyiz. E’deki yargının cevabını 
parçada bulamamaktayız.

(Cevap E)

16. Numaralanmış cümleleri okuduğumuzda, sonu-
cun nedeniyle verildiği cümleler: II ve VII’dir. II nu-
maralı cümledeki “süperiletken adının verilmesi” 
sonuç, “en iyi iletken” olması ise nedendir. VII nu-
maralı cümledeki “tercih edilmemesi” sonuç, “yük-
sek maliyetli” olması ise nedendir. Bundan dolayı 
II ve VII numaralı cümleler de sonuç, nedeniyle 
birlikte verilmiştir.

(Cevap C)
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17. Parçada ebeveynlik ve kültür arasındaki ilişkiden 
bahsedilmektedir. Bahsedilen ilişkinin zaman içe-
risinde değişimine ve bu değişim ile birlikte orta-
ya çıkan yeni sorunlara değinilmektedir. Yazar, 
ebeveynlik ve kültür arasındaki ilişinin zamanla 
değişiminden bahsetmekte ancak bu ilişkilerden 
hangisinin iyi veya kötü olduğunu söylememekte-
dir. Açıklamamıza uygun olarak şıklarımıza bak-
tığımızda E seçeneğinin anlatılanlarla uyumlu ol-
duğu görülecektir.

(Cevap E)

21. Yazar, The Door grubuyla ilgili kişisel düşüncele-
rine yer vermiştir. Yazar, The Doors grubuna ait 
duyulmamış bir parçanın gün yüzüne çıkmasının 
kendisinde uyandırdığı etkiden bahsetmiştir. The 
Doors grubunun müziğinin, grubun kendisinden 
daha uzun ömürlü olmasından söz etmektedir. 
Şıklarımızı incelediğimizde, B şıkkındaki yargının 
parçada anlatılanlardan çıkarılabileceği anlaşıl-
maktadır.

(Cevap B)

18. Parçada yazar, insanın yanlışlarından ders çıkar-
ması halinde ona yeni dünyaların açılabileceğin-
den bahsetmektedir. Bu anlamda şıklara baktığı-
mızda: A, C, D ve E şıklarındaki yargıların parça-
da verilen cümleden çıkarılabileceği ancak B şık-
kında verilen yargının parçada verilen cümleden 
çıkarılamayacağı görülecektir.

(Cevap B)

22. Parçadaki altı çizili ifadeden birkaç anlam çıkar-
mak mümkündür. Bunlar: 1- İnsanlar, dünyamız 
geçmişten yararlanmalıdır. 2- Yaşanılan ânı anla-
malı ve ona uygun hareket etmelidir. 3- Geleceği-
ni hesaplamalıdır. 4- Hayata tek bir açıdan değil 
geniş bir açıdan bakmalıdır. Bu verilen anlamla-
rın dışında kalan şıkkımıza baktığımızda, C şık-
kının verilen anlamların dışında olduğu görülecek-
tir.

(Cevap C)

19. Müzik, dil farklılıklarını ortadan kaldırır ve o müzi-
ği seven herkesi birleştirir Dil farklılıklarının kaldı-
rılması müziğin birleştirici özelliğindendir. Bir dille 
sadece o dili konuşan insanlar iletişime geçebilir 
ve o dil, o insanları birleştirir ancak müziğin dili ise 
bambaşka dilleri konuşan insanları bir araya ge-
tirebilir. müzik bu anlamda dil farklılıklarını orta-
dan kaldırır ve insanları birleştirir. Altı çizili sözle 
yazar, müziğin birleştirici özelliğine değinmiştir.

(Cevap C)

23. Numaralı cümleleri incelediğimizde, III ile IV nu-
maralı cümlelerin yer değiştirmesi gerektiği anla-
şılacaktır. III numaralı cümlede nükleer enerjinin 
“maliyetinin çok yüksek” olmasından bahsedilmiş-
tir ancak III numaralı cümlede bu “maliyet” ile ilgi-
li bir konu yoktur. Parçanın bütünlüğü sağlayabil-
mesi için diğer cümlelerle bağının olması gerek-
mektedir. IV numaralı cümlede, II numaralı cüm-
lede bahsedilen “maliyet” e ilgili olarak “çevrecile-
rin bu maliyete karşı çıkmaları”ndan bahsederek 
anlamlı bir bütün oluşturmuştur. III ile IV numara-
lı cümlelerin yer değiştirmesi gerekmektedir.

(Cevap C)

20. Parçada, 2009 yılında Hollandalı araştırmacıların 
bir saptamasından bahsedilmektedir. Bu sapta-
mada, yeşil alanlarda yaşayan insanların birtakım 
hastalıklara yakalanma oranlarının düşük oldu-
ğundan bahsedilmektedir. Bu araştırmada ülke, 
ekonomik koşullar, yaş, kıta gibi etkenlerden bah-
sedilmemiş sadece fiziki şartların (yeşil alanlar) 
insanlar üzerindeki etkisinden bahsedilmiştir. Bu 
anlamda şıklarımıza baktığımızda A şıkkına ula-
şabilmekteyiz.

(Cevap A)

24. Numaralı cümleleri dikkatle incelediğimizde, IV ile 
V numaralı cümlelerin yer değiştirmesi gerektiği 
anlaşılacaktır. IV numaralı cümleye dikkatle bak-
tığımızda, bu cümlede “oluşan bu kirliliğin” ifade-
si geçmektedir. Bu ifadeden daha önceki cümle-
lerde kirliliği oluşturan birtakım etkilerden bahse-
dildiği çıkarılmakta ve IV numaralı cümleden ön-
ce kirliliğin oluşumu bitmektedir çünkü bu cümle-
de bu kirliliğin nedenlerinden bahsedilmeye baş-
lanmıştır. Kirliliğin oluşumunu bitiren cümlemiz ise 
V numaralı cümledir. V numaralı cümlenin IV nu-
maralı cümleden önce gelmesi gerekmektedir.

(Cevap E)
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25. Numaralı cümleleri incelediğimizde, III numaralı  
cümle ile V numaralı cümlenin yerinin değişmesi 
gerekmektedir. III numaralı cümlede geçen “bun-
ların” ifadesi, Mısır dışında bulunan Karia dilnde 
yazılmış metonlar olduğu anlaşılmaktadır. III nu-
maralı cümleden önce ise Mısır’daki metinlerden 
söz edilmiştir. Anlam bütünlüğünün korunması için 
III numaralı cümlenin II numaralı cümlede sonra 
gelmesi yanlıştır. II numaralı cümlede bahsedilen 
Mısır’daki metinlerin detaylarını V. cümlede göre-
bilmekteyiz ve III numaralı cümlede bahsedilen Mı-
sır dışındaki metinlerle ilgili cümleyi ise IV numa-
ralı cümlede bulmaktayız. Kısaca II numaralı cüm-
leden sonra V numaralı cümlenin gelmesi, III nu-
maralı cümlede önce ise IV numaralı cümlenin gel-
mesi gerekmektedir. Bunun için de III ile V numa-
ralı cümlelerin yer değiştirmesi yeterli olacaktır.

(Cevap E)

29. Parçada yazar, insanların ve hayvanların bir ara-
da yaşabilmelerinin en önemli gereklerinden biri-
sinin de haberleşme olduğundan bahsetmektedir. 
Topluluk halinde yapabilmek için o toplulukta ya-
şayan fertlerle bir birlikteliğinin olması gerekmek-
tedir ve o birlikteliği sağlayacak şey de haberleş-
medir. Topluluğun, insanlardan veya hayvanlar-
dan oluşmuş olması haberleşmenin gerekliliğini 
ortadan kaldırmaz. Topluluk halinde yaşayan hay-
van da insanlar gibi haberleşmek mecburiyetin-
dedir. Yani gerek insan gerek hayvan toplulukla-
rını topluluk yapan şey haberleşmedir. Parçada 
anlatılmak istenen budur.

(Cevap B)

26. Parçanın yazarı, gençlik kavramnı kendi bakış açı-
sına göre yorumlamıştır. Bu yoruma göre gençlik 
kavramı; sorunları gören, toplumsal tehlikeleri se-
zen, yetkilileri uyarmasını bilen, yurt çıkarları doğ-
rultusunda direnç gösteren kişilerdir. Genç olmak, 
yaşa bağlı bir durum olmayıp belli şartları yerine 
getirmekle ilgili bir durumdur. Yukarıda bahsedi-
len şartlara uygun her birey kendisini gençlik kav-
ram içinde bulabilir. Şıklarımıza baktığımızda yu-
karıda bahsedilenleri de dikkate alarak çıkarılabi-
lecek en kapsamlı yargıyı E şıkkı vermektedir.

(Cevap E)

30. Parçanın yazarı, Latin edebiyatındaki bir sanatçı-
dan bahsetmiştir. Yazar, bu sanatçıyı başarılı kı-
lan şeyin “rağmen” lik tutkusu olduğunu söylemiş-
tir. Yazarın “rağmen” lik tutkusundan anlatmak is-
tediği ise, yazarın bütün zorluklara bütün olum-
suzluklara karşı çıkması ve bunlarla mücadele et-
mesidir. Rağmen, karşın anlamına gelmektedir. 
Parçada bahsedilen yazar da hırçınlığıyla  tüm 
olumsuzluklara karşın savaşmış, mücadele ede-
rek başarılı olmuştur. Şıklarımıza baktığımızda, 
bahsedilen anlama gelebilecek şıkkımız E oldu-
ğu görülecektir.

(Cevap E)

27. Parçada anlatılanlarla, şıklardaki yargılar eşleş-
tirdiğimizde: A’daki yargının cevabını parçadaki 
son cümlede, B’deki yargının cevabını parçadaki 
dördüncü cümlede, C’deki yargının cevabını par-
çadaki birinci cümlede, E’deki yargının cevabını 
üçüncü cümlede bulabiliriz. D’deki yargının ceva-
bını ise parçada bulamayız. Aradığımız şık D’dir.

(Cevap D)

31. Parçada fobinin önce tanımı yapılmakta daha son-
ra fobinin vücuttaki belirtilerine değinmekte ve en 
sonunda da çocukların bu uyaranlara uzun süre 
maruz kaldığında ortaya çıkabilecek durumlardan 
bahsedilmiştir. Şıklardaki yargılara baktığımızda: 
görülme sıklığı ile ilgili parçada bilgi yoktur, hangi 
vakitlerde görüldüğü ile ilgili parçada bilgi yoktur, 
geçmiş yaşantıların fobiyi ortaya çıkarması ile il-
gili de parçada bir bilgi yoktur ve tedavisi için ge-
liştirilen bir yöntemden de parçada bahsedilme-
mektedir. C şıkkındaki yargıya ise paradan ulaş-
mak mümkündür.

(Cevap C)

28. Parçada yazar, Dostoyevski’nin Suç ve Ceza ro-
manı ile ilgili olarak: Aksiyon ve roman tekniği ola-
rak değil insanın iç dünyasını anlattığı için dünya 
klasiği olmuştur, demektedir. Yazarın romanların-
daki kahramanlar okura aktarılırken onların düşün-
celeri, niyetleri ve hayal kırıklıkları da okura aktarı-
lır. Kahramanlar, okurun gözünde her yönüyle be-
timlemesi yapılarak (somutlaştırarak, resmederek) 
aktarılır ve böylece bu kahramanlar, okurun zihnin-
de kalıcı hale gelir. Bu anlatılanlardan yola çıkarak 
şıklarımıza baktığımızda, anlatılanlara en uygun 
şıkkın B olduğu görülecektir.

(Cevap B)

32. Parçanın yazarı, günümüzde “dil sorunu” yokmuş 
gibi davranıldığından, anlatımlardaki doğruyu ve 
güzeli bulma çabalarının “fuzuli” bulmasından ya-
kınmaktadır. Hatta yazar, bu kayıtsızlığı mesleği 
doğrudan dilin kullanılmasına dayalı kimi yazarla-
rın da yaptığını belirtmektedir ve bunu ortaokul 
Türkçe kitabındaki bir çeviri örneği ile pekiştirmek-
tedir. Kısaca yazar, dil üzerine düşünüp çaba gös-
termenin gereksiz görülmesinden söz etmektedir.

(Cevap D)
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33. Parçaya göre İstanbul, rüyalar ve aşk insanın ayak-
larını yerden kesebilir ve bunların içine dalarak 
çok şey öğrenilebilmektedir.  Hayatın anlamı İs-
tanbul, rüyalar ve aşk olabilir ancak sokak, insa-
nı bu düşüncelerden alıp kendi yazgısıyla buluş-
turur. Sanatçı da “pembe tuvalet” isimli eserinde 
hayatın kuru, yoksul ve tek düze yanını ifade eder. 
Parçanın akışına uygun olarak boş bırakılan ye-
re “tek düze yanı” ile ilgili bir cümle gelmelidir çün-
kü eserinde gri, siyah ve beyaz renkleri kullana-
rak tek düzeliğe dikkat çekmiştir.

(Cevap E)

37. Parçada konunun uzmanı tarafından söylenen bir 
söz olmadığı için tanık göstermeden bahsedeme-
yiz. Benzetmenin hiçbir ögesi olmadığı için ben-
zetmeden de bahsedemeyiz. Parçada, “bu nedir” 
sorusuna cevap verecek bir tanımlama da yapıl-
mamıştır ve parçada, sayısal olarak verilmiştir ve-
riler de yoktur. Parçamız, ahtapotlar konusunda 
okuyuculara bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Şık-
lara baktığımızda A, B, D ve E şıklarına ulaşamaz-
ken C şıkkına ulaşabilmekteyiz.

(Cevap C)

34. Parçanın yazarı, teknolojinin hayatımızı kolaylaş-
tırdığından bahsetmekte ve hatta bu kolaylaştır-
manın vazgeçilmezliğe kadar gittiğinden söz et-
mektedir. Yazar, bu vazgeçilmezlik yanında insa-
nın teknolojiyi kullanırken teknolojiyle ortaya çı-
kan olumsuz yanlarından da korunması gerekti-
ğini vurgulamaktadır. İnsan, hayatı kolaylaştırdı-
ğı için teknoloji kullanmalı ancak onun zararlı et-
kilerinden de korunmayı bilmelidir. Şıklara baktı-
ğımızda, parçadaki vurgulanan düşünceyi en iyi 
anlatan şıkkın A olduğu görülecektir.

(Cevap A)

38. Nuri Pakdil, 29 yaşında ölen İlhami Çiçek için “şi-
ir sandığı” benzetmesini kullanmıştır. İlhami Çi-
çek, kısa bir sürede (29 yaş) şiir alanında o dere-
ce yetkinliğe ulaşmış ki ona “şiir sandığı” denmiş-
tir. Sandıklarda nadide, çokça emek verilmiş, özen-
le korunması gereken eşyalar vardır. İlhami Çiçek 
de kısa yaşamında öyle eserler vermiş ki bunlar 
“sandık”lara konacak eserlerdir. Kısaca yazar, İl-
hami Çiçek’le ilgili olarak kısa bir sürede şiir ala-
nında yetkinliğe ulaşdığını söylemektedir. Aradı-
ğımız şıkkımız B’dir.

(Cevap B)

35. Parçanın yazarı, bir tur programı ile Balkanlar’a 
gitmiş ancak bu gezi pazarlama kaygısı ile düzen-
lendiğinden katılımcılara nefes alacak vakit bırak-
mamıştır. Hatta yarım gün yol gidip ulaştıkları Ar-
navutluk’ta hiçbir şey görmeden sadece öğle ye-
meği yemişlerdir. Yazarın bu hallere düşmesinin 
nedeni interneti etkili kullanamadığı için tur firma-
larına güvenmesidir. Yazar, interneti etkili kullana-
mamasından yakınmaktadır. Şıklara baktığımız-
da, yakınılan durumu en iyi anlatan şıkkın D oldu-
ğu görülecektir.

(Cevap D)
39. Nuri Pakdil, İlhami Çiçek’le ilgili “Bugün bir şiir san-

dığını toprağa gömüyoruz.” demiştir. Nuri Pakdil’in 
bu ifadesinden İlhami Çiçek’in sanki yok olduğu-
nu, artık anılmayacağını ve bittiğini çıkarabiliriz. 
Parçanın yazarı da Nuri Pakdil’in bu söylemine 
karşı çıkmaktadır. Çünkü İlhami Çiçek’in eserleri 
-kendi ölse de- uzun süre yaşayacak ve Şeyh Ga-
lip’in Hüsn-ü Aşk’ı gibi unutulmaz olacaktır. Şıkla-
rımıza baktığımızda, parçanın yazarının Nuri Pak-
dil’in görüşüne karşı çıkma nedenini en iyi anla-
tan şıkkın E olduğu görülecektir.

(Cevap E)

36. Parçada anlatılanlar ile şıklardaki yargıları birlik-
te değerlendirdiğimizde: B şıkkındaki yargıya par-
çadaki ikinci cümleyle, C şıkkındaki yargıya par-
çadaki üçüncü cümleyle, D şıkkındaki yargıya par-
çadaki birinci cümleyle ve E şıkkındaki yargıya 
paradaki dördüncü cümleyle cevap verebilmekte-
yiz. A şıkkındaki yargıya ise parçada ulaşamamak-
tayız.

(Cevap A)
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40. Parçada anlatılanlarla şıklardaki yargılar birlikte 
değerlendirildiğinde: B şıkkındaki yargının ceva-
bını parçadaki üçüncü cümlede, C şıkkındaki yar-
gının cevabını parçadaki altıncı cümlede, D şık-
larındaki yargının cevabını parçadaki dördüncü 
cümlede ve E şıkkındaki yargının cevabını parça-
daki birinci cümlede bulmak mümkündür. A şık-
kındaki yargının cevabını ise parçada göreme-
mekteyiz.

(Cevap A)

41. Parçadaki altı çizili söz, “Türkçe tarlasında biten 
yabancı otlar” ifadesidir. Bu ifadeyle yazar, dilimi-
ze yer etmiş Türkçe olmayan sözcükleri kastet-
miştir. Yabancı otlar, tarlada veya bahçede diğer 
bitki ve sebzelerin yetişmesine, büyümesine en-
gel oluşturan otlardır. Yazar, bu benzetmeyle dili-
mizdeki yabancı sözcüklerin de Türkçemizi büyüt-
mediğinden dem vurmaktadır. Şıklarımıza baktı-
ğımızda, altı çizili sözle anlatmak istenenin en iyi 
ifade dildiği cümlenin D şıkkında olduğu görüle-
cektir.

(Cevap D)

45. Parçadaki öykücü, kendisini öykü yazma heyeca-
nından uzaklaştıracak uğraşlar içine girmekten 
kaçınır. Bu uğraşlar içinde akademik çalışmalar 
da vardır çünkü akademik çalışmalar yoğun bir 
uğraşıdır. Öykü yazarı kendini öykü yazmaktan 
uzaklaştıracak, öykü yazması gereken zamanı 
elinden alacak uğraşılardan uzak durmaya çalı-
şır. Şıklara baktığımızda, öykücüyle ilgili parçada 
anlatılanlara en yakın şıkkımız D’dir.

(Cevap D)

42. Numaralı olarak verilmiş sorularla parçadaki an-
latılanlar eşleştirildiğinde: I numaralı sorunun ce-
vabını parçadaki birinci cümlede, III numaralı so-
runun cevabını parçadaki altıncı cümlede bulabil-
mekteyiz. II numaralı sorunun cevabını ise parça-
da bulamamaktayız. Parçada I ve III numaralı so-
ruların cevabını bulmak mümkündür.

(Cevap D)

43. Parçada geçen altı çizili ifade “içindeki civelek ku-
şu suskunlaştıracağına inanır.” sözüdür. Civelek; 
canlı, neşeli ve sokulgan anlamında bir kelimedir. 
Civelek kuşunun suskunlaşması ise neşenin, üret-
kenliğin azalması veya kaybolması anlamlarına 
gelmektedir. Altı çizili sözle anlatılmak isteneni en 
iyi ifade eden şıkkımız A’dır.

(Cevap A)

44. Parçada anlatılanlar ile şıklardaki yargılar birlikte 
değerlendirildiğinde: A’daki deyim örneğine par-
çadaki “uzun soluklu” ile, B’deki karşılaştırma ör-
neğine parçadaki öykü ile akademik çalışmaların 
karşılaştırılması ile, D’deki benzetme örneğine 
parçada yazma isteğini “civelek kuşuna” benzet-
me ile, E’deki kişisel düşüncelere yer vermeye 
parçadaki nerdeyse tüm cümlelerle cevap verebi-
liriz. C’deki tanımlamaya parçada örnek bulmak 
mümkün değildir.

(Cevap C)
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49. Parçada anlatılanlarla şıklarda verilen yargılar bir-
likte değerlendirildiğinde: A şıkkındaki yargının ce-
vabını parçadaki ikinci cümlede, B şıkkındaki yar-
gının cevabını parçadaki dördüncü cümlede, D 
şıkkındaki yargıın cevabını parçadaki yedinci cüm-
lede, E şıkkındaki yargının cevabını parçadaki al-
tıncı cümlede bulmak mümkündür. C şıkkındaki 
yargının cevabı ise parçada yoktur.

(Cevap C)

50. Parçada anlatılanlarla şıklarda verilen yargılar bir-
likte değerlendirildiğinde: A şıkkındaki yargını ce-
vabını parçadaki dördüncü cümlede, B şıkkında-
ki yargının cevabını parçadaki üçünü cümlede, C 
şıkkındaki yargının cevabını parçadaki birinci cüm-
lede ve E şıkkındaki yargının cevabını parçadaki 
birinci cümlede bulmak mümkündür. Ancak D şık-
kındaki yargının cevabı parçada yoktur.

(Cevap D)

51. Parçada anlatılanlar ile numaralı ifadeleri birlikte 
değerlendirdiğimizde: I numaralı ifadeye parçada-
ki üçüncü cümleyle ulaşabilmekteyiz. III numara-
lı yargıya ise parçada ulaşamamaktayız. II numa-
ralı ifadeye parçadaki dördüncü cümleyle ulaşa-
bilmekteyiz. Yani I ve II numaralı nitelemelere ula-
şabilirken III numaralı nitelemeye ulaşamayız.

(Cevap C)

46. Parçadaki öykücü, kendini öykü yazmaya adamış 
ve onun dışında yoğun mesai harcayacağı işler-
den uzak duran veya durmak isteyen biridir. Öy-
kü yazmak onun içindeki “civelek kuşunu” coştur-
maktadır. Öykü yazdığı zaman neşeli ve mutlu 
olur. Akademik çalışmalara başarısız olacağı için 
değil yoğun bir zamanı akademik çalışmalara ayı-
racağı için girmemektedir. Öykücü, öykü yazma-
yı sevmekte ve kendisini öykü yazmaktan alıko-
yan her şeyden uzaklaşmaktadır.

(Cevap C)

47. Parçada, her insanın duyduğundan, düşündüğün-
den ve etrafında olanları fark ettiğinden ancak bu 
duygu, düşünce ve yaşantıları bir bütünlük içine 
aktarmanın kompozisyon yani düzen olduğundan 
bahsedilmektedir. Düzeni yani kompozisyonu ha-
yatımızın her döneminde önemsememiz gerek-
mektedir. Örneğin bir manav dükkanı veya vitrin 
tanzim edilince göze güzel gelmektedir. Şıklarımı-
za baktığımızda, A şıkkında bahsedilen yargıya 
parçada değinilmiştir.

(Cevap A)

48. Parçanın yazarına göre, duygu ve düşüncelerimi-
zi aktarırken istif veya düzenin önemini göz ardı 
etmemeliyiz, yani kompozisyona dikkat etmeliyiz. 
Kompozisyona dikkat etmeyerek hareket ettiği-
mizde, düşünce karışıklığının önüne geçemeyiz 
ve hiçbir zaman söylemden öteye gidemeyiz. Söy-
lemden öteye gidememekle yazar, sözlerinin fiili-
yata (uygulamaya) dönüşemeyeceğinden bahset-
mektedir. Şıklara baktığımızda, verilen ifadenin 
anlamına en uygun şıkkın B olduğu görülecektir.

(Cevap B)
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53. Parçadaki bilgilerden hareketle, şu tabloyu yapa-
biliriz.

Ayakkabı 
adı

P L R K/N

Sırası 1 2 3 4
Rengi Kahverengi Kahverengi Siyah

N/K S/T M S/T O
5 6 7 8 9

Siyah Lacivert/
Kahverengi

Lacivert Lacivert/
Kahverengi

Siyah

 Bu tablodan hareketle kesin olarak ulaşabileceği-
miz yargı, L ayakkabısının ikinci sırada olmasıdır.

(Cevap D)

54. Parçadaki bilgilerden hareketle oluşturduğumuz 
tablomuzu göz önünde bulundurduğumuzda (53. 
sorunun cevabında tablo), sade L ayakkabısının 
lacivert olabileceğini söyleyebiliriz.

(Cevap C)

55. Soruda toplamda 4 tane siyah ayakkabı olduğu 
söylenmektedir. Bu durumda L ayakkabısının ren-
gi kesin olarak siyah olmaktadır. (53 sorunun çö-
zümündeki tabloya bakınız) şıklarımıza baktığı-
mızda, E şıkkında “P ayakkabısından hemen son-
ra (L ayakkabısı geliyor) siyah ayakkabı gelmek-
tedir.” demektir. 

(Cevap E)

52. Parçada oyunla ilgili olarak, eğitici bir yönünün ol-
duğuna çocukları bazı davranışları öğreterek ha-
yata hazırladığına, bazı strateji oyunları ile hafı-
zalarını geliştirdiklerine ve hayal güçlerini geliştir-
diklerine değinilmiştir. Parçanın başında da denil-
diği gibi bazı anne ve babalara yukarıda sayılan 
faydalarına rağmen oyunu zaman kaybı olarak 
görmektedir. Parçaya göre oyun, bir öğrenme yön-
temidir.

(Cevap E)

56. Parçadaki bilgilerden hareketle oluşturduğumuz 
tabloyu göz önünde bulundurarak (53. sorunun 
cevabındaki tablo) ve O ile S ayakkabılarının yan 
yana olduğunu bilerek soruya baktığımızda: Be-
şinci sırada siyah renkteki, altıncı sırada kahve-
rengi renkte bir ayakkabı vardır.

(Cevap B)

57. Parçada verilen bilgilerden hareketle, şu şekilde 
bir tablo oluşturabiliriz: 

Gün
sırası

1 2 3 4 5

Şehirler Osmaniye/
Nevşehir

Adıyaman/
Kayseri

Kayseri/
Adıyaman

Mardin Osmaniye/
Nevşehir

Ürün
Kalitesi

K M/L L/M N K

 Tablo ve ilk dört günde, her gün bir önceki gün-
den daha kalitesiz bir paket gönderildiği bilgisi göz 
önünde tutularak ilk dört gün sıralamamız: “K, L, 
M, N” şeklinde olur. Bu bilgilerle kesin yanlış olan 
şıkkımıza baktığımızda, B şıkkının kesin yanlış ol-
duğu anlaşılacaktır. Çünkü Kayseri’ye, Adıya-
man’dan sonraki gün paket gönderilemez, önce 
gönderilir.

(Cevap B)
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58. Parçada verilen bilgilerle oluşturduğumuz tablo-
muz (57. sorunun cevabındaki tablo) göz önünde 
bulundurulduğunda, üçüncü gün L veya M paket-
lerinin gönderilmiş olabileceği anlaşılacaktır.

(Cevap D)

59. Parçada verilen bilgilerle oluşturduğumuz tablo-
muz (57. sorunun cevabındaki tablo) göz önünde 
bulundurulduğunda, ilk üç şehrin sıralaması:

1 2 3
Osmaniye Adıyaman Kayseri

1
2

3Nevşehir Adıyaman Kayseri şeklinde 
olabilir.Osmaniye Kayseri Adıyaman

Nevşehir Kayseri Adıyaman

 A şıkkındaki sıralama ise olmaz çünkü üçüncü sı-
rada Osmaniye olamaz. Bundan dolayı A şıkkı 
yanlış olur.

(Cevap A)

60. Parçada verilen bilgilerle oluşturduğumuz tablo-
muz (57. sorunun cevabındaki tablo) göz önünde 
bulundurulduğunda, ikinci gün paket gönderilebi-
lecek iller: Kayseri ve Adıyaman

(Cevap C)


