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AÇIKLAMA

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

2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 
140 dakikadır (2 saat, 20 dakika).

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

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu sınav puanlanırken her bölümde doğru cevap-
larınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının 
dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili 
ham puanınız olacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.



 

 

 

2014 - DGS / SAYISAL SAYISAL BÖLÜM

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

BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 60'TIR.

1.

2.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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5.

6.

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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9.

10.
x, y birer tam sayı olmak üzere,

eşitsizliklerini sağlayan kaç tane sıralı ikilisi

vardır?

41 43 45 47 49

11.

12.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.3

DOĞRU CEVAP: D 
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13.

14.

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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17.

18.

19.

20.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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21.

22.

, ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış

ardışık üç tam sayıdır.

Buna göre, çarpımı kaçtır?

1 2 3 4 5

Sayı doğrusu üzerinde, 2 noktasına eşit uzaklıkta olan
iki gerçel sayıdan büyük olan küçük olandan 3 fazladır.

Buna göre, bu iki sayının çarpımı kaçtır?

23.

A) B) C) D) E)

24.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.6

DOĞRU CEVAP: A 

DOĞRU CEVAP: B 
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25.

26.

27.

28.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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29.

30.

Bir takvimdeki aylardan birinde 5 perşembe, 5 cuma ve
5 cumartesi günü bulunmaktadır.

Buna göre, bu ayın 5. günü aşağıdakilerden
hangisidir?

Pazartesi Salı Çarşamba

Perşembe Cuma

31.

A) B) C)

D) E)

32.

Diğer sayfaya geçiniz.8

DOĞRU CEVAP: A 
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33.

34.

35.

36.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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37.  38. - 39.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

38.

39.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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 40. - 41.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

40.

41.

 42. - 43.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

42.

43.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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 44. - 46.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

44.

45.

46.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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 47. - 49.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

47.

48.

49.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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 50. - 52.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

50.

51.

52.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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Bir kare aşağıdaki gibi kesikli çizgilerden kesilerek

alanları oranı olan iki parçaya ayrılıyor.

Buna göre, I. parçanın çevresinin II. parçanın
çevresine oranı kaçtır?

53.

54.

A) B) C)

D) E)

55.

56.

Diğer sayfaya geçiniz.15

DOĞRU CEVAP: D 
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57.

58.

Bir kenarı doğrusu üzerinde bulunan karenin

köşegenleri orijinde kesişmektedir.

Buna göre, bu karenin çevresi kaç birimdir?

4 8 12 16 20

59.

60.

A) B) C) D) E)

SAYISAL BÖLÜM  BİTTİ.
SÖZEL BÖLÜME GEÇİNİZ.16

DOĞRU CEVAP: D 



 

 

 

2014 - DGS / SÖZEL SÖZEL BÖLÜM

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

BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 60'TIR.

Gıda endüstrisinde “koruyucu kültür” olarak kullanılan
mikroorganizmalar, hastalık yapıcı ve bozucu
mikroorganizmaların gelişimini ---- ürünün ----
dayanmasını ----.

kolaylaştırarak – her ortamda – engeller

baskılayarak – uzun süre – sağlar

sağlayarak – olumsuz koşullara – hızlandırır

yavaşlatarak – yıllarca – tehlikeye sokar

durdurarak – fazla sıcağa – gerektirir

 1. - 3.  sorularda, cümle ya da parçadaki boşluğu
anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan
seçeneği bulunuz.

1.

A)

B)

C)

D)

E)

2.

3.

 4. - 6.  sorularda, numaralanmış cümlelerden
hangisinin, parçanın anlam bütünlüğünü
bozduğunu bulunuz.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.17

DOĞRU CEVAP: B 
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(I) Antibakteriyel sabunlar, antibakteriyel kişisel temizlik
ürünleri, antibakteriyel tekstil ürünleri, antibakteriyel
mutfak malzemeleri… (II) Önceleri hastanelerde
kullanımları yaygın olan bu tür antibakteriyel ürünler artık
evimizde. (III) Antibakteriyel olmaları avantaj gibi
görünse de pek çok bilim insanı ve araştırma kurumu bu
özelliği sorguluyor ve bu konuda araştırmalarına devam
ediyor. (IV) Anlaşılan o ki “Antibakteriyel ürünler sadece
zararlı bakterileri mi öldürüyor?” veya “Antibakteriyel
ürünlerin insan sağlığına zararı var mı?” gibi sorular
henüz net olarak cevaplanmamış. (V) Antibakteriyel
ürünlerin içine konan bazı kimyasal maddeler,
çocuklarda alerji gelişimi riskini artırıyor.

I. II. III. IV. V.

5.

6.

A) B) C) D) E)

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.18

DOĞRU CEVAP: E 
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9.

 10. - 12.  sorularda, numaralanmış cümlelerin
anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralanması
için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi
gerektiğini bulunuz.

10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.19
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13.

14.

I. Onları kendi istediğim yere koyarsam isyan ederler.
II. Yerini beğenmeyen sözcükler, bazen cümlelerimin

anlamını değiştirir, okuyucumla aramı açarlar.
III. Bazen de cümlemin anlamını bozarak beni

cezalandırırlar.
IV. Ben ise onları cümlede, nereye isterlerse oraya

koyarım.
V. Bazı yazarlar, sözcükleri cümlede kendi uygun

gördükleri yerlere koyarlar.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak
biçimde sıralandığında, hangisi baştan dördüncü
olur?

I. II. III. IV. V.

Nasrettin Hoca; fıkralarının, dolayısıyla düşünce tarzının
temel özellikleriyle sadece bir Anadolu bilgesi olarak
kalmaz; insanlığın ortak damarlarını çok iyi bildiği için
hangi coğrafyadan, hangi milletten, hangi inanıştan
olursa olsun, herkese seslenen bir dünya bilgesi olma
niteliği taşır. Bugün geniş bir coğrafyada tanınması ve
benimsenmesi bu yüzdendir.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

Dünya çapında meşhur olma

Çeşitli kültürlerden etkilenme

Herkes tarafından beğenilme

Bilgi ve anlayışta evrensel olma

Güldürürken düşündürme

15.

A) B) C) D) E)

16.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.20

DOĞRU CEVAP: B 

DOĞRU CEVAP: D 



 

 

 

2014 - DGS / SÖZEL

17.

18.

19.

20.

Diğer sayfaya geçiniz.21
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21.

22.

23.

24.

Diğer sayfaya geçiniz.22
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Refik Halit Karay’ı bugünkü Türk okuyucusuna tanıtan
eserlerin başında, doksan yıl önce kitaplaşan Memleket
Hikâyeleri gelir. Diğer bir deyişle Memleket Hikâyeleri
Türk yazarlarına yönelik ilk okumalarımızda karşımıza
çıkan önemli, temel eserlerden biridir. Edebiyatımızda
öyle eserler vardır ki yazarından fazla ünlenmiş, şöhreti
sahibinin önüne geçmiştir. Refik Halit Karay, “Memleket
Hikâyeleri Yazarı” diye anılır neredeyse.

Bu parçada sözü edilen kitabın en belirgin özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

Temel eser kimliği taşıması

Sanatçının ilk eseri olması

Yazıldığı döneme ışık tutması

Sanatçının adıyla özdeşleşmesi

Çok ilgi gören bir ürün olması

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

27.

28.

Diğer sayfaya geçiniz.23

DOĞRU CEVAP: D 
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Kendinizi morali bozuk, sinirli veya tembel
hissediyorsanız bulunduğunuz ortamın renklerini gözden
geçirmenizde fayda var. Çünkü ortamın rengi, insan
psikolojisini olumlu veya olumsuz etkileyebiliyor.
Kırmızının dikkat çekici bir renk olduğunu biliyoruz.
Ancak bunun yanında kanın akışını harekete geçirme ve
hırçınlığı temsil etme özelliği de var. Turuncu rahatlatan
bir renk, ayrıca sayıca kalabalık gösterdiği
düşünüldüğünden genelde kafelerde kullanılıyor. Gri ise
durağanlığı temsil eder. Yaratıcılığı öldüren renktir.
Yollar, dikkat dağıtıp kazalara sebebiyet vermemek için
rengârenk değil de grinin tonlarındadır. Levhalar için aynı
şey geçerli değil. Uyarı levhaları dikkat çekmesi
açısından kırmızıdır. Bilgi verici levhalar mavidir. Mavinin
bilgi aşılama özelliği vardır. Bunun yanında sinir
sistemini yumuşatır ve sakinlik verir.

Bu parçada renklerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisine değinilmektedir?

Etkilerinin kişiden kişiye değişiklik gösterebileceğine

Farklı zamanlarda farklı tepkiler oluşturacağına

Günlük hayattaki kullanımlarında psikolojik etkilerinin
dikkate alındığına
Duygu dünyasının şekillenmesinde konu ile ilgili
eğitimin önemli olduğuna
Gelişmelere bağlı olarak tercihlerin değişebilirliğine

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

31.

32.

Diğer sayfaya geçiniz.24

DOĞRU CEVAP: C 
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33.

34.

35.

Diğer sayfaya geçiniz.25



 

 

 

2014 - DGS / SÖZEL

36. 37.

Diğer sayfaya geçiniz.26
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38.  39. - 40.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

39.

40.

Diğer sayfaya geçiniz.27
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 41. - 42.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

41.

42.

 43. - 44.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

43.

44.

Diğer sayfaya geçiniz.28
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 45. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

45.

46.

Diğer sayfaya geçiniz.29
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 47. - 49.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

47.

48.

49.

Diğer sayfaya geçiniz.30
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 50. - 52.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

50.

51.

52.

Diğer sayfaya geçiniz.31
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 53. - 56.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

53.

54.

55.

56.

Diğer sayfaya geçiniz.32



 

 

 

2014 - DGS / SÖZEL

 57. - 60.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

57.

58.

59.

60.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.33



 

 

 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

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

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde 
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel 
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tuta-
nağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve 
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 140 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 105 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. 
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik 
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulu-
nan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık ol-
ması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk 
size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Her bölümün cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretlemeye dikkat ediniz.

15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevli-
lerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.


