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2018-ALES/2/SAYISAL SAYISAL TESTİ

1. Bu testte 50 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sayısal Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

        

işleminin sonucu kaçtır?

   

    

1.

A) B) C)

D) E)

2.

3.

Diğer sayfaya geçiniz.1

DOĞRU CEVAP: A 
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4.

5.

 a, b ve c gerçel sayıları için,

olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?

  

 

6.

A) B)

C) D)

E)

7.

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP: E 
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8.

9.

10.

11.

Diğer sayfaya geçiniz.3

ÖSYM



2018-ALES/2/SAYISAL

12.

13.
n bir doğal sayı olmak üzere,

  

sayısının rakamları toplamı 44’tür.

 Buna göre,  n  kaçtır?

4 5 6 7 8

14.

15.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.4

DOĞRU CEVAP: B 
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16.

17.

Bir duvarın yüzey alanının % 25’i mavi, % 30’u kırmızı,
kalan kısmı ise beyaz renklidir. Bu duvarın beyaz renkli
kısmının bir bölümü maviye boyanıyor. Son durumda,
duvarın beyaz ve kırmızı renkli kısımlarının alanları
birbirine eşit oluyor.

 Buna göre, son durumda duvarın mavi renkli
kısmının alanı başlangıçtakine göre yüzde kaç
artmıştır?

50 55 60 65 70

18.

A) B) C) D) E)

19.

Diğer sayfaya geçiniz.5

DOĞRU CEVAP: C 
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20.

21.

22.

23.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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24.
 25. - 26. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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 27. - 28. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

27.

28.

 29. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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 31. - 33. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

31.

32.

33.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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 34. - 36. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

34.

35.

36.

Diğer sayfaya geçiniz.10

ÖSYM



2018-ALES/2/SAYISAL

 37. - 39. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

37.

38.

39.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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 40. - 42. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 40.

41.

42.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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Şekilde aynı renkteki doğrular birbirine paralel olacak
biçimde kırmızı, siyah ve mavi renkteki doğrularla A ve
B üçgenleri oluşturulmuştur. A ve B üçgenlerinin bazı
kenar uzunlukları birim cinsinden şekilde verilmiştir.

Buna göre,  B  üçgeninin çevresi kaç birimdir?

56 60 65 68 70

43.

44.

A) B) C) D) E)

45.

46.

Diğer sayfaya geçiniz.13

DOĞRU CEVAP: C ÖSYM
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47.

48.

49.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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50.

SAYISAL TESTİ BİTTİ.
SÖZEL TESTİNE GEÇİNİZ.

15
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1. Bu testte 50 soru vardır.

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

 1. -  5. sorularda cümledeki veya parçadaki
boşluğu anlam bakımından en uygun biçimde
tamamlayan seçeneği bulunuz.

1.

2.

Evcil kedi sözü bir ---- içerir; hiçbir hayvan bir yandan 
bu kadar hareket özgürlüğü talep edip bu kadar ---- olup
bir yandan da insanlarla böylesine uyumlu bir ilişki
geliştirmemiştir.

çelişki - başına buyruk

muamma - iyi huylu

zıtlık - kısa ömürlü

çatışma - dost canlısı

yanılsama - bağımsız yaradılışlı

3.

A)

B)

C)

D)

E)

4.

Diğer sayfaya geçiniz.16

DOĞRU CEVAP: A 
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5.

Polinezyalıların Asya'dan değil de 1500 yıl önce 
Güney Amerika'dan geldiklerini ispatlamak için       
1947 yılında Norveçli seyyah Thor Heyerdahl'ın,
arkadaşlarıyla çıktığı Pasifik yolculuğunda hayatlarını
emanet ettikleri kendi tasarımı olan arkaik sal, Joachim
Ronning'in Kon-Tiki filminin adı olmuştur.

Kon-Tiki, Polinezyalıların nereden geldiklerine ilişkin
bilgiyi kanıtlamak için yapılmış bir belgesel filmdir.

Kon-Tiki filmi, adını Norveçli seyyah Thor Heyerdahl'ın
Pasifik Okyanusu'nda kullandığı saldan almaktadır.

Joachim Ronning, bilim dünyasındaki yaygın 
bir yanlışı düzeltmek için Pasifik'teki yolculuğunu
filmleştirmiştir. 

Thor Heyerdahl, 1947 yılında Pasifik'teki yolculuğunda
kullandığı salı 1500 yıl öncekilerden örnek almıştır.

Kon-Tiki filminin asıl amacı, Polinezyalıların Asyalı
değil, Güney Amerikalı olduklarını kanıtlamaktır.

 6. - 8. sorularda başta verilen cümleden kesin
olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.

6.

7.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.17

DOĞRU CEVAP: B ÖSYM



2018-ALES/2/SÖZEL

8.

9.

10.

11.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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12.

 13. - 15. sorularda numaralanmış cümlelerin veya
sözlerin anlamlı bir bütün oluşturması için
hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerektiğini
bulunuz.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.19

ÖSYM



2018-ALES/2/SÖZEL

14.

15.

 16. - 18. sorularda numaralanmış cümlelerden
hangisinin, parçanın anlam bütünlüğünü
bozduğunu bulunuz.

16.

17.

Diğer sayfaya geçiniz.20
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(I) Peyami Safa, sadece Türk edebiyatının önemli
romancılarından biri değil, aynı zamanda Türk düşünce
tarihinde iz bırakmış özgün kalemlerden biridir.           
(II) Daha çok romancı kimliğiyle bilinen yazarın yazınsal
alandaki eserleri, biyografiden çocuk edebiyatına ve
“Server Bedî” takma adıyla yayımladığı polisiye türdeki
kitaplarına dek uzanır. (III) Yirminci yüzyılın ikinci
yarısına doğru, Cumhuriyet’in olgunlaşmış ve
toplumdaki kargaşanın büyük ölçüde durulmuş
olmasıyla birlikte Safa, düşünsel çalışmalarına
yoğunlaşmıştır. (IV) Türk İnkılabına Bakışlar, yazarın
Doğu ve Batı kavramlarını tahlil edip bir sentez
düşüncesine ulaşmasının yanı sıra kendisinin ilk fikrî
eseri oluşuyla da ayrı bir öneme sahiptir. (V) 1938
yılında gazetede tefrika edilip aynı yıl bastırılan kitap,
“inkılabımızın felsefi bir monografisi” olarak
nitelendirilmiştir. (VI) Bu da eserin dönemi içinde nasıl
ele alınıp değerlendirilmiş olduğunu gösteren önemli
işaretlerdendir.

II III IV V VI

18.

A) B) C) D) E)

19.

20.

Diğer sayfaya geçiniz.21

DOĞRU CEVAP: A 

Onun öykülerini okurken aynaların arasında karakterini
arayan postmodern meddahlarla tanışacak, denizler
ötesi bilinmez sevgililere adressiz mektuplar yollayacak,
geceyi yararcasına kaçan hırsızın peşinde amansız bir
takibe katılacak, pat diye önünüze düşen bir defterin
sırlarını çözecek ve geçmişle geleceği bağlayan bir
köprünün üzerinde durup ayaklarınızın altından akıp
giden zamanın şarkılarını dinleyeceksiniz. 

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede sözü edilen
öykülerin bir niteliği değildir?

Sürükleyici Heyecanlı

Özgün Gizemli 

Hareketli

A) B)

C) D)

E)

DOĞRU CEVAP: C ÖSYM
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21.

22.

23.

24.

Diğer sayfaya geçiniz.22
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25. 26.

Diğer sayfaya geçiniz.23
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27. Cahit Zarifoğlu’nun üslubunun en belirgin olduğu eseri
kuşkusuz Yaşamak’tır. Kimilerinin “roman” ve “anı”
kimilerinin de “günlük” dediği bu kitapta yazar,
okuyucularına şiirsel bir anlatım tattırır ve asıl şöhret
bulduğu alanda koşturur atını. Sarıkamış’tan Tuzla’ya,
Girne’den Bordeaux’ya kadar uzanan geniş bir
coğrafyada bitmek tükenmek bilmeyen bir yaşama
azminin coşkusunu buluruz Yaşamak’ta. Geleceğin 
dil ve edebiyat tarihçileri, anlatım ve dil açısından
okuyucularının yazma azmini kamçılayan ve onlara 
yeni açılımlar kazandıran bu kitap üzerinde mutlaka
duracaklardır.

 Bu parçada sözü edilen eserle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Anlatım ve dil yönüyle yalın olduğu

Türüyle ilgili farklı görüşlerin bulunduğu

Çeşitli ülkelerden anlatımlar içerdiği

Yeni eserler yaratmaya ilham olabileceği

Edebiyat araştırmacılarınca kullanılabileceği

28.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.24

DOĞRU CEVAP: A 
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 29. - 30. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.25
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 31. - 32. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

31.

32.

Diğer sayfaya geçiniz.26
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 33. - 35. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

33.

34.

35.

Diğer sayfaya geçiniz.27
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 36. - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

36.

37.

38.

Diğer sayfaya geçiniz.28
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 39. - 42. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

39.

40.

41.

42.

Diğer sayfaya geçiniz.29
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 43. - 46. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

43.

44.

45.

46.

Diğer sayfaya geçiniz.30
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 47. - 50. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

47.

48.

49.

50.

SÖZEL TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

31
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