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1. Bu tarz sorularda, anlam bütünlüğüne bakmak büyük 
bir yanılgıdır, tam bir zaman kaybıdır. Yapacağınız tek 
bir şey vardır: Cümlelerin giriş kısımlarına bakıp bağ-
layıcı olmayan, yani bir şeyin devamı niteliğinde olma-
yan seçeneği işaretlemek. Bu parçada da IV numaralı 
cümle tam bir giriş cümlesidir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

2. Bağlayıcı olmayan bir ifadeyi seçmeli, parçayı okuma-
malısınız. 

Doğru cevap C seçeneğidir.

3. Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma soruların-
da, giriş cümlesi olmaya en aday ifade doğru cevaptır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

4. Bağlayıcı unsur taşımayan, giriş cümlesi olmaya en 
uygun ifade III numaralı cümledir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

5. Boşluk doldurma sorularında cümleyi okuyun ama 
tek tek bütün sözcükleri boşluklara lütfen deneme-
yin. Yapmayın bunu ne olur. Cümleyi okuduktan son-
ra özellikle son boşluğa en uygun ifadeyi bulursanız 
doğru cevap olacaktır.

Doğru cevap A seçeneğidir.

6. Özellikle son boşluklara uyabilecek en uygun ifade-
yi seçmelisiniz. “ortaya çıkmasını amaçlar” ifadesi 
cümlenin olumlu bittiğini ifade eder. Olumlu anlamda 
o boşluğa gelebilecek en uygun ifade B seçeneğidir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

7. Boşluk doldurma sorularında cümleyi okuyun ama 
tek tek bütün sözcükleri boşluklara lütfen deneme-
yin. Yapmayın bunu ne olur. Cümleyi okuduktan son-
ra özellikle son boşluğa en uygun ifadeyi bulursanız 
doğru cevap olacaktır.

Doğru cevap B seçeneğidir.
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8. Havaların ısınması ifadesi, cümlenin olumlu bir gidi-
şatı olduğunu gösterir. Seçeneklerde olumlu olabile-
cek tek ifade D seçeneğidir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

9. Kesin yargı sorularında verilen cümleyi okuyup he-
men seçeneklere geçin ve yorumları eleyin. “üç hafta 
sonra” ifadesi yeni sezonun açılması için geçecek sü-
renin belli olduğunu gösterir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

10. Cümlenin sonundaki “tek nedeninin koşu olmadığını” 
ifadesi birçok nedenin olduğunu ifade eder.

Doğru cevap E seçeneğidir.

11. Cümlede “ her alanında boy göstereceği ve insanların 
birçoğunun iş hayatlarında sıkıntı yaşayacağı” ifadesi 
henüz her alanda aktif olmadığı anlamına gelir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

12. Öncelikle bu cümledeki “Batman” sözcüğünü “Bet-
men” diye okuyarak başlamadığını duydum. Onu 
söylemeden edemeyeceğim. Şimdi geçeyim cevaba, 
cümledeki “filmleri, çizgi filmleri, dizileri olan üzerin-
de pelerini, yüzünde maskesi ile ün yapmış, popüler 
kültürün bir parçası ve âdeta toplumsal bir sembol…” 
ifadesi bizi B seçeneğine götürür.

Doğru cevap B seçeneğidir.

13. Sıralama sorularında hepsini okuyup da tek tek de-
neme. Önce yüklemi bul. Sonra geriye doğru giderek 
tamlamaları tamamla. Doğru sıralama şu biçimdedir:

II-I-III-IV-V

Doğru cevap A seçeneğidir.

14. Doğru sıralama : III - II - I - V - IV

Doğru cevap B seçeneğidir.



www.pelikanyayinevi.com.trwww.pelikanyayinevi.com.tr

DGS
DENEME - 1

SÖZEL TESTİ ÇÖZÜMLERİ

15. Sıralama sorularında hepsini okuyup da tek tek de-
neme. Önce yüklemi bul. Sonra geriye doğru giderek 
tamlamaları tamamla. Doğru sıralama şu biçimdedir:

III-II-I-V-IV

Doğru cevap E seçeneğidir.

16. Sıralama sorularında hepsini okuyup da tek tek de-
neme. Önce yüklemi bul. Sonra geriye doğru giderek 
tamlamaları tamamla.

Doğru sıralama : II-I-III-V-IV

Doğru cevap D seçeneğidir.

17. Yer değiştirme sorularında tamamını okuyup da tek 
tek seçenekleri denediğini biliyorum. Ne olur bunu 
yapma. I numara giriş cümlesiyse sabitle, II numara 
devamsa onu da sabitle. Değilse II numaranın yerini 
değiştir.

Bu parçada II ve III numaralı cümlelerin yerini değişti-
rirseniz anlamlı bir bütün sağlanmış olur.

Doğru cevap A seçeneğidir.

18. I numaralı cümle giriş cümlesi değildir. Yer değiştir-
melidir. Giriş cümlesi olmaya en uygun ifadeyle yer 
değiştirmelidir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

19. I numara giriş cümlesidir. Onu sabitledik. II numara I 
numaranın devamı değildir. Kesinlikle yer değiştirme-
lidir. II numaranın yerine gelebilecek ifade IV numaralı 
ifadedir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

20. I numaralı cümle giriş cümlesi değildir. Giriş cümlesi 
olmaya aday ifade III numaralı ifadedir. 

Doğru cevap A seçeneğidir.
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21. Nesnel cümle herkesin kabul edeceği, kesin bilgi an-
lamına gelmektedir. II ve V numaralı cümlelerde kesin 
bir bilgi aktarılmıştır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

22. Amaç ifadelerinde –mek üzere, için gibi ifadelere rast-
lanır ya da eylemin gerçekleşmemiş olması istenir. III 
ve IV numaralı cümlelerde amaç ifade eden bir şey 
yoktur.

Doğru cevap C seçeneğidir.

23. Parçanın girişini okuyup seçenekleri denemeniz ye-
terlidir. Parçanın girişindeki “Söylenenlerin aksine 
eserlerindeki göndermeler yakın zamana yapılmış 
göndermeler değildi.” ifadesi D seçeneğindeki soruya 
karşılıktır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

24. Parçada anlaşılır olmak var ama “tek şart” olarak 
ifade edilmesi bu parçadan ulaşılabilecek bir durum 
değildir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

25. A seçeneğine “Kan bağışı yapan kimselerin sosyal 
özelliklerinin daha gelişmiş olduğu kanıtlandı.” ifade-
sinden, B seçeneğine “Yapılan ankete göre kan bağı-
şı yapan insanların %90’ı, sosyal özellikleri oldukça 
gelişmiş insanlardır.” ifadesinden, D seçeneğine “Kan 
bağışı yapanların bir diğer özelliği de sağlıklı olma 
konusundaki bilinçleridir.” ifadesinden, E seçeneğine 
“Kan verme sonrasında vücudun kendini yenilediğini 
bilmeyenimiz yoktur. Bunu bilip de uygulayanların sa-
yısı düşünülenden azdır.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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26. A seçeneğine “Özellikle de manevi anlamda üretici-
lik, inanılmaz bir katkı sağlamaktadır. Manevi üreticilik 
ifadesi, son dönemlerde kullanılmaya başlamış olup 
ilişkide olduğunuz kişilere manevi anlamda bir şeyler 
katabilme demektir. Özellikle de mesleği öğretmenlik 
olan kimselerde bu haz, hat safhada yaşanmaktadır.” 
ifadesinden, B seçeneğine “Özellikle de manevi an-
lamda üreticilik, inanılmaz bir katkı sağlamaktadır” 
ifadesinden, C seçeneğine “Manevi üreticilik ifadesi, 
son dönemlerde kullanılmaya başlamış olup ilişkide 
olduğunuz kişilere manevi anlamda bir şeyler katabil-
me demektir.” ifadesinden, D seçeneğine “Yani mes-
lek alanları, üreticilik duygusunun çeşitli boyutlarını 
yaşamanızda ana etkendir.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

27. A seçeneğine eksiltili cümle olan “Aklımızda deli so-
rular…” ifadesinden, B seçeneğine de yine aynı ifa-
deden, C seçeneğine “Yavaş yavaş” ifadesinden, D 
seçeneğine “Önümüze ilk çıkan martıya simit verme 
hayaliyle ilerlerken bir martının ağzından düşen simit 
parçası, âdeta artık eve gitmemizi mırıldanıyordu.” ifa-
desinden ulaşılabilir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

28. Çıkarılabilir sorularında metni okuduktan sonra, me-
tinde yer alan bir vurguyu seçeneklerde bulmanız ye-
terli olacaktır.“Özgün olunabildiği müddetçe okur da 
yazara yönelecektir. Birbirini tamamlayan bu süreç, 
sanatçıyı tetiklerken okurda da okuma isteği uyandı-
racaktır.” ifadesinden B seçeneğine ulaşılabilir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

29. A seçeneğine “Kalemini terbiye eden yazarın takdir 
görmemesi durumu ise daha vahim bir durumdur. 
Yazar, emeklerinin boşa gittiğini düşünecektir.” ifade-
sinden, B seçeneğine “Okur, bu tarz yazarlara değer 
vermiş ve onlara layık oldukları yeri göstermekte geç 
kalmamıştır.” ifadesinden, D seçeneğine “Yazar da 
bunun bir karşılığı olarak her eserine okurunu bir şe-
kilde katmasını bilmiştir.” ifadesinden, E seçeneğine 
“Çünkü kalem terbiyesi yapmak ve bunun karşılığında 
takdir görmek, gerçekten zor bir süreçtir.” ifadesinden 
ulaşılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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30. A seçeneğine “Kurbanı oluyor, diyorum çünkü tam 
olarak kendinizi romana kaptırıp tarihi bilgilerle do-
nanacağınızı düşünürken bir anda ilginç bir aşk hikâ-
yesi karşılıyor sizi.” ifadesinden, B seçeneğine “Milli 
Mücadele temasıyla başlayan eser, sonraları bir aşk 
hikâyesinin kurbanı oluyor.” ifadesinden, D seçene-
ğine “Umduğunuzu bulamıyorsunuz.” ifadesinden, E 
seçeneğine “O an romanı bırakmak istiyorsunuz ama 
tarihi gerçeklerle her an yüzleşebilirim umudu sizi son 
sayfaya kadar götürüyor.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

31. Parçada baştan sona bir hareket söz konusudur. Par-
çada olayı sezdiğiniz an cevabın öyküleme olduğunu 
biliniz.

Doğru cevap B seçeneğidir.

32. II ve IV numaralı cümlelerde “açmak” sözcüğü tıka-
nıklığı gidermek anlamlarında kullanıldığı için aynı 
anlamdadır.

Doğru cevap E seçeneğidir.

33. Mecaz anlam soruluyorsa soyut anlam soruluyor de-
mektir. I ve III numaralı cümlelerde altı çizili ifadeler 
soyut anlamda kullanılmıştır.

Doğru cevap C seçeneğidir.

34. Yakınılan durum sorularında ilk bir iki cümle yeterli 
olacaktır. “Gıda sektöründe hijyen konusunun tahmin 
edilenden daha az ele alınıyor olduğu görünüyor. Bir-
çok işletme hijyen koşullarını ayaklarına geçirdikleri 
galoşlarla yerine getirdiklerini sansalar da o galoşlarla 
tüm mahalleyi dolaştıklarını akşam evlerine dönerken 
fark ediyorlar.” ifadesi yakınılan durumdur.

Doğru cevap D seçeneğidir.

35. A seçeneğine “Mesela kuyruklu yıldızların yasalara 
uyduğu ve dünyanın atmosferinde olmadıklarının ke-
sin kanıtını üç bilgine borçluyuz.” ifadesinden, B seçe-
neğine “bu yıldızın yörüngesinin son derece yayvan 
bir elips olduğunu ve yörüngesindeki dönüşü ortala-
ma 76 yılda tamamladığını göstermiştir.” ifadesinden, 
C seçeneğine “yerçekimi yasasının, gezegenlere ol-
duğu kadar kuyruklu yıldızlara da uygulanabileceğini 
göstermiştir” ifadesinden, D seçeneğine “Uğursuzluk 
belirtisi arayan din bilimciler de, kuyruk yıldızlardan 
umudu kesince, depremlere ve volkanlara sarılmak 
zorunda kalmışlardır.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap E seçeneğidir.
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36. A seçeneğine “Laplace’ın ünlü “bulutsu” varsayımı, ilk 
kez, 1796’da Dünya Sisteminin Açıklanması adlı kita-
bında ortaya kondu.” ifadesinden, B seçeneğine “Lap-
lace’a göre, bugün bizim güneş sistemi ve gezegenler 
adını verdiğimiz şey, başlangıçta, dağınık ve tek bir 
bulutsu’ydu; giderek yavaş yavaş büzülen bu bulutsu, 
sonunda daha hızlı dönmeye başladı;” ifadesinden, 
D seçeneğine “bu süreç gezegenlerde tekrarlanınca, 
gezegenlerin uyduları meydana geldi.” ifadesinden E 
seçeneğine parçanın genelinden ulaşılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

37. B seçeneğine “Bu dönemle alakalı olarak arkeoloji bi-
lim dalı içerisinde bir alan oluşmuş olup üniversiteleri-
mizde bununla ilgili olarak eğitim ve öğretim verilmek-
te ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.” ifadesinden, 
C seçeneğine “Protohistorya insanlık tarihi için mühim 
bir geçiş safhası olup kısaca “tarih öncesi zamanlar-
dan tarih zamanlarına geçiş dönemi” olarak da tanım-
lanır.” ifadesinden, D seçeneğine “Mısır’ da ise yine 
takriben MÖ 4 bin yılının sonlarında yazıya geçilmiş-
tir.” ifadesinden, E seçeneğine “Asya’nın, Avrupa’nın 
ve Amerika’nın tarih devirlerinin başlangıcı, belirtilen 
bu kıtalarda yazının kullanıldığı tarihlere göre belirlen-
mektedir.” ifadesinden ulaşılabilir. 

Doğru cevap A seçeneğidir.

38. A seçeneğine “DNA’nın saklandığı bir kafası ve en-
jektör iğnesi gibi kullandığı bir kuyruğu bu kuyruğun 
ucunda da bakterinin yüzeyini yakalayan örümcek 
gibi bacakları vardır.” ifadesinden, B seçeneğine 
“Sonra virüs kendisi bir enjektörmüşcesine -ki aslında 
öyledir de- DNA’sını kuyruğundan bakteriye geçirir.” 
ifadesinden, D seçeneğine “Virüsün DNA’sı bakteriye 
girer girmez idareyi ele alır.” ifadesinden, E seçene-
ğine “Ribozomlar ve transfer RNA makinesi, virüsün 
kendi DNA’sından üretilen mesajcı RNA’lar tarafından 
çabucak kendi yararına işleyecek hâle dönüştürülür.” 
ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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39. A seçeneğine “Berilyum adlı maden, tavşanlarda çok 
kötü kemik kanserlerine yol açıyor.” ifadesinden, C se-
çeneğine “Berilyum insanlarda hiçbir zaman kansere 
yol açmaz, ama akciğerlere zarar verir.” ifadesinden, 
D seçeneğine “Bu, araştırmacı olarak ilk çalışmaya 
başladığım sıralarda, floresan lamba üretiminde çalı-
şan işçilerde görülen ölümler üzerine eğilen bazı bilim 
insanları tarafından bulunmuştu.” ifadesinden, E se-
çeneğine “Araştırmacılar berilyum içeren fosforlu mal-
zemeyi hayvanlara verdiler ve birkaç ay sonra kemik 
kanserleri görüldü.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

40. A seçeneğine “Sayılarla kavramlar ve nesneler ara-
sında bağlantı kuran Pisagor, düzgün geometrik şekil-
lerle kavramlar ve nesneler arasında da bir eşleştirme 
yaptı.” ifadesinden, C seçeneğine “Pisagor, düzgün 
geometrik şekillerle kavramlar ve nesneler arasında 
da bir eşleştirme yaptı.” ifadesinden, D seçeneğine 
“Mesela 5 rengin, 6 soğuğun, 7 sağlığın, 8 aşkın sayı-
sıydı.” ifadesinden, E seçeneğine “Sayıları hayatının 
merkezine oturtan Pisagor” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

41. “Roman, okurla bütünleşebildiği müddetçe kalıcı ola-
cak ama yazar, romanını okurun malı yapmanın gu-
rurunu yaşayacak.” ifadesinden B seçeneğine ulaşı-
labilir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

42. Parçanın son kısımlarına doğru okurla yazar zıtlaş-
ması söyleniyor ama önceden anlaşmazlık olması 
gerektiği bilgisi yoktur.

Doğru cevap D seçeneğidir.
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43. “Anlatılanların tam tersi olduğunda ise okur ve yazar 
birbirine zıtlaşacak ve okur başka bir yazara yönele-
cektir. Roman, okurla bir olduğu müddetçe kalıcı olur.” 
ifadesinden ana düşünceye ulaşılabilir.

Doğru cevap A seçeneğidir.

44. Parçanın genelinde bir eleştiri ve sürekli soru cevaplı 
bir durum vardır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

45. Parçada her türün birbirinden farklı olduğu vurgulan-
mıştır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

46. I numaraya  “Fablda kahramanların hayvanlar olması, 
kolay yazılabileceği anlamına gelmemelidir.” ifadesin-
den, III numaraya “Edebî türler, birbirinin devamı gibi 
görünse de her biri kendi özelliklerini korur.” ifadesin-
den ulaşılabilir.

Doğru cevap B seçeneğidir.

47. C seçeneği parçanın genelinde anlatılan türlerin ba-
ğımsızlığını özetlemektedir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

48. A seçeneğine “Mesela 90’lı yıllarda çocuk olmuşsa-
nız bayramlarda kapı kapı şeker toplamaya gitmişsi-
niz demektir.” ifadesinden,  B seçeneğine “Bayramda 
kapı kapı şeker toplamak falan mümkün değil. Bı-
rakın kapı kapı dolaşmayı, üst komşunuza bile asla 
çıkamazsınız.” ifadesinden, D seçeneğine “Çocuk ol-
mak… Yaşanılan yıllara göre bu söz değişik anlamlar 
kazanabilir. Mesela 90’lı yıllarda çocuk olmuşsanız 
bayramlarda kapı kapı şeker toplamaya gitmişsiniz 
demektir.” ifadesinden, E seçeneğine “Çocuk olmak… 
Yaşanılan yıllara göre bu söz değişik anlamlar kaza-
nabilir.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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49. “Her çağ, içinde bulunduğunuz an itibariyle güzeldir. 
Geriye dönmek, anı yaşamak anlayışını köreltir. Bunu 
sık sık yapanlarda, yaşadıkları şeylerde mutsuzluk 
bile görülebilir.” ifadesi ana düşünceyi verir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

50. A seçeneğine “sık sık” ifadesinden, B seçeneğine 
“Çocuk olmak…” ifadesinden, D seçeneğine “Yaşanı-
lan yıllara göre bu söz değişik anlamlar kazanabilir.” 
Gibi birçok ifadeden, E seçeneğine “Özellikle sürek-
li özlenen çocukluk yılları düşünülürse anlattıklarım 
daha da mantıklı gelecektir.” ifadesinden ulaşılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.

51. A seçeneğine “Her çağ, içinde bulunduğunuz an iti-
bariyle güzeldir.” ifadesinden, B seçeneğine “yıllara 
göre bu söz değişik anlamlar kazanabilir. Mesela 90’lı 
yıllarda çocuk olmuşsanız bayramlarda kapı kapı şe-
ker toplamaya gitmişsiniz demektir.” ifadesinden, C 
seçeneğine parçanın genelinden, D seçeneğine “Her 
çağ, içinde bulunduğunuz an itibariyle güzeldir.” ifade-
sinden ulaşılabilir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

52. A seçeneğine “Ünlü tıp bilgini, külliyatında doktorla-
ra sürekli olarak temiz, düzenli, dürüst, soğukkanlı, 
anlayışlı ve ciddi olmalarını öğütlüyor” ifadesinden, 
B seçeneğine “Ünlü tıp bilgini, külliyatında doktorlara 
sürekli olarak temiz, düzenli, dürüst, soğukkanlı, an-
layışlı ve ciddi olmalarını öğütlüyor; hasta kayıtlarının 
ve ateş, çarpıntı, ağrı, sızı gibi semptomlarla ilgili bul-
guların düzenli ve anlaşılır…” ifadesinden, D seçene-
ğine “semptomlarla ilgili bulguların düzenli ve anlaşılır 
bir şekilde not tutulmasını salık veriyor” ifadesinden, E 
seçeneğine parçanın genelinden ulaşılabilir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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53. İşte verilenlerden çıkardıklarımız:

 - Öğretmenlerin hepsi ve 1 mühendis emeklidir.

 - Aylin ve Pınar’ın meslekleri aynı olduğuna göre 
bu kişileri öğretmen grubuna yazarız.

 - Cafer, Ceylin ve Esma’nın meslekleri farklıdır.
(Toplam üç meslek vardır.)

 - Her üç meslekte de bir bayan vardır.

Tablo:

ÖĞRETMEN DOKTOR MÜHENDİS

Çalışan
Esma
Tahir

Ceylin

Emekli
Aylin, Pınar, 

Cafer
Harun

Not: Esma ile Ceylin’in yerleri değişebilir.

Doktor olabilecek kişiler Esma, Ceylin ve Tahir’dir. 
Esma ve Ceylin’in meslekleri kesin olmadığı için dok-
tor Tahir’dir.

Doğru cevap D seçeneğidir.

54. Toplamda 4 emekli vardır. Bunlardan 3’ü öğretmen, 1’i 
mühendistir. Harun’un emekli olduğu kesindir. Esma 
ve Ceylin’in emekli olmadıkları da kesindir.

Doğru cevap E seçeneğidir.

55. Öğretmenler ve bir mühendis emekli olduğu için “Tahir 
emeklidir” ifadesi yanlıştır.

Doğru cevap B seçeneğidir.

56. Esma ve Ceylin’in yerleri değişebilir. Aylin, Pınar ve 
Cafer’in meslekleri ise kesinlikle doğrudur. Pınar ve 
Cafer ikilisi aynı meslektedir.

Doğru cevap C seçeneğidir.
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57. Erkan ve Ferit ya gül toplama ya da çamur taşımada 
birliktedirler.

Tablo 1

Cam 
boyama

Gül
toplama

Çamur 
taşıma

koşu
Uzaktan 
basket

Ahmet Cengiz Erkan Bertuğ Erkan

Davut Ferit Erkan Ferit

Tablo 2

Cam 
boyama

Gül
toplama

Çamur 
taşıma

Koşu
Uzaktan 
Basket

Ahmet Cengiz Bertuğ Erkan

Davut Erkan Erkan Ferit

Ferit

Bir oyuncu en fazla üç dalda yarışacaktır. Erkan üç 
dalda olduğundan cam boyamada bulunamaz.

Doğru cevap D seçeneğidir.

58. Uzaktan baskette Ferit olduğundan Görkem uzaktan 
baskette yer alamaz.

Doğru cevap E seçeneğidir.

59. Görkem ve Davut’un çamur taşımada olabilecekleri 
durum tablo 2’dir. 

Doğru cevap C seçeneğidir.

60. Tablo 1 dikkate alınacaktır.

Doğru cevap D seçeneğidir.


