
GENEL YETENEK TESTİ. . .

1. Bu testte 60 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. AvrupalI milletler Attila’ya “Tanrı’nın Kamçısı” unva
nını vermişlerdir. Ayrıca Attila, Almanların Nibelungen 
Destanı’nda “Etzel” adıyla geçmektedir. Attila “cesur 
kavimlerin efendisi” olarak da bilinir.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıda verilen açıklama
lardan hangisi yanlıştır?

A) Somut anlamlı sözcüğe yer verilmiştir.

B) Mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır.

C) İkileme kullanılmıştır.

D) Nesnellik ön plandadır.

E) Kişileştirme yapılmamıştır.

0) Yer altı mağaralarının tavanlannın çökmesiyle ger
çekleşen göçme (çökme) depremlere karstik alanlarda 
ve maden ocaklarını bulunduğu yerlerde rastlanır. (II) 
Türkiye’de platolann bazıları, lav ve tüf düzlüklerinin 
akarsular tarafından yanlmasıyla oluşmaktadır. (III) 
Ovalardan bazılan göl tabanlarında oluşmuştur; Konya 
Ovası, bu tür ovalardandır. (IV) Kar ve yağmur sulannın 
oluşturduğu peribacası şekillerinin en tipik örnekleri 
Nevşehir’dedir; bu peribacaları, turistleri huzur içinde 
seyreder. (V) Bitki örtüsünden yoksun ve geçirimsiz 
tabakalardan oluşan yamaçlarda, erozyonla meydana 
gelen kırgıbayırlara İç Anadolu’da yaygın olarak rast
lanır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
insana özgü nitelik başka bir varlığa aktarılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

olması

Bir derginin yazı işlerinden sorumlu müdürü, cehen
nem ateşini bir kova suyla söndürmeye çalışan bir 
meleğe benzer.

Bu cümlede “cehennem ateşi” sözüyle vurgulanan 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapılan zor ve riskli bir iş olması

B) Gazeteye çok sayıda haber akması

C) Her haberden olumlu ya da olumsuz etkilenen ki
şiler olması

D) Muhabirlerin olaylan, yorumlannı katarak yansıt
ması

E) Haber değeri taşıyan olayların çoğunun olumsuz

o-

Halkımız günlük konuşmalarında, insana özgü bir
çok durumu, “yüz” sözcüğüyle kurulan sözsel bağ
daştırmalarla anlatmıştır. Söz gelimi, uzun zamandır 
ortalıklarda görülmeyen ya da çok az görülebilen 
kimseler için yüzünü gören cennetlik, hoşnutsuzluğu 

I

göstermek için yüzü sirke satıyor demektedir. Bir 
II

kimsenin çirkinliğini belirtmek için yüzüne bakılmaz,
III

karşısındakini utanacak duruma düşürenler için 
yüzünün derisi kalın sözünü kullanmaktadır. Bir 

IV

başkasının davranışından onun hesabına utanç du
yulduğunu göstermek için yüzü yere gelmek deyimi...

V

Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin, ken
dinden önce verilen açıklaması yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

(I) Selçuklular medreselerin kurulup yaygınlaştırılması
na hizmet etmişlerdir. (II) Bunun en önemli kanıtlann- 
dan biri yoksul öğrencilerin medreselerde okutularak 
topluma kazandırılmasıdır. (III) Ayrıca devletin yönetici 
kadrosunun yetiştirilmek istenmesi de etkili olmuştur. 
(IV) Medreselerin masrafları tamamen vakıflardan kar
şılanırdı. (V) Selçuklu medreselerine Müslüman ülke
lerden öğrenciler gelirdi.

Selçuklu medreselerine ilişkin verilen bu parçadaki 
numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda veri
lenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, medreselerin nerede kurulduğu belir
tiliyor.

B) II. cümlede, I. cümlede verilenler örnekle pekişti
rilmiştir.

C) III. cümlede, medreselerin kurulmasındaki amaç
lardan biri belirtilmiştir.

D) IV. cümlede, açıklama yapılmıştır.

E) V. cümlede, medreselerin sadece kendi vatandaşı
na hizmet vermediğine vurgu yapılıyor.

Diğer sayfaya geçiniz.



6. “önemli olan aynı şehirde yaşamak değil, her şehrin jj 
değerine aynı gözle bakmaktır." sözleriyle kişiler ara
sı ilişkilerde hangisinin önemi vurgulanmak isten
miştir?

A) Saygı B) Bakış açısı C) Hoşgörü I

D) Sevgi E) Sadakat
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7. Nev-Yunânîlik düşüncesini kullanarak 20. yüzyıl ede
biyatını —  sanatkâr, yazın dünyasının en zor anlaşı
lan eseri olarak da ünlenen yapıtını, uzun yıllar birlikte 
yaşadığı Zebercet’i sevdiğini anladığı günkü duyguları

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı- | 
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) bütünüyle reddeden - hissetmiştir

B) temelinden sarsan - açıklamak istemiştir S

C) derinden etkileyen - üzerine kurmuştur

D) aynntılanyla bilen - yayımlamaya karar vermiştir

E) gençlerle buluşturan - yazmayı reddetmiştir

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük türetilir-
ken ünlü kaybına uğramıştır?

A) Türk harflerinin kabulü ile okuma-yazma kolaylaş
mış ve okuryazar oranı artmıştır.

B) Türk harflerinin kabulü Türk kültürünün gelişmesini 
sağlamıştır.

C) Türk harflerinin kabulü ile Arap kültürünün Türk 
kültürü üzerindeki etkinliği kırılmıştır.

D) Türk harflerinin kabulü, Batı medeniyeti ile İlişki
lerimizin gelişmesinde büyük faydalar sağlamıştır.

E) Türk harflerinin kabulü yazı dili İle konuşma dili 
arasındaki yanlışlıkların giderilmesi açısından 
önemlidir.

. ««w.

9. Aşağıda verilen altı çizili sözcüklerde geçen “ -im,
-im” eki, işlev bakımından hangisinde farklı bir gö
revde kullanılmıştır?

A) Türkiye’nin değişen öğeleri; ekonomik koşullar, 
yönetim şekli, askerî yapısı ve nüfus özellikleridir.

B) Türkiye’nin yakın bir jeolojik zamanda oluşması, 
ulaşımın zor ve yol yapım maliyetlerinin fazla ol
masına neden olmuştur.

C) Türkiye’de ulaşım genellikle doğu-batı yününde 
gelişmiştir.

D) Türkiye’deki kıvrım ve kırık dağların oluşumu, 
Alp-Himalaya dağ oluşum sisteminin bir parçası
dır. )

E) Ülke insanım en çok tektonik depremlerden etki
lenmiştir.
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I. Balkan Savaşları’nın sonucunda; göç, hastalık ve 
ölümler nedeniyle 1914’te İstanbul’da Darüleytam 
kurulmuştur, (basit cümle)

II. I. Balkan Savaşı’nda olmayıp II. Balkan Savaşı’nda 
yer alan devlet Romanya’dır, (bağımlı sıralı cümle)

III. Balkan Savaşları ile Osmanlı Devleti Batı Trakya, 
Ege Adaları, Makedonya ve Arnavutluk’u kaybet
miştir. (kurallı bir fiil cümlesi)

IV. İtalya I. Dünya Savaşı devam ederken İtilaf bloğu
na geçmiştir, bu durum üzerinde İtilafların İtalya’ya 
toprak vaatleri etkili olmuştur, (bağımsız sıralı cüm
le)

V. Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda İlk olarak 
Kafkas Cephesi’nde savaşmıştır, (birleşik cümle)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi ayraç
içinde verilenlere örnek olamaz?

A)l B) II C) III D) IV E)V

O
Diğer sayfaya geçiniz.
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11. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcü
ğün yazımı doğrudur?

A) Asbest, daha çok ısı izalasyonu ve sızdırmazlık 
öğesi olarak kullanılmaktadır.

B) Oltutaşı reçinelerin taşlaşmasıyla oluşur, siyah 
renklidir ve süs eşyası yapımında kullanılır.

C) Artvin’in Kafkasör yaylası Cerattepe mevkiinde 
yeni altın yatakları keşif edilmiştir.

• D) Zeytin, ayçiçeği, mısır, soya fasulyesi pamuk, su
sam ve fındık gibi tarım ürünleri de yağ üretiminde 
kullanılmaktadır.

E) Bazı sanayi kollarının kurulacağı yer seçiminde 
ulaşım, sermaye, ham madde ve pazarlama koşul- 
lanndan bir kaçı etkili olmaktadır.

12. (I) TBMM Hükümeti Gümrü Antlaşmasından sonra 
Gürcistan’a bir nota vererek, 23 Şubat 1921’de Gür
cistan’la bir antlaşma imzalamıştır. (II) TBMM, Kurtuluş 
Savaşı’nda göstermiş oldukları kahramanlıklardan do
layı 1921’de Antep’e “Gazi” , 1973’te Maraş’a “Kah
raman", 1984’te Urfa’ya “Şanlı” unvanını vererek bu 
illeri ödüllendirmiştir. (İli) 1924’te İnebolu’ya, 1925’te 
Maraş’a, 2008’de Antep’e, 2016’da Urfa’ya TBMM 
tarafından istiklâl Madalyası verilmiştir. (IV) Londra 
Konferansı’na Mustafa Kemal Paşa temsilci yollaya
rak “Türkler banşa yanaşmıyor, savaş istiyor." propa
gandasının asılsız olduğunu kanıtlamayı amaçlamıştır. 
(V) itilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nda bazı değişik
likler yaparak Sevr’i TBMM’ye kabul ettirmeyi amaç
lamışlardır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin
de noktalama yanlışı vardır?

14. Genç OsmanlIlar veya Jön Türkler adı verilen;
I

Şinasi, Ali Suavi, Namık Kemal, Mithat Paşa gibi

isimlerin bulunduğu aydın kesim, “Müslüman olsun 
olmasın herkese tam vatandaşlık hakkı verilmeli.” 
düşüncesini savunarak azınlıkların isyan etme neden
lerini ortadan kaldırmaya karar vermişlerdir. Bu duru
mu sağlayacak en iyi rejim ise meşrutiyet rejimi idi.

III IV

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin türleri 
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

I II III IV

A) bağlaç edat zarf bağlaç

B) edat bağlaç sıfat edat

C) bağlaç sıfat isim edat

D) edat edat zarf bağlaç

E) bağlaç bağlaç edat edat

A) I B) II C) III D) IV E) V

13. (I) Akdeniz Bölgesi, doğal gölün en fazla olduğu böl
gedir. (II) Adana Bölümü’nde tarım ve sanayi; Antalya 
Bölümü'nde tarım ve turizm gelişmiştir. (III) iç Anadolu 
Bölgesi’nin nüfus miktarı fazla olmasına rağmen yüz 
ölçümü büyük olduğu için nüfus yoğunluğu Türkiye 
ortalamasının altındadır. (IV) iç Anadolu Bölgesi’nde 
yükselti ortalaması en fazla olan bölüm Yukarı Kızılır
mak’tır ve buna bağlı olarak sert karasal iklim görülür.
(V) iç Anadolu Bölgesi’nin başlıca geçim kaynağı tarım 
ve hayvancılıktır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin
de anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili tamlama
türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Akdeniz Bölgesi’nde Torosların tamamı yer almaz, 
Batı ve Orta Toroslar yer alır.

B) Akdeniz Bölgesi’nin yer şekilleri tarım alanlarının 
daralmasına neden olmuştur.

C) Akdeniz Böigesl’ndeki akarsuların debileri (su mik
tarları) kışın artıp yazın azalır.

D) Akdeniz Bölgesi, Türkiye’de doğal gölün en fazla 
olduğu bölgedir.

E) Bölgenin doğusunda sanayi ve tarım, batısında tu 
rizm ve seracılık gelişmiştir.

© Diğer sayfaya geçiniz.
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16. (I) Nonturl Aynklnnmnaı, Haliç Konfornnoı, Şoyh Snlt 
laynnı, Ankara Antlaşması (1020) Munul Sorunıı'yla j
bağlantılı gollşmolordlr. (II) Törklyo'nln 1030’dnn son
raki dış politikasının şokllionmosindo İtalya, Almnnyn ;;
gibi dovlotlorln yayılmacı politikaları da otklll olmuştur, j
(III) Türkiye, 1032-1039 yılları arasında ulu3İararo3i ba- ?
nş kuruluşlarına üyo olmayı vo öncodon golon oorun- j
Itırını Yurtta sulh, cihanda sulh" llkosl doğrultusunda i
çözmoyl amaçlamıştır. (IV) Balkan Antantı'na; Ama- 5
vutluk, İtalya'nın otklslndo kaldığından, Bulgaristan da [;
Ego Donlzl'no Inmok Romanya'dan Dobruca'yı almak î
İçin yayılmacı bir politika Izlemosl nodenlylo katılma- «
mıştır. (V) Bulgaristan llo Yugoslavya arasında 1937'do ;
İmzalanan antlaşma Balkan Antantı'na büyük darbo [
İndirmiştir. i
r» \
Bu parçadaki numaralanmış cümlolordon hangi- |
sinin yüklemi, yardımcı fllllo kurulmuş blrloşlk öy
lemdir? |

A) I B) II C) III D) IV E) V i

i

İ

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edilgen çatılı fiil
kullanılmamıştır?

A) Milletler Cemiyetinin oluşturduğu bir komisyon 
Hatay'da İncelemeler yaparak Türklerl destekle
yen bir rapor (Sandler Raporu) hazırladı.

B) 2 Eylül 1938'de Hatay Cumhuriyeti kuruldu.

C) Hatay Cumhuriyeti Devlet Başkanlığına Tayfur 
Sökmen, Başbakanlığa Abdurrahman Melek se
çildi.

D) 29 Haziran 1939'da Hatay Türk Devlet Meclisi 
toplanarak Hatay'ın ana vatana katılma kararı oy 
birliğiyle kabul edildi.

E) 30 Haziran 1939'da Hatay ana vatana katıldı.

I. Ahmot Hnşlm'o göro, şiir anlamın vo ahongln uyu
mundan doğar.

II. Ahmot Haşlm'ln dodlğl gibi, gorçok şiir nosro çgv- 

riimosl mümkün olmayan türdür.

Bu iki anlatım arasında nasıl bir anlatım farkı bu
lunmaktadır?

A) Birinci cümlede Ahmot Haşlm'ln düşüncesi öznol 
bir biçimde verilmiştir.

B) İkinci cümle daha kosln bir yargı özelliği taşımaktadır.

C) Birinci cümledeki düşüncenin Ahmet Haşlm’e alt 
olmadığı, onun bu düşünceye katıldığı belirtilmiştir.

D) İkinci cümlede Ahmet Haşlm'ln düşüncesine katıl
ma anlamı belirtilmektedir.

E) İkinci cümlede bu düşüncenin Ahmet Haşlm’e ait 
olduğu belirtilmektedir.

I. 8-20 yaşları arasında kırk haneden bir kişinin alındığı

II. tek çocuklu ailelerin çocuklarının alınmadığı

III. Devşirme Kanunu'na göre görevli memurlarca

IV. aile şecerelerine dikkat edilerek alınan bu çocuk
larla İlgili

V. her türlü bilgi defterlere kaydedilip ihtiyaç oranında 
devşirme yapılırdı

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş
turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan bi
rinci olur?

A )1 B) II C) İli D) IV E) V

20. Alaca karanlıkta yüzün ışıdı. Ey ay yüzlüml Rüzgâr 
pusu temizledikçe kendini ele verdin İzmir. Yamaçlar
dan bakınca gözlerine inen aydınlığı gördüm. Kıyıla
rında demir aldım. Saat Kulesi, Kordon boyu, üst üste 
yığılmış beton yapılar ışıyan yüzünle eriyip gitti boş
lukta. Ayrıldık. Fakat başka şehirlere, yeni dünyalara 
doğru dümen kırdığım uzun ve sonu gelmeyen yolcu
lukta beni hiçbir zaman yalnız bırakmadın. Gittiğim, 
açıldığım bütün denizlerde ve ülkelerde seni yaşadım, 
durdum.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi
ne y e n re r iin ^

A) Betlmleylc! öğeler kullanma

B) Tanımlamalarla söyleyişte yoğunluk sağlama

C) Sözcüklerin duygusal anlamından yararlanma

D) Kişileştirmelerden yararlanma

E) Hitaplardan yararlanma

Diğer sayfaya geçiniz.
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21. Birçok Avrupa ülkesinde de tanınan ünlü eleştirmen- [
lerimizden biri: “Deneme türünde bir yazı kaleme alı- l
yorsunuz yeterli bir birikiminiz ve söyleyecek sözünüz \
olmalı.” der. —  Çünkü bu eleştirmenin yoğun bir bilgi j j
birikimi ve anlatacak pek çok sözü mevcut. j;

Bu parçada boş bırakılan yer, düşüncenin akışına \
göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? j

A) Bu söz o eleştirmenimize çok uyuyor. )

B) Bazıian onun bu görüşüne katılmıyor.

C) Kendisi de öyle bir yazar olmak istiyor. \

D) Bu özelliklerden yoksunsanız eleştirmen olamaz- jj
siniz. '

E) Bu nitelikleri taşıyan pek çok yazarımız var. (

t
\

24.

22. (I) Miri arazi (devlet arazisi) topraklarında yaşayan 
halkın bu topraklar üzerinde tasarruf hakları yoktur 
çünkü bu toprakların vergileri devletin görevlendirdiği 
kişi veya kurumlara verilir. (II) Mülk arazi, yüksek dev
let memurlarına verilen topraklardır ve miras olarak 
oğullarına kalabilir veya satılabilir. (III) Acemi ocakla
rında hizmet görenlerin belli bir zaman sonunda veya 
kapıkulu ocaklarına alınması konusunda kullanılan 
tabire “Bedergâh" denilmiştir. (IV) Tımarlı sipahiler, 
dirlik sistemi sonucu ortaya çıkan ve ihtiyaçları dirlik 
sahipleri tarafından karşılanan ve Türklerden oluşan 
atlı birliklerdir. (V) Gülbank, yeniçeriler tarafından belirli 
zamanlarda, belirli yerlerde (maaş dağıtımından önce, 
muharebeye başlanacağı sırada) okunduğu için vaz
geçilmezler arasına alınmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
gerekçe belirtilmiştir?

A) I ve III B) II ve IV C) i ve V

D) III ve IV E) II ve V

23. Tamamı bitkilerden üretilen bu ilaç, Çin’de yaşayan
ların üçte ikisinde görülen bu hastalık üzerinde %100 
etkili olmuştur.

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bu hastalığa daha önce çare bulunamamıştır.

B) ilaç bütünüyle doğal malzemelerden üretilmiştir.

C) Bu ilacın yan etkisi olmadığı bilimsel olarak kanıt
lanmıştır.

D) Hastalık artık daha az görülmeye başlanmıştır.

E) Bu ilacın eczanelerde satışına hemen başlanmıştır.

i. Bu enerji kaynağı için şeker kamışı, şeker pancarı, 
mısır, arpa, keten, ayçiçeği, soya fasulyesi, orman 
ürünlerinden yararlanılmaktadır; ayrıca hayvan 
dışkısı ve çöp yığınları da biyokütle enerjisi elde 
edilen kaynaklardandır.

II. Canlı ya da canlı kalıntılarından enerji elde etme 
biyokütle enerjisi olarak ifade edilmektedir, 

ili. Biyokütle enerjisinden hayvansal ve bitkisel ürün
lerin doğrudan yakılarak ısı enerjisine dönüştürül
mesi şeklinde klasik olarak yararlanılmaktadır.

IV. Çöplükten gaz üretme çalışmaları, Ankara’da baş
latılmıştır; ayrıca bitkisel yağlardan biyodizel yakıt 
elde edilmektedir.

V. En büyüğü İstanbul’da olmak üzere (Odayeri Çöp- 
gazı Santrali) ülkemizde seksene yakın biyogaz 
santrali bulunur.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir 
bütün oluşturabilmesi için hangileri yer değiştir
melidir?

A) I ve V B) ili ve IV C) IV ve V

D) i ve II E) II ve IV

Diğer sayfaya geçiniz.©
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25 ve 26. sorulan aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

27 -  30. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

25.

(I) Irak, Kuveyt’in OsmanlI Devleti Dönemi'nde Basra 
vilayetine bağlı bir kaza olduğunu dolayısıyla da bu
ranın kendilerine bağlı olması gerektiği iddiasını öne 
sürmekteydi. (II) Ayrıca İran ile sekiz yıl süren savaş 
sebebiyle büyük ölçüde borçlanmıştı. (III) Borçlarını 
ödeyebilmek, askerî yönden yeniden güçlenebilmek 
için Batılı ülkelerden ve Körfez ülkelerinden kredi ta
lebinde bulundu. (IV) Bu talebine olumsuz cevap alan 
Irak, Kuveyt’in günlük limitten fazla petrol çıkararak, 
kendisini zarara uğrattığı iddiasını öne sürerek bu dev
letten 24 milyar dolar istedi fakat bu isteği kabul edil
meyince 2 Ağustos 1990 günü Kuveyt’i işgal etti. (V) 
Körfez Krizi olarak da adlandırılan bu işgal karşısında 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Irak’ı kınayarak 
Kuveyt’ten geri çekilmesini istedi, ardından da Irak’a 
geniş kapsamlı ambargo uygulanmasını kabul etti.
(VI) BM, Kuveyt’ten çekilmesi için Irak’a 15 Ocak 
1991’e kadar süre tanımış, aksi hâlde karşı güç kulla
nacağını açıklamıştır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme- 
miştir?

A) Kuveyt’in Osmanlı Dönemi’nde kaza olduğuna

B) Irak’ın savaşlar nedeniyle borçlandığına

C) Irak’a ambargo uygulandığına

D) Irak’ın Kuveyt’i işgal ettiğine

E) Birleşmiş Milletlerin Irak’a karşı güç kullandığına

Kerem, Lale, Metin, Nalan, Orhan, Öykü ve Pamir adlı 
öğrencilerin beş seçenekli bir sorunun hangi seçene
ğini işaretledikleriyle ilgili olarak aşağıdakiler bilinmek

tedir:

• A seçeneğini iki, D seçeneğini üç kişi işaretlemiş

tir.

• B seçeneğini yalnız Orhan işaretlemiştir.

Metin ve öykü aynı seçeneği işaretlemişlerdir.

C seçeneğini hiçbir öğrenci işaretlememiştir.

Kerem, Metin ve Pamir farklı seçenekleri işaret
lemişlerdir.

27. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi ke
sinlikle yanlıştır?

A) Lale ve Nalan farklı seçenekleri işaretlemişlerdir.

B) Kerem ve Lale aynı seçeneği işaretlemişlerdir..

C) Öykü, A seçeneğini işaretlemiştir.

D) Öykü, E seçeneğini işaretlemiştir.

E) Öykü, D seçeneğini işaretlemiştir.

28. Nalan’ın işaretlemiş olabileceği seçenekler, aşağı- 
dakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Yalnız A B) Yalnız D C) Yalnız E

D) A ve E E) A ve D

29. Kerem’in D seçeneğini işaretlediği biliniyorsa aşa
ğıdaki ifadelerin hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Lale, D seçeneğini işaretlemiştir.

B) Nalan, D seçeneğini işaretlemiştir.

C) Nalan, A seçeneğini işaretlemiştir.

D) Metin, A seçeneğini işaretlemiştir.

E) Pamir, E seçeneğini işaretlemiştir.

26. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, gerekçe belirtilmiştir.

B) III. cümlede, amaç belirtilmiştir.

C) IV. cümlede, deyim kullanılmıştır.

D) V. cümlede, ön yargı söz konusudur.

E) VI. cümlede, birden fazla yan cümle kullanılmıştır.

30. Pamir’in A seçeneğini işaretlediği biliniyorsa

I. Lale

II. Nalan

III. Öykü

adlı öğrencilerden hangileri kesinlikle D seçeneğini 
işaretlemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

Diğer sayfaya geçiniz.
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31. 5_
4

1  1  
2 3

1 _ 1  
3 4

işleminin sonucu kaçtır?

A ) f  B) 5 C)
15

D) 10 E)
20

35. a, b, c ve d birer gerçel sayı olmak üzere, 

a * b > 0 

b * c < 0 

c • d > 0

eşitsizlikleri veriliyor.

Buna göre,

I. a ■ c < 0

II. b * d < 0

III. a • b • d > 0

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III
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32.
(0,6)? { (0,2)3

(0,15)
(0,3 f  (0,1 f .

işleminin sonucu kaçtır?

A) 2,12 B) 12,2 C)21,2

33.
VÎ68 + V Î4-V3 

VÎ8

işleminin sonucu kaçtır?

A) V6 B) V 7  C) V21

D) 122 E) 212

D) V3Ö E) 42

\
| 36. a, b ve c birer tam sayı olmak üzere, 

a • b + c 

ifadesi bir tek sayıdır.

Buna göre,

| I. a • b • c çifttir.

\ II. a + b tek ise c tektir.

III. b + c çift ise a çifttir.

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

34. A tam sayısının 75 ile bölümünden kalan 73, B tam 
sayısının 75 ile bölümünden kalan 71'dir.

Buna göre, A3 + B2 toplamının 75 ile bölümünden 
kalan kaçtır?

A) 8 B) 20 C) 44 D) 70 E) 74

37. x ve y pozitif gerçel sayıları için; 

V3* = 4y+1 

3V Î65r = 9y" 1

olduğuna göre, x’in y türünden eşiti aşağıdakiler- 
den hangisidir?

B) ^ ( y 2- l )  C) i/y 2 - 4

E)Aİ2(y2 - l )

A )^2 (y 2 - 2 )

D ) M y 2- ı )

O Diğer sayfaya geçiniz.



38. n bir doğal sayı olmak üzere,

10n — 53 

sayısının rakamları toplamı 65’tir.

Buna göre, n kaçtır?

A) 8 B) 9 C)10 D) 11

KPSS / Genel Yetenek Genel Kültür

E) 12

42. A, B ve C boş kümeden farklı birer küme olmak 
üzere,

I. A c  B ve B c  A ise A = B’dir.

II. A U B = B ise A c  B’dir.

III. A n B = 0  ve B n C = 0  is e A n C  = 0 ’dir. 

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

B) Yalnız II C) I ve II

Deneme Sınavı -  3

A) Yalnız I

D) II ve I E) I, II ve I

39. A ve B birer rakam olmak üzere,

3AA AB

bölme işlemine göre, A + B toplamı kaçtır?

A) 8 B) 9 C)10 D) 11 E) 12

40. x gerçel sayısı için,

x-fx + 2 ^ *  + * ‘(2  + 2*[2 

x 2 — 4

olduğuna göre, x kaçtır?

A ) f  B) 5 C) 10

VÎ8

D , f

41. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere,

x +  1

2 y - 3

E) 25

_x
y

olduğuna göre, x • y çarpımının alabileceği farklı 
değerlerin toplamı kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

43. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f  fonksiyo
nu için,

f(5x) = 2x + 3

olduğuna göre (fof)(1) değeri kaçtır?

A)
63
25

D\ JJ_ 
B) 25 C) 25 D)

109
25 E)

118
25

44. Bir otoparkta 0 - 4  saat arası bırakılan araçlardan 5 
TL, 4 -  8 saat arası bırakılan araçlardan 8 TL ve 8 sa
atten fazla bırakılan araçlardan 10  TL ücret alınmak
tadır.

0 - 4  saat arası bırakılan araç sayısı; 4 - 8  saat arası 
bırakılan araç sayısının 3 katı, 8 saatten fazla bırakılan 
araç sayısının 2 katıdır.

Gün boyu elde edilen toplam gelir 1140 TL olduğu
na göre 4 - 8  saat arası bırakılan araç sayısı kaçtır?

A) 20 B) 24 C) 30 D) 36 E) 45

<2 > Diğer sayfaya geçiniz.
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45. Sınıf öğretmeni olan Aysun Hanım ve Büşra Hanım’ın 
sınıflarındaki öğrencilerle ilgili aşağıdakiler bilinmekte
dir:

Aysun Hanım’ın sınıfındaki öğrenci sayısı, Büşra
4

Hanım’ın sınıfındaki öğrenci sayısının ğ- katıdır.

Aysun Hanım’ın sınıfındaki öğrencilerden ikisi 9 
yaşında diğerleri 8 yaşındadır. Büşra Hanım’ın 
sınıfındaki öğrencilerden biri 10 yaşında diğerleri 
9 yaşındadır.

Aysun Hanım, Büşra Hanım’dan 31 yaş daha kü
çüktür.

Aysun Hanım’ın kendisi ve sınıfındaki öğrencilerin 
yaşlan toplamı, Büşra Hanım’ın kendisi ve sınıfın
daki öğrencilerin yaşları toplamına eşit olduğuna 
göre, Aysun Hanım’ın sınıfındaki öğrenci sayısı 
kaçtır?

A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 28

A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 27

46. Her birinin ağırlığı 4,5 gram olan 46 tane yeşil top ve 
her birinin ağırlığı 7 gram olan 34 tane mavi top A ve B 
kutulanna rastgele dağıtılıyor. A torbasındaki topların 
ağırlıklannın ortalaması 5 gram, B torbasındaki topla
rın ağırlıkları ortalaması 6 gram oluyor.

Buna göre, B torbasındaki yeşil top sayısı kaçtır?

48.

49.

40 m 80 m 45 m

A B  o u

Şekildeki doğrusal yolda aynı anda A noktasından sa
bit hızlarla harekete başlayan iki hareketliden Ayşe C 
noktasına vardığı anda, Beren B noktasındadır. Bu an
dan itibaren Ayşe hızını yarıya düşürürken, Beren hızını 

iki kat arttırmıştır.

Buna göre, Beren C noktasına ulaştığı anda 
Ayşe’nin D noktasına uzaklığı kaç metredir?

A) 0 B) 5 C)10 D) 15 E) 20

Bir bilgisayar programına en az ikisi bir basamaklı beş 
farklı doğal sayı girildiğinde program bu sayıların farklı 
iki tanesinin çarpılmasıyla elde edilen olası tüm sonuç
ları göstermektedir.

Programın gösterdiği sonuçlardan dört tanesi 15, 
17, 21 ve 35 olduğuna göre, gösterdiği diğer so
nuçlardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 5 B) 51 C) 85 D) 105 E) 119

50. Hilesiz 4 zar havaya atılıyor.

Üst yüze gelen sayıların çarpımlarının 30 olma ola
sılığı kaçtır?

A)
1

108 B) 72 C) 54 D) 36 ^  1854 36

47. Bir mağazada tek çeşit gömlek ve tek çeşit pantolon 
satılmaktadır. Bu mağazada satılan bir pantolonun fi
yatı bir gömleğin fiyatından %25 fazladır.

Ayrıca mağazanın alışveriş kartına sahip müşterilere 
%4 indirim uygulanmaktadır.

Mağazanın alışveriş kartına sahip olmayan Demir bu 
mağazadan 6 tane gömlek satın almıştır.

Demir bu gömleklere ödediği toplam parayla ma
ğazanın alışveriş kartına sahip olsaydı kaç panto
lon alabilirdi?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E)2

51. x pozitif bir doğal sayı olmak üzere, x’in birbirinden 

farklı asal bölenlerinin toplamı A ile gösteriliyor. 

Örneğin;

5 5 \ = 5 + 11 =16

Buna göre, /9 9 r\ -  /9 0 ! \ işleminin sonucu kaçtır?

A) 9 B) 17 C) 91 D) 97 E) 198

< D —
»ı«ırrıwnwanıınmfTrr-TTi-».'Tı«mrtrT'>-f y t-ntır-n-------r—nr-T-Tirr-f .f-fi—rr~r*—TU’**—

Diğer sayfaya geçiniz.
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52 ve 53. sorulan aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

54 ve 56. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Aşağıdaki 1. grafikte bir fabrikada bir günde üretilen 
K, L ve M ürünlerinin sayıca dağılımı, 2. grafikte ise bu 
ürünlerin birim maliyet ve satış fiyatları gösterilmiştir.

52. Üretilen K ürünlerinin yansı, L ürünlerinin -ğ-’ü ve M 

3
ürünlenn —'ü satılmıştır.

Buna göre, elde edilen toplam kâr miktarının yüzde 
kaçı M ürününden elde edilmiştir?

A) 25 B) 28 C) 30 D) 36 E) 40

Bir kırtasiyede bulunan A, B ve C kasalarıyla ilgili aşa

ğıdakiler bilinmektedir:

A kasasında sadece 5,10 ve 20 TL’lik banknotlar 

bulunmaktadır.

B kasasında sadece 10,20 ve 50 TL lik banknot
lar bulunmaktadır.

C kasasında sadece 20, 50 ve 100 TL’lik bank
notlar bulunmaktadır.

A kasasında üç türden de eşit sayıda banknot 
vardır.

• B kasasında üç türden de eşit değerde banknot 
vardır.

20 TL’lik banknotlar üç kasada eşit sayıdadır.

54. C kasasındaki 50 TL’lik banknotların toplam değeri, A 
kasasındaki 5 TL’lik banknotların toplam değerinin 2 
katıdır. C kasasındaki 100 TL’lik banknotların toplam 
değeri ise B kasasındaki tüm banknotların toplam de
ğerine eşittir.

Buna göre, A kasasındaki banknot sayısının C ka
sasındaki banknot sayısına oranı kaçtır?

A) 1 B) C) D) 2
15

55. C kasasındaki banknotların toplam değeri B kasasın
daki banknotların toplam değerinin 2 katıdır.

A kasasındaki banknot sayısının C kasasındaki
5

banknot sayısına oranı — olduğuna göre, C kasa

sındaki 50 TL’lik banknot sayısının B kasasındaki 
50 TL’lik banknot sayısına oranı kaçtır?

A) 1 B>! C) 2 D ) f E)3

53. Üretilen tüm ürünler satıldığında toplam 3100 TL kâr 
edilmiştir.

Buna göre, satılan L ürünü sayısı kaçtır?

A) 18 B) 27 C) 36 D) 45 E) 54

56. C kasasındaki banknotların toplam sayısı 72 ve bu 
banknotların toplam değeri 5000 TL’dir.

Buna göre, B kasasındaki banknotların değeri en 
çok kaç olabilir?

A) 1200 B )1500 C)1800 D )2100 E)2400

Diğer sayfaya geçiniz.
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ABC bir üçgen 

3|AD| = 2 |DB| 

2|AC| = 5|AE|

ABC üçgenin alanı 105 birimkare olduğuna göre, 
taralı FEC üçgenin alanı kaç birimkaredir?

A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

59. Aşağıdaki ABCD karesi şekildeki gibi kesilerek 

EFGHKLMN düzgün sekizgeni elde ediliyor.

Deneme Sınavı -  3

Kesilen parçaların alanları toplamı 72 birimkaredir. 

Buna göre, taralı alan kaç birimkaredir?

A )3 6 V 2 + 3 6  B )54V 2+ 5 4

C )7 2 İ2 + 7 2  D) 96^/2+ 96

E) 108V2+ 108

58.

O merkezli 

çember 

PA±O B 

|AB| = 6

Şekildeki çemberin çapı 24 birim olduğuna göre, 
taralı bölgenin alanı kaç birim karedir?

A) 6(371 -  4V3) 

C) 6(471 -  3 V3)

B) 6 (2 7 1 -3 ^ )  

D) 4 (371-2^3)

E) 4 (4 7 1 -3 ^ 3 )

60. A(7, 3) noktasının; B(3, -1 ) noktasına göre simetriği C 
noktası, y = - x  doğrusuna göre simetriği ise D nok
tasıdır.

Buna göre, |CD| kaç birimdir?

A) 42 B) 2^2  C) 2 D) 4 E) 8

13
GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ

GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ.



f, ' GENEL KOlTOR TESTİr,i* w...

’ GVGK j  1' Bu testte 60 soru vardır.
t?  2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Kültür Testi İçin ayrılan kısmına İşaretleyiniz.

1. Türk devletlerinde düzenli orduyu kuran ilk kişi Mete 
Han’dır.

Mete Han tarafından kurulan en büyük askerî biri
min adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sü B) Tümen C) Böri

D) Gem E) Tabur

2. Sultan Alp Arslan ve Melik Şah’a vezirlik yapan Ni- 
zamülmülk tarafından yazılan ve hükümdarın taşı
ması gereken niteliklere de yer veren eser aşağı- 
dakilerden hangisidir?

A) Siyasetname

B) Nasihatname

C) Pendname

D) Risaletü’rı Nushiyye

E) Kutadgu Bilig

3. Türkiye Selçuklu Devleti’nde devlet işlerinin karara 
bağlandığı yönetim organına “Divân-ı Saltanat” veya 
Divân-ı Alâ denilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi arazi kayıtlarını tutan, 
menşur ve beratları hazırlayan “Divan-ı Saltanat” 
üyesidir?

A) Arzilceyş B) Müstevfi C) Pervaneci

D) Müşrif E) Naip

5. OsmanlI Devleti’nin “Beylik Dönemi”nde fetihlere 
katılan askerî unsurlar arasında aşağıdakilerden 
hangisi bulunmaz?

A) Abdalan-ı Rum

B) Baciyan-ı Rum

C) Ahiyan-ı Rum

D) Bilad-ı Rum

E) Gaziyan-ı Rum

6. Tasavvuf; insanın kötülüklerden arınarak yaradılana 
güzel davranması, nefsinden uzaklaşarak Allah’ın var
lığı ile yetinmesidir. Tasavvuf faaliyetlerinde bulunanla
ra ise “mutasavvıf’ denir.

'Aşağıdakilerden hangisi “Anadolu’nun kandilleri” 
olarak da nitelenen mutasavvıflardan değildir?

A) Ahi Evran

B) Yunus Emre

C) Mevlana

D) Hacı Bektaş-ı Veli

E) İdris-i Bitlisi

4. Osmanlı Devleti, Orhan Gazi’den itibaren “ iskân” siya
seti uygulamaya başlamıştır. İskân ettirilen ilk topluluk
lar “Kara Arap” ve “Göçer Evler”dir.

Aşağıdakilerden hangisi iskân siyasetinin uygulan
ma amaçlarından değildir?

A) Fethedilen yerleri Türkleştirmek ve İslamlaştırmak

B) Devlet hayatını “millet sistemi”ne uygun olarak dü
zenlemek

C) Osmanlı ordulanna lojistik destek sağlamak

D) Fetih hareketlerine süreklilik kazandırmak

E) Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak

7. Fatih Camiisi’nin etrafında bulunan, sekiz yüksek 
ve “Tetimme” denilen sekiz küçük medrese ile bir 
de sıbyan mektebinden oluşan ve en yüksek de
receli medrese olarak kabul edilen eğitim kurumu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süleyman Paşa

B) Ayasofya

C) Süleymaniye

D) Sahn-ı Seman

E) Bayezit

14
Diğer sayfaya geçiniz
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8.

AmasyalI Hamdullah, 

Hafız Osman,

Ahmet Karahlsari

adlı Osmanlı zanaatkarları aşağıdaki alanların han- ji 
gisinde eser vermişlerdir? 5

¡C
A) Hat B) Tezhip C) Minyatür f

D) Çini E) Taş süsleme |

| 11. Osmanlı Devleti, Fransa’nın Mısır’ı işgali üzerine;

\ I. Rusya,
i

II. Prusya,

III. İngiltere
devletlerinden hangileri ile ittifak antlaşması yap
mıştır?

B) I ve III C) II ve III

Deneme Sınavı -  3

A) I ve II

D) I, II ve III E) Yalnız I

9. Osmanlı hükümdarları aşağıdaki faaliyetlerinden 
hangisi ile merkezî otoritelerini kuvvetlendirmeyi 
amaçlamamıştır?

A) Kardeş katli uygulamasını benimseme

B) Divan-ı Hümayun başkanlığının veziriazama bırak
ma

C) İltizam sistemini uygulama

D) Müsadere usulünü uygulama

E) Haremden evlenme usulünü uygulama

12. Osmanlı Devleti’nde 1718-1730 yılları arasında ya
şanan süre “Lale Devri” olarak adlandırılır. Lale Devri 
kavramını ilk olarak Yahya Kemal Beyatlı kullanmıştır. 
Ahmet Refik Altınay ise yazdığı kitaba “ Lale Devri” adı
nı vererek bu ismin tanınırlığını sağlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri yeniliklerinden 
değildir?

A) İlk geçici elçiliklerin açılması

B) İlk Türk matbaasının açılması

C) Kütüphane açılması

D) “Tulumbacılar” adıyla düzenli itfaiye teşkilatının 
açılması

E) Hendesehanenin açılması

10. Osmanlı Devleti’nin yenilik hareketleri hakkında
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) II. Osman Hotln Seferi sebebiyle Yeniçeri Ocağını 
kaldırmayı düşünmüştür.

' .• B) Tarhuncu Ahmet Paşa, modern anlamda ilk denk 
bütçeyi yapmıştır.

C) Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, veziriazamlık teklifini 
bazı şartlar öne sürerek kabul etmiştir.

D) II. Mustafa, ordunun başında sefere çıkan son Os
manlI hükümdarıdır.

E) I. Ahmet, kardeş katli uygulamasını sonlandırmıştır.

13. Mondros Ateşkesi sonrasında başlayan işgallere karşı 
“Yararlı Cemiyetler” kurularak mücadele etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkesi sonra
sında kurulan “Yararlı Cemiyetler”den değildir?

A) Kilikyalılar Cemiyeti

B) İslam Teali Cemiyeti

C) Millî Kongre Cemiyeti

D) Kars İslam Şurası

E) Trakya Paşaeli Cemiyeti

O Diğer sayfaya geçiniz.
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14. Millî Mücadele’de, tam bağımsız devlet kurma fikrinin 
gereği olarak manda ve himaye reddedilmiştir.

Manda ve himayenin reddine ilişkin olarak;

I. Amasya Genelgesi,

II. Erzurum Kongresi,

III. Sivas Kongresi

belgelerinden hangilerinde karar alınmıştır?

A) YalnızI B) Yalnız II C) İve II

D) II ve III E) I, II ve III

16. Sevr Antlaşmasının görüşüldüğü Saltanat Şura
sında anlaşmayı reddeden devlet adamı aşağıda- 
kilerden hangisidir?

A) Şerif Bey

B) Ali Şükrü Bey

C) Rıza Paşa

D) Rauf Orbay
E) Cafer Tayyar Paşa

15. Mustafa Kemal’in TB M M ’ye sunumuyla kabul edi
len 24 Nisan Önergesi’nde bulunan, “Meclis yasama 
ve yürütme yetkisini kullanır. Meclis içinden seçilecek 
ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul, hükümet iş
lerini görür. Meclis başkanı, hükümetin de başkamdir.” 
maddesine bağlı olarak aşağıdaki yargılardan han
gisine ulaşmak mümkün değildir?

A) Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir.

B) Meclis başkanının geniş yetkileri bulunmaktadır.

C) Yasama ve yürütme yetkileri meclise verilmiştir.

D) Güçler birliği anlayışı bulunmaktadır.

E) Ulusal bağımsızlık fikri benimsenmiştir.

17. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşmas.’nm 
özelliklerinden değildi!?

A) Düyun-ı Umûmiye idaresinin lağvedilmesi

B) Boğazlar idaresinin, uluslararası bir komisyona bı- 

rakılması
C) Batı Trakya, İstanbul, Bozcaada ve Gökçeada ha

riç Türk ve Rum nüfusunun yer değiştirmesi

D) Osmanlı borçlarının, Osmanlı Devleti nden ayrılan 
devletler arasında pay edilmesi

E) Karaağacın, savaş tazminatı olarak Türkiye’ye bı

rakılması

Deneme Sınavı -  3
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18. Halkta millî duyguları geliştirmek ve bağımsızlığa 
olan inancı pekiştirmek amacıyla yazılan “İstiklal 
Marşı”nın özellikleri arasında aşağıdakilerden han
gisi bulunmaz?

A) “Kahraman Ordumuz”a ithaf edilme

B) Tacettin Dergâhı’nda yazılma

C) Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen bir yarışma 
sonrasında yazılma

D) İlk kez Ali Rifat Çağatay tarafından bestelenme

E) İlk olarak 1961 Anayasası’nda “millî marş” olarak 
tanımlanma

19. Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi Umum Kuvayımillîy© 
Komutanlığı görevinden alınması aşağıdaki geliş
melerden hangisinin neticesinde gerçekleşmiştir?

A) Gediz Taarruzu

B) I. İnönü Savaşı

C) Kütahya -  Eskişehir Savaşı

D) Sakarya Savaşı

E) II. İnönü Savaşı

Diğer sayfaya geçiniz.
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20. “Es/r Şehrin İnsanları” ve “Yorgun Savaşçı" adlı eser
leriyle Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan Türk edebi
yatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Attila ilhan

B) Kemal Tahir

C) Peyaml Safa

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Falih Rıfkı Atay

21. Lozan Antlaşması’na göre Osmanlı borçlarının;

I. sterlin,

II. lira,

III. frank

para birimlerinden hangileri ile ödenmesi kararlaş
tırılmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III

22. Bozkurt-Lotus Olayı; Türkiye’nin, Fransa ile Ege’de 
yaşadığı deniz trafik kazası sonrasındaki gelişmelere 
verilen isimdir.

Bozkurt - Lotus Davası’nda Türkiye’yi temsil eden 
devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yusuf Kemal Bey

B) Bekir Sami Bey

C) Tevfik Rüştü Bey

D) Mahmut Esat Bey

E) Rıza Nur

23. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Ka- 
nun’a göre; ülkemizde “ulusal bayram” olarak ilan 
edilen ve Türkiye’nin içinde ve dışında devlet adına 
tören yapılması kabul edilen tek gün aşağıdakiler- 
den hangisidir?

A) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

B) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

C) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

D) 30 Ağustos Zafer Bayramı

E) 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

24. Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan inkılaplar iç ve dış 
çevrelerin de tahrikiyle bazı tepkilere sebep olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi inkılap hareketlerine tepki 
niteliği taşıyan durumlardan değildir?

A) Bursa Olayı

B) Şeyh Sait İsyanı

C) Kubilay Olayı

| D) İzmir Suikastı

\ E) Razgrat Olayı

25.

’■ • Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Boğazları
Rusya’ya,

Ürdün, Irak ve Filistin’i Ingiltere’ye,

Suriye, Lübnan, Adana, Antep, Urfa, Maraş, Di- 
j yarbakır ve Musul’u Fransa’ya bırakarak Filis-
[ tin’de özel bir idare kurulması

| kararlarının alındığı İngiltere, Fransa ve Rusya
i tarafından imzalanmış anlaşma aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Sykes - Picot Antlaması

B) Saint Jean de Maurienne Antlaşması

| C) Londra Antlaşması

] D) Petrograt Antlaşması

| E) İstanbul Antlaşması

I. ödünç Verme ve Kiralama Yasası’nın kabul edil
mesi

II. Varlık Vergisi’nin kabul edilmesi

III. Millî Korunma Kanunu’nun kabul edilmesi

IV. Toprak Mahsulleri Vergisi’nin kabul edilmesi

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri II. Dünya Sa- 
vaşı’nda yaşanan ekonomik sorunlara karşı Türki
ye’nin aldığı tedbirler kapsamındadır?

A) I ve IV B) II ve III C) I, II ve III

D) II, III ve IV E) i, II, III ve IV

0 Diğer sayfaya geçiniz.
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27. Türkiye’de çok partili hayat 1945’de “Millî Kalkınma ;
Partisi”nin kurulması ile başlamış, ilk çok partili se- i'
çim 1946’da yapılmıştır. CHP’nin 1923 -  1950 yılları j
arasındaki iktidarı Demokrat Partinin 1950 seçimlerini jj
kazanması ile sona ermiştir. jj

Demokrat Partinin siyasi gelişim süreciyle ilgili ola- [
rak; "

I. Müstakil Grup,

II. Dörtlü Takrir, \

III. Tahkikat Komisyonu î

kavramlarından hangileri gösterilebilir? jj.

A) YalnızI B) Yalnız II C) I ve II |

D) II ve III E) I, II ve III f

28. Türkiye’nin kuzeydoğusundan, güneybatısına doğ- %
ru hareket eden bir gözlemci aşağıda verilenlerden 
hangisinin değiştiğini gözlemleyemez?

A) Yıl boyunca güneş ışınlarının daha büyük açılarla 
geldiğini

B) Yıl boyunca gölge boyunun kısaldığını

C) Yıl boyunca çizgisel hız arttığını

D) Yıl boyunca gece ve gündüz arasındaki zaman far
kının azaldığını

E) Yıl boyunca yerel saatin daha geri olduğunu

29. Set gölleri; akarsu, koy ve körfezlerin doğal veya be
şeri faaliyet sonucunda kapanması ile oluşurlar.

Aşağıda verilen set göllerinden hangisi doğal fak
törler ile oluşmuştur?

A) Oymapınar B) Deriner C) Sera

D) Hirfanlı E) Karakaya

30. Türkiye’nin mutlak konumuna bağlı olarak buzullar çok 
etkili olmamıştır. Fakat göreceli konumuna bağlı olarak 
yükseltinin 2200 - 2300 metrenin üstünde olduğu yer
lerde buzulların daha çok etkili olduğu söylenebilir.

Buna göre, aşağıda verilen dağlardan hangisinin 
üzerinde buzul şekilleri görülmez?

A) Kaz dağları

B) Mescit dağları

C) Aladağlar

D) Kaçkar dağları

E) Süphan dağı

31. Aşağıda Türkiye’deki akarsuların genel özelliklerinden 
bazıları verilmiştir.

I. Boylarının kısa olması

II. Rejimlerinin düzensiz olması

III. Denge profilinden uzak olması

Buna göre, Türkiye’de akarsular üzerinde taşıma
cılık yapılamamasının nedenleri arasında yukarıda 
verilenlerden hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

| D) I ve II E) II ve III

32. Mutlak nem, havadaki var olan nem miktarıdır. Sıcak
lıkla doğru orantılı, buharlaşma miktarının çok olduğu 
yerlerde fazladır.

Buna göre haritada numaralarla gösterilen yerlerin 
hangisinde yıl boyunca mutlak nem en fazladır?

A) 1 B) II C) III D) IV E) V
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33.
I. Yağış rejimi

II. Yağış miktarı

III. Denizeliiğin etki alanı

IV. Bağıl nem miktarı

V. Oluşumuna göre yağış tipi

Dağların kıyıya göre uzanışlarının farklı olması Ege 
ve Karadeniz kıyılarının yukarıdakilerden hangisi 
bakımından farklı olmasında etkili olmamıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

34. Aşağıda verilen ağaç türlerinden hangisi Türkiye 
ormanları içerisinde daha geniş bir yayılım göste
rir?

A) Datça Hurması

B) Sığla ağacı

C) Kızılçam

D) Kasnak meşesi

E) Kazdağı Göknarı

35.

I. Genellikle küçük ve az nüfuslu olması,

II. Su kaynaklarına yakın olması,

-III. Genel olarak toplu yerleşm eler olması 

Yukarıda verilenlerden hangileri köyaltı yerleşme
leri için doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II c ) Yalnız 111

D) I ve II E )11 ve 111

36. Türkiye’de periyodik nüfus sayımlarına aşağıda ve
rilen tarihlerden hangisinde başlanmıştır?

A) 1923 B) 1927 C )1935

D) 2007 E) 2010

f 37. Aşağıdaki haritada tenha nüfuslu alanlar gösterilmiştir.

Yukarıdaki haritada verilen yerlerden hangisinin 
tenha nüfuslu olması farklı bir gerekçeyle açıkla
nır?

A) I B) Il C) İM D) IV E) V

38. Orta ve Güney Anadolu’da daha çok kuraklığa daya- 
nakli tarım ürünleri yetiştirilir. Ancak son yıllarda bu 
bölgelerde tarımsal çeşitlilik ve verimde bir artış gö
rülmektedir.

Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisini daha 
çok etkili olduğu söylenebilir?

A) Makine kullanımının artması

B) Otlak ve mera alanlarının tarıma açılması

C) Organik gübre kullanımının artması

D) Çiftçinin eğitilmesi

E) Sulama olanaklarının gelişmesi

Diğer sayfaya geçiniz.
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39. Aşağıdaki grafikte Türkiye’de 2019 yılında bir tarım 
ürününü en fazla üreten beş İlin üretimdeki payları 
gösterilmiştir.

Denizli

Manisa

Adıyaman

Uşak

Samsun

10
-%

15 20 25

Üretim oranlan verilen bu tarım ürünü aşağıdaki- 
lerden hangisi olabilir?

A) Üzüm B) Zeytin C) Tütün
D) Pamuk E) İncir

40. Aşağıdakilerden hangisinde verilen illerin Türki
ye’de bal üretiminde payı daha fazladır?

A) Ordu, Muğla, Adana

B) Bingöl, Trabzon, Aydın

C) Hakkari, Rize, Mersin

D) Antalya, Bitlis, Balıkesir

E) Sivas, Muş, Bolu

42. Türkiye’de aşağıda verilen sanayi tesislerinden 
hangisinin kıyı bölgelere kurulması ham maddeye 
yakın olma ilişkisi ile açıklanır?

A) Demlr-çelik

B) Cam

C) Petrokimya

D) Nükleer

E) Otomotiv

43. Türkiye, Dünya’da en çok turist çeken ülkelerden bi
ridir. Türkiye’ye en çok turist gönderen ilk 5 ülkenin 
gönderdiği turist sayısı iki milyonun üzerindedir.

Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi Türki
ye’ye en çok turist gönderen ilk 5 ülkeden biri de
ğildir?

A) Bulgaristan

B) İngiltere

C) Rusya

D) Almanya

E) Çin

44. Türkiye’nin herhangi bir yılına ait dış satım ve dış 
aliminin aylara göre dağılımını gösteren bir grafik
ten;

I. dış ticaret hacmi toplamına,

II. dış ticaret açığının olup-olmamasına,

III. dış ticaret fazlasının olup-olmamasına 

verilerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) II ve III E) I, II ve III

41. Türkiye’de linyit rezervleri oldukça fazla ve yaygındır.

Aşağıdakilerden hangisi önemli linyit rezerv bölge
leri arasında yer almaz?

A) Tunçbilek B) Soma

D) Yatağan

C) Seydişehir

E) Tavşanlı

45. Aşağıda verilen limanlardan hangisi demir yolu ile 
iç bölgelere bağlanır?

A) Trabzon limanı

B) Çanakkale limanı

C) Zonguldak limanı

D) Antalya limanı

E) Bursa limanı

< É > -
Diğer sayfaya geçiniz.



C-ö*.
(CP22 / Genel Yetenek Genel Kültür

Deneme Sınavı -  3

46. Tüzel kişilerde kişilik, kanununda gösterilen şekilde 
kurulduğu anda başlar. Kanunda tüzel kişiliğin başlan
gıcını belirleyen birtakım sistemlere yer verilmiştir 
Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişilerde başlangıç 
anını tespit eden sistemlerden biri değildir?

A) Serbest kuruluş sistemi

B) İzin sistemi

C) Tescil sistemi

D) Valilik onaylı sistem

E) İzin + tescil sistemi

47. Aşağıdakilerden hangisi hâkimin somut olaya uy
gulayabilmek için kendi takdir yetkisini kullandığı 
boşluktur?

A) Hukuk boşluğu

B) Kural içi boşluk

C) Kural dışı hukuk boşluğu

D) Gerçek kanun boşluğu

E) Gerçek olmayan kanun boşluğu

48. Aşağıdakilerden hangisi anayasada kabul edilen 
seçim ilkelerinden biri değildir?

A) Genel oy

B) Eşit oy

C) Çift dereceli seçim

D) Gizli oy

E) Açlık sayım ve döküm

49. Aşağıdakilerden hangisi aktif statü haklarından 

değildir?

A) Dilekçe hakkı

B) Mal bildirimi

C) Grev hakkı

D) Seçme hakkı

E) Vergi ödevi

I 50. Milletvekili genel seçimlerinde bir bölgeden kaç
I milletvekili çıkarılacağına aşağıdaki makamlardan
| hangisi karar verir?

S A) TBMM

! B) Danıştay

C) Siyasi partiler 

| D) Yargıtay

| E) Yüksek Seçim Kurulu

51. Aşağıdakilerden hangisi milletvekillerinin meclis 
çatısı altında söylediği sözlerden ve kullandığı oy
lardan dolayı hiçbir zaman sorumlu tutulamayaca
ğını ifade eden ilkedir?

A) Yasama dokunulmazlığı

B) Yasama yetkisinin genelliği

C) Yasama yetkisinin tekelliği

D) Yasama sorumsuzluğu

E) Yasama yetkisinin asliliği

52. 1982 Anayasasfna göre, Cumhurbaşkanlığı karar
namesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan
lıştır?

A) TBMM’de alınan bir yetki kanunuyla, Cumhurbaş
kanı yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhur
başkanlığı kararnamesi çıkarabilir.

B) Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi 
öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararna
mesi çıkarılamaz.

C) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda 
farklı hükümler bulunması durumunda kanun hü
kümleri uygulanır.

D) TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması duru
munda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz 
hâle gelir.

E) Anayasada yer alan temel hak ve ödevlerden sa
dece sosyal ve ekonomik haklar Cumhurbaşkanlı
ğı kararnamesi ile düzenlenir.

© Diğer sayfaya geçiniz.
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flfl. 1ona AıiHVHHrttti'nH gön», Gıımlıııı başkanı İninim* 
dan (kul kademe yöneticilerinin alaıımam ve uöıav* 
lorlım »on verilmesine İligMn usul ve esaslar aşaftı« 
daklleıtlen hangisi tarafından dOrenlenlr?

A) Kamın 

H) Iglll/OK 

O) Yörmlmellk

0) Gumhıııhnşkanlıüı kaıamamasl 

['•) Cumhurbaşkanı kurarı

54, İllerin kurulması aşaftıdakl İşlemlerin hangisiyle 
olur?

A) İl İdare kurulu kararıyla

B) Kanunla

C) Cumhurbaşkanlığı knrnrnnrn«nlylf»

D) İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı ynrdımoını vo 
Cumhurbaşkanı tarafından İmzalanan rnOşlorok 
kararnamoyla

C) İçişleri Bakanlığı kararıyla

H7. Aşağıdakllaıdeıı hangini NATO Genel sekreteridir?

A) »İnim UloIlHiılmro 

II) İlan Kl-moorı 

0) Nloola Mnrko/y 

0) Afiüttln Markal 

I ) nirnllrl Mwlvwl«v

80. İslam Konferansı Teşkllatı'nın merkezi aşağıdaki 
şehirlerden hangisidir?

A) Cidde D) Knlılre C) Şam

D) İstanbul E) Mokko

00. Aşağıdakllorden hangisi İlk kadın Türk diplomatı* 
mııdır?

A) Snflyo Ali

D) Süreyya Ağaoğlu

C) Adil» Ayda

D) Tannu Çiller

E) 8ablhtı Gökçen

00. Avrupa İnsan Hakları 8ttzleşme»l hangi yıl İmzalan
mıştır?

A) 1048 0) 1080 C)10fi3

D) 1OB0 H) 1000

50, 2010 Dünya Rafllng Şampiyonası 0-13 Haziran ta
rihleri arasında aşağıdaki şohlrlerlmlzden hangi
sinde yapılmıştır?

A) Artvin D) Antnlyn C) Tljncoll

D) Erzincan E) Muğla

00. 02. Osoar (2020) ödülleri (Akademi ödüllorl) töro- 
ninde onjyl yönetmen ödülü aşaflıdakllerten han
gisine verilmiştir?

A) Bono Joon l lo 

t3) Bam Monden

C) Mnrtln Baoraoao

D) Toclci Phllllpo

E) Ouentln Tnrantlno

c k > - __„________TEsralnl,
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



GEMEl yETEMEK ÇÖZÜMLERİ

Verilen parçada geçen “ ...‘Etzel’ adıyla geçmektedir.” İfa
desindeki “geçmek" sözcüğü cümlede mecaz anlamıyla 
kullanılmıştır. “AvrupalI milletler, Nibelungen Destanı” so
mut anlamlı sözcüklerdir. Parçanın genelinde bilgi verildiği 
için nesnellik ön planda tutulmuştur. Parçada kişileştirme 
yapılmamıştır. Verilen parçada ikileme olarak kullanılan 
öbek yoktur.

Cevap C

IV numaralı cümlede geçen “ ...peribacaları, turistleri hu
zur içinde seyreder.” ifadesinde peribacaları kişileştiril- 
miştir yani insana ait özellik başka bir varlığa aktanlmıştır.

I, II, III ve V numaralı deyimler ile ilgili olarak kendinden 
önce verilen açıklamaları doğrudur. IV numarada verilen 
"yüzünün derisi kalın" deyimi “utanması, arlanması olma
yan, sıkılma duygusu kalmamış” anlamını karşılar. Parça
da ise “karşısındakini utanacak duruma düşürenler” için 
anlamında kullanıldığı belirtilmiştir, dolayısıyla deyimle 
verilen açıklaması birbiriyie uyuşmamaktadır.

Cevap D

5. A seçeneğinde verilen ifade yanlıştır. Çünkü I. cümlede 
medreselerin nerede kurulduğu değil, Selçuklulann, med
reselerin kurulup yaygınlaşması için hizmet ettiklerine vur
gu yapılmıştır.

Cevap A

Cevap D

6. Cümlede verilen “her şehrin değerine aynı gözle bak
maktır” yargısında, insanların ilişkilerinde olaylara aynı 
pencereden bakmalan gerektiği yani bakış açısının önemi 
vurgulanmıştır.

Cevap B

ilgili cümlede geçen “cehennem ateşi” öbeğiyle anlatıl
mak istenen “Yapılan işin zor ve riskli olması”dır. Cümle
de geçen yazı işleri müdürü, bu zor ve riskli işi yapmaya, 
sonlandırmaya ve kolaylaştırmaya çalışıyor. Yani cümlede 
geçen cehennem ateşini bir kova su ile söndürme gayreti 
içinde bulunuyor.

Cevap A

7. Verilen cümlede sözü edilen sanatkârın yazdığı, eseri
nin nitelikleri dikkate alındığında, cümlede boş bırakılan 
yerlere anlam bakımından en uygun olanı C seçeneğinde 
verilmiştir.

Cevap C

CD Diğer sayfaya geçiniz.



8. E seçeneğindeki cümlede verilen “yanlışlıkların" sözcüğü | 11.
yapı bakımından türemiş yapılı bir sözcüktür. Sözcük “ya- j 
mİ-” kökünden türetilirken “ı” ünlüsü düşmüş ve sözcük j 
“yanlış” şeklini almıştır.

Cevap E

KPSS / Genel Yetenek Genel Kültür

9. Ekin işlevi ile kastedilen ekin yapım eki veya çekim eki 
olmasıdır. Buna göre altı çizili sözcüklere baktığımızda 
“yönet-mek” fiilinin “yönetim” ismine dönüştüğünü; “yap
mak” fiilinin “yapım” ismine dönüştüğünü; “ulaş-mak” 
fiilinin “ulaşım” ismine dönüştüğünü; “kıvır-mak” fiilinin 
“kıvnm” ismine dönüştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu 
eklerin hepsi eklendiği sözcüğü türetmiştir, fiilden isim 
yapım ekidir.

E seçeneğindeki “ insanım” sözcüğü, “ insan” ismine “-ım” 
f birinci tekil şahıs iyelik eki gelerek aitlik belirtmiştir. Söz

cüğün anlamını değiştirmemiştir. Yani çekim ekidir.

Cevap E

10. I, III, IV ve V numaralı cümleler ayraç içinde verilenlere 
örnektir.

II numaralı cümle girişik birleşik bir cümledir. Girişik birle
şik cümlenin özelliği; yan cümlesi olan ve fiilimsi ile yapılan 
aynı zamanda tek yüklemden oluşan cümlelerdir. “Olmay
- ıp, al - an” sözcükleri fiilimsi eki alarak yan cümle gö
revini üstlenmiştir ve cümlede tek yüklem bulunmaktadır.

Cümle bağımlı sıralı cümle değildir.

Cevap B

A seçeneğindeki cümlede geçen “izalasyonu” sözcü
ğünün yazımı yanlıştır. Bu sözcük “ izolasyonu” şeklinde 
yazılmalıdır. B seçeneğindeki cümlede geçen “oltutaşf 
sözcüğünün yazımı yanlıştır. Bu sözcük “Oltu taşı” şek
linde ayrı yazılır. C seçeneğindeki cümlede geçen “keşif 
edilmiştir” öbeğinin yazımı yanlıştır. Bu sözcük “keşfe
dilmiştir” şeklinde bitişik yazılmalıdır. E seçeneğindeki 
cümlede geçen “bir kaçı” sözcüğün yazımı yanlıştır. Bu 
sözcük “birkaçı” şeklinde bitişik yazılmalıdır.

Cevap D

Deneme Sınavı -  3

12. II, III, IV ve V numaralı cümlelerde noktalama yanlışı yapıl
mamıştır. I numaralı cümlede “nota vererek” öbeğinden 
sonra kullanılan virgül yanlıştır. Zarf-fiil eklerinden sonra 
noktalama işareti kullanılmaz sadece cümlede birden faz
la zarf-fiil ekinin bulunduğu durumlarda ilk zarf-fiil ekinden 
sonra kullanılabilir.

Cevap A

13. I, II, III ve V numaralı cümlelerde anlatım bozukluğu yok
tur. IV numaralı cümle sıralı-bağlı bir cümledir ve bu cüm
lenin ikinci yargısında öge eksikliği bulunmaktadır. İkinci 
cümlenin önüne “Yukan Kızılırmak’ta” öbeği getirildiği 
zaman cümledeki “dolaylı tümleç" eksikliğinden kaynak
lanan anlatım bozukluğu giderilmiş olur.

Cevap D

14. I numaralı sözcük bağlaçtır. II numaralı sözcük edattır. III 
numaralı sözcük zarftır çünkü kendinden sonra gelen sıfa
tı derecelendirmiştir ve böyle zarflara üstünlük zarfı denir.
IV numaralı sözcük de bağlaçtır.

Cevap A

G >
Diğer sayfaya geçiniz.



i. A seçeneğindeki cümiede geçen altı çizili öbek belirtili j 18.
isim tamlamasıdır. B seçeneğindeki cümlede geçen altı I
çizili öbek zincirleme isim tamlamasıdır. C seçeneğindeki s
cümlede geçen altı çizili öbek belirtili isim tamlamasıdır. E |
seçeneğindeki cümtede geçen altı çizili öbek belirtili İsim İ
tamlamasıdır. Bu seçeneklerdeki altı çizili sözcükler isim 
tamlamasıdır. D seçeneğindeki cümlede geçen altı çizili 
öbek ise niteleme sıfatı ile yapılmış sıfat tamlamasıdır.

Cevap D

KPSS / Genel Yetenek Genel Kültür '

I, III, IV ve V numaralı cümlelerin yüklemlerinde “et-, eyle-, 
kıl-, ol-” ’yardımcı fiilleri kullanılmamıştır. II numaralı cüm
lenin yüklemi “etkili olmuştur” öbeğinden oluşun Bu öbek 
“et-” yardımcı fiili ile kurulmuş birleşik bir eylemdir.

Cevap B

B, C, D ve E seçeneklerinde verilen “kuruldu, seçildi, ka
bul edildi, katıldı” sözcükleri yüklem olarak kullanılmıştır. 
Bu yüklemler edilgen çatı özelliği veren “-I-” ekini almıştır. 
Yüklem olarak kullanılan bu sözcüklere “Kim?, Ne?” so
rulan sorulduğu zaman cevap olarak alınan sözcük veya 
öbeklerin sözde özne görevinde olduğu anlaşılır; dolayı
sıyla bu cümleler edilgen çatı özelliği gösterir. A seçene
ğinde verilen cümlenin yüklemi “hazırladı” sözcüğüdür. 
Bu yükleme “Kim?” sorusu yöneltildiği zaman gerçek 
özne alınır, sözde özne olmadığı için ve yüklem olarak 
kullanılan sözcükte “-l,-n” ekleri olmadığı için bu cümle 
etken çatı özelliği gösterir.

Cevap A

Numaralı cümlelerin her ikisinde de verilen yargının ke
sin olduğu görülür. Birinci cümlede herhangi bir yoruma 
yer verilmediğinden A seçeneğinde verilen ifade olmaz; 
iki cümlede de yargı kesin olduğu için derecelendirme 
yapılamaz, dolayısıyla B seçeneği elenir. İki cümlede de 
verilenler Ahmet Haşim’e ait olarak verildiği için C ve E 
seçenekleri elenir. İkinci cümlede geçen “Ahmet Haşim’in 
dediği gibi” ifadesi örnek gösterilen kişinin düşüncelerinin 
doğru görüldüğünü bildirmek için söylenmiştir. Dolayısıyla 
Ahmet Haşim’in düşüncesine katılma anlamı vardır.

Cevap D

Deneme Sınavı -  3
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\ 19. Numaralı sözler “Devşirme Kanunu’na göre görevli me
murlarca /  8-20 yaşları arasında kırk haneden bir kişinin 
alındığı /  tek çocuklu ailelerin çocuklarının alınmadığı /  aile 
şecerelerine dikkat edilerek alınan bu çocuklarla ilgili /  her 
türlü bilgi defterlere kaydedilip ihtiyaç oranında devşirme 
yapılırdı.” şeklinde sıralandığında anlamlı ve kurallı bir 
cümle oluşturulur. (III - I - II - IV - V)

Cevap C

20. Parçada verilen “Saat Kulesi, Kordon boyu, üst üste yı
ğılmış beton yapılar...” ifade betimleyici öğelerin kul
lanıldığını gösterir. “Aynldık. Fakat başka şehirlere, yeni 
dünyalara doğru dümen kırdığım uzun ve sonu gelmeyen 
yolculukta beni hiçbir zaman yalnız bırakmadın.” ifadesi 
sözcüklerin duygusal anlamından yararlanıldığını gösterir. 
“Alaca karanlıkta yüzün ışıdı.” ifadesi İzmir’in insana ait bir 
özellikle anlatıldığını yani kişileştirme yapıldığını gösterir. 
“Ey ay yüzlüm!” ifadesi hitaplardan yararlanıldığını göste
rir. Parçada tanımlama yapılmamıştır.

Cevap B

<*> Diğer sayfaya geçiniz.
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21. Verilen parçanın son cümlesinde, ilk cümlede söylenen 
yargının uygun olduğu bir sanatkârdan söz ediliyor. Do
layısıyla boş bırakılan yere, böyle bir yazan İfade eden 
bir cümle getirilmesi şarttır. Bu cümle de A seçeneğinde 
verilen “Bu söz o eleştirmenimize çok uyuyor.” cümlesi 
olmalıdır.

Cevap A

22. Gerekçe, bahsedilen bir eylemin gerçekleşme nedenini 
içeren ifadelerdir. Yani bir eylemin, olayın veya durumun 
gerçekleşmesi için cümle İçinde geçerli bir neden belirtil
mektedir. Neden-sonuç ve amaç-sonuç cümleleri, gerek
çeli yargılara örnek gösterilebilir. I. cümlede miri arazi top- 
raklannda yaşayan halkın tasarruf haklannın olmamasının 
nedeni (gerekçesi) bu topraklann vergilerinin devletin 
görevlendirdiği kişi veya kurumlara verilmesidir. V. cüm
lede “gülbank"ın vazgeçilmezler arasında bulunmasının 
nedeni (gerekçesi) belirli zamanlarda ve belirli yerlerde 
okunmasıdır.

Cevap C

25. Parçada verilen “Irak, Kuveyt’in OsmanlI Devleti Döne- 
ml’nde Basra vilayetine bağlı bir kaza olduğunu dolayısıy
la da buranın kendilerine bağlı olması gerektiği iddiasını 
öne sürmekteydi.” ifadesinden A seçeneğine; “ ...sekiz 
yıl süren savaş sebebiyle büyük ölçüde borçlanmıştı, 
ifadesinden B seçeneğine; “ ...Irak’a geniş kapsamlı am
bargo uygulanmasını...” ifadesinden C seçeneğine, ...2 

[ Ağustos 1990 günü Kuveyt’i işgal etti." ifadesinden D se-
| çeneğine ulaşılabilir. E seçeneğindeki ifade ile ilgili olarak
| parçada bir bilgi yoktur.

I Cevap E
\
i

26. Irak’ın, Kuveyt’i kendilerine bağlanmasının gerekçesi; 
Kuveyt’in daha önceden Basra vilayetine bağlı bir kaza 
olduğunu belirtmesidir. “Borçlarını ödeyebilmek, askerî 
yönden yeniden güçlenebilmek için Batılı ülkelerden ve 
Körfez ülkelerinden kredi talebinde bulundu.” bu cüm
leden B seçeneğine ulaşılır. IV. cümledeki “öne sürmek” 
öbeği deyimdir. VI. cümlede geçen “çekilmesi, kullanaca
ğı” İfadeleri fiilimsi eki alarak yan cümle olmuştur. V. cüm
lede ön yargıya yer verilmemiştir.

Cevap D

27.

23.

24.

Verilen cümlede geçen “tamamı bitkilerden üretilen bu 
ilaç” öbeğinden ilacın bütünüyle doğal malzemelerden 
üretildiği anlaşılmaktadır.

Cevap B

II. cümlede, biyokütlenin canlı kalıntılanndan enerji elde 
edilmesi olarak verilmiş ve I. cümlede de II. cümlede be
lirtilen genelleme, özele indirgenip biyokütle enerjisi elde 
edilen kaynaklar sıralanmıştır. Bu iki cümle yer değiştirdi
ğinde genellik-özellik ilişkisi kurulur ve parça anlamlı bir 
bütün hâline gelir.

Cevap D

K L M N 0 ö p

A /// 2

B /// /// /// /// c< /// /// 1

C /// /// m /// /// /// /// 0

D /// 3
E /// /// /// /// /// 1

Yukandaki tablo dikkatle İncelenirse Öykü’nün E seçene
ğini işaretleyemeyeceği görülür.

Cevap D

28. Tablodan anlaşılacağı üzere Nalan A ve D seçeneğinden 
başka herhangi bir seçeneği işaretleyemez.

Cevap E

C D
Diğer sayfaya geçiniz.
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29. K L M N 0 Ö P

A /// /// o< /// /// o< /// 2

B /// /// /// /// o< /// /// 1

C // // // // // // // 0

D cK c< /// o< /// /// /// 3

E // // // // // // C< 1

Tabloya göre Kerem, D seçeneğini işaretlediği zaman Na- 
lan, A seçeneğini işaretleyemez.

Cevap C

32. (0.6 f  
(0,3):

, (0.2f  
'3 (0.1)2

0,36 | 0,008
0,027

0,360

0,01
0,008

0,027

360 8
27 10

40 4
3 5

0,010 

15 
' 100 
15 

100

(0,15)

(0,15)

(0,15)

[(5) (3)
212 J6 _

~  yi>  ' 1 0 0

= 2,12 bulunur.
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Cevap A

30. K L M N 0 ö p

A /// /// /// /// o< 2

B // // II II o< II II 1

C // / / II II // II II 0

D // o< /// o< II 3

E c< II // II II II II 1

Pamir’in A seçeneğini işaretlediği durumda tabloya göre 
soru kökünde verilen kişilerden D seçeneğini işaretleyebi
lecek tek kişi Öykü’dür.

Cevap C

33.
V l6 8 + y Î4 -V ¥  V168+V42

VÎ8 VT8

_ V42(V4 + 4 T )
VÎ8 

_ V42-0 
0^2

¡42 
“ V 2
= V21 bulunur.

Cevap C

31.

5̂
4

_5___ 5_
1 5  4 6
2 3 İŞ)__(?L

"  j ____ !
3 4

(4) (3)

_5_
_ 12 

_1_
12 

__5_ Jİ2 
12' 1 

= 5 bulunur.

Cevap B

34.

73

B

71

75

-1

75

-1

A = 7 5 (-1 )  + 73 

A = -2  seçilebilir.

B = 7 5 (-1 )  + 71
A

B = -4  seçilebilir.

A3 + B2 = (—2)3 + (—4)2 = -8  + 16 = 8 

olduğundan 75 ile bölümünden kalan 8 olur.

Cevap A

O Diğer sayfaya geçiniz.
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35. a • b > 0 olduğundan a ve b aynı İşaretli, b • c < 0 oldu
ğundan b ve c zıt İşaretli, c • d > 0 olduğundan c ve d aynı
İşaretlidir.

O hâlde a > 0 ise b > 0, o < 0 ve d < O'dır. 

a < 0 İse b < 0, c > 0 ve d > O’dır.

I. a ve c zıt İşaretli olduğundan a • c < 0 İfadesi dalma 
doğrudur.

II. b ve d zıt İşaretli olduğundan b • d < 0 ifadesi dalma 
doğrudur.

III. a>0 , b > 0 v e d < 0  İken a ■ b ■ d < 0 olur.

Cevap D

36. a • b + c ifadesinin tek olduğu durumlar aşağıdaki gibidir.

a b c
1. durum: Tek Tek Çift
2. durum: Tek Çift Tek
3. durum: Çift Tek Tek
4. durum: Çift Çift Tek

37. V 3 *= 4 y+1=>3? = 22y+2 

^16* = 9 y -1~ 3 2y-2 = 2 l i

~2 2y + 2 
2y -  2 _ 4x 

3

f ~  = (2y + 2)(2y-2)

^ 4 ( y 2- ı )

> x = V^iy2— i) bulunur.

Cevap D

I. Dört durumda da a • b • c çarpımı çift sayıdır.

II. a + b’nin tek olduğu durumlar 2 ve 3. durumlardır. Bu 
durumların her ikisinde de c tektir.

III. b + c’nin çift olduğu tek durum olan 3. durumda a 
çifttir.

Cevap E

Deneme Sınavı -  3

38. rı tane
100,......... 000

53
9........... 9947

n tane

olduğundan n -  2 tane:

(n -  2) ■ 9 + 4 + 7 = 65
(n -2 )-9  = 5 4 « *n -2  = 6=>n = 8 bulunur. 

Cevap A

39. 3AA = 5 • (AB) + A

300 +10A + A  = 50A + 5B + A
300 = 40A + 5B olur.

A = 7 ve B = 4 için eşitlik sağlanır. A + B = 11 bulunur. 

Cevap D

f
40.

x2- 4
2

Vl8
V x (x  +  2 ) +  V2^(x +  2 ) 2

(x -2 )(x  + 2) = ^ / F

2
(V ^-V ^)Î3 ^e W 2 İ.{x -K 2 ) 3-Î2

= 2 ' f x -2 ' Î 2  

5V? = 2Vx

X =  -
52-2
2

Cevap D

2 = ~ 2  bulunur.

O
Diğer sayfaya geçiniz.
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41. x + 1 3 X +1 3 . x + 1 - 3— — — = -7 ya d a -------   —
x X X x x

x =  2 ya da x =  - 4  olur.

Mutlak değer negatif olmayacağından x = 2'dir.

co I>>CM X= — => 2 y -3 _ 2
y y y y

2y- 3  2 J
—i----- = — ya da 2 y - 3  _ - 2— — ya ua "" " —y y  y y
2y = 5 ya da 2y -  3 = -2

y = . y = olur.

42.

5 1x .y = 2 ~  = 5 ya da x-y = 2-ğ- = 1 olur. Buradan

5 + 1 = 6  bulunur.

Cevap D

I. İkî küme birbirlerinin alt kümesi ise birbirine eşittir.

II. A u B = B olabilmesi için A, B’nin alt kümesi olmalıdır.

III. A nB  = 0 veBnC = 0 iken A n C ^  0  olabilir, örneğin 
A = {1, 2, 3}, B = {4, 5, 6}, C = {1, 2, 7} kümeleri için 
A n C *  0 ’dir.

44. 0 - 4  saat arası bırakılan araç sayısı 6x ise, 4 - 8  saat 
arası bırakılan araç sayısı 2x. 8 saatten fazla bırakılan araç 
sayısı 3x’tlr.

5 • 6x + 8 • 2x + 10 • 3x = 1140 

76x = 1140 

x = 15 olur.

O hâlde 4 - 8  saat arası bırakılan araç sayısı 2x = 30’dur. 

Cevap C
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45. Aysun Hanım’ın sınıfında 4x öğrenci varsa, Büşra Ha- 
nım’ın sınıfında 3x öğrenci vardır. Aysun Hanım y yaşın
da ise Büşra Hanım y + 31 yaşındadır. Aysun Hanım ve 
öğrencilerinin yaşlan toplamı 2 * 9 + (4x -  2) • 8 + y iken

Büşra Hanım ve öğrencilerinin yaşlan toplamı

1 -10 + (3x-1)-9 + y + 31’dir.

2-9 + (4x-2)-8 + y = 1  -10 + (3x-1)-9  + y  + 31

18 + 32x -  16 = 10 + 27x -  9 + 31

5x = 30

x = 6 olur.

O hâlde Aysun HanınVın sınıfındaki öğrenci sayısı 
4x = 24*tür.

Cevap D

Cevap C

43. (fof)(1) = f(f(1 ))’dir.

5x = 1 »  x = 4  =» f(1) = 2 ~  + 3 O o

- t  -  * = §  -  < $ ) - £ ♦ »

= -7^ -  bulunur. 25
Cevap D

46. A torbası için
4,5, 0.5,5 2 J
Yeşil Mavi

genel ortalamaya olan uzaklıklan ile top sayılan ters oran
tılı olduğundan yeşil topların sayısı 4x ise mavi toplann 
sayısı x’tir.

B torbası için

4.Ş 1,5 | 6( 1 J
Yeşil Mavi

olduğundan yeşil toplann sayısı 2y ise mavi toplann sayısı 
3y'dir.

4x + 2y = 46 4x + 2y = 46 

- 4 / x + 3y = 34 -4 x -1 2 y  = -136

—10y = —90 =* y = 9 olur.

Buradan 2y = 18 bulunur.

Cevap B

o Diğer sayfaya geçiniz.
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47. Bir gömleğin fiyatı 100x ise bir pantolonun fiyatı 125x’tir. 6 
gömlek için 6 • 100x = 600x öder.

Alışveriş kartına sahip olsaydı bir pantolon için 

125x -1 2 5  • = 1 20x öderdi.

6° ° X *le 120x = 5 Panto,on alabilirdi 
Cevap B

i Deneme Sınavı - 3
fc* - -:,t;....-----------------------------.

50. Çarpımlan 30 olan

(6.5.1.1 ) - | [ = 1 2

(5.3.2.1)~ 41 = 24

olmak üzere toplam 12 + 24 = 36 durum vardır, istenen
36 1 1olasılık —  = —  = —— bulunur.
6 6 36

Cevap D

51. İki ifadenin farklan alındığında 90’a kadar olan asal çar
panlar her ikisinde de ortak olduğundan birbirini götü
recektir. 991 sayısının içinde 90!’de olmayan asal çarpan 
sadece 97 var. O hâlde

Cevap D

48. Ayşe 120 metne yol aldığında Beren 40 metre yol almış
tır. Yani Ayşe’nin hızı, Beren’in hızının 3 katıdır. Ayşe’nin 
hızına 6V, Beren’in hızına 2V diyelim. Ayşe hızını yanya 
düşürürse 3V, Beren 2 kat artınrsa 2V + 2 • 2V = 6V olur. 
Yani Beren’in hızı Ayşe’nin hızının 2 katı olmuştur. O hâl
de Beren B’den C’ye ulaşmak için 80 metre yol aldığında 
Ayşe 40 metre yol alır. Yani D noktasına uzaklığı 45 — 40 
= 5 metre olur.

Cevap B

49. 15 = 3 -5  

17 = 1 -17

21 = 3 • 7 

35 = 5 • 7

olduğundan girilen sayılar 1, 3, 5, 7 ve 17’dir. Bu sayılar
dan iki tanesi çarpılarak 5 -1  = 5,3 • 17 = 51,5 • 17 = 85, 
7 - 17  = 119 olabilir. Ancak 105 olamaz.

Cevap D

52. Bütün dereceler 15’e bölünürse üretilen K ürünü sayısı 
11x, L ürünü sayısı 9x ve M ürünü sayısı 4x seçilebilir.

11xK ürünlerinin

p
L ürünlerinin 9x • — = 6x ’i,O

M ürünlerinin 4x - | -  = 3x’i satılmıştır. 1 tane K ürününden

50 -  20 = 30 TL, 1 tane L ürününden 40 -  30 = 10 TL ve
1 tane M ürününden 100 -  50 = 50 TL kâr edildiğinden

toplam kâr ~  • 30 + 6x • 10 +  3x • 50 = 375x ’tir.

M ürününden elde edilen kâr 150x olduğundan 

375x 150x ise

%100________ ?
? = %40 bulunur.

Cevap E

53. 11x • 30 + 9x • 10 + 4x • 50 = 3100

620x = 3100 

x = 5 olur.

Buradan satılan L ürünü sayısı 9x = 45 bulunur. 

Cevap D

CD-------------------------------- — — — ------------------------
Diğer sayfaya geçiniz.
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54. EKOK (10,20,50) = 100 olduğundan B kasasındaki bank
not türlerinin eşit değerde olması için 10 TL’lik 10x tane, 
20 TL’lik 5x tane, 50 TL’lik 2x banknot olsun. O hâlde 20 
TL’lik banknotlar her üç kasada da 5x tanedir. Bu bilgilerle 
tablo yapalım.

5 10 20 50 100

A 5x 5x 5x - -

B - 10x 5x 2x -

C - - 5x

A kasasındaki banknotların toplam değeri 5 • 5x = 25x 
olduğundan C kasasındaki 50 TL’lik banknotların değeri

50x
25x • 2 = 50x’tir. Yani C kasasında = x tane 50 TL’likoU
banknot vardır. B kasasındaki tüm banknotların değeri 

10 • 10x + 20 • 5x + 50 • 2x = 300x’tir.

300x
O hâlde C kasasındaki 100 TL'liklerin sayısı 100 = 3x

tanedir. A kasasındaki banknot sayısı 5x + 5x + 5x = 15x 
ve C kasasındaki banknot sayısı 5x + x + 3x = 9x’tir. Bu

radan 15*
9 *  

Cevap C

■■ —  bulunur.O

Elif
56. C kasasında y tane 50 TL’lik z tane 100 TL’lik banknot olsun. 

5x • 20 + y • 50 + z • 100 = 5000 

=»100x + 50y + 10Oz = 5000 

=* 2x + y + 2z = 100’dür.

Toplam banknot sayısı 72 olduğundan 

5x + y + z = 72’dir.

2x + y + 2z = 100 

- 2 /  5x + y + z = 72 

2x + y + 2z = 100 

-10x -  2 y -  2z = -144

v "*» , . , ' Deneme Sınavı -  3

-8x  -  y = -44  =» 8x + y = 44

y = 4 seçilirse x en çok 5 olur. 

Buradan 300x = 300 • 5 = 1500 TL bulunur.

Cevap B

5 5 . B kasasındaki banknotlann toplam değeri 

10 • 10x + 20 • 5x + 50 • 2x = 300x’tir.

Yani C kasasındaki banknotlann toplam değeri

2 • 300x = 600x’tir.

A kasasında 15x banknot olduğundan ve C kasasındaki
5banknot sayısına oranı — olduğundan C kasasında top

lam 12x banknot vardır. Toplam değerin 600x olabilmesi 
için 50 TL ve 100 TL’lik banknotlann toplam değeri

600x -  100x = 500x olmalıdır.

C kasasında toplam sayıları 12x — 5x = 7x olacak 
şekilde 4x tane 50 TL’lik ve 3x tane 100 TL’lik banknot 

4x
vardır. Buradan —  = 2 bulunur.2x
Cevap C

5 7 . 3|AD| = 2|DB| =» |AD| = 2k ve |DB| = 3k 

2|AC| = 5|AE| => |AC| = 5m ve |AE| = 2m’dlr. 

A

. . -  | . olduğundan DE II BC’dir.
| üb | | fco |

Kelebek benzerliğinden |DF| = 2x ve |FC| = 5x’tir.

a (fE c) = 30s ise a (d E f)=  12s ve a (a İd )  = 2 8 s olur.

Buradan a (a Bc )=  175s olur.

175s = 105 =» s = -§-’tir.5

a (fEc ) = 30s = 30 = 18 birimkare bulunur.
5

Cevap E

Diğer sayfaya geçiniz.



I

KPSS /  Genel yetenek Genel Kültür

58. OP çizilirse |OP| = 12 birim olur. |OA| = 6 birimdir.

birimdir.

Taralı alan = Jl • 122 6 • 643
6 2 

= 24 it-18V3

= 6(4ti- 3 ^ )  blrlmkare bulunur.

Denem# Sınavı -  3

60. C(a, b) olsun.

7 + a

£ ± ^ -= -1  -» b = - 5  olur.
2

A(7, 3) noktasının y = - x  doğrusuna göre simetriği 

D(-3, -7 )’dlr.
C(—1, -5) ve D(-3, -7) noktaları arasındaki uzaklık 

|CD| = y l ( - 1 - ( - 3 ) f  + ( - 5 - ( - 7 ) f

= V22 + 22

= 2 ^  birim bulunur.

Cevap B

Cevap C

A x G

Kesilen üçgenlerden birinin alanı ve dört üç-

x2 2gen olduğundan toplam alanları 4 ■ —  = 2x dir.

2x2 = 72 »  x2 = 36

o  x = 6’dır.

N M

6-Í2

36V2) 6

6

(36 V 2 J

L

6^2

K

G Q-f2 H

olduğundan taralı bölgenin alanı 108V ^+108 blrimka- 

redlr.

Cevap E

Diğer sayfaya geçiniz.
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1. Mete Han tarafından kurulan en büyük askerî birimin adı 
“tümen”dir. Soruda bulunan diğer seçeneklerin anlamları 
şu şekildedir:

Sü: Ordu.

Böri: Askerî birlik.
* Gem: Atın ağzının iki yanından takılan ve at kullanır

ken istikamet verilmesini sağlar at koşum aracı.

• Tabur: Bölükten büyük, alaydan küçük askerî birlik.

Cevap B

2. Sultan Alp Arslan ve Melik Şah’a vezirlik yapan Nizamül- 
müik tarafından yazılan ve hükümdarın taşıması gere
ken niteliklere de yer veren eserin adı “Siyasetname”dir. 
Pendname'yi Sebük Tigin, Risaletü’n Nushiyye’yif Yunus 
Emre, Kutadgu Bilig'l ise Yusuf Has Hacip yazmıştır.

Cevap A

4. İskân siyasetinin uygulanma sebepleri arasında; dev
let hayatını “millet sistemi”ne uygun olarak düzenlemek 
yoktur. Millet sistemi, Fatih Sultan Mehmet zamanında 
uygulanmıştır. Toplumun dinî cemaatler şeklinde, dinî ön
derlerinin başkanlığında teşkilatlandırılmasını sağlar. İs
kân siyasetinin bir diğer uygulanma sebebi ise aralarında 
kavgalar yaşanan aşiretleri birbirinden uzaklaştırmaktır.

Cevap B

Osmanlı Devieti’nin “Beylik Döneminde fetihlere katılan 
askerî unsurlar arasında “Bilad-ı Rum” bulunmaz. Bilad-ı 
Rum, Roma ve Bizans topraklan için kullanılan bir ifadedir.

Abdalan-ı Rum: Anadolu dervişleri

Baciyan-ı Rum: Anadolu kadınları

• Ahiyan-ı Rum: Anadolu esnafları

Gaziyan-ı Rum: Anadolu alpları

Cevap D

3. Arazi kayıtlarını tutan, menşur ve beratları hazırlayan “Di- 
van-ı Saltanat” üyesi “Pervanecidir. Soru seçeneklerinde 
bulunan üyelerin görev tanımları şu şekildedir:

*' • Arzilceyş - Askerî işlerden sorumludur.

• Müstevfi -  Mali işlerden sorumludur.

• Müşrif- İdari ve mali denetimden sorumludur.

• Naip -  Hükümdar vekilidir.

Cevap C

6. “Anadolu’nun kandilleri” olarak da nitelenen mutasavvıf
lar arasında Idris-i Bitlisi bulunmaz. İdris-i Bitlisi, ll.Bayezit 
ve Yavuz Sultan Selim zamanında yaşamış “Heşt Behişt” 
adlı eseriyle ünlü tarihçi, kazasker ve ilim kültür insanı
dır. Anadolu’nun kandilleri arasında Hacı Bayram-ı Veli de 
bulunur.

Cevap E

i

<İ> Diğer sayfaya geçiniz.
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7. Fatih CamlIsFnln etrafında sekiz yüksek ve “Tetlmme" de
nilen sekiz küçük medrese İle bir de sıbyan mektebinden 
oluşan, en yüksek dereceli medrese olarak da kabul edi
len eğitim kurumu “Sahn-ı Seman”dır (Semanlye).

Cevap D

Deneme Sınavı -  3

10.

8. Soruda belirtilen isimler “hat” sanatında eser vermişlerdir. 
AmasyalI Hamdullah’a, “Hattatlann Kıblesi” lakabı veril
miştir. II. Bayezit, AmasyalI Hamdullah’ın hokkasını tuta
cak kadar kendisine saygı göstermiştir.

Cevap A

1 1 .

Vezlriazamlık teklifini bazı şartlar öne sürerek kabul eden 
kişi Köprülü Fazıl Mustafa Paşa değil, Köprülü Mehmet 
Paşa’dır. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Salankamen Sava- 
şı’nda şehit olmuş Osmanlı sadrazamıdır.

Cevap C

Osmanlı Devleti, Fransa’nın Mısır’ı işgali üzerine İngiltere, 
Rusya ve Sicilyateyn Krallığı ile anlaşma yapmıştır. Os
manlI Devleti, yaptığı bu ittifak anlaşması ile infirad (yal
nızcılık) siyasetini terk ederek “denge siyaseti”ni uygula
mıştır.

Cevap B

İltizam sisteminin uygulanması, merkezî otoriteyi kuvvet
lendirmez aksine zayıflatır. İltizam, toprak vergi gelirlerini 
toplama ve ilgili birimi yönetme hakkının açık artırma usu
lü ile satışa çıkartılmasıdır. Bu uygulama hükümdar otori
tesini kuvvetlendirmez, aksine zayıflatır.

Cevap C

12.

O

Hendesehane, askerî matematik okulu olup Lale Devri’n- 
de değil, I. Mahmut zamanında açılmıştır. Hendesehane, 
Osmanlı Devleti’nin Batı tarzında oluşturduğu ilk eğitim 
kurumudur. Lale Devri’nde Batılılaşma hareketleri başla
mış ve çiçek aşısı yapılmıştır.

Cevap E

Diğer sayfaya geçiniz.
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13. İslam Teali Cemiyeti, Mondros Ateşkesi sonrasında kuru- |
lan “Yararlı Cemiyetler’’den değildir. İslam Teali Cemiyeti, jf
“Millî Varlığa Düşman Cemiyetler”dendlr. Cemiyet, Şey- J
hülislam Mustafa Sabri Efendi öncülüğünde müderrisler- |
ce kurulmuştur. Saltanat ve hilafete bağlılık göstermiştir. i

CevapB I

14. Madde ve himayenin reddine ilişkin olarak Erzurum ve Si
vas Kongrelerinde karar alınmıştır. Mandaterlik kesin ola
rak Sivas Kongresi’nde reddedilmiştir. Amasya Genelge
sinde manda ve himaye ile ilgili olarak karar alınmamıştır.

Cevap D

15. 24 Nisan önergesi’nde bulunan ilgili maddeye bakarak 
meclisin ulusal bağımsızlık fikrini benimsediği söylemek 
mümkün değildir. Yasama ve yürütme yetkilerinin meclise 
verilmesi “güçler biıiiği”ne uygundur. Yasama organı olan 
meclise, hükümet gücü olan yürütme yetkisinin verilmesi 
“Meclis Hükümeti Sistemi”ne uygundur. Meclis başkanı- 
nın, yasama ve yürütme makamlarının başı olması yetki
lerinin geniş olduğunu gösterir.

Cevap E

16. Sevr Antlaşması’nın görüşüldüğü Saltanat Şurasında ant
laşmayı reddeden devlet adamı “Topçu Tuğgenerali Rıza 
Paşa’’dır.

Cevap C

Deneme Sınavı -  3

17. Düyun-ı Umûmiye İdaresinin lağvedilmesi, Lozan Antlaş
masının hükümlerinden değildir. Lozan Antlaşması ile Dü- 
yun-ı Umûmiye İdaresinin ülke içindeki borç tahsilatındaki 
yetkisi sona ermiş ve kurum sınır dışı edilmiştir. Kurum, 
borçlara ilişkin müzakereleri 1928’e kadar sürdürmüştür.

Cevap A

18. İstiklal Marşı, millî marş olarak 1961 değil, 1982 Ana
yasasında tanımlanmıştır. İstiklal Marşı'nın nihai bestesi 
Zeki Üngör tarafından yazılmıştır. Mehmet Akif Ersoy, Millî 
Eğitim Bakanlığının marş için ayırdığı ödülü “Darülmesai” 
adındaki bir kuruma bağışlamıştır. Darülmesai, fakir kadın 
ve çocuklara meslek öğreten ve cepheye kıyafet yollayan 
vakıf.

Cevap E

Diğer sayfaya geçiniz.
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19. Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi Umum Kuvayımillîye Ko
mutanlığı görevinden alınması “Gediz Taarruzu” netice
sinde gerçekleşmiştir.

Cevap A

20. “Es/r Şehrin Insanlan” ve “Yorgun Savaşçı" adlı eserleriyle 
Kurtuluş Savaşı yıllannı anlatan Türk edebiyatçısı Kemal 
Tahir dir. Soru seçeneklerinde bulunan yazarların önemli 
eserleri şu şekildedir:

Attila İlhan: Kurtlar Sofrasıt Allah'ın Süngüleri

• Peyami Safa: Biz İnsanlar

• Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Yaban, Sodom ve Go- 
more

Falih Rıfkı Atay: Çankaya 

Cevap B

21. Lozan Antlaşmasına göre Osmanlı borçlannın lira ve 
frank üzerinden ödenmesi kararlaştırmıştır. İtilaf Devlet
lerimin borçlann sterlin ve altın üzerinden ödenmesi tek
lifleri reddedilmiştir.

Cevap D

22. Bozkurt - Lotus Davası’nda Türkiye’yi temsil eden devlet 
adamı Mahmut Esat Bey’dir. Davada, gösterdiği başa
rı sebebiyle kendisine soyadı olarak “Bozkurt” soy ismi 
verilmiştir.

Cevap D

[, , ........ •W*î........................................

23. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun’a göre; 
ülkemizde “ulusal bayram" olarak ilan edilen ve Türki
ye’nin içinde ve dışında devlet adına tören yapılması ka
bul edilen tek gün “Cumhuriyet Bayramadır. Soruda bulu
nan diğer seçenekler genel tatil günleridir.

Cevap A

24. Razgrat Olayı, inkılap hareketlerine tepki niteliği taşır du
rumlardan değildir. Razgrat Olayı, Bulgaristan’daki Türk 
mezarlığının yağmalanmasına İstanbul Üniversitesi öğ
rencilerinin tepki göstermesiyle yaşanmıştır. Bu olay üze
rine İstanbul’daki üniversite gençliği protesto eylemi yap
mış, Bulgar mezarlığına çelenk koyarak dağılmıştır.

Cevap E

25. Özellikleri verilen antlaşma Sykes - Pİcot Antlaşmasıdır. 
1916 yılında yapılan gizli antlaşma ile taraflann savaş son
rasında alacağı yerler belirlenmiştir.

Cevap A

26. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nda yaşanan ekonomik so
runlara karşı aldığı tedbirler arasında “ödünç Verme ve 
Kiralama Yasası’nın kabul edilmesi” bulunmaz, ödünç 
Verme ve Kiralama Yasası, Almanya’nın yayılmacı politi
kalarına karşı demokratik devletlere destek olmak ama
cıyla çıkartılmıştır (11 Mart 1941). Soruda bulunan diğer 
seçenekler II. Dünya Savaşı’nda yaşanan ekonomik so
runlara karşı Türkiye’nin aldığı tedbirler kapsamındadır.

Cevap D

< s >
Diğer sayfaya geçiniz.
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27. Müstakil Grup, Demokrat Partinin siyasi gelişim süreciyle 
ilgili değildir. Müstakil Grup, CHP içerisinde parti içi dene
timi sağlamak için kurulmuştur. Dörtlü Takrir; Celâl Bayar, 
Fuat Köprülü, Refik Koraltan ye Adnan Menderes tarafın
dan CHP’ye yönelik olarak hazırlanan bir soru önergesidir. 
Dörtlü Takrir’de “çok partili hayat ile meclis denetiminin 
sağlanması” ve de “tek dereceli seçim sistemine geçil
mesi” talep edilmiştir. Dörtlü Takrir hazırlayanlar Demok
rat Partiyi kurmuştur (7 Ocak 1946). Tahkikat Komisyonu, 
Demokrat Parti Dönemi’nde siyasi muhalefeti ve basın 
hayatını denetlemek için kurulmuştur (18 Nisan 1960).

Cevap D

Deneme Sınavı -  3

30. Kaz dağları, ortalama yükseltisi 1774 metre olan buzul 
dönemlerinde bile yükseltisi 2200 metrenin altında oldu
ğu için buzullaşmaya mağruz kalmamış buzul şekillerinin 
olmadığı bir dağdır.

Cevap A

28. Ekinoks tarihlerinde (21 Mart ve 23 Eylül) tüm dünyada 
gece ve gündüz süreleri eşittir. Bu tarihlerde hangi yönde 
gidilirse gidilsin gece-gündüz zaman farkı eşittir.

D seçeneğinde yıl boyunca dediği için yanlıştır.

Cevap D

31. Bir akarsu üzerinde taşımacılık yapılabilmesi için;

• akarsuyun denge profiline yaklaşmış,

• rejiminin düzenli,

akımın (debi) yüksek olması 

gerekli olan temel şartlardır.

Boylarının kısa veya uzun olması taşımacılığı etkilemez. 

Cevap E

29. Beşeri faaliyetler sonucunda oluşan set gölleri barajlardır. 
Doğal faktörler sonucunda oluşan set gölleri ise heyelan, 
alüvyal, lav ve kıyı set olarak gruplandırılır.

A, B, D ve E seçenekleri baraj göllerine örnektir. Fakat 
Sera gölü, oluşum bakımından heyelan set (Doğal) gölü
dür.

Cevap C

32. Mutlak nem, havadaki var olan nem miktarıdır. Sıcaklıkla 
doğru orantılı, buharlaşma miktannın çok olduğu yerlerde 
fazladır.

Akdeniz kıyılan sıcaklığın fazla buhariaşmanında fazla ol
duğu, buna bağlı olarak mutlak nemin (havadaki var olan 
nemin) yıl boyunca en fazla olduğu yerdir.

Cevap B

«■lumu m u m » ı w r ~ M  r i r rı -rrrT r n

Diğer sayfaya geçiniz.
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33. Ege’de dağlar kıyıya dik uzanırken Karadeniz’de paralel 
uzanır. Bu durum;

• yağış miktarı,

• denizelllğln etki alanı,

• bağıl nem miktarı,

• oluşumuna göre yağış tipini

etkilerken yağış rejimi (yağışın aylara dağılışı) daha çok 
iklimle ilgilidir.

Cevap A

34. A) Datça Hurması

B) Sığla ağacı

D) Kasnak meşesi

E) Kazdağı Göknarı

endemik bitkilerdir. Yayılım alanlan dardır.

Kızılçam, Türkiye’de meşe ormanları İle birlikte en çok ya
yılış gösteren iki ağaç türünden biridir.

Cevap C

35.

36.

I. Genellikle küçük ve az nüfuslu olması,

II. Su kaynaklarına yakın olması,

köyaltı yerleşmelerinin özellikleri iken engebeli arazilerin 
varlığına bağlı olarak daha çok dağınık yerleşmeler şek
linde görülürler.

Cevap D

38.

o -

Cumhuriyet tarihinde İlk düzenli nüfus sayımı 28 Ekim 
1927’de yapılmıştır. Periyodik nüfus sayımları 1935’te ya
pılan ikinci nüfus sayımı ile başlamış olup bu sayımların 
her beş yılda bir tekrarlanması kararlaştırılmıştır. (1990’a 
kadar)

Cevap C
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37. I. Yıldız dağları

II. Sinop-Kastamonu çevresi

III. Sivas çevresi

V. Menteşe

bu alanların tenha nüfuslu olmasındaki ortak gerekçe yer- 
şekilleri bakımından engebeli olmalarıdır.

IV. Mardin; çevresinin tenha nüfuslu olmasının nedeni 
yüksek yaz sıcaklığı ve kuraklıktır.

Cevap D

Orta ve Güney Anadolu’da daha çok kuraklığa dayanaklı 
tarım ürünleri yetiştirilir. Ancak son yıllarda bu bölgelerde 
tarımsal çeşitlilik ve verimde bir artış görülmektedir.

Bunun temel nedeni GAP ve KOP gibi sulama projeleriyle 
sulama imkânlarının gelişmesidir.

Cevap E

Diğer sayfaya geçiniz.



39. Soruda verilen tabloda oransal üretimi verilen ürün tü
tündür. Bölgesel bazda Ege Bölgesi'nin üretimde birinci 
oduğu tütün, iklim seçiciliği az olan iç Anadolu dışında her 
bölgede yetiştirilen bir tarım ürünüdür.

Cevap C
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43. Türkiye, Dünya’da en çok turist çeken ülkelerden biridir. 
Türkiye’ye en çok turist gönderen ilk 5 ülkenin gönderdiği 
turist sayısı iki milyonun üzerindedir.

Türkiye’ye en çok turist gönderen 5 ülke sırasıyla Rusya, 
Almanya, Bulgaristan, İngiltere ve İran’dır.

Cevap E

40. 2019 TÜİK verilerine göre Türkiye'de bal üretimi en çok 
olan üç il sırasıyla Ordu, Muğla ve Adana’dır.

Cevap A

41. Türkiye’de linyit rezervleri oldukça fazla ve yaygındır. Bu
nun nedeni linyit oluşumu Türkiye’nin oluşum dönemine 
uygunluk göstermesidir.

Tunçbilek, Soma, Yatağan ve Tavşanlı önemli linyit rezerv 
alanlarıdır. Fakat Seydişehir önemli boksit rezerv alanıdır.

Cevap C

44. Dış ticaret hacmi; dış satım ile dış alım toplamıdır.

Dış ticaret açığı; dış alımın dış satımdan fazla olmasıdır.

Dış ticaret fazlası; dış satımın dış alımdan fazla olmasıdır.

Dış alım ve dış satımın aylara göre dağılımından hepsine- 
de ulaşılabilir.

Cevap E

42. Camın ham maddesi deniz kumu yani silisyum oksittir. Bu 
nedenle cam fabrikaları büyük çoğunlukla kıyılarda ham 
maddeye yakınlık ile kurulmuştur.

Cevap B

45. Verilen limanlardan demir yolu bağlantısı olan tek yer 
Zonguldak limanıdır. Diğer merkezlerin demir yolu ulaşımı 
yoktur.

Cevap C

O
Diğer sayfaya geçiniz.
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46. Tüzel Kişilerin Ehliyeti

Hak Ehliyeti: Tüzel kişiler cins, yaş, hısımlık gibi yara
tılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışın
daki bütün haklara ve borçlara ehlidirler.

Tüzel kişiliği kazanma biçimleri şunlardır.

Serbest Kuruluş Sistemi: Bu sisteme göre tüzel 
kişiler kurulmak için herhangi bir makamdan izin al
maksızın ve aynca yine herhangi bir sicile de tescil 
edilmeksizin kurulurlar. Bu sistemin uygulandığı tüzel 
kişilerin başında dernekler, siyasi partiler ve sendika
lar gelmektedir.

İzin sistemi: Kurulmak için yetkili kılınmış bir makam- s
dan izin alınmasının şart kılındığı sistemdir. [

Tescil Sistemi: Tüzel kişiliğin kazanılmasının kanun- [
da belirtilen sicile tescille kazanıldığı sistemdir. Bu j
sisteme örnek olarak ise vakıflar ve şirketler verilebilir. \
İzin + Tescil Sistemi: Bazı anonim şirketlerin örnek i
olarak gösterilebilir. Kayıtlı sermaye sistemin benim- i
semiş halka kapalı anonim şirketlerin kurulmasında 
bakanlıktan izin alınması hâlâ zorunludur. \

Cevap D s

t

İ

47. Hâkimin Takdir Yetkisi: Kanun koyucunun bilerek ve is
teyerek bıraktığı kural içi boşluklann; hukuk kurallannı 
uygulamakla yükümlü olanlarca olaydaki özellikler, top
lumdaki ahlaki düşünceler, hukuk birliği, kuralın amacı, 
sosyal adalet gibi hususlar göz önünde tutularak ferdileş
tirilip doldurulmasına takdir yetkisi denilir. Kanun koyucu
nun, bir kuralın uygulanmasına ilişkin şartları (olaylan) ya 
da bazı şartlann varlığı hâlinde verilmesi gereken hükmün 
neden ibaret olacağını tam olarak göstermeyip bu türlü 
noksanlıkların tamamlanmasını hâkime bırakması duru
munda, hâkim takdir yetkisini kullanacaktır.

Cevap B

48. Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak 
seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti 
içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katıl
ma hakkına sahiptir. Seçimler ve halk oylaması serbest, 
eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm 
esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. 
Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hak
kını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbir
leri belirler. Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir.

Cevap C
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49. Siyasi Hak ve Ödevler (Aktif Statü Hakları)
Türk vatandaşlığı

Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları

• Parti kurma, partilere girme, partilerden ayrılma 

Kamu hizmetlerine girme hakkı

Mal bildirimi

• Vatan hizmeti

• Vergi ödevi

Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma 
hakkı

*****Grev hakkı sosyal ve ekonomik haklar kapsamında
dır.

Cevap C

50. Yüksek Seçim Kurulunun Görevleri

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin dü
zen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlem
leri yapma ve yaptırma,

Seçim süresince ve seçimden sonra seçim konulany- 
la ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazlan incele
me ve kesin karara bağlama,

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanak
larını kabul etme,

Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme 
(2017 değişikliği),

Seçim çevrelerini ve seçim çevrelerinin çıkaracağı 
milletvekili sayısını belirleme

yetkisi Yüksek Seçim Kurulu’nun görevidir.

Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir 
mercie başvurulamaz.

Cevap E

..... .............. .
Diğer sayfaya geçiniz.
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51j Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Dokunulmazlık)

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmaların
daki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşün
celerden, o oturumdaki Başkanlık Divanı’nın teklifi üzeri
ne Meclis tarafından başka bir karar alınmadıkça bunları 
Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu 
tutulamazlar. Kısaca yasama sorumsuzluğu, milletvekille
rinin Meclis çalışmalarındaki oy, söz ve düşüncelerinden 
ötürü hukuk! ve cezai olarak sorumlu tutulamamasıdır.

Cevap D

/ (CP2S / Genel Yetenek Genel Kültür

52. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Bunun 
için TBMM’den izin almasına gerek yoktur. Cum
hurbaşkanı, Anayasadan aldığı yetki ile doğrudan 
çıkarır.

• Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümle
rinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle 
dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemez 
(sosyal ve ekonomik haklar hariç tutulmuştur).

• Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi ön
görülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
çıkanlamaz.

• Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaş
kanlığı kararnamesi çıkanlamaz.

• Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı 
hükümler bulunması hâlinde kanun hükümleri uygu
lanır.

• Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun 
çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı kararname
si hükümsüz hâle gelir.

• Cumhurbaşkanı olağan dönemlerde temel hak ve 
hürriyetler arasında sadece sosyal ve ekonomik 
haklar konusunda kararname çıkarabilir.

• Olağan dönemde çıkarılan Cumhurbaşkanı karar
nameleri idarenin işlemi olsalar da yargısal denetimi 
idari yargıda değil Anayasa Mahkemesi nde yapılır. 
Bu kararnameler hem şekil hem de esas bakımından 

Anayasaya uygun olmalıdır.

Cevap A

] 53. Cumhurbaşkanı; üst kademe kamu yöneticilerini atar, gö-
l revlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve
jj esasları Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenir.

I Cevap D
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54. İl idaresi kanununa göre; il ve ilçe kurulması, kaldırılması, 
merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçe
nin başka bir ile bağlanması kanun ile TBMM tarafından 
olur.

Cevap B

55. Adile Ayda Türkiye Cumhuriyetinin ilk kadın diplomatıdır.
7 Mart 1912 yılında St. Petersburg’ta doğmuştur.

Cevap C

56. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 4 Kasım 1950’de insan 
Hakları Bildirisi’nde bulunan hakları topluca güvence altı
na almak için Avrupa Konseyi üyelerinin üzerinde anlaş
tıkları metindir.

Cevap B

&
Diğer sayfaya geçiniz.
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57. NATO Genel Sekreteri, Kuzey Atlantik Antlaşması ör- | 
gütü’nün en yetkili çalışanı olarak görev yapan bir dip- j 
lomattır. Genel Sekreter ittifakın çalışmalannı koordine j 
eder ve Kuzey Atlantik Konseyi’nin başıdır. Mevcut Genel j 
Sekreter daha önce Norveç başbakanı olan Jens Stol- j 
tenberg’dir. |

Cevap A  I

58. İslam İş Birliği Teşkilatı ya da kısaca İİT, Eylül 1969 tarihin
de Fas’ın başkenti Rabat’ta toplanıp İslam ülkelerini çatısı 
altında toplamak üzere kurulan 57 üyeye sahip, ulusla
rarası hukuk tüzel kişiliğini haiz bir uluslararası teşkilattır. 
Merkezi Suudi Arabistan’ın Cidde şehridir.

Cevap A

59. Dünya Rafting Şampiyonası, 8-13 Haziran 2019 tarihleri 
arasında Tunceli’de düzenlenmiştir.

Cevap C

60. 92. Akademi ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles’taki 
Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleşen Oscar ödül Töreni'nde 
en iyi film, en iyi oyuncu, en iyi kadın - erkek oyuncu, en 
iyi yönetmen belli oldu. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve 
En İyi Uluslararası Film ödülünü Bong Joon Ho’nun 
yönettiği Parazit filminin aldı.

Cevap A

Diğer sayfaya geçiniz.
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r CEVAP ANAHTARI

GENEL YETENEK
GENEL KULTUR

1. C

2. D

3. A

4. D

5. A

6. B

7. C

8. E

9. E

10. B

11. D

12. A

13. D

14. A

15. D

16. B

17. A

18. D

19. C

20. B

21. A

22. C

23. B

24. D

25. E

26. D

27. D

28. E

29. C

30. C

31. B

32. A

33. C

34. A

35. D

36. E

37. D

38. A

39. D

40. D

41. D

42. C

43. D

44. C

45. D

46. B

47. B

48. B

49. D

50. D

51. D

52. E

53. D

54. C

55. C

56. B

57. E

58. C

59. E

60. B

1. B

2. A

3. C

4. B

5. D

6. E

7. D

8. A

9. C

10. C

11. B

12. E

13. B

14. D

15. E

16. C

17. A

18. E

19. A

20. B

21. D

22. D

23. A

24. E

25. A

26. D

27. D

28. D

29. C

30. A

31. E

32. B

33. A

34. C

35. D

36. C

37. D

38. E

39. C

40. A

41. C

42. B

43, E

44. E

45. C

46. D

47. B

48. C

49. C

50. E

51. D

52. A

53. D

54. B

55. C

56. B

57. A

58. A

59. C

60. A


