
GENEL YETENEK TESTİ 
GENEL KÜLTÜR TESTİ

LİSANS

000000002016



AÇIKLAMA

1.	 Bu	kitapçıkta	Kamu	Personel	Seçme	Sınavı	Genel	Yete-
nek	Testi	ve	Genel	Kültür	Testi	bulunmaktadır.

2.	 Bu	test	için	verilen	toplam	cevaplama	süresi
 130 dakikadır	(2	saat	10	dakika).

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

4.	 İşaretlediğiniz	bir	cevabı	değiştirmek	istediğinizde,	silme	
işlemini	çok	iyi	yapmanız	gerektiğini	unutmayınız.

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

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

7.	 Sınavda	uyulacak	diğer	kurallar	bu	kitapçığın	arka	kapa-
ğında	belirtilmiştir.

Online kitap siparişleriniz için, 

adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

/pegemnet /pegemnet

Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi 
yakından takip edebilirsiniz.

pegem.tv
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GENEL YETENEK TESTİ

Diğer sayfaya geçiniz.

1. Bu testte 60 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

2016 - KPSS / Lisans

1. Çocuk eğitiminde bir disiplin yöntemi olarak cezanın 
nasıl ve ne zaman kullanılacağı önemli bir tartışma 
konusu olmuştur. Kimileri cezanın ---- etkisinden söz 
ederken kimileri tam tersine cezanın suçu ---- ve 
yeniden işlemeye götürdüğünü iddia ederler.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) caydırıcı – kabullenmeye 

B) kalıcı – azaltmaya

C) olumlu – anlamaya

D) bıktırıcı – reddetmeye

E) geçici – örtmeye

2. Söz oyunlarından uzak bir şiiri vardır şairin. Onun 
içtenliği yalınlığa götürür şiirini, yalınlığı da çarpıcılığa. 
Konuşur gibi şiir söylemek her babayiğidin harcı 
değildir. Sözün balını bulup çıkarmak, gerçek şairin 
işidir. Böylece o, hemen her şiirinde gerçek bir şair 
olmayı başarmıştır.

Bu parçadaki altı çizili ifade ile anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni kelimeler kullanarak farklı bir etki yaratmak

B) Kurduğu şiir diliyle güçlü bir deyişe ulaşmak

C) Söylemek istediğini okura eksiksiz yansıtmak

D) İç karartıcı imgelerden her zaman uzak durmak

E) Semboller yerine sözcüğün ilk anlamını 
kullanmak

3. (I) Nasrettin Hoca fıkralarında hoca; bazen karısının 
kocası, bazen kendisiyle uğraşan kişinin komşusu, 
bazen de meseleleri halleden kadı olarak okurun 
karşısına çıkar. (II) Hoca, toplumda soruna yol açan 
ancak gücünden dolayı alt edilemeyen kişilerle 
mücadele eder. (III) Halk da böylece Nasrettin 
Hoca’nın şahsında o kişilerle baş etmiş olur. (IV) 
Ancak Türkiye’de kendisine atfedilen fıkralarda 
Nasrettin Hoca’nın siyasi erke ya da figüre karşı 
geldiğini göremiyoruz. (V) O, Timur’dan sonraki 
dönemlerde kimlerin alt edileceği konusunda bize 
ipucu veren değil, komşusu veya karısıyla uğraşan bir 
tip olarak gösteriliyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, hocanın fıkralarda üstlendiği roller 
sıralanmıştır.

B) II. cümlede, fıkraların genel içeriğinden söz 
edilmiştir.

C) III. cümlede, toplumun hoca ile özdeşleşmesine 
değinilmiştir.

D) IV. cümlede, fıkralarla ilgili bir saptamada 
bulunulmuştur.

E) V. cümlede, hocanın gelenekle kurduğu ilişkiden 
bahsedilmiştir.

4. (I) 19. yüzyılın başlarında Osmanlı donanmasında 
eğitimini tamamlayamamış leventlerin çok 
olması denizcilikte ileri olan kimi ülkelerin iştahını 
kabartmıştı. (II) Osmanlı, düşmanın güçlü atışlar 
yapan büyük yelkenli gemilerine karşı koymak 
üzere kadırgalarını güçlendirmeye çalışıyordu. (III) 
Donanmaya mali desteği arttırmak maksadıyla 
olağanüstü tedbirler alınmış, eyalet merkezlerine 
elçiler gönderilmişti. (IV) Elçilerin getirdikleri 
mektupların içeriklerinden; onların söz ve 
tavırlarından halk pek hoşlanmamıştı. (V) Osmanlı’nın 
denizdeki rakipleri, ticaret yollarının kesilmesi 
hâlinde Osmanlı donanmasına öldürücü darbenin 
vurulacağını düşünüyordu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde neden - sonuç ilişkisi yoktur?

A) I  B) II  C) III D) IV  E) V
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5. (I) Yunanlılar insan vücudunu tasvir etme konusunda 
hayranlık uyandıran bir ölçü ortaya koydular. (II) 
Klasik Dönem heykeltıraşları insan vücudunu 
gerçekçi ve doğal görünüşüyle betimleme sanatını 
mükemmel hâle getirdiler. (III) Bu dönem heykelleri 
güzellik ve durağanlıklarıyla dikkat çekiyordu.  
(IV) Zamanla yüz ifadelerini ve duyguları gösterme 
konusunda maharet kazandılar ve ünlü insanların 
tanınabilir portrelerini yapmaya başladılar. (V) Arkaik 
Dönem’de ise basit, geleneksel tarzda ve Mısır 
sanatını taklit ederek heykellerini oluşturdular. (VI) Bu 
heykellerdeki figürler sol bacak önde, kollar iki yanda 
olmak üzere ayakta dimdik durur hâlde, yüzde de 
hafif bir tebessümle betimlendiler.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinden sonra düşüncenin akışına uygun 
olarak “Bu konudaki yeteneklerini göstermek için 
Tanrı figürleri ve spor etkinliğinde bulunan ünlü erkek 
figürlerini, özellikle gladyatörleri kullandılar.” cümlesi 
getirilebilir?

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

6. (I) Şiirdeki modernizm, sanayi toplumunun 
ortaya çıkış sürecinde, hayatın geleneksel olarak 
algılanmasının yetersizleşmesiyle kendini gösterdi. 
(II) İnsanlık tarihine bakıldığında yaşam şartlarının 
değişmesindeki en keskin dönüşümlerden birinin 
sanayileşme olduğu görülür ve modern şiirin 
sanayileşmeye eş zamanlı bir süreci izlemiş olması 
da anlaşılabilir bir durumdur. (III) Yani modern 
şiir, yeni yaşama düzeninin birbirine zıt renklerini 
başlangıçtan itibaren daima içinde taşımıştır. (IV) 
Geçen yüzyılda birbirine uzak sınıflardan gelen, 
farklı geleneklere sahip insanların şehirlerde bir 
arada yaşamaya başlamaları ve böylece birbirlerinin 
yaşama biçimlerine tanık olmaları, modern şehir 
hayatının başlangıcı olarak görülmektedir. (V) 
Baudelaire ve Rimbaud’nun ürünleri hem bu 
karmaşayı yansıtmış hem de kendisine bir dünya 
kurarak şiir yoluyla bu karmaşayı aşma çabasını 
getirmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

7. 

I. Bu indirgeme ve ayrıştırma beşerî ilişkileri 
tanımlamada da yol gösterici olmuştur.

II. Adam Smith’in Ulusların Zenginliği adlı eserinde 
iş yönetimi ile ilgili önerilerinin insan yönetimine 
aktarılması da bunun bir örneğidir.

III. Daha çok el yordamıyla yürütülen, ağırlıklı 
olarak insanın fiziksel gücüne dayalı işler, 1770’li 
yıllarda önemli bir değişime uğramıştır.

IV. Smith, üretim sürecindeki işleri basite indirgemiş 
ve temel görevlere ayırmıştır.

V. Genelde yönetim, özelde ise insan yönetimi 
zamanla değişen bu içerikten önemli ölçüde 
etkilenmiştir.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir 
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi 
baştan üçüncü olur?

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

8. Hayalleri süsleyen kent New York , bana göre     –– 
      I 
baharda gezilmeli. Kışın rahatsız edecek kadar 
 
soğuk; yazın nemli , çok sıcak. Baharın ılık , serin          ––   –– 
                              II                                     III 
günlerinde üşümeden , terlemeden , yazın turist               ––    –– 
                                  IV                   V 
kalabalıkları arasında ezilmeden New York’u gezmek 
en doğrusu.

Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden 
hangisinin işlevi diğerlerinden farklıdır?

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

9. (I) Hancının ihsan ettiği şövalye unvanı, destanlar 
dünyasında hiç bir değer taşımaz. (II) Kahramanımız 
artık bu kubbe de hoş bir seda bırakmak amacındadır. 
(III) Birşeyler yaptığını vehmetmektedir. (IV) Gerçekte 
ise yanlız kendisinin yaşadığı bir iç dramın ana 
karakteridir. (V) Hiç kimse onun dünyasına izni 
olmadan girmek istemez.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
yazım yanlışı yoktur?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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1. Parçada cezanın iki zıt etkisinden söz edilmiştir. Bunlardan 
biri cezanın olumlu, diğeri de olumsuz özelliğidir. Bu anlamı 
en iyi karşılayan sözcükler A seçeneğinde verilmiştir. Yani 
kimileri cezayı caydırıcı, kimileri de cezayı suçu pekiştiren 
bir unsur olarak görmektedir.

Cevap A

2. Bu tip soruların çözüm ve yorum mantığı hep aynıdır. Altı 
çizili ifadede somut kavramlar, nesneler vs. verilmişse ve-
rilen kavramın özelliğinden yola çıkılır. "Bal" hem tatlı hem 
değerli hem de nitelikli bir besindir. Bu durumda kullanılan 
sözlerin bal olarak düşünülmesi, kullanılan sözlerin nitelikli 
olduğunu ifade eder. B seçeneğindeki ifadede nitelikli bir 
söyleyiş vurgusu yapılmıştır.

Cevap B

3. V. cümlede Nasrettin Hoca'nın siyasi konulardan uzak dur-
duğu, daha çok sosyal konular üzerine odaklandığı ifade 
edilmiştir. Cümlede hocanın gelenekle kurduğu ilişkiye yer 
verilmiştir.

Cevap E

4. I. cümlede denizcilikte ileri giden ülkelerin iştahının kabar-
masının nedeni olarak Osmanlı donanmasında leventlerin 
çok olması, II. cümlede kadırgaların güçlendirilmeye çalı-
şılmasının nedeni olarak büyük yelkenli gemilere karşı koy-
mak, III. cümlede eyalet merkezine elçiler gönderilmesinin 
nedeni olarak mali desteğin arttırılması, V. cümlede ticaret 
yollarının kesilmesinin nedeni olarak Osmanlı donanması-
na öldürücü darbenin vurulması gösterilmiştir.

Not: ÖSYM V. cümlede neden-sonuç ilişkisi olduğunu kabul 
etmiştir. Ancak bu cümlede Osmanlı’nın denizdeki rakip-
lerinin Osmanlı’ya darbe vurmasının koşulu olarak ticaret 
yollarının kesilmesi verilmiştir.

Bu nedenle V. cümlede koşul ilkesi olduğu, PEGEM AKA-
DEMİ Türkçe Zümresi tarafından düşünülmektedir. Fakat 
doğru seçenek çok net olduğundan, adaylardan herhangi 
bir geri dönüş alınmamıştır.

Cevap D

5. IV. cümlede “ünlü insanların tanınabilir portrelerini...” ifa-
desinden yola çıkılarak soru kökünde verilen cümlenin IV. 
cümleden sonra gelmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Soru kö-
kündeki "Tanrı figürleri, ünlü erkek figürleri, gladyatörler" IV. 
cümlenin örnekleridir.

Cevap D

6. Parçanın bütününde şiirin, gelişen yaşam şartlarına uyum 
sağlayarak değişip geliştiğinden söz edilirken IV. cümlede 
modern şehir hayatının nasıl başladığından söz edilmiştir.

Cevap D

7. Verilen cümlelerin anlamlı ve kurallı bir paragraf oluştura-
cak sıralaması III-V-II-IV-I şeklindedir. Buna göre baştan 
üçüncü cümle, II olmaktadır.

Cevap B

8. I numaralı virgül özneyi ayırırken diğer virgüller eş görevli 
sözcükleri ayırmıştır.

Cevap A

9. I. cümlede "hiç bir" sözcüğü "hiçbir" şeklinde 

II. cümlede "bu kubbe de" ifadesi "bu kubbede" şeklinde,

III. cümlede "birşeyler" ifadesi "bir şeyler" şeklinde ve

IV. cümlede "yanlız" sözcüğü "yalnız" şeklinde yazılmalıdır.

Cevap E

10. Cümlede verilen sözcüklerin yapısal incelemeleri şu şekil-
dedir.
hareket

vücut   -  u  -   n   -  un

siyah  -   la  -   t    -    ıyor

aç  -  ıl   -   ıyor   -  du

çoğul 
eki

iyelik 
eki

iyelik 
eki

yardımcı 
ses

yardımcı 
ses

tamlayan 
eki

belirtme 
hal eki

kök

kök

kök

kök

işimden 
fiil yapım 

eki

yapım 
eki

yapım 
eki

ek fiil

Şimdiki 
zaman 
kip eki

Şimdiki 
zaman 

eki

-  ler  - i -  n   -   i

Dolayısıyla A, B, C ve E seçeneklerindeki açıklamalar doğ-
rudur. D seçeneğindeki açıklama yanlıştır. Buradaki "kurba-
ğalama" sözcüğünün yapısal incelemesi şu şekildedir.

kurbağa    -   la   -   ma
isim kök isimden fiil 

yapım eki
fiilden isim 
yapım eki

Sözcük, isimden fiil ve fiilden isim yapım eki almıştır.

Cevap D
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11. B seçeneğinde "ileri-le > ilerle" şeklinde

C seçeneğinde "yanıl-ış > yanlış" şeklinde,

D seçeneğinde "fikir-in > fikrin" şeklinde

E seçeneğinde "keşif et-en > keşfeden" şeklinde ünlüsü 
düşmüş kelimeler kullanılmıştır.

A seçeneğinde ünlüsü düşmüş bir kelime yoktur.

Cevap A

12. "Fena" sözcüğü, "fena kokuyor, fena burktum, fena konuş-
madı, fena acıktı" ifadelerinde fiili nitelediği için zarf; "fena 
hâlde" ifadesinde isim nitelediği için sıfat görevinde kulla-
nılmıştır.

Cevap B

13. E seçeneğinde "düşman şehre yaklaşıyor haberi" ifadesi 
belirtisiz isim tamlamasıdır. Tamlamanın unsurları şu şekil-
dedir.

düşman şehre yaklaşıyor             haberi
             tamlayan                       tamlanan

Dolayısıyla tamlayan, cümle biçimindedir.

Cevap E

14. Çıkma-ayrılma eki(-den/-dan)

A seçeneğinde "kanserden kaybetti",

B seçeneğinde "korkudan söyleyemedi",

C seçeneğinde "ilgilenmediğinden kuruyup gitmişti"

E seçeneğinde "katılım az olduğundan ertelendi" 

şeklinde sözcükleri zarf görevine sokmuştur.

D seçeneğinde ise adlaşmış sıfat türetmiştir.

Cevap D

15. I. cümlede "kendisi" sözcüğündeki "-i" eki atılırsa sözcükte 
herhangi bir değişiklik olmaz.

"... kendinden yaşça büyüktü."

Cevap A

16. Parçadaki "yıllar sonra bunları okurken şaşırıp kalırsınız." 
ifadesinden A seçeneğine,

"Fakat bir bakarsınız, bundan yıllar öncesinde o konu üze-
rinde yazılmış çizilmiş zaten." ifadesinden C seçeneğine, 

"İnsan neler öğrenmez ki eski dergilerden." ifadesinden D 
seçeneğine,

"... bu dergilerin yapraklarını çevirmekten büyük bir zevk 
duyarım." ifadesinden E seçeneğine ulaşılabilir.

Parçadan B seçeneğine ulaşılamaz çünkü yazma kabiliyeti-
ne yönelik bir ifadeye yer verilmemiştir.

Cevap B 

17. Parçanın son cümlesinde "kumların tehlikesini hissedebil-
mek için ..." ifadesi geçtiğine göre parçanın sonuna en uy-
gun ifade B seçeneğindeki ifade olacaktır. Çünkü bu cüm-
lede de "macera tutkunları"nın sözü edilen özelliklerden 
etkileneceği belirtilmiştir.

Cevap B

18. Parçadaki "şiir söyleyişsiz olmuyor." ifadesindeki "söyleyiş" 
sözcüğüyle üslup özelliği kastedilmiştir. Dolayısıyla şiirin 
sadece içerikten oluştuğu düşüncesine karşı çıkılmıştır. Bu 
ifade de C seçeneğinde dile getirilmiştir.

Cevap C

19. Parçanın girişinde "Macar besteci Bela Bartok, temsil ettiği 
hümanist anlayışla sadece Macaristan'ın değil, tüm ülkele-
rin sanatsal gelişimine ışık tutmuştur." ifadesinde Bartok'un 
evrensel ölçekte geçerli bir bakış açısı getirdiği vurgulan-
mıştır.

Cevap B

20. Parçada Bartok'un "Bestecinin bu gereçlerdeki özü ve an-
latımı kişisel üslubuna sindirebilirmesidir." sözü halk ezgi-
lerinden yararlanmasının ölçütünün halk ezgileriyle sanat-
çının bireysel tarzının bütünleştirilmesine bağlı olduğunu 
ortaya koymaktadır.

Cevap C

21. Parçanın bütününde insanın düşüncelerini anlamlandırma 
konusundaki çalışmalara yönelik genel bir değerlendirme 
yapılmaktadır. Bu çalışmaların henüz beklentilere cevap 
veremediği ve veremeyeceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla en 
uygun soru A seçeneğinde verilmiştir.

Cevap A

22. VI. cümlede nedeniyle verilen bir iddiaya değil, kişilerin 
çeşitli konulardaki zihinsel şemalarının farklı olduğu ifade 
edilmiştir.

Cevap D

23. V. cümlede bireysel farklılıkların nedeni olarak her insanın 
kendi geçmişiyle şekillenmiş sinir kodunun kişiye özel olma-
sı gösterilmiştir.

Cevap B

24. 2. sorunun açıklamasında belirtildiği üzere, altı çizili kavra-
mın özelliğinden hareket etmek gerekir.

"Paratoner" parçada sözü edilen elektrik akımını bir anda 
çeken bir gereçtir. Parçada da anı yakalayabilme gönder-
mesi yapılmaktadır.

Cevap D
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25. V. cümlede "... yitirilen an, bireyin ve ulusların yaşamını ve 
hatta bütün bir insanlığın yazgısını belirler." ifadesinden E 
seçeneğine kesin olarak ulaşılabilir.

Cevap E

26. Parçanın bütününde tarihî anların bağıntıları zaten parato-
ner benzetmesiyle açıklandığı için A seçeneğine,

I. cümlede dehaların kendisinden söz ettireceği ifade edildi-
ği için B seçeneğine, 

V. cümlede değerlendirilemediği zaman yaşam etkileyeceği 
ifade edildiği için C seçeneğine, 

V cümledeki "bu ânı, yüzlerce kuşak geçse de asla geri ge-
tiremez." ifadesinden D seçeneğine ulaşılabilir.

E seçeneğine yönelik bir ifadeye parçada yer verilmemiştir.

Cevap E

27. Verilen ilk bilgiler aşağıdaki gibidir.

P.tesi Salı Çarşamba Perş. Cuma

B F
C

?

A ve D dersleri aynı gün yapılacaksa bu dersler ya 
pazartesi ya da perşembe olarak düşünülür.

Burada iki öncülü iyi yorumlamak gerekir. Orhan 
Hoca'nın dört dersi de peş peşe olacak ve E sınavının 
olduğu gün Orhan Hoca'nın sınavı olmayacaktır. Buna 
göre E dersini perşembe ya da cumaya almak mümkün 
değildir. E dersi kesinlikle pazartesi günüdür. Bu du-
rumda A ve D derslerinin sınavı da perşembeye kalır.

Bu durumda tablonun son hâli aşağıdaki gibidir.

P.tesi Salı Çarşamba Perş. Cuma

E B F
A

D

C

G

Cuma günü iki sınav olacağına göre bu sınavlardan biri de 
G dersine aittir.

Buna göre Orhan Hoca’nın dersinin sınavı dört gün üst 
üste olacağından (ve E dersinin sınavıyla çakışmaması 
gerektiğinden) salı ve cuma arası her gün olacaktır.

Buna göre Nil Hoca'nın dersleri de (B dışında) hepsi 
olabilir.

Cevap D

28. Tabloya göre B ve F derslerinin Orhan Hoca tarafından ve-
rildiği kesindir. (dört gün üst üste verilmesi gerektiğinden 
hareketle)

Cevap B

29. Tabloya göre B dersinin sınavı kesinlikle E dersinin sınavın-
dan sonra olacaktır.

Cevap B

30. Tabloya göre B ve C aynı hocaya aitse, ki bu Orhan 
Hoca'dır, G dersinin Nil Hoca'ya ait olduğu ve cuma günü 
yapıldığı kesindir.

Cevap E

31. Verilen ifadede parantez içindeki sayıların paydaları eşitle-
nip işlem yapılırsa;
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Cevap A

32. Verilen sayıların tabanları düzenlenip ortak paranteze alı-
nırsa;
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Cevap B

33. Kök içinde verilen ifadeler düzenlenip kök dışına çıkarılırsa;
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Cevap B
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