
TEST03

1. • En fazla element keşfi 25 tane ile 1800 – 1849 
yılları arasında gerçekleşmiştir. Buna göre, A se-
çeneği yanlıştır.

 • İsveç tarafından 18 tane, Fransa tarafından 16 
tane element keşfi yapılmış olup, İsveç tarafından 
keşfedilen element sayısı Fransa tarafından keş-
fedilen element sayısından fazladır. Buna göre, B 
seçeneği doğrudur.

 • En fazla element 19 tane ile Birleşik Krallık tara-
fından keşfedilmiştir. Buna göre, C seçeneği yan-
lıştır.

 • En fazla sayıda element 30 tane ile yer ismi kö-
kenlidir. Buna göre, D seçeneği yanlıştır.

 Cevap: B

2. • Aynı sıcaklık aralığındaki gezegenler
 2., 3. ve 5. olup A, B ve D ile eşlenecektir.
 • Uydu sayıları eşit olan gezegenler
 2. ve 4. olup A ve E ile eşlenecektir.
 • Su olmayan gezegenler
 1. ve 5. olup B ve C ile eşlenecektir.
 2 – 3 – 5 → A – B – D ve
 2 – 4 → A – E olduğuna göre ortak olan 2. geze-

gen, ortak harf A olmalıdır.
 2 – 4 → A – E eşlenmesinde 2. gezegen A olduğu-

na göre, 4. gezegen E bulunur.   
 2 – 3 – 5 → A – B – D ve
 1 – 5 → B – C olduğuna göre ortak olan 5. geze-

gen, ortak harf B olmalıdır.
 1 – 5 → B – C eşlenmesinde 5. gezegen B olduğu-

na göre, 1. gezegen C bulunur.
 Bu durumda artan son 3. gezegen D olarak elde 

edilir.
 Cevap: A

3. D seçeneğinde topoğrafik haritada kontur çizgi-
leri sağ ve solda aynı şekilde olduğuna göre, eş 
yüksekliğe sahip tepeleri temsil eder. Ancak bize 
verilen tepeler eş yükseklikte değil. Buna göre, D 
seçeneği yanlıştır.

 Cevap: D
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4. • Farsça, Asya dilleri grubunun İran dilleri alt gru-
buna aittir. Buna göre, A seçeneği yanlıştır.

 • İspanyolca, Avrupa dilleri grubunun Latin dilleri 
alt grubuna aittir. Buna göre, B seçeneği yanlıştır.

 • Akadça, Hami – Sami dil ailesine aittir. Buna 
göre, C seçeneği yanlıştır.

 • Türkçe, Altay dilleri grubuna aittir. Buna göre, D 
seçeneği doğrudur.

 Cevap: D

5. 1., 4., 7. ve 9. kapılar olmak üzere dört kapı kapalı 
iken her bir odadan diğer odalara geçiş yine müm-
kün olmaktadır. Buna göre, D seçeneği yanlıştır.

 Cevap: D

6. Bu çiftçi tabloya göre kumlu, nemli ve verimli tarla-
sında yetişme dönemi kısa, bol güneş isteyen ve 
rüzgâra dayanıklı sebze olarak havuç yetiştirmeli-
dir.

 Cevap: B

7. • A seçeneğindeki grafikte ilk üç yıl bir önceki yıla 
göre azalma gerçekleşirken 2021 yılında, 2018 ile 
2019 yılları arasında bir değer almıştır. Buna göre, 
bu grafik mühendislik fakültesi olabilir.

 • B seçeneğindeki grafikte ilk üç yıl bir önceki yıla 
göre artma gerçekleşirken 2021 yılında bu ilk üç 
yılın altında değere sahiptir. Buna göre, bu grafik 
tıp fakültesi olabilir.

 • D seçeneğindeki grafikte ilk iki sene artarken 
2020 yılında en az, 2021 yılında en çok değere sa-
hiptir. Buna göre, bu grafik hukuk fakültesi olabilir.

 Ancak C seçeneğindeki grafik tabloda verilen fa-
kültelerden birine ait olamaz.

 Cevap: C
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8. 6 bölgenin keşfinde; Filipin Adaları’nın keşfinden 
önce üç, sonrasında ise iki yerin keşfi yapıldığına 
göre, Filipin Adaları dördüncü sırada keşfedilmiş-
tir.

 Amerika’nın keşfinden önce sadece Ümit Burnu 
keşfedildiğine göre, Ümit Burnu birinci, Amerika 
ise ikinci sırada keşfedilmiştir.

 Sibirya’nın keşfi Yeni Zelanda’dan önce, Hindistan 
Kıyıları’ndan ise sonra gerçekleştiğine göre, Hin-
distan Kıyıları üçüncü, Sibirya beşinci, Yeni Zelan-
da ise altıncı sırada keşfedilmiştir.

 Cevap: C


