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1. “Küçük” sözcüðü; A, C ve D seçeneklerinde kendi-
sinden sonra gelen adýn ölçüsünü belirttiði için “ni-
cel” anlamlýdýr. B seçeneðinde ise ölçülebilir özellik
belirtmediði için “nitel” anlamlýdýr.  

Yanýt: B

2. A seçeneðinde dünya iki kapýlý bir hana, B
seçeneðinde televizyon afyona, C seçeneðinde
nine pamuða benzetilmiþtir; D seçeneðinde ise
benzetme yapýlmamýþtýr.  

Yanýt: D

3. Öncüldeki “bugünden tezi yok” sözüyle D seçene-
ðindeki “hiç vakit kaybetmeden” sözü ayný anlama
gelmektedir. 

Yanýt: D

4. A seçeneðindeki “muhtar” sözcüðü, B seçeneðin-
deki “hediye” sözcüðü ve D seçeneðindeki “yað-
mur” sözcüðü somut anlamlýdýr. C seçeneðinde ise
“düþüncelerin mimarý olmak” beþ duyu organýyla
algýlanamayan bir durum olduðu için “mimar”
sözcüðü soyut anlamlýdýr.   

Yanýt: C

6. 1 numaralý deyimle 2 numaralý deyim, “en küçük ay-
rýntýyý incelemek” anlamýndadýr. 3 numaralý deyim,
“birisi ya da birileri uðruna özverili çalýþmak” ve
4 numaralý deyim ise “önemsiz bir olayý büyütmek”
anlamýndadýr. 

Yanýt: A

7. Ýnsana ait özelliklerin insan dýþýndaki varlýklara ak-
tarýlmasýna “kiþileþtirme” denir. Öncülde kiþileþtiri-
len varlýk ise “rüzgârlar”dýr. 

Yanýt: D

8. Öncülde boþ býrakýlan yerlerin ikisine birden getiri-
lebilen sözcük “hayat” sözcüðüdür. Bu sayede cüm-
lelerdeki anlam bütünlüðü saðlanmaktadýr.    

Yanýt: A

5. A seçeneðindeki “parmak ýsýrmak” deyimi, “hayret-
ler içinde kalmak” anlamýndadýr. B seçeneðindeki
“parmaðýnýn ucunda çevirmek” deyimi, “çok kolaylýk
ve rahatlýkla yönetmek” anlamýndadýr. D seçeneðin-
deki “parmakla gösterilmek” deyimi, “tanýnmak, dik-
kat çekmek” anlamýndadýr. C seçeneðindeki “par-
mak basmak” deyimi ise “bir konu üzerine dikkati
çekmek” anlamýndadýr.  

Yanýt: C
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21. D seçeneðindeki eylemin öðrenilen geçmiþ zaman-
la çekimlenmesi, cümleye “baþkalarýndan duyarak
öðrenme” anlamýný katmýþtýr.  

Yanýt: D

19. A seçeneðinde “evini” sözcüðünde, C seçeneðinde
“onu” sözcüðünde, D seçeneðinde “sevginin” ve
“gücüne” sözcüklerinde kaynaþtýrma ünsüzü kul-
lanýlmýþtýr. B seçeneðinde ise kaynaþtýrma ünsüzü
yoktur. 

Yanýt: B

20. 2 numaralý dizede “onbeþ” sözü yanlýþ yazýlmýþtýr.
Çünkü sayýlarý oluþturan her sözcük ayrý yazýlýr. 

Yanýt: C

17. 3 numaralý cümlede “aðarttý” sözcüðünde ve 4
numaralý cümlede “kanadýma” sözcüðünde ünsüz
yumuþamasý görülmektedir.  

Yanýt: D

18. Dörtlükte; “sanýrdýmki” sözcüðündeki “ki” baðlaç ol-
duðu halde bitiþik yazýlmýþtýr, “gidecekdi” sözcüðün-
de ünsüz benzeþmesi kuralýna uyulmamýþtýr, “de-
rimki” sözcüðündeki “ki” baðlaç olduðu halde bitiþik
yazýlmýþtýr.  

Yanýt: C

16. Parçada çocuklardaki merak duygusunun bitme-
sine iliþkin herhangi bir veri yoktur. 

Yanýt: D

15. Paragrafta sözü edilen kiþinin sahilde dolaþýrken bir
yandan da istiridye kabuklarýný topladýðý anlatýlmýþ-
týr. Dolayýsýyla, parçanýn sonunda boþ býrakýlan ye-
re “topladýðý kabuklardan kolye yaptý” söz öbeði ge-
tirilirse anlamlý bir bütün oluþur.

Yanýt: A

13. Parçada asýl anlatýlmak istenen, halk þiirinin ondan
yararlanmayý bilenler için eþsiz bir kaynak olduðu-
dur. 

Yanýt: B

9. Öncüldeki cümlede anlatýlmak istenenle bire bir ör-
tüþen seçenek A seçeneðidir. Çünkü “bulutlu gün”,
dýþ etmenlerin sembolü olarak gösterilmiþtir. A
seçeneðinde dýþ etmenlerin mutluluðumuzu engel-
leyemeyeceði anlatýlmak istenmiþtir.   

Yanýt: A

12. Numaralanmýþ cümlelerle anlamlý bir bütün oluþtu-
rulduðunda sýralama “1 - 3 - 2 - 4” þeklinde olmak-
tadýr.  

Yanýt: B

11. Þair, bu dörtlükte arýlara ne kadar imrendiðini anlat-
maktadýr.  

Yanýt: A

10. Öncülden hareketle, bu sözleri söyleyen kiþinin
“karamsar” olduðu söylenebilir. Çünkü bu kiþi, hep
yalnýz kalacakmýþ gibi bir ruh haline sahiptir.  

Yanýt: C

14. Þiirde “sevmek” eyleminin üzerinde durulmaktadýr.
Çünkü þair; sevgi olmadan güzele, iyiye doðru gidi-
lemeyeceðini anlatmaktadýr.   

Yanýt: A
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2. Dikdörtgenin köþegeni simetri ekseni deðildir. (3)
Ýkizkenar üçgende yalnýz tabana ait yükseklik si-
metri ekseni olup, diðer doðrular simetri ekseni de-
ðildir (7 ve 8).

Yanýt: C

1. –7 ile 5 arasýndaki tamsayýlarýn toplam:

(–6)+(–5)+(–4/)+(–3/)+(–2/)+(–1/) + 0 + 1/ + 2/ + 3/ + 4/

= (–6) + (–5)

= –11 dir.

–11 sayýsý, negatif sayý olduðundan asal sayý deðil-
dir.

–11 çift sayý deðildir.

= – denklemi çözülürse,

(2)

x + 3 = –8

x = –11  bulunur.
Yanýt: C

4—1
x + 3———2

4.

Yarýçap 2 cm olduðundan, D seçeneðinde dikdört-
genin kýsa kenarý 4 cm, uzun kenarý 8 cm olduðun-
dan doðru cevaptýr.

Yanýt: D

2 2 2 2

2

2

8 cm

4 cm

r

r

Çeyrek daire diliminin çevresi

2πr——
4 + 2r = 7

2

1

3r+4r———
2 = 7

7r = 14

r = 2 cm  dir.

3r——
2 + 2r——

1 = 7

5. =/\

(1 – a) (5 – 6a) = (3a + 1) (2a – 3)

5 – 6a – 5a + 6a/ 2 = 6a/ 2 – 9a + 2a – 3

5 – 11a = –7a – 3

5 + 3 = –7a + 11a

8 = 4a

a = 2 dir.

Yanýt: C

5 – 6a———2a – 3
3a + 1———1 – a

6. 5 – 3· E2(3 – 5) – (–4) : (–2)R = 5 – 3· E2· (–2) – 2R
= 5 – 3· E–4 – 2R
= 5 – 3· (–6)

= 5 + 18

= 23
Yanýt: A
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7. Lastiðin ilk uzunluðu 100x olsun.

% 10 u kadar uzatýldýðýnda 110x olur. Orta nokta
4 cm kaydýðýna göre, þekilde görüldüðü gibi,

55x – 50x = 4 cm dir.

5x = 4

x = 4—
5

cm dir.

Ýlk uzunluk: 100x =
20
100/ · 4—

5/2
= 80 cm bulunur.

Yanýt: D

50x 50x

55x 55x4 cm

110x

100x

8. Toplam 9 kart vardýr.

5 ile bölünebilenler {30, 25, 65, 35, 20, 45, 15} tir.

Bunlarýn içinden 15 ile bölünemeyen,

{25, 65, 35, 20} olmak üzere 4 sayý vardýr.

O halde istenilen olasýlýk 4—
9

tür.

Yanýt: A

9. Denk kesirler olduðundan,

3–m———
5    

= 6——30
3–m———

5    
= 1—

5
3 – m = 1

3 – 1 = m

m = 2  bulunur.

(2m – 2)2m = (2· 2 – 2)2· 2 = (4 – 2)4 = 24 = 16 olur.

Yanýt: C

12.

Küp sayýlarý yukarýda verildiði gibidir.
Yanýt: B

Serdar’ýn çizimi Sercan’ýn çizimi

2

1 1

2 2
2

1
1

1

10. Mantonun maliyet fiyatý 100x olsun.

% 30 indirimli fiyatý: 70x = A TL dir.

% 25 kârlý fiyatý: 125x = B TL dir.

A + B = 390 TL olduðundan,

70x + 125x = 390

x = 2  bulunur.

Maliyet fiyatý 100x = 100· 2 = 200 TL dir.

B seçeneðindeki, satýþ fiyatý 210 TL olursa zarar
edilir; ifadesi söylenemez. (Kâr edilir.)

Yanýt: B

11. Yaren, Arzu ve Mustafa’nýn verdiði bilgiler doðrudur.
Üç nokta bir düzlem belirttiði için Ýlker’in ifadesi yan-
lýþtýr.

Yanýt: A

13. a ile h ters orantýlýdýr.

c ile h doðru orantýlýdýr.

e ile g doðru orantýlýdýr.

b ile f doðru orantýlýdýr.

Seçenekler incelendiðinde doðru yanýt D dir.

Yanýt: D
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14. Grafik incelendiðinde A, B ve D seçeneklerinin doð-
ru olduðu görülür. 

C seçeneðindeki 2002-2003 yýllarý arasýndaki artýþ
10, 2006-2007 yýllarý arasýndaki artýþ 20 olduðun-
dan ayný deðildir.

Yanýt: C

15. 2x· (x – 2) = 2x2 – 4x tir.

D seçeneðine bakýldýðýnda 2x2 – 4x in modellenmiþ
hali görülür.

Yanýt: D

2x

x – 2

x2 x2 –x –x –x –x

16.

ABC üçgeni bir dik üçgendir.

Alaný : 4· 2/———
2/

= 4 br2 dir.
Yanýt: B

A (2, 1)
1

20

y

x–2

–1C (–2, –1) B (2, –1)

4

2

17.

Düzgün beþgenin bir iç açýsýnýn ölçüsü:

HEDF dörtgeninde [HE] // [FD]  olduðundan,

m(HéED) + m(EéDC) = 180° olmalýdýr.

x + 108° = 180°

x = 180° – 108°

x = 72°  bulunur.
Yanýt: D

(n – 2)· 180————————
5 =

(5 – 2)· 180————————
5

36

1
= 3· 36 = 108° dir.

A

B E

C DF

H
x

108°

18.

O merkezli çemberde,

m(AéBC) çevre açýdýr ve gördüðü yay,

m(AùDC) = 105°· 2 = 210° dir. 

[OC] uzatýldýðýnda çap çizilmiþ olur ve

m(EùDC) yarým çember olduðundan 180° dir.

m(Aù E) = m(AùDC) – m(EùDC) olduðundan

m(Aù E) = 210° – 180° = 30° dir.

m(AéCE) çevre açý olduðundan, gördüðü yayýn yarý-
sýna eþittir.

m(AéCE) = 30°——2 = 15° dir.
Yanýt: A

O

A B

C

105°

D

E
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1. Mekanik sindirimi aðýzdaki diþler, midedeki mide
kaslarý saðlar. Kimyasal sindirimi aðýzdaki tükürük
salgýsý, midedeki mide salgýlarý yani enzimler sað-
lar. 

Bu durumda 1. yapý diþ, 2. ve 3. yapýlar aðýz ve mi-
de, 4. yapý salgý olabilir.

Yanýt: A

2. Saðlýklý bir insanýn idrarýnda su, mineral, suda çö-
zünen vitaminler, üre bulunur. Ancak glikoz, amino-
asit, yaðda çözünen vitaminler bulunmaz.

Bu durumda idrar kanalýnda (III), glikoz bulunma-
malýdýr. 

Yanýt: B

3. Vücuttaki kalsiyum dengesini kalsitonin ve parat-
hormon birlikte saðlar. Kalsitonin kandaki kalsiyumu
kemiklere geçirerek kandaki kalsiyum miktarýný
azaltýr. Parathormon kemikteki kalsiyumu kana ge-
çirerek kandaki kalsiyum oranýný artýrýr.  

Grafikte, kandaki kalsiyum miktarýný I (kalsitonin)
azaltýrken, II (parathormon) artýrmaktadýr.

Yanýt: C

4. Vücuttaki merkezi sinir sistemi organlarýnýn her biri-
nin kendine ait görevleri vardýr. 

Refleksleri kontrol etmek omuriliðin görevidir.

Yanýt: D

5. Ýris  gözde bulunur(a-II). 

Sarý bölge burunda bulunur(b-III). 

Malpighi tabakasý deride bulunur(c-IV).

Salyangoz kulakta bulunur(d-I). 

Yanýt: D

6. I. deney ortamýnda yaþama alaný geniþletiliyor bu
durumda fare sayýsý artar.

II. deney ortamýnda verilen besin artýrýlýyor bu du-
rumda fare sayýsý artar.

III. deney ortamýnda kedi sayýsý artýrýlýyor bu du-
rumda fare sayýsý azalýr.

IV. deney ortamýnda yaþama alaný yeþillendiriliyor
bu durumda fare sayýsý artar.

Grafiklerden I., II. ve IV. artmýþ doðru, ancak III.gra-
fik azalan olmalýydý.

Yanýt: C

7. Bir çözeltinin deriþik olmasý için çözücüsü az, çözü-
neni fazla olmalýdýr. Yani þekerli suyun tatlý olmasý
için suyu az, þekeri fazla olmalýdýr.

Bardaklardaki sularý eþitlersek;

I. bardakta 50 ml suya 1 küp þeker,

II. bardakta 50 ml suya 0,5 küp þeker,

III. bardakta 50 ml suya 2 küp þeker,

IV. bardakta 50 ml suya 1,5 küp þeker atýlmýþtýr.

Bu durumda en þekerli olan III. bardaktaki þekerli
sudur.

Yanýt: C
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9. Mehmet’in canlandýrdýðý element grubu metal, Se-
mih’in canlandýrdýðý element grubu soygaz, Gök-
han’ýn canlandýrdýðý element grubu ametaldir.

Ametaller kendi aralarýnda kovalent baðlý bileþik,
metallerle iyonik baðlý bileþik yaparlar. Ancak soy-
gazlar hiç bir elementle bað yapamazlar. 

Yanýt: D

11. Ametaller molekül yapýlýdýr, Yýlmaz’ýn canlandýrdýðý
element grubu ametaldir. 

Tek atomlu gaz olan elementler soygazdýr, Özlem’in
canlandýrdýðý element grubu soygazdýr. 

Sadece ametallerle bileþik yapabilen metallerdir,
Deniz’in canlandýrdýðý element grubu metaldir.

Yanýt: C

10. Sýnýflandýrma þemasýna göre;

nn : Saf madde,

HH  : Bileþik,

ll : Karýþým,

ss  : Homojen

olmalýdýr.

Saf maddelerin (nn ) belirli ayýrtedici özellikleri var-
dýr. Karýþýmlar (ll) fiziksel yollarla ayrýlýr. Tuzlu su
ve alkollü su homojen (ss) dir. Bileþikler (HH) farklý
cins atomlardan oluþur.

Yanýt: B

8. Verilen bilgilere göre; kimyasal özellikleri ayný, fizik-
sel özellikleri farklý olan atomlar izotop atomlarmýþ. 

Ýzotop atomlarýn proton sayýlarýnýn ayný, nötron sa-
yýlarýnýn farklý olmasý gerekir.

I. grafikte X ve Y atomlarýnýn hem proton sayýlarý
hem de nötron sayýlarý farklý,

II. grafikte X ve Y atomlarýnýn nötron sayýlarý ayný,
proton sayýlarý farklý,

III. grafikte X ve Y atomlarýnýn hem proton sayýlarý
hem de nötron sayýlarý farklý,

IV. grafikte X ve Y atomlarýnýn proton sayýlarý ayný,
nötron sayýlarý farklý,

Bu durumda, IV. grafikteki X ve Y atomlarý izotoptur.

Yanýt: D
12. Homojen çubuðun 60 N lik aðýrlýðý 2 ve 3 nolu yay-

lara eþit paylaþacaktýr (30 ar N). 

2 nolu yayýn baðlý olduðu makaradaki 1 nolu yayda
30 N nin yarýsýný taþýyacaktýr (15 N).

F ve B yaylarý 30 N, M yayý da 15 N taþýyabildiðine
göre, 2 ve 3 nolu yerlere F veya B yaylarý 1 nolu ye-
re M yayý asýlmalýdýr.

Yanýt: B

13. Özdeþ yaylar þekildeki gibi baðlandýðýnda,

I. 1. ve 2. düzenekte deðiþen sadece aðýrlýklar ol-
duðuna göre, kuvvetin uzama miktarýna etkisi
gözlemlenir

II. 1. ve 3. düzenekte aðýrlýklar ayný, yaylar özdeþ,
baðlanma þekli farklý, yani G aðýrlýðý iki yaya
paylaþacak. Baðlanma þeklinin uzama miktarýna
etkisi gözlemlenir.

III. Yaylar özdeþ ancak asýlan aðýrlýklar farklý yayla-
rýn baðlanma þekli farklý onun için uzama mikta-
rýnýn yayýn ilk boyunu baðlýlýðý gözlenemez.

Yanýt: B
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16. A seçeneðinde yük yukarý çýkarken uygulanan kuv-
vet aþaðý doðru olup yön deðiþmiþtir. Ayný zaman-
da yükü taþýyan üç tane hareketli makara ile de
kuvvet kazancý saðlanmýþtýr.

B seçeneðinde yük yukarý çýkarken, uygulanan kuv-
vette yukarý yönlü olup kuvvet kazancý vardýr.

C seçeneðinde yükün hareket yönü ile uygulanan
kuvvetin yönü ayný ve yukarý yönlü olup kuvvet ka-
zancý var.

D seçeneðinde yükün hareket yönü ve uygulanan
kuvvetin yönü birbirine zýt olup kuvvet kazancý yok.

Sorudaki þartlarý saðlayan A seçeneðidir.

Yanýt: A

17. Zýt cins elektrikle yüklü iletken K ve L kürelerinden 

1. K = (+)
L = (–) olup 

K nin yükü L den fazla olsaydý dokundurulup ay-
rýldýðýnda her ikiside (+) olurdu.

2. K = (+)
L = (–) olup

Z nin yükü K den fazla olsaydý dokundurulup ay-
rýldýðýnda her ikiside (–) olurdu.

3. L ler (+) K ler (–) olsaydý
yine 1 ve 2 deki þartlar gerçekleþirdi.

4. K ve L nin zýt yükleri eþit miktarda olsaydý do-
kundurulup ayrýldýðýnda her ikiside nötr olurdu.

O halde dokunma ile elektriklenme de her iki cisim-
de ayný yükle yükleneceðine göre, biri (+) diðeri (–)
olamaz.

Yanýt: D15. Sürtünme kuvveti cisme enerji kaybettirdiðine göre,
D seçeneðindeki araç yatay yolda X ten Y ye gider-
ken potansiyel enerjisi deðiþmez fakat kinetik ener-
jisi azaldýðýna göre kesinlikle sürtünmelidir.

Yanýt: D

14. • Kinetik enerji, cismin kütlesi ve hýzýnýn karesi ile
doðru orantýlýdýr.

EK = 1––2 mv2

• Potansiyel enerji, cismin aðýrlýðý ve yerden yük-
sekliði ile doðru orantýlýdýr.

EP = G . h

Tablodaki verilere göre, aðýrlýk (4) ve kütle (5) nin
yeri deðiþmelidir.

Yanýt: C

18. • Koyu renkli cisimler ýþýðý daha iyi soðururlar. Do-
layýsýyla daha çok ýsýnýrlar.

• Açýk renkli cisimler ýþýðý daha çok yansýtýrlar. Bu
yüzden ýsýnmazlar ya da çok az ýsýnýrlar.

Buna göre, izciler yiyeceklerinin bozulmamasý için
beyaz çadýra, sularýnýn ýlýk kalmasý için sarý çadýra,
çaylarýnýn sýcak kalmasý için de siyah çadýra koy-
malarý gerekir.

Yanýt: A
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1. Bu soruda, farklý dönemlerdeki uygulamalardan
bahsedildiði için l. öncüle, Fransa’daki uygulamanýn
tüm dünyaya yayýlmasý belirtildiði için II. öncüle ve
demokrasinin Antikçað’da ortaya çýktýðý belirtildiði
için III. öncüle ulaþýlabilir.

Yanýt: D

2. Ýnsanlýðýn ortak mirasýný korumak için devletin ya-
nýnda sivil toplumun da katkýlarý gereklidir.

Yanýt: B

3. Teknik geliþmeler kültüler geliþimin kapsamýnda ol-
duðundan I. öncüle, barutun etkili kullanýlmasýnýn
feodaliteyi zayýflatmasýndan dolayý da III. öncüle
ulaþýlýr. Haçlý Seferleri’nden sonra Avrupa’nýn taný-
dýðý teknik buluþlarýn kilisenin otoritesini artýrýcý bir
etkisi olmamýþtýr. 

Yanýt: A

4. Fatih döneminde Ortodokslarýn korunmasý ve Ve-
nediklilere imtiyazlar verilmesi Hýristiyan birliðini
bozmak; Sýrbistan’ýn fethi de Baklanlara hakim ola-
bilmek amacýyla yapýlmýþtýr. Kýrým’ýn fethi bu amaç-
larla ilgili deðildir.

Yanýt: A

5. Balkanlarda ciddi bir Ortodoks nüfus bulunduðu için
I. öncüle, Eflak ve Boðdan’ýn Balkanlardaki önemli
merkezler olmasýndan dolayý da III. öncüle ulaþýlýr.
Kýrým, Balkanlar’da deðil Karadeniz’in kuzeyindedir.

Yanýt: C

6. Celali Ýsyanlarý ve bu isyanlarýn bastýrýlmasý asayiþ
ve güvenlikle ilgilidir. Ticari faaliyetlerle ilgilendirile-
mez.

Yanýt: D

7. Ýrade-i Milliye ve Hakimiyet-i Milliye birer gazete,
Anadolu Ajansý da haber ajansýdýr. Bu üç kurum
doðrudan Mustafa Kemal tarafýndan kurdurulmuþ-
tur. Meclis-i Mebusan bir kitle iletiþim aracý deðildir,
zaten Mustafa Kemal tarafýndan da açýlmamýþtýr.

Yanýt: D

8. Osmanlý Devleti I. Dünya Savaþý’ndan sonra Mon-
dros Ateþkes Antlaþmasý’ný imzalamýþtýr.

Yanýt: A
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9. Ýnsan haklarýnýn korunmasý ve güvence altýna alýn-
masý þüphesiz ki toplumda olumlu sonuçlar doðu-
rur. A, B ve C seçeneklerindeki öngörülen bu olum-
lu sonuçlara örnektir. Ancak insan haklarýnýn korun-
masý ve güvence altýna alýnmasý toplumda huzur ve
güven ortamýný bozmaz.

Yanýt: D

10. Yargýlama yetkisi baðýmsýz mahkemeler vasýtasýyla
devlete aittir. Kiþilerin veya sivil kuruluþlarýn yargýla-
ma ve cezalandýrma yetkisi bulunmamaktadýr. A, B
ve D seçeneklerindeki davranýþlar sivil kuruluþlar
tarafýndan yürütülebilecek olumlu çalýþmalardýr.

Yanýt: C

11. Yüzölçümü ayný kalarak nüfus artýyorsa, km2’ye dü-
þen insan sayýsý da artmaktadýr. Dolayýsýyla km2’ye
düþen insan sayýsýnýn en fazla olduðu yýl nüfus mik-
tarýnýn da en fazla olduðu yýldýr.

Yanýt: C

12. Hýzlý nüfus artýþý pek çok olumsuz sonuç doðurur.
A, B ve C seçenekleri bu sonuçlara örnek gösteri-
lebilir. Hýzlý nüfus artýþý ekonomik kalkýnmayý artýrý-
cý bir etkiye sahip deðildir. 

Yanýt: D

13. Tablodaki veriler incelendiðinde A, C ve D seçenek-
lerine ulaþýlabilir. Ancak Karadeniz’de kentlerdeki
nüfus oraný %49,9 olduðu için köylerdeki insan sa-
yýsý daha fazladýr.

Yanýt: B

14. Bartýn ve Ordu’da fýndýk, Adana’da ise pamuk ha-
sadý dönemlerinde mevsimlik tarým iþçisi göçü ya-
þanýr. Konya’da genellikle tahýl tarýmý yapýlýr. Tarým
makineleri kullanýlarak hasat gerçekleþir.

Yanýt: A

15. Verilen açýklamalardan yola çýkýlarak bir yerin yer-
leþme ve nüfuslanmaya elveriþsiz olmasý için kýþ sý-
caklýðýnýn düþük, yaðýþ miktarýnýn yetersiz olmasý
gerektiði anlaþýlmaktadýr. Seçenekler incelendiðin-
de C’deki yerin oldukça elveriþsiz bir iklime sahip
olduðu görülmektedir.

Yanýt: C
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16. A, B ve C seçeneklerindeki durumlar Türklerin Ýsla-
miyet’i kabul etmesinden sonra görülür. Töre deni-
len yazýsýz hukuk kurallarý ise Türk toplumlarýnda
Ýslam öncesinde de vardýr.

Yanýt: D

17. Parçada Hz. Muhammed’in Medine çarþýsýnda ya-
þadýðý bir olay anlatýlmýþtýr. Olayýn sonunda Hz.
Muhammed insanlara dürüst olmalarý gerektiðini
bildiren bir uyarýda bulunmuþtur.

Yanýt: C

18. Parçada insanlarýn bilgi düzeylerini akýllarý sayesin-
de sürekli ileri taþýmalarý gerektiði vurgulanmýþtýr.
Hz. Muhammed’in 1. sözü ilim öðrenmeyi, 2. si fe-
dakarlýkta bulunmayý, 3. sü Kur’an okumayý öðütler.
Verilen açýklamayla ilgili olan 1. sözüdür.

Yanýt: A

SEÇMELÝ DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ
SORULARININ ÇÖZÜMÜ

SEÇMELÝ SOSYAL BÝLGÝLER
SORULARININ ÇÖZÜMÜ

16. Atýk maddelerin bilinçsizce çevreye atýlmasý, at-
mosfere zararlý spreyler ve yenilenemeyen enerji
kullanýmý çevreyi olumsuz etkiler. Verilen üç davra-
nýþ da çevreyi korumak için yapýlmasý gerekenler-
dendir.

Yanýt: D

17. Sendikalar iþçilerin insanlýk onuruna yakýþan koþul-
larda çalýþabilmesi için kurulmuþlardýr. Çocuk iþçi
çalýþtýrýlmasý sendikalarýn önlemek istedikleri du-
rumlardan biridir.

Yanýt: C

18. Devlet Su Ýþleri Müdürlüðü, Ziraat Bankasý ve Tarým
Kredi Kooperatifleri B, C ve D seçeneklerindeki
amaçlar dahilinde tarýmsal geliþmeyi artýrmaya yö-
nelik kuruluþlardýr. Tarýmsal üretimi kýsýtlamak
olumsuz bir faaliyettir.

Yanýt: A
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1. Doðru yanýt “C” seçeneðidir. Konu “simple past ten-
se” “geçmiþ zaman”dýr. Verilen soruya ve resme gö-
re okuldan mezun olmakla ilgili ve bir de geçmiþ
zaman olarak tarih verilmiþtir.

Yanýt: C

9. Doðru yanýt “C” seçeneðidir. Boþ býrakýlan cümlenin
sonunda soru iþareti olmadýðýndan soru kelimesi ile
baþlayan seçenekler kullanýlamaz.

Let’s ifadesinden sonra cümlede hiç özne kullanýl-
maz ve gelen fiil yalýn kullanýlýr.

Yanýt: C

10. Doðru yanýt “D” seçeneðidir. “Suggestions and Of-
fers” konusuna göre verilen duruma uygun gelen
seçenek yalnýzca D dir. A seçeneðinde zaman
uyumlu deðildir. B seçeneðinde emir cümlesi kulla-
nýlmýþ olup anlamca uyumsuzluk gösterir. C seçe-
neðinde anlamca uyumsuzdur.

Yanýt: D

2. Doðru yanýt “D” seçeneðidir. Resme göre polis me-
muru sürücüden ehliyetini istemektedir.

Yanýt: D

3. Doðru yanýt “A” seçeneðidir. Verilen resme göre
otobüs duraðýnda bekleyen çok az kiþi vardýr. Çok
insan olmadýðý için C, insan sayýlabildiði için B, du-
rakta insan olduðu için D seçenekleri doðru olamaz.

Yanýt: A

4. Doðru yanýt “B” seçeneðidir. Resimde Superman
güçlü görünmektedir. Durum bildirmektedir.

Yanýt: B

5. Doðru yanýt “D” seçeneðidir.  Verilen resme göre
araba bisikletten daha pahalýdýr.

Yanýt: D

6. Doðru yanýt “B” seçeneðidir. “Used to” konusuna ve
verilen resme göre bayan önceden kilolu olup þimdi
zayýftýr. Diðer seçenekler yanlýþ bilgi içermektedir.

Yanýt: B

7. Doðru yanýt “C” seçeneðidir. Verilen bilgi tamamen
“Atatürk” ile ilgilidir ve geçmiþ zaman kullanýlmýþtýr.

Yanýt: C

8. Doðru yanýt “A” seçeneðidir. Verilen cümlenin deva-
mý anlam ve yapý bakýmýndan uyumlu olmalýdýr.  B,
C, D seçenekleri anlam bakýmýndan uyumsuzdur.

Yanýt: A
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11. Doðru yanýt “B” seçeneðidir. “Formula 1 hakkýnda
ne düþünüyorsun?” denilmektedir. Cevap olarak
“bence, bana göre” ifadesi kullanýlmalýdýr. Bu duru-
ma göre A seçeneði, “tercih etmek”, C seçeneði “is-
temek”, D seçeneði ise “ummak” ifadelerini kullan-
mýþtýr. Doðru yanýt “I think” olmalýdýr.

Yanýt: B

12. Doðru yanýt “D” seçeneðidir. “Tag Questions” kulla-
nýlmýþtýr. Kurala göre verilen cümle olumluysa, ek-
lenti sorusu olumsuz olmalý ya da bu durumun tam
tersi olmalýdýr. A, B, C seçenekleri bu kurala uyma-
maktadýr.

Yanýt: D

13. Doðru yanýt “A” seçeneðidir. Modals konusunda
“must” ta  anlamca en yakýn ve yerine kullanacaðý-
mýz  “have to” kalýbýdýr.

Yanýt: A

14. Doðru yanýt “D” seçeneðidir. Verilen cümlenin en
yakýn anlamýný Comperatives konusunda özne ve
nesne yer deðiþtirince elde ederiz. Çünkü verilen
cümlede Emel’in Aynur’dan daha uzun olduðudur.
Bu da Aynur’un Emel ‘den kýsa olduðudur.

Yanýt: D

15. Doðru yanýt “C” seçeneðidir.  “Geçmiþte gözlük kul-
lanmýyordum ama artýk kullanýyorum.” ifadesinin eþ
anlamlýsý artýk devamlý kullanýyorum demektir. Bu
da C seçeneðidir.

Yanýt: C


