
 

 

 

SORU 1                                          (Bülent AVCI) 

 

 

Dünya kayısı üretimiyle ilgili olarak: 

I. Türkiye’nin yıldan yıla kayısı üretiminin art-
tığına 

II. 2016 yılında en fazla üretim yapan ülke-
lerden biri Özbekistan olduğuna 

III. ABD ve Macaristan’da her yıl kayısı üreti-
minin düştüğüne 

IV. 2016 yılında İtalya’daki kayısı üretiminin 
İspanya ve Fransa’dan fazla olduğuna. 

Hangisine ulaşılmaz? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU 2                                          (Bülent AVCI) 

 

 

Yukarıdaki görselle ilgili aşağıdakilerden han-

gisine ulaşılamaz? 

A) Avrupa’nın e- posta gönderme ve almada 
Türkiye’den önde olduğuna.  

B) Sağlıkla ilgili bilgi aramada Türkiye’nin Avru-
pa’dan önde olduğuna. 

C) Türkiye’nin Avrupa’dan daha çok kitap okudu-
ğuna 

D) Mal ve hizmetler ile ilgili bilgi aramada Avru-
pa’nın daha çok arama yaptığına. 

 

 

 

  

SORU 3                                                               (Ahmet BÜYÜKULUSOY) 

Kitabının kapağına adını değişik şekilde yazmak isteyen Aydın Mutlu; harflerin keskin şekilde olduğu, 

tamamı büyük harften oluşan, kalın ve sağa yatık italik bir yazı tipi seçmiştir. Seçtiği yazı tipinde tabela 

yazılarına benzer bir görünüm kullanmıştır. 

 

Buna göre Aydın Mutlu’nun adını yazarken kullandığı yazı tipi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 

verilmiştir? 

A) A Y D I N  M U  T L U   

B) AYDIN MUTLU 

C) AYDIN MUTLU  
D) 
 



SORU 4           (Hasan Hüseyin ÖZCAN) 

 

Yukarıdaki infografik ile ilgili olarak,

I- İlk nüfus sayımında köylerde yaşayan nüfus daha fazlayken son nüfus sayımıyla birlikte şehirlerde

yaşayan nüfus sayısı artmıştır.

II- 2007 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine geçilmesiyle veriler yıllık bazda toplanmaktadır.

III- Sağlık koşullarının iyileşmesi sebebiyle bebek ölüm hızında azalma görülmektedir.

IV- Eğitim seviyesini yükselmesiyle beraber okuma yazma bilmeyenlerin sayısı ve toplam doğurganlık

hızı düşmektedir.

V- Ülkemizin öngörülen nüfusundaki artış giderek azalmaktadır.

maddelerden hangilerine ulaşamayız?

A) III ve V.  B) II ve IV.  C) III ve IV  D) I, III ve V.

 



SORU 5                                                                        (Ahmet BÜYÜKULUSOY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niteliklerinden hangileri örneklendirilmemiştir? 

 

A) 1 ve 3     B) 2 ve 4     C) 3 ve 5       D) 1 ve 5 

 

 

 

 

 

SORU 6                                                        (Kubilay ORAL) 

 

Bu görsele bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Düşük ve orta gelirli ülkelerde tüketim alanlarının sıralaması aynıdır.
B) Sanayi tüketim ortalamaları ekonomik refahla doğru orantılıdır.
C) Düşük gelirli ülkelerdeki tarımsal tüketim miktarı orta gelirli bir ülkedeki tarımsal tüketim miktarından

fazladır.
D) Üç gelir grubu düşünüldüğünde en az orantısal değişim ev alanındadır.

 

Türk Dil Kurumunun e-sözlüğünde yer alan “jeo-

termal” sözcüğüyle ilgili açıklamalar verilmiştir. 

 

Buna göre “jeotermal” sözcüğünün açıklamala-

rında, sözlüklerde bulunması beklenen; 

 

1) Sözcüğün tanımlanması ve tanıma uygun 

kullanımının örneklendirilmesi 

2) Sözcüğün yapı bakımından hangi türde oldu-

ğunun belirtilmesi 

3) Sözcüğün işaret dilindeki karşılığının nasıl 

olduğunun görselle verilmesi 

4) Sözcüğün ortaya çıktığı dildeki okunuşunun 

nasıl olduğuna yer verilmesi 

5) Sözcüğün ek almış halinin nasıl olduğuna yer 

verilmesi 



SORU 7                                                           (Bülent AVCI) 

 

 

 

 
Bu görseldeki bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

A) Boynuzlarının koruyucu bir yapıya sahip olduğuna, 
B) Gözleri sayesinde tüm tırmanma seçeneklerini gördüklerine 
C) Çok iyi bir dağcı olduklarına 
D) Yürürken amaçsızca adımlar atarak sağlam dururlar. 
 

 

 

SORU 8                                                        (Kubilay ORAL) 

 
Kaynak: Gaiadergi 

 
 
Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılar-
dan hangisi kesin olarak söylenebilir? 
 

A) Günümüzdeki ölümlerin büyük kısmı yeme 
alışkanlıkları ile alakalıdır. 

B) Yetersiz beslenen insanlar genellikle fakir 
ülkelerde yaşayan insanlardır. 

C) Aşırı kilolu insan sayısı yetersiz beslenen 
insan sayısından fazladır. 

D) Yetersiz ve aşırı fazla beslenen insanlar 
arasındaki sayısal farkın az olması dünyada 
gelir dağılımındaki eşitsizlikten kaynaklan-
maktadır. 

 

Dağ keçileri dünya çapında en iyi dağcılardır. Dik 

uçurumların kenarlarında kolayca yürüyebilir, ka-

yalıklarda imkânsız gibi görünen güzergâhlar bu-

lup yollarına devam edebilir ve bizim için ölümcül 

olabilen arazilerle rahatça mücadele edebilirler. 

Bu canlılar, dikdörtgen şeklindeki gözbebekleri 

sayesinde uzman tırmanma görüşüne sahiptirler. 

Bu gözbebeği, keçilere süper periferik (çevresel) 

görüş kazandırır ve böylece keçiler tek seferde 

tüm tırmanma seçeneklerini görmüş olurlar. 

Keçiler için ilk emniyet malzemesi boynuzlarıdır. 

Boynuzlar oldukça kalındırlar ve bir kask görevi 

görerek olası bir çarpmanın etkisini azaltırlar. Ay-

rıca boynuzlar enselerinin arkasına kadar uzandığı 

için de hayati bir koruma sağlar. 

Dağ keçilerinin en dik yamaçlara dahi kolaylıkla tırmanabilmelerine imkan tanıyan bir diğer özellikleri ise 

ayaklarıdır. Keçiler  uzun adımlar yerine küçük adımlar kullanmaları da amaçsız değildir. Bu şekilde ya-

parak vücut ağırlıklarını ayaklarının üzerine dağıtırlar ve dengeyi merkezileştirirler. 

 


