
 

 

 

SORU 1                                (Bülent AVCI) 

 

Bu görselden hangisine ulaşılamaz? 

A) En çok artışın akülü elektrikli araçlarda oluğuna 

B) İnsanların tasarruf amaçlı bu araçları kullandığına  

C) 2014 ‘ten itibaren Çin’de hibrid araç kullanılmaya başlandığına 

D) 2017 yılına akülü araç kullanımının üç milyonu geçtiğine 

 
SORU 2                                (Bülent AVCI) 

   
Aşağıdaki seçeneklerde deprem öncesinde ve sırasında yapılacaklar sıralanmıştır. Seçeneklerdeki 

uyarılar bu resimlerle eşleştirmek isteyen birisi hangi seçenekteki uyarıyı resimlerle eşleştiremez? 

A) Kesinlikle panik yapmamalıyız. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durmalıyız. 

B) Eğer deprem anında tekerlekli sandalyedeyseniz, tekerlekler kilitlenerek baş ve boynunuzu yine koru-

maya almalıyız. 

C) Deprem yakınlarda bir yerde deprem çantası hazır olmalıdır. Bu çantada fener, su, sargı bezi gibi aletler 

de olmalıdır. 

D) Mutfak, laboratuvar, imalathane gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde ocak, fırın, gaz vanalarını kapat-

malıyız. 

E)  
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SORU 3                                (Bülent AVCI) 

 Çocuklarla ebeveynlerin kurmuş oldukları iletişim bazen sağlıklı iletişimi zorlayan engellerle doludur. 

”Kalk, ders çalış, ödevini yap.” gibi emir cümleleri kurarız. 

 İnsan yaşamının devamı için yakın ilişkinin zorunlu olduğuna inanıyorum. Hatta bir kişiye değil, birçok 

yakın ilişkiye ihtiyacı vardır. Bir insan yaşamında üç ya da dört yakın ilişkiye sahipse mutlu ve sağlıklı 

olabilir. 

 İletişim kendi içinde kişi içi ve kişiler arası olmak üzere ikiye ayrılır. Bir insanın düşünmesi, duygulan-

masını, iç gözlem yapmasını ya da kendine sorular sorarak cevap üretmesi iç iletişim; kişiler arası ileti-

şim ise kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimdir. 

 İletişim insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar var olduğu günden beri iletişim kurmak için farklı çalışmalar 

yapmıştır. Ateş yakmak, mağara resimleri, güvercin uçurmak… 

Aşağıdaki görsellerden hangisi yukarıdaki açıklamalarla ilgili değildir? 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

 

SORU 4                             (Kubilay ORAL) 

Bu tabloda yıllara göre et ürünlerinin fiyat değişimleri veril-

miştir. Buna göre: 

1. Sucuk, sosis, kuzu ve dana etinin fiyatı sürekli olarak 

artmıştır. 

2. En az fiyat artışı dana etinde olmuştur. 

3. Tüm et ürünlerinde fiyatlar artmıştır. 

4. 2017 ile 2019 tarihleri arasında fiyat farkı en az sosiste 

görülmüştür. 

5. Tavuk etinki fiyat farkı 2019 yılında önceki yıla göre da-

ha azdır. 

Tablodan hangileri çıkarılamaz? 

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