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1. Sorunun D seçeneğinde bulunan “Gözlerini birden 
gökyüzüne kaldırdı.” cümlesinde “kaldırmak” sözcüğü 
“yukarı doğru hareket ettirmek” anlamında kullanılmış-
tır. Açıklamalarda yer alan “yükseltmek” anlamı ise bir 
şeyin (duvar, tepe, yığın vb.) daha yüksek hâle getiril-
mesini karşılayacak biçimde kullanılır.

Cevap: D

2. Parçada duvarların iki anlamlı olduğu, bu anlamın du-
varın ne tarafında; içeride mi, dışarıda mı olduğunuza 
göre değiştiği anlatılmıştır. Dışarıda olmak isteyen için 
duvar bir engel olabilir ama içeriye sığınmış olan için 
korunaktır.

Cevap: C

3. Bu tip sorularda, anlamı belirlenecek söz öbeğinin mut-
laka, yer aldığı parçada kazanmış olduğu anlamla de-
ğerlendirilmesi gerekir. Bunun yanında sözcüklerin ya 
da söz öbeklerinin genelgeçer mecaz anlamlarından da 
yararlanılmalıdır. Örneğin bu sorunun cevabına ulaşır-
ken “kamplaşmak, kamplara ayrılmak” vb. mecazların 
bize yardımı olacaktır. Bu sözler “belli bir düşünce et-
rafında birleşmek” anlamına sahiptir. Parçayı inceledi-
ğimizde yüksek sesle müzik yayını konusunda tartışıl-
dığını ve “ayrışmayı başarmış bir halk”tan söz edildiğini 
göreceğiz. Buradan hareketle sözün bu ayrışan taraf-
lardan birine dahil olmak anlamında kullanıldığını söy-
leyebiliriz.

Cevap: A

4. Parçada birinci boşluğun öncesinde olumsuz birkaç du-
rumdan sonrasında ise bu olumsuz durumlara bağlı or-
taya çıkan olumsuz bir sonuçtan söz ediliyor. Bu neden-
le ilk boşluğa getirilecek sözcüğün “nedeniyle” olması 
uygundur. Seçeneklerde anlamca buna yakın olduğu 
düşünülecek ve yanılgıya yol açabilecek “sayesinde” 
sözcüğünün “olumlu”  neden-sonuç ilgilerinde kullanı-
labileceğini unutmamak gerekir, bu cümleye uygun de-
ğildir. İkinci boşluk için anlamca “yaşamsal, hayati, çok” 
sözcükleri uygun olacaktır. 

Cevap: D

5. Şiirlerin yansıttığı duygu verilen parça bir bütün ola-
rak değerlendirilip belirlenmelidir. Şiiri okuduğunuzda 
kendinize bazı sorular yönelterek adım adım ilerleye-
bilirsiniz. “Bu şiir hangi kavram etrafında yazılmış?”, 
“Şairin kavrama yaklaşımı olumlu mu, olumsuz mu?”, 
“Şair neler hissediyor olabilir?”, “Şiir bana neler hissetti-
riyor?” vb. Bu sorudaki şiir parçasında, şairin şehirden, 
insanlardan, şehir hayatından, kalabalıktan bıkkınlık ve 
kaçma isteği içinde olduğu; kendini huzurlu hissedeceği 
yer olarak dağları, doğayı, toplum hayatının dışını işa-
ret ettiği görülür.

Cevap: A

6. Cümlede bir yazarın, yazdıklarını okuyucunun anlam-
yacağını düşünerek daha sade yazmaya çalışmasının 
yanlış bir tutum olduğu vurgulanmak isteniyor. Yazar-
ların böyle bir tutum içine girmesinin adeta okuyucuyu 
küçümsemek olduğu, böyle tavır takınan yazarların 
yazmasının bir anlamı olmadığı anlatılıyor.

Cevap: E

7. I. cümlenin öznesi “bilim adamları” belirtisiz isim tamla-
masıdır, yüklemi “öne sürmek” fiildir. II. cümlenin yükle-
mi “örnek olarak gösteriliyor” söz öbeğidir, “göster-il-i-
yor” biçiminde incelediğimizde “-il” çatı ekin görebiliriz, 
“örnek gösteren” yani gerçek özne cümlede bulunmaz-
ken “örnek gösterilen” yani sözde özne “bir kedi üze-
rinde yapılan deney” biçimindeki söz öbeğidir. Sözde 
özne, fiilin çatısının edilgen olduğunu bize kanıtlar. III. 
cümlede “kedinin bir gözü” isim tamlaması vardır ve 
yüklem “kapatılmak” eyleminin gerçekleştiğini anlattığı 
için cümle olumludur. IV. cümle, birden çok cümleden 
oluşmuştur ancak virgül ya da noktalı virgülle değil 
“çünkü” bağlacı ile birleştirildiği için “sıralı” değil “bağlı” 
cümledir. V. cümlenin yüklemi “neyi düşünmek” soru-
suna cevap verir, bu nedenle geçişli bir fiildir, yüklem 
sonda bulunduğu için de cümle kurallı kuruluşa sahiptir.

Cevap: D

8. I. cümlede “hissediyoruz”, III. cümlede “olurdu”, IV. 
cümlede “söylüyor”, V. cümlede “geri durmuyor” fiilleri 
yüklemdir. II. cümlenin yüklemi ise “bu kuvvettir” sıfat 
tamlamasıdır, bu nedenle de II. cümlenin yüklemi isim 
soyludur.

Cevap: B

TÜRKÇE TESTİ
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9. Cümlede “ses-(i)le” kelimesinde ünlü düşmesi, “ko-
nuş-duk-unuz” kelimesinde hem ünsüz sertleşmesi 
hem de ünsüz yumuşaması, “hak-(k)ı-n-da” kelimesin-
de ünsüz türemesi görülür. Ancak cümlede ünlü daral-
ması yoktur.

Cevap: E

10. Cümle incelendiğinde aslında üç cümleden oluştuğu, 
ikinci ve üçüncü cümlelerin anlamca bir grup oluşturdu-
ğu görülecektir. Bu iki cümle virgülle, onlara bağlanan 
ancak anlamca ayrı bir grup oluşturan birinci cümle ise 
noktalı virgülle bağlanmalıdır.

Cevap: D

11. Bu parçada “Hayvan bir an duraksadıktan sonra kom-
şunun avlusuna geçti.” cümlesinin içinde ara cümleye 
yer verilmiş ve bu ara cümle, ana cümleden iki virgül 
ile ayrılmıştır. Bu görevinde virgülün yerine kısa çizgi 
de kullanılabilir.

Cevap: C

12. C seçeneğinde “sağ ol” birleşik fiili yanlış yazılmıştır. Bir 
isim ve bir yardımcı eylemle (etmek, olmak vb.) kurulan 
birleşik fiillerde, isimde ünlü düşmesi ya da ünsüz türe-
mesi meydana geldiğinde birleşik eylem bitişik yazılır. 
Ancak “sağ ol” fiilinde bu  ses olaylarından biri gerçek-
lememiştir, sözcüklerin ayrı yazılması gerekir.

Cevap: C

13. “Onu” kelimesi cümlede belirtili nesne görevi üstlenir. C 
seçeneği hariç diğer cümlelerde, “onu” kelimesiyle aynı 
anlam ve görevde yani ortak nesne alınabilecek bir ke-
lime vardır. Örneğin A seçeneğindeki “onu” cümleden 
çıkarıldığında “montu” kelimesi aynı anlam ve görevde 
olduğu için ortak nesne olur ve cümlede anlatım bozuk-
luğu oluşmaz. Ancak C seçeneğinde “onu”, “tekniği” 
anlamındadır ve cümlenin ilk bölümünde bu şekliyle yer 
almadığı için çıkarılması “nesne eksikliği”ne yol açar.

Cevap: C

14. I. cümle “Hiçbir zaman kitapsız yaşayamam, kitaplarım 
her zaman elimin altında durur.” biçiminde olmalıdır. 
Çünkü biri olumlu, diğeri olumsuz yüklemle kurulan bir-
leşik, sıralı ya da bağlı cümlelerde “hiçbir, kimse, hiç 
kimse, hiç; her bir, her, herkes vb.” kelimeler ortak kul-
lanılamaz. IV. cümle “Bir kitabın insana anlatacak çok 
şeyi varsa kitap kendisini tekrar okutuyor.” biçiminde 
olmalıdır. Çünkü cümlenin ikinci bölümündü “kitap” ke-
limesinin kullanılmaması özne eksikliğine yol açmıştır.

Cevap: B

15. A seçeneğinde sözcüklerin yeni anlamlar kazanma-
sıyla oluşturulan anlatım özelliğinden bahsedildiği için 
yazarın biçemi ile ilgili bilgi verilmiştir. B seçeneğinde 
“tarihe gömmek” mecazlı bir anlatımdır, cümlede düşsel 
ögelere başvurulmuştur. C seçeneğinde “olmalı ki” ifa-
desine kadar var olan bir durum ele alınıp buna dayalı 
olarak bir başka yargıya ulaşılmış, iki yargı arasında ilgi 
kurulmuştur. D seçeneğinde geçmişte gerçekleştirilen / 
gerçekleştirilmeyen bir davranış için duyulan pişmanlık, 
üzüntü dile getirilmiştir. Ancak E seçeneğinde “tuhaf” 
karşılanan, alışılmadık bir durumdan söz edilmiş, bu 
durumun kanıksandığı belirtilmemiştir.

Cevap: E

16. Bir paragrafı oluşturan cümlelerin karışık olarak verildi-
ği ve doğru sıralamasının  istendiği sorularda öncelikle 
cümleler arasındaki anlam akışına, bağlayıcı sözcük ve 
söz öbeklerine dikkat edilmelidir. Bu soruda cümlelerin 
içeriği, kronolojik bir sıra içermesi en iyi ipucudur. Cüm-
leler bahsi geçen kişinin doğum bilgisinden başlanarak 
durumlar arasındaki öncelik ve sonralık ilişkisiyle sıra-
lanmalıdır.

Cevap: B

17. Parça incelendiğinde, okyanus kıyısındaki manzaranın 
okuyucunun gözünde canlandırılmak istendiği görüle-
cektir. Anlatımda beş duyunun algılarından ve sıfatla-
rından yoğun biçimde yararlanılmıştır.

Cevap: A

18. Numaralı cümleler anlam akışı ve  bağlayıcı unsurlar 
dikkate alınarak sıralandığında doğru dizilim V - IV - III - 
I - II biçimindedir. V. cümlede “bir bina”dan söz edilirken 
IV. cümlede “bu bina”nın adı açıklanmıştı. III. cümlede 
binanın yüklendiği işlevler sayılmış, I. cümlede ise si-
nema olarak kullanıldığı dönemden bahsedilmişti. II. 
cümle yine sinema olduğu döneme ilişkindir fakat an-
lam sıralaması açısından I. cümleden sonra gelmelidir.

Cevap: C

19. Parçadan yazarın roman yazmak hakkındaki fikrini öğ-
reniyoruz. Yazara göre roman yazmak “sakin bir ses 
tonuyla” söylenemez, “tir tir titremeyi” gerektiren zor bir 
iş. Bilinçli hiç kimse bu yükün altında sakin kalamaz, 
bunu sükûnetle karşılayamaz, kolayca dile getiremez. 
Bu düşünce etrafında paragrafı tamamlamamız gerek-
tiğinden roman yazmanın “kolayca göze alınamayaca-
ğını” söylemek uygun olacaktır.

Cevap: D
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20. Parçadan Tolstoy’un soylu bir aileden gelmesi, zengin 
olması, rahat içinde yaşaması ancak topluma karşı 
kendisini sorumlu hisseden bir yazar olduğu için bun-
lardan suçluluk duyması, yani hayatındaki bu çelişik 
durum anlatlıyor. Bu nedenle A seçeneği parçayı uygun 
biçimde tamamlar.

Cevap: A

21. Parçayı incelediğimizde yazarın iyi romancıların en 
başarılı dönemlerinin otuz beş ile elli yaş arasında ol-
duğuna dair bir genellemede bulunduğunu görüyoruz. 
Bu dönemin en başarılı dönem olmasını, gençlik ener-
jisinin henüz kaybedilmediği üstelik tecrübe ile birleşti-
ği dönem olması şeklinde açıklıyor yazar. Kendisi için 
yaptığı tespiti de bu genellemeye dayandırıyor, henüz 
yirmili yaşlarda olduğu için iyi roman yazması için za-
manının gelmediğini düşünüyor.

Cevap: B

22. Parçadaki “çok zor kurulabilecek dramatik yapıyı ol-
dukça başarılı şekilde kurması” sözünden, B seçene-
ğine; “aktarımı çok zor olan bir temayı zorlanmadan 
yansıtması” sözünden C seçeneğine; “kamera geçiş-
lerinin görüntü bakımından kusursuzluğu” ifadesinden 
D seçeneğine, “acılı bir ilişkinin kahramana yansıması” 
ifadesinden E seçeneğine ulaşılabilir. Ancak parçada 
filmin konusunu, içeriğini anlatan herhangi bir cümleye 
yer verilmemiştir.

Cevap: A

23. Parçada asıl anlatılmak istenen ilk cümlede açıklanmış-
tır, parodinin “var olanı mizahi bir dille yıkma” işlevine 
sahip olduğu söylenmiş ve parçanın devamında da bu 
durum örneklenmiş ve açıklanmıştır.

Cevap: C

24. Parçanın ilk cümlesinden A seçeneğine ulaşılabiliyor. 
Dilin, bilgiye ulaşmak, iletişim kurmak, sosyalleşmek 
vb. durumlar için gerekliliğinin vurgulandığı bölümler-
den B seçeneğine ulaşılabilir. Parçanın “Bu da ancak iyi 
bir ana dili eğitimiyle kazanılabilir.” cümlesinden ve bu 
cümlenin devamından C seçeneğine ulaşılabilir. “Ede-
biyat, malzemesi dil; kaynağı, yaşantılar ve hayal gücü 
olan bir sanat dalıdır.” cümlesi D seçeneğini doğrular. 
Ancak parçada edebiyatın dalları, türleri ile ilgili bir bil-
giye yer verilmemiştir.

Cevap: E

25. Parçada, Afrikalı kölelerin yanlarına müzik aletlerini 
alamadıkları ama müziksel zevklerini ve geleneklerini 
Amerika’ya taşıyarak caz müziğinin ortaya çıkmasını 
sağladıklarının anlatıldığı bölümden A, B ve D seçe-
neklerine ulaşılır. Parçanın son bölümünde müzik eser-
lerinin Avrupalı ve Afrika kökenli müzisyenler tarafından 
çalınması karşılaştırılmış ve Afrika kökenli müzisyenle-
rin daha iyi bir performansa sahip olduğu vurgulanmış-
tır, bu nedenle E seçeneğine de ulaşılabilir.

Cevap: C

26. Parçada şair ve ebruzen karşılaştırılmış, her ikisinin 
de eserlerini ortaya koyarken daha önce bilmediği bir 
dili konuşur gibi birdenbire somutlaştırdıkları, üzerinde 
durulmuştur, A seçeneği doğrudur. “Bu noktadan sonra 
ebruzenin elinden artık hiçbir şey gelmez.” cümlesin-
den B seçeneğine ulaşılabilir, bu cümleden hemen son-
ra gelen “... şair için de benzer bir durum söz konusu-
dur” yargısı ile de C seçeneği doğrulanır. Parçanın son 
cümlesinden D seçeneğine ulaşılabilir.

Cevap: E

27. Parçaya göre şair de ebruzen de eserini oluştururken 
sonuçta ortaya ne çıkacağını bilmemektedir, bu neden-
le sanatçıların durumu “bilinmeyen bir dili konuşmaya” 
benzetilmiştir.

Cevap: A

28. Bu parçada, insanların doğanın bir parçası olarak ya-
şamlarını devam ettirememelerine doğayla uyumlarının 
bozulmasına yaklaşık on bin yıl önce pasif hayattan do-
ğaya ve diğer canlılara hükmettikleri bir yaşam tarzına 
geçmeleri neden olmuştur. Doğayla uyumunu yitiren 
insan doğanın düzenine de müdahale etmiş ve dünyayı 
bugünkü kötü durumuna sürüklemiştir.

Cevap: B

29. Parçada bilgilendirici, öğretici, bakış açısı kazandıran 
bir anlatım ağır basmaktadır.

Cevap: B

30. Parça incelendiğinde, yangını seyreden kalabalığın ka-
nıksar tavrının eleştirildiği, yangınların meydana gelme-
sinde yapsatçıların parmağı olabileceğinin üstü kapalı 
olarak dile getirildiği görülür.

Cevap: D
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31. Yazar son zamanlarda meydana gelen yangınların yap-
satçılık mesleğinin yaygınlaşmasıyla ilgisi olduğunu 
düşünüyor. Dedikodu ya da rivayet olarak nitelendirilse 
de yangınların sorumlusunun yapsatçılar olduğunu dile 
getiriyor.

Cevap: A

32. Parçada asıl anlatılmak istenen özellikle son cümlede 
yoğunlaşmıştır. Alice’in zorluklarla mücadele ettiğini ve 
yaşadığı olumsuzluklar karşısında hep ileri doğru hare-
ket ettiğini öğrendiğimiz bu parçaya göre biz de zorlu 
koşullarda dahi hedefimizden sapmadan mücadeleye 
devam etmeliyiz. 

Cevap: A

33. Parçada çizgi romanlarda kahramanların ve konu edi-
len olayların olağanüstülükler taşıması gerektiğine dair 
bir ifade yer almamaktadır. 

Cevap: B

34. Parçada İstanbul Boğazı gözümüzde canlandırılmıştır; 
sıfatlar, beş duyunun algılarına dayalı ifadeler ile be-
timleyici bir anlatım oluşturulmuştur. Sözü edilen deniz 
fenerinin sıradan olmama sebebi “çünkü” bağlacıyla 
başlayan cümle ile açıklanarak ele alınmıştır. Parçanın 
genelinde yazarın yorumunu içeren cümleler yer aldı-
ğından öznel anlatım görülür. Örneğin “sıradan bir gün, 
tutkulu bir adam” ifadeleri öznellik içermektedir. Parça-
da “mekik dokumak, Boğaz’ı selamlamak, omuz omuza 
vermek, kopamamak” gibi ifadeler mecaz özellik göste-
rir. Ancak parça bir olayın aşamalı olarak aktarımı olma-
dığı için olaylar gelişim içinde gösterilmiştir denemez. 

Cevap: E

35. Parçanın ilk cümlesinden A ve B seçeneklerine ulaşılır. 
İkinci cümleden C seçeneğine ulaşılır. “Kısacası, oku-
yanın da yazanın da hevesini kırıyorlar.” cümlesinden D 
seçeneğine ulaşılır. Ancak parçada dergilerin sanata ve 
kültüre hizmet etmek yerine kapitalizme hizmet ettiğine 
dair bir yorum yer almamaktadır. Tam tersine dergilerin 
kapitalizm karşısında tutunmakta güçlük çektiği vurgu-
lanmıştır. 

Cevap: E

36. Düşüncenin akışını bozan cümleyi bulmamız gerekti-
ğinde numaralı cümleleri anlatılan yani konu açısından 
kontrol etmeliyiz. Konunu farklılaştığı cümle akışı bozar. 
Akışı bozduğunu düşündüğümüz cümleden önceki ve 
sonraki cümleler kendi aralarında bir akışa sahip olma-
lıdır, bunu kontrol ederek cevabımızdan emin olabiliriz. 
Bu parçada James Joyce’un eserinin 100 yılı sebebiyle 
Dublin’de gerçekleşen bir etkinlik hakkında bilgi verilir-
ken III. cümlede Dublin hakkında genel bir yoruma yer 
verilip IV. cümlede tekrar etkinlik ile ilgili anlatıma de-
vam ediliyor. Bu nedenle III. cümle akışı bozmaktadır. 

Cevap: C 

37. Paragraf bölme sorularında numaralı cümleler ele aldı-
ğı konu açısından incelenmeli ve farklı bir konuya ya da 
konunun farklı bir bölümüne değinen cümleden itibaren 
yeni bir paragrafa geçilmelidir. Bu soruda IV. cümleye 
kadar Antarktika ile ilgili genel bilgiler ediniyoruz, IV. 
cümleden itibaren ise Antarktika’nın yönetimi ve kulla-
nımı üzerinde duruluyor. 

Cevap: C

38. Parçada “Bu çizimlerin yapılma sebebi, böylece bir son-
raki avın daha bereketli geçeceği inancıdır.” cümlesi ile 
mağaradaki figürlerin yapılma amacı dile getirilmiştir. 
Yine “ Hayvan resimlerinin çizilmesiyle ruhlarının bu re-
simlere hapsedildiğine ve avın daha kolay geçeceğine 
inanılır.” İfadesi de figürlerin yapılma amacına açıklık 
getirmektedir. 

Cevap: C

39. Altamira Mağarası’nda en çok rastlanan hayvan figürü 
bizondur. Hayvan resimleri çizilirken beklenti hayvanla-
rın ruhlarının bu resimlere hapsedilmesi ve avın daha 
kolay geçmesidir. Hayvan resimleri o zamanın dinî 
önderleri olan kamanlar tarafından çizilmiştir. Hayvan 
resimlerinin gerçekçi olması çizenlerin bu hayvanları 
çok iyi tanıyan ve gözlemleyen kişiler olduğunu göste-
rir. Ancak parçadan resimlerin neden mağaranın giriş 
kısmına yapıldığına dair bir bilgiye ulaşılamaz. 

Cevap: A

40. Parçada polisiye romanın Doğu ve Batı toplumlarında-
ki durumu ve gelişimi konu edilmiştir. Bu karşılaştırma 
sonucu ulaşılan yargı Batı toplumlarının yaşantısının 
polisiye romanın gelişimine daha uygun olduğudur. Bu 
nedenle parçadan toplumların yaşantısının polisiye ro-
manı direkt etkilediği sonucuna ulaşılır. 

Cevap: C
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1. Orta Asya Türklerinin temel geçim kaynakları hayvancı-
lıktır. Bu durum Türkleri göçebe bir yaşama yöneltmiş-
tir. Göçebe yaşam biçimi Türklerde yazı, mimari, özel 
mülkiyetin gelişmemesi gibi durumların oluşmasına yol 
açmıştır.

Cevap: D

2. İlk Osmanlı anayasası olan Kanunuesaside meclisin 
açılıp kapanmasına padişahın karar vermesi ve padişa-
hın onaylamadığı yasaların yürürlüğe girmemesi, mec-
lis üzerindeki padişah üstünlüğünü işaret etmektedir.  
Mebusların belirli bir süre için seçilmesi ulus egemenli-
ğinin bir gereğidir.

Cevap: C

3. Mustafa Kemal ulusal mücadeleye başlamasından iti-
baren milli iradeye saygılı bir tutum sergilemiştir. Milli 
irade geleneksel hanedan ve din temelli yönetimlere 
karşıdır. Bu nedenle Saltanat ve Halifeliğin kaldırılması 
ile Cumhuriyetin ilanı gibi gelişmeler Türkiye’de milli ira-
de düşüncesinin yerleşmesine yöneliktir. Tekke, zaviye 
ve türbelerin kapatılması ise daha çok laik bir toplumsal 
düzenin sağlanmasına yöneliktir.

Cevap: A

4. Cumhuriyet rejiminin gereklerinden biri de her alanda 
eşitliğin güvence altına alındığı bir sistem kurmak-
tır. 1930’da Belediye seçimleri, 1933’de muhtarlık ve 
1934’de ülke yönetimine kadınların katılmasının sağ-
lanması siyasal eşitliğin oluşturulmasına yönelik geliş-
melerdir. Diğer seçeneklerdeki gelişmeler sağlık, eğitim 
ve ekonomik alanda eşitliğin sağlanması amacıyla ya-
pılmıştır.

Cevap: B

5. Damat Ferit Paşa başkanlığındaki Osmanlı hükümeti, 
ulusal bir kongre niteliğinde olan, Sivas Kongresini en-
gellemek istemiştir. Bu amaçla Elazığ valisi Ali Galip’i 
(Ali Galip olayı) görevlendirerek kongreyi basma girişi-
minde bulunmuştur. Bu durum Türk milletinin tepkisine 
neden olmuştur.

Cevap: D

6. Ekvator üzerinde yıl boyunca gece-gündüz süreleri eşit 
olduğu için Güneş sürekli yerel saat ile 06.00’da doğar, 
18.00’de batar. K noktası öğle vaktini yaşadığı için yerel 
saati 12.00’dir. L noktasında Güneş doğduğu için yerel 
saati 06.00’dır.

İki nokta arasında 6 saatlik zaman farkı vardır. Bu fark 
6.60 dakika = 360 dakikadır. 360 dakika 4 dakikaya bö-
lündüğünde aradaki meridyen farkı 90° olarak bulunur. 
Ekvator üzerinde meridyenler arasındaki kuş uçuşu 
mesafe 111 km olduğundan; 90⋅111 = 9990 km’lik me-
safe olduğu görülür.

Cevap: D

7. Aynı kara yolunun harita uzunlukları farklı olduğu için 
haritaların ölçek değerleride farklıdır. Ölçek küçüldükçe 
küçültme oranı arttığı için harita uzunluğu azalır. Buna 
göre Harita uzunluğu en fazla olan III. haritanın ölçeği 
en büyük iken harita uzunluğu en az olan II. haritanın 
ölçeği en küçüktür. Ölçeklerin büyükten küçüğe doğru 
sıralaması; III, I, II şeklindedir.

Cevap: C

8. Kuzey Yarımküre’deki karaların oranı Güney Yarımkü-
re’den fazla olduğu için Kuzey Yarımküre’de sıcaklık 
farkları daha fazladır. Yıllık ortalama izoterm haritasın-
da en yüksek ve en düşük sıcaklık eğrilerinin Kuzey 
Yarımküre’de olduğu görülür.

Cevap: D

9. Soruda verilen şekil karstik aşınım şekillerinin en küçü-
ğü olan lapya oluşumunu göstermektedir. Bu nedenle 
bu yerşeklinin oluştuğu alan Karstik bir bölgedir. Karstik 
bölgelerde; 

A - Yer altına sızma fazla olduğu için yer altı suyu fazla 
iken yer üstü suları azdır. Bu seçenekteki bilgi yanlış 
verilmiştir. B - Karstik şekillerin oluşabilmesi için kolay 
eriyebilen bir kayaç olan kalkerin kalın bir tabaka halin-
de olması gerekir.

C - Karstik arazilerde kolay eriyebilen kayaçlar yaygın 
olduğu için sular taşları kolayca eritebilir.

D - Yer altı sularının eritmesi sonucunda bol sayıda eri-
me boşlukları (mağaralar) oluşur.

E - Kalker kireç yönünden zengin ve kolay eridiği için 
suların içinde kireç fazladır.

Cevap: A

SOSYAL BİLİMLER TESTİ
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10. Piramitlerdeki bilgilere göre I. ülkenin piramidi dar ta-
banlı iken II. ülkenin piramidi geniş tabanlıdır. Piramitler 
ülkelerin nüfus yapısı hakkında bilgi verir. Ancak ülke-
lerin yüz ölçümleri hakkında bilgi olmadığı için ülkelerin 
nüfus yoğunlukları hakkında bilgi edinilemez.

Cevap: B

11. Verilen örnek estetik zevklerin öznel olduğunu (subjek-
tif), kişiye göre değiştiğini gösterir.

Cevap: C

12. Din Felsefesi akla dayalı (rasyonel) ve nesneldir (taraf-
sız). Dine ilişkin açıklamalarında sorgulayıcıdır, dog-
matik değildir. Hiçbir dini kayırmaz ya da dini yermeye 
çalışmaz.

Cevap: B

13. Parçada tutku, hırs ve arzulardan vazgeçmek (A) ge-
rektiği anlatılmıştır. Her şeyin birbirine bağlı olduğu (C), 
toplu bakış açısına sahip olmamız gerektiği (D), her şe-
yin tek bir öz olduğu (B) vurgulanmıştır. 

Cevap: E

14. 1. madde iktidarın kaynağını dinsel göreve bağlarken 

2. madde halkın ortak iradesiyle sözleşme yaptığını 
vurgulamaktadır.

Cevap: C

15. Parçada bilimin her çağda insanlığa hizmet etmediği, 
sonuçlarının insanlığa zarar vermek amacıyla da kulla-
nılabildiği anlatılmıştır.

Cevap: E

16. İbadetler sadece Allah’ın sevgisini kazanmak için yapı-
lır. Kur’an-ı Kerim’e göre insanın yaratılış amacı, Allah’ı 
tanımak, O’na kulluk etmektir. Bu durumu da “Yalnız 
sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz” ayeti 
en iyi açıklayan ayettir.

Cevap: A

17. Dua etme, tövbe etme, Kur’an okuma, ibadet yapma 
gibi faaliyetler, insanın Allah ile iletişim kurma yolları 
arasında gösterilebilir ama meditasyon yapma bu yol-
lardan biri olarak gösterilemez.

Cevap: B

18. Seçeneklerde Kur’an-ı Kerim’in aslının değişmeden gü-
nümüze kadar geldiğini gösteren ayet “Bu Kur’an’ı biz 
indirdik; onu yine koruyacak olan biziz.” ayetidir.

Cevap: C

19. “Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık 
kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş,) 
bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) 
getiririz. Hesap gören olarak biz yeteriz.” ayetinde vur-
gulanan ahiret hayatının adalet terazisi anlamına gelen 
“mizan”dır.

Cevap: E

20. Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de “Üstlerindeki göğe bak-
mazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız! 
Yeryüzünü döşek ve ona sabit dağlar koyduk. Orada 
gönül açan her türden bitkiler yetiştirdik. Allah’a yöne-
len, her kula ibret vermek için…” benzeri ayetlerle in-
sanları varlıklar âleminden Allah’ın varlığına ve birliği-
negötürme amacı gütmektedir.

Cevap: D
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1. 

x
x

3
2

2 3
1

14
5+

−
−
+

=  

x
x
2 3

1
5

−
+

= −   olmalıdır.

x + 1 = –10x + 15

11x = 14

   x
11
14=

Cevap: A

2. x – y – z > 0 x – y – z > 0
z – y > 0+

x – 2y > 0
x > 2y

y < z

Cevap: E

3. Sıfır, C, R, Q, Z, N kümelerinin elemanıdır. Ancak N+ 
kümesinin elemanı değildir.

Cevap: C

4. x 3 4 03 + + =

x 3 43 + = −

x + 3 = – 64

      x = – 67

Diğer denklemlerin çözüm kümesi boş kümedir.

Cevap: E

5. ,
x x x x0 025

1000
25 25

1000 40= = =

 Cevap: E

6. 
+

a + b > 7
b + c > 5

a + 2b + c > 12

 
+

a + c < 11
12 – a – c < 2b

12 < 11 + 2b
1 < 2b

2
1

 < b

b nin alabileceği en küçük değer 1 dir.

Cevap: E

7. x , y , z ∈ Z+

x
y

z
6

3
= =

z nin en büyük değeri için

x = 1 seçilirse y = 18, z = 6 olur.

x + y + z = 1 + 18 + 6 = 25 ‘dir.

Cevap: E

8. x < y  ve  x y=   olduğundan 

y = –x’tir.

ise
x – 2x + z = 6
2x – x + 3z = 10

– x + z = 6
x + 3z = 10

4z = 16
+

z = 4

Cevap: B

TEMEL MATEMATİK TESTİ
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9. xy = 64 olmak üzere x + y nin alacağı tam sayı değerleri 
şu şekildedir.
641   →   65
  82   →   10
  43   →     7
  26   →     8
(–2)6  →     4
(–8)2  →   –6 

6 tane

Cevap: A

10. Kitabı numaralandırma işlemi yapılırken önce 1’den 
99’a, daha sonra da 100’ den 195’e kadar yapılır.

9x1=9 rakam

1...... 9
9 terim

90x2=180 rakam

10...... 99
90 terim

96x3=288 rakam

100......195
96 terim

9 + 180 + 288 = 477

Cevap: C

11. 3a – 5 = 4b
3 a = 4b + 5

çift
3a   Tek

E şıkkında 3a + 8 kesinlikle tektir.

Cevap: E

12. 

1 x 1 → 6 . 5 = 30 tane

2 x 2 → 5 . 4 = 20 tane

3 x 3 → 4 . 3 = 12 tane

4 x 4 → 3 . 2 =  6 tane

5 x 5 → 2 . 1 =  2 tane

70 tane
+

Cevap: C

13. s A B s A s B s A B, += + −] ] ] ]g g g g   olduğundan

s A s B+ =] ]g g  s(Cı)

  ve

s A +] g s(Aı) = s(E) = 52 dir.

s(Aı) + s(Bı) + s(Cı) = s(Aı) + s(Bı) + s(A) + s(B) 

         = 2 s(E)

         = 104

Cevap: D

14. x = –5 için 

f(–5) + f(–10) = 0

pozitif negatif

  olabilir.

Diğer şıklar yerine yazıldığında grafikten sonuçların ne-
gatif ya da pozitif olduğu görülür.

Cevap: B

15. P(x) bir polinom ise,

P x x P x x dir ve2 2 1
2− = −_ _i i

x in doğal sayı olmayan kuvvetlerini içereceğinden

P x x2 −_ i  polinom değildir.

Cevap: E

16. Örneğin;

Not 1 2 3 4 5

Kişi 
Sayısı 1 1 1 1 35

Her bir not en az bir kez kullanıldığına göre aynı notu 
alan en çok 35 kişi vardır.

Cevap: C



92. Deneme Diğer sayfaya geçiniz.

H
ar

f E
ği

tim
 Y

ay
ın

cı
lığ

ı

17. ,z
10

55 70
10
15

1 5=
−

=
−

= −

T = 50 + 10Z = 50 – 15 = 35

Cevap: C

18.  I. z = a + ib ise z a ib= −  olduğundan

 z z a R!+ =  doğru

 II. z = a + ib , z a ib= −  olduğundan 

  z z a ib a ib$ = + −^ ^h h

  a b R2 2 != +_ i
 III. i2 + i3 + 4i4 + 5i5 = –1 –i + 4 + 5i = 4i + 3 ≠ 0 

  olduğundan her zaman doğru değildir.

 IV. z = a + ib ⇒ z nin çarpma işlemine göre tersi

  
a ib a b

a ib1

a ib
2 2+

=
+

−

−^ h

 

  olduğundan eşleniğine eşit değildir.

Cevap: E

19. Alaca’nın yapamadığı 3 görevi olduğundan Besi’nin en 
fazla 3 ekstra görev hakkı vardır. Besi kendi görevlerin-
den x tanesini, ekstra görevlerden y tanesini başarmış 
olsun.

2x + 3y = 24   ve   0 ≤ x ≤ 10 ve 0 ≤ y ≤ 3 olmalıdır.

y = 0 için     x = 12

y = 1 için     x !  Z

y = 2 için     x = 9

y = 3 için    x !  Z olur.

O hâlde, Besi kendi görevlerinden 9 tanesini, ekstra 
görevlerden 2 tanesini olmak üzere 11 tane görevi ba-
şarmıştır.

Cevap: B

20. 10 x 10’luk bir karede her bir satırdaki sayı bir üstteki 
sayıdan 10 fazla olacaktır.

O halde seçilecek olan 5 x 5’lik kare:

65 66 67

77

87

biçiminde olmalıdır.

Cevap: C

21. Tüm altınlar 5 gr olsaydı:

5 . (3 + 4 + 5 + 6 + 7 8) = 165 gr altın olurdu.

165 – 151 = 14 gr eksik altın 

x tane altın ikişer gr eksik olduğundan

 2x = 14

 x = 7 bulunur.

7 tane altın alınan bölme sarı renklidir.

Cevap: D

22. a = b olsa her biri havuzu 14 saatte doldururdu. a < b 
olduğundan a 13 olabilir.

Cevap: A

23.  

A

16 m 2m/dk

6m/dk

6m/dk

2m/dk

16 m 16 m

16 m

CO

B

D

1. karşılaşma 16 = (2 + 6) . t1

  t1 = 2 dak

2. karşılaşma 64 = (2 + 6) . t2

  t2 = 8 dak

t3 = t4 = t2 = 8 dk

t1 + t2 + t3 + t4 = 2 + 8 + 8 + 8 = 26 dk

A dan hareket eden 26 dk’da

x = 2 . 26 = 52 m yol alır.

A

16

16

16

12
4

C

B

D

AB arasında B’ye daha yakın bir yerde karşılaşırlar.

Cevap: E
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24.  A

CB
D25 25

40

25

30

BADC yolu 80 br

BDC yolu 50 br
80 – 50 = 30 br kısaltır.

% ,
80
30

37 5=    azaltmıştır.

Cevap: E

25. 

SÜRÜCÜ 
BELGESİ
(240)

A SINIFI

A1 Otomatik vites 
       (30)

A1 Düz vites (x)

A2 Otomatik vites
       (42)

Düz vites (z)

Otomatik vites (y)

B SINIFI

(Otomatik) = 2 . (Düz vites)

x = 2y ve x + y = 240

  y = 80

  x = 160

(A1 Otomatik) + (B otomatik) = 160

              30 + z = 160

       z = 130

Cevap: D

26. Grafiğe göre, karışımların su oranları;

%A
30
24

80" =

%B
24
18

75" =

% .C dir
12
6

50" =

%80

2k

+ + =

3k 4k 9k

%75 %50 ?

k

k k k

k

k

9

2
100
80

3
100
75

4
100
50

9
100
585

$ $ $+ +
=

               
100
65=

               %65=

Cevap: A

27. Kulüp başkanının şampiyon sporcu ve antrenör karşı-
laştırmasında verdiği değerler:

Şampiyon → 3k,    Antrenör → k’dır.

Diğer sporcu ve antrenör karşılaştırmasında ise verdiği 
değerler:

Sporcu → 4k,     Antrenör → 3k’dır.

Her iki durumda gerçekleştiğinden ortak kişi olan antre-
nör baz alındığında;

 Antrenör    3k prim alırsa,

 Şampiyon  9k pirim

 Sporcu   + 4k   prim alır.

                        16 k

O halde sporcu paranın 
k
k

16
4

’sını yani 
4
1

’ünü almalıdır.

Cevap: E

28. 

- f p- f pTüm dikdörtgenler Solda kalan 
dikdörtgenler

Sağda kalan 
dikdörtgenler

.

10
2

7
2

3
2

7
2

2
2

7
2

21 45 3 1 21 41 861

$ $ $

$

- -

- - = =

f
`

f f f f fp p p
j

p p p

 Cevap: E
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29. Yazı

Yazı

Tura

Tura

Yazı

Tura

Gelen yüz tura olduğuna göre yazı - yazı olan para ge-

lemez. Geriye kalan paralardan Tura olan bir yüzü se-

çersek geriye 3 tane yüz kalır. 2’si Tura olduğuna göre 

Cevap: 3
2

’tür.

 Cevap: B

30. A

B C

D

E

10

10 14
8

6
6

45
45

12

2

( ) .m DEA olur45=
3 %

 

Cevap: D

31. A

B

18

x

xa

3
3a

C

E

F

D

a
x

xa
x x

x

3
3 18

3 54
6

+
=

+ =

=

` j

Cevap: D

32. Vsilindir = πr2h

Alan = 2πr2 + 2πrh

πr2h = 2πr2+ 2πrh

rh = 2r + 2h      rh – 2h = 2r

              h(r – 2) = 2r

               h r
r
2

2
=
-

 Cevap: E

33. A

15° 15°
10

Dk 2k

20

CB

2SS

sinAlan ABC

birimkare

Alan ADC br

2
1 10 20 30

100 2
1

50

3
100 2

$ $ $

$

c=

=

=

=

`

`

j

j

 Cevap: D

34. 

B Cm 10 D

A

60

60

10 + m

30 2m

60

E

x

x + 2m = 10 + 2m

         x = 10 birim

Cevap: C
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35. 
y

y eksenine göre yansıması

180° dönmesiyle C şıkkı olur.

x
O

+
−

+
−

+

_

 Cevap: C

36. C

M

D
S1

S3

N

A
K B

LS

3

5

S1 + S3 = 3 + 5 = 8 birimkare

S = Alan (KLMN) = 
Alan ABCD

birimkare
2

16=
] g

Taralı alan → S + S1 + S3 = 16 + 8 = 24 birimkare

Cevap: A

37. 

O1

O2

33

B

A

1

1

1

H

2
21 2

21

AB  iki çember arası en uzak mesafedir.

H

O2

O1
4

10

2 21

AB  = 3 + 10 + 1 = 14 birim

Cevap: B

38. 

O

C
75°

150°

A 30

B

K

D

M

ABMD bir kirişler dörtgeni olduğundan;

 ( )m DMB 150= %%
  

O hâlde ( )m DKB 150= %
(

 olur ve ( ) .m DCB dir75= %%

Cevap: D

39. 12

135

O

Çevre = 2πr = 24π

                r = 12

kürenin yüzey alanı = 4πr2 = 4π . 169 = 676π

Cevap: B

40. 2x – y + k = 0

• B(–1, 3)
• A

(2, 1
)

Doğrunun farklı taraflarında 
olduklarından noktaları denk-
lemde yerine yazdığımızda 
herhangi biri pozitif, diğeri ne-
gatiftir.

(2 . 2 – 1 + k) . (2 . (–1) –3 + k) < 0

(3 + k) . (–5 + k) < 0
–3

+ +–

5

k ∈ (–3, 5)  olmalıdır.

Cevap: D
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1. 
Perde

Kalem

Görüntü
kalem

f

Görüntü ters ve gerçektir. Optik araç mercek olmalıdır. 
Işık kırılarak diğer tarafa geçer kesişerek görüntü oluş-
turur.

Işın yolu izlenirse ışığı toplayan ince kenarlı mercek 
kullanıldığı anlaşılır.

Cisim odak ile merkez arasında olmalı görüntü ters, bü-
yük ve gerçek olarak oluşmuş.

Cevap: B

2. 

 

K

R V

V V

L
M

K lambasının 
uçları arası 

Vk = V ’ dir.

Paralel kolların 
voltajları eşit 

VL = V ’ dir.

Seri bağlı üre-
teçlerin voltları 
toplamı

VM = 2V ’dir.

Bir lambanın harcadığı güç;

P = V.İ = İ2R = 
R
V2

  bağıntısı ile bulunacağından özdeş 

lambaların güçleri uçları arasındaki voltajlarla orantılıdır.

Cevap: D

3.  

 

N

mg
yatay

F

Fs

 I. Cisim hareket etmediğine göre 

  ' .dirF FS=

 II. Etki ve tepki kuvvet çifti aynı cismin üzerinde olamı-
yacağı için mg ve N kuvvet çifti olamaz.

 III. Statik sürtünme kuvveti cismi harekete zorlayan 
kuvvet değişmediği sürece değişmez.

Cevap: A

4.  I. Potansiyel enerji mgh bağıntısı ile bulunduğundan 
kütleleri bilinmeyen cisimlerin potansiyelleri için ke-
sin birşey söylenemez.

 II. Sürtünme olmadığı için cisimlerin h kadar yüksek-
likteki potansiyel enerjileri düzlemlerin alt uçlarına 
vardıklarındaki kinetik enerjilerine eşit olacak potan-
siyel enerjileri arasındaki ilişki bilinmediği için kinetik 
enerjiler için bir şey söylenemez.

 III. Enerji konumundan;

  m g h m V
2
1 2

$ $ =

       2gh = V2

Cisimlerin düzlemlerin alt uçlarına varma hızları yük-
sekliğe bağlı olduğu için hepsinin varma hızı aynı olur.

Cevap: A

5. Termometrelerin ölçelendirilmesi

D N K N
X D N
$ $

$

−
−

    X : termometre adı

K.N : suyun kaynama sıcaklığı

D.N : suyun donma sıcaklığı

Sulara eşit ısı verildiğinde termometrelerdeki sıcaklık 
değişim aynı olur. Termometre ölçeklendirmesi farklı 
olduğu için farklı değerlerde ifade edilmiştir.

Cevap: C

FEN BİLİMLERİ TESTİ
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6. Genleşme merkezden dışa doğrudur. Isınan cismin or-
jinal şekli bozulmaz tüm kenarları orantılı büyür. Açılar 
değişmez.

Cevap: E

7. Başlangıçta Özge ve Cem aynı anda sesi duyuyorsa 
Cem ve Özge Kemal’dan eşit uzaklıktadır.

Özge, Kemal ve Cem otobüsün içinde oldukları için 
otobüsün V sabit hızıyla hareket etmesi bir şeyi değiş-
tirmeyecektir. (Eylemsiz referans sistemi)

Cevap: B

8. Elektron alış verişi ile XY2 bileşiği oluşmuştur. Bu yüz-
den XY2 iyonik bağlı bir bileşiktir. (I doğru) 

X’in değerlik elektron sayısı 2 dir. İyonik bağlı bileşik 
oluştururken X, iki elektron vermiştir. Bu yüzden metal-
dir. (II doğru) 

Y, bir elektron olarak son yörüngesindeki elektron sa-
yısını 8’e tamamlamıştır ve oktet kuralına uymuştur.  
(III doğru)

Cevap: E

9. X bileşiğinde karbon atomları arasında yalnızca tek-
li bağ vardır. Bileşiğin kapalı formülü ise C4H8 dir. Bu 
yüzden X bileşiği siklobütandır. Yani X bir sikloalkandır. 
(I doğru)

Y bileşiğinde karbon atomları arasında yalnızca üçlü 
bağ vardır. Bileşiğin kapalı formülü ise C2H2 dir. Bu yüz-
den Y bileşiği asetilendir. Yani Y bir alkindir. (II doğru) 

Z bileşiğinde karbon atomları arasında çift ve tekli bağ-
lar vardır. Bileşiğin kapalı formulü ise C3H4 tür. Bu yüz-
den Z bileşiği siklopropendir. Yani Z bir sikloalkendir. (III 
yanlış)

Cevap: B

10. Aktif karbon, çözeltideki sadece katı maddeleri uzaklaş-
tırmaz. Sudaki eser halde bulunan zararlı/istenmeyen 
kirlilikleri de uzaklaştırmada kullanılır.

Cevap: C

11. Oda sıcaklığında bulunan saf katı 40°C de hâl değiştir-
miştir. (I doğru) 

Başlangıçta, katı maddenin kütlesi sabittir. 40°C’ye 
ulaştığında erimeye başlar ve katı kütlesi zamanla aza-
lır. (II doğru)

Başlangıçta sıcaklık arttığı için kinetik enerji de artar. 
Hâl değişim sıcaklığında ise sabitlenir. (III yanlış)

Cevap: B

12. Oda koşullarında bulunan saf X, Y ve Z maddeleri sıvı 
haldedir. Fakat X ve Z’nin kaynama noktaları birbirine 
eşit olduğu için X, Y ve Z karışımı ayrımsal damıtma 
yöntemi ile ayrılamaz. (I yanlış)

Katı hâldeki X, Y ve Z’nin sulu karışımında; Y ve Z suda 
çözünürken, X çözünmez. Bu yüzden X karışımdan sü-
zülerek ayrılabilir. (II doğru)

Oda koşullarında X ve Y karışımı sıvı haldedir ve bir-
birleri içinde çözünmez karışım, ayırma hunisi ile ayrı-
labilir. (III doğru)

Cevap: D

13. Piston engele çarpana kadar basınç değişmez. Fakat 
engele çarptıktan sonra kütle artıp hacim değişmediği 
için basınç artar. (I doğru)

Kapta bir miktar H2 gazı olduğu için hacim-zaman grafi-
ği sıfırdan başlamamalıdır. (II yanlış)

Piston engele çarpana kadar özkütle değişmez. Fakat 
engele çarptıktan sonra kütle artıp hacim değişmediği 
için özkütle artar (III doğru)

Cevap: C

14. X, amorf katıdır.

Y, kristal katıdır.

Z, iyonik bir katıdır.

Cevap: A

15. Şemada gösterilen taşıma şekli kolaylaştırılmış difüz-
yondur.

Kolaylaştırılmış difüzyon; monomer maddelerin çok yo-
ğun ortamdan az yoğun ortama, enzimatik özelliğe sahip 
taşıyıcı proteinlerle enerji harcamadan taşınmasıdır.

Cevap: A

16. Bağırsak zarı, hücre zarı gibidir sadece monomer mad-
deleri geçirir.

Nişasta ve protein polimer yapılı olduğu için geçirmez. 

Çözünmüş tuzlar, her iki tarafta eşit olduğu için geçe-
mez.

Su, kapta daha fazla olduğu için enerji harcamadan 
geçemez.

Aminoasitler monomer olduğu için enerji harcamadan 
geçer.

Cevap: D
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17. Steroid yapılı hormonlar lipit yapılı olduğu için lipit me-
tabolizmasında düz ER görevlidir.

Cevap: B

18. Populasyon, belirli bir alanda yaşayan  ve tek bir tür-
den meydan agelen topluluktur. Komünite ise belirli bir 
alanda yaşayan ve en az iki türden meydana gelen top-
luluktur.

 I. Ilgaz ormanındaki ağaçlar komünitedir.

 II. Ankara’daki karaçamlar popülasyondur.

 III. Ankara’daki çamlar, komünitedir.

 IV. Kızılcahamam’daki  sarı çamlar, populasyondur.

Cevap: B

19. Atmosferdeki oksijenin artması canlılar için olumlu bir 
olaydır. Çünkü O2’li solunumla canlılar enerji üretirler.

Cevap: E

20. Embriyonik gelişimde ilk olarak ortaya şube biriminin 
özellikleri çıkar.

Homolog organ benzerliği alem sistematik biriminde en 
azdır. Bu yüzden C şubeyi gösterir.

Cevap: E
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