
TEST10

1. Hem kağıt hem de matbaa Çinliler tarafından keş-
fedilmiştir. Buna göre, C seçeneği yanlıştır.

 Cevap: C

2. En çok su hacmi Baykal ve en az su hacmi Onta-
rio göllerinde olmak üzere, D seçeneğinde verilen 
büyüklük ilişkileri yanlıştır.

 Cevap: D

3. • Yunan sayı sistemi M.Ö. 700 yılında, Maya sayı 
sistemi ise M.Ö. 300 yılında kullanılmaya başlan-
dığına göre, A seçeneği doğrudur.

 • Çin sayı sisteminde 18, Mısır hiyeroglif sayı sis-
teminde ise 7 sembol sayı kullanıldığına göre, B 
seçeneği doğrudur.

 • Sümer sayı sisteminde 6, Roma sayı sisteminde 
ise 7 sembol sayı kullanıldığına göre, C seçeneği 
doğrudur.

 • Sümer ve Yunan sayı sistemlerinde sıfır kullanı-
mı olmayıp Maya sayı sisteminde ise vardır. Buna 
göre, D seçeneği yanlıştır.

 Cevap: D

4. Bloklar arası geçişler ile ilgili verilen bilgilere göre, 
şirket binasının geçiş planı A seçeneği gibi olabilir.

 Cevap: A

5. Et ve süt tüketimini azaltılması halinde üretimi de 
azalacağı için A seçeneği doğrudur.

 Cevap: A
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6. • En çok aşı 4 tane olmak üzere 6. ay sonunda 
yapılmaktadır. Buna göre, A seçeneği doğrudur.

 • Çocuk Felci ve Hepatit A aşıları 2’şer adet olmak 
üzere eşit sayıda yapılmaktadır. Buna göre, B se-
çeneği doğrudur.

 • Son yapılan aşı ilköğretim 8. sınıf sonunda olmak 
üzere Erişkin Tipi Difteri – Tetanoz (Td) aşısıdır. 
Buna göre, C seçeneği doğrudur.

 • Verem aşısı 2. ay sonunda, Suçiçeği aşısı ise 12. 
ay sonunda yapılmaktadır. Buna göre, D seçeneği 
yanlıştır.

 Cevap: D

7. • Pazartesi günü 8/C sınıfının 3. ve 4. saatleri boş-
tur. Bu saatlerde Serap öğretmenin dersi olup Tü-
lay öğretmen boştur. Bu durumda pazartesi günü 
Türkçe dersi verilebilir. Buna göre, A seçeneği 
doğrudur.

 • Salı günü 8/C sınıfının 1. ve 2. saatleri boştur. Bu 
saatlerde Tülay öğretmenin dersi olup Serap öğ-
retmen boştur. Bu durumda salı günü Matematik 
dersi verilebilir. Buna göre, B seçeneği doğrudur.

 • Çarşamba günü 8/C sınıfının 5. ve 6. saatleri 
boştur. Bu saatlerde Serap öğretmenin dersi olup 
Tülay öğretmen boştur. Bu durumda çarşamba 
günü Türkçe dersi verilebilir. Buna göre, C seçe-
neği doğrudur.

 • Perşembe günü 8/C sınıfının 3. ve 4. saatleri 
boştur. Bu saatlerde Tülay öğretmenin dersi ol-
duğundan Türkçe dersi verilemez. Buna göre, D 
seçeneği yanlıştır.

 Cevap: D

8. • Dünya Gıda Konseyi, Birleşmiş Milletler temel 
organlarından biri olan Ekonomik ve Sosyal Kon-
seye bağlıdır. Buna göre, A seçeneği yanlıştır.

 • Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyine bağlıdır. Buna göre, 
B seçeneği doğrudur.

 • Uluslararası Atom Enerji Ajansı, Genel Kurula 
bağlıdır. Buna göre, C seçeneği yanlıştır.

 • Dünya Sağlık Örgütü, Ekonomik ve Sosyal Kon-
seye bağlıdır. Buna göre, D seçeneği yanlıştır.

 Cevap: B


