
TEST11

1. Ekolojik ayak izini azaltmak için geri dönüştürüle-
bilir kâğıt ve cam ürünlerin, tek kullanımlık plastik 
ürünlere göre daha fazla tercih edilmelidir.

 Cevap: D

2. Satın alınacak ürünün gerekliliğini düşünmek fi-
nansal davranışla ilişkilidir.

 Cevap: C

3. • Venüs ile Uranüs gezegenleri doğudan batıya 
doğru, Güneş sistemindeki diğer gezegenler ise 
batıdan doğuya doğru dönerler. Buna göre, A se-
çeneği doğrudur.

 • En geniş ekvatoral çapa sahip Jüpiter’in ekvato-
ral çapı 142.984 km, kütlesi ise 1,9.1027 km olmak 
üzere en fazladır. Buna göre, B seçeneği doğru-
dur.

 • Satürn gezegenin dolanım süresi 29,5 yıl, Nep-
tün gezegeninin dolanım süresi ise 59,8 yıl olmak 
üzere, Satürn gezegenin dolanım süresi Neptün 
gezegeninin dolanım süresinden daha azdır. Buna 
göre, C seçeneği yanlıştır.

 • Dünya gezegeninin uydu sayısı 1, Mars geze-
geninin uydu sayısı ise 2 olmak üzere,  Dünya 
gezegeninin uydu sayısı Mars gezegeninin uydu 
sayısında daha azdır. Buna göre, C seçeneği doğ-
rudur.

 Cevap: C

4. 2020 yılında ilkokul çağındaki toplam kişi sayısının 
okul tamamlama oranı 2015 yılına göre artmıştır. 
Buna göre, A seçeneği yanlıştır.

 Cevap: A

5. Tuğçe ve Vural Matematik dersinden aynı notu 
aldıklarına göre 2. ve 3. öğrenci olmalılar. Umay, 
Tuğçe ve Sarp Sosyal bilgiler dersinden aynı notu 
aldıklarına göre 1., 3. ve 4.öğrenciler olup açıkta 
kalan Vural’ın 2. öğrenci olduğu bulunur. Bu du-
rumda 3. öğrenci Tuğçe’dir. Sarp, Matematik ve 
Sosyal Bilgiler derslerinden aynı notu aldığına 
göre bu derslerde aynı notu alan 4. öğrenci Sarp 
olmalıdır. Son öğrenci Umay bu durumda 1. öğ-
renci olmalıdır. 

 Cevap: A



TEST11

6. Boy uzunlukları kısadan uzuna doğru sıralandığın-
da aşağıdaki tablo oluşur.

 148 cm 150 cm 153 cm 158 cm 162 cm 164 cm
 Cemre   Ece   Ayla   Ferda   Duru   Buse

 Ayla, Ece’den 3 cm daha uzun olduğuna göre bu 
kişiler arada 3 cm fark olan 150 cm ve 153 cm 
boyundadırlar. Grup altı kişiden oluşup Ferda bu 
öğrenci grubunun yarısından daha uzun olduğuna 
göre, Ferda dördüncü sıradaki kişi 158 cm boyun-
dadır. Duru; Cemre’den uzun, Buse’den ise kısa 
olduğuna göre, bu kişiler kısadan uzuna doğru 
Cemre (148 cm), Duru (162 cm) ve Buse (164 cm) 
olmalıdırlar.

 Cevap: B

7. • Toplam tarım alanı büyüklüğü 2001’den 2021’e 
kadar bazı dönemlerde artma bazı dönemlerde 
azalma gerçekleşmiştir. Buna göre, A seçeneği 
yanlıştır.

 • 2001 – 2021 yılları arasında ekili alan ile nadasa 
bırakılan alan büyüklüğü karşılaştırıldığında ekili 
alan büyüklüğünün her zaman daha fazla miktarda 
olduğu görülür. Buna göre, B seçeneği doğrudur.

 • 2001 – 2021 yılları arasında meyveler, içecek ve 
baharat bitkileri alanı büyüklüğü, sebze bahçe ala-
nından her zaman daha fazla miktardadır. Buna 
göre, C seçeneği yanlıştır.

 • Çayır ve mera arazisi büyüklüğü 2001’den 2021’e 
kadar her zaman sabit kalmıştır. Buna göre, D se-
çeneği yanlıştır.

 Cevap: B

8. Ortaokul öğretiminden sonra yükseköğretime ge-
çiş yapılabilmesi için orta öğretim eğitimi alınmalı-
dır. Buna göre, D seçeneği yanlıştır.

 Cevap: D


