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1. • Görsel I’deki tablo geometrik nesnelerden oluştu-
ğundan dolayı kübizm akımı kullanılmıştır. 

 • Görsel II’deki tabloda güçlü ışık aracılığı ile göl-
geler bulunduğu ve insan vücudu ayrıntılı biçimde 
belirtildiğinden dolayı barok akımı kullanılmıştır.

 • Görsel III’teki tabloda dünyasal görüntü yerine 
bilinçaltı ve rüya durumu gösterimi olduğundan 
dolayı sürrealizm akımı kullanılmıştır.

 • Görsel IV’teki tabloda köylülerin günlük yaşamı 
gösterildiği için realizm akımı kullanılmıştır.

 Cevap: C

2. Hz. İsa’nın doğumu, Miladi Takvimin başlangıç 
noktası olarak kabul edilmiştir. Buna göre C seçe-
neği yanlıştır.

 Cevap: C

3. • Limon üretim miktarı 2022 yılında sıralamadaki 
yerini koruduğuna göre, limon dördüncü sırada ol-
malıdır.

 • 2022 yılında ikinci sırada olan turunç, greyfurt bir 
sıra geçerek bu sıraya geldiğine göre 2021 yılında 
birinci sırada olup greyfurt ikinci sırada idi. 

 • 2022 yılında portakal üçüncü, mandalina ise be-
şinci sırada olup 2021 yılına göre yer değiştirdiği-
ne göre 2021 yılında mandalina üçüncü, portakal 
ise beşinci sıradadır.

 Buna göre 2021 yılı narenciye çeşitlerinin miktarla-
rını gösteren grafik A seçeneği olabilir.

 Cevap: A

4. 180 cm boyunda bir birey 100 kg kütlesi ve üze-
ri obez kategorisindedir.  Buna göre, D seçeneği 
yanlıştır.

 Cevap: D
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5. Ulus durağından Saraykent durağına ulaşmak için 
Akkale durağı üzerinden bir aktarma yapılması ye-
terlidir. Buna göre, B seçeneği yanlıştır.

 Cevap: B

6. Gereksiz yere korna çalınmasının engellenmesi 
gürültü kirliliğinin azalmasını sağlar. Buna göre, D 
seçeneği yanlıştır.

 Cevap: D

7. Bu kişi Erzurum’dan Ankara’ya 08.40’ta hareket 
edip 10.05’te ulaşarak Ankara’dan Antalya’ya 
11.10’da hareket edecek uçağa yetişebilir ve 
12.15’te Antalya’ya ulaşır. Buna göre 2 uçuş so-
nunda 12.15’te Erzurum’dan Antalya’ya ulaşılır.

 Cevap: C

8. • A seçeneğinde “Geç kaldın mı?” sorusuna “Evet” 
cevabı “Yataktan kalk” eylemine bağlanmalı. Buna 
göre, A seçeneği yanlıştır.

 • B seçeneğindeki akış diyagramı algoritmayı sağ-
lamaktadır.

 • C ve D seçeneklerinde “Alarmı 5 dakika ertele” 
eylemi “Alarm çaldı” olayına bağlanmalıdır. Buna 
göre, C ve D seçenekleri yanlıştır.

 Cevap: B


