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1. 
En az En çok

Yumurta
evresi 3 gün 3 gün

Larva
evresi 3 gün 7 gün

İribaş
evresi 8 hafta = 56 gün 10 hafta = 70 gün

Yavru 
kurbağa 
evresi

1 hafta = 7 gün 2 hafta = 14 gün

Ergin 
kurbağa 
evresi

2 hafta = 14 gün 3 hafta = 21 gün

 

 • Yumurta evresi başından larva evresi sonuna ka-
dar geçen süre 3 + 3 = 6 gün ile 3 + 7 = 10 gün 
arasındadır. Buna göre, A seçeneği doğrudur.

 • Yumurta evresi başından iribaş evresi sonuna 
kadar geçen süre 6 + 56 = 62 gün ile 10 + 70 = 80 
gün arasındadır. Buna göre, B seçeneği doğrudur.

 • Yumurta evresi başından yavru kurbağa evre-
si sonuna kadar geçen süre 62 + 7 = 69 gün ile            
80 + 14 = 94 gün arasındadır. Buna göre, C seçe-
neği doğrudur.

 • Kurbağanın geçirdiği bütün evrelerle birlikte olu-
şum süresi 69 + 14 = 83 gün ile 94 + 21 = 115 gün 
arasındadır. Buna göre, D seçeneği yanlıştır.

 Cevap: D

2. Cimri oyununa 75. Yıl Sahnesi’nde sadece Çar-
şamba günü gidilebilir. Mecburiyet oyununa 
Mek’an Sahnesi’nde Çarşamba ve Cuma gidilebi-
lecek olup, Çarşamba günü Cimri oyununa gidil-
diğine göre, Mecburiyet oyununa Mek’an Sahne-
si’nde Cuma günü gidilebilir. Dava oyununa Opera 
Sahnesi’nde Perşembe veya Cumartesi günü gidi-
lebilir. Satranç oyununa Yeni Sahne’de Salı veya 
Pazar günü gidilebilir. Bu durumda Pazartesi günü 
gösteri izlenemez.

 Cevap: A
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3. En fazla gri parça ile bağlantılı olup bu parça or-
tada bulunmalıdır. Ortada gri parça olmak üzere, 
bu parça ile beyaz, kırmızı, sarı ve turuncu renkli 
parçalar ile bağlantılı olan A seçeneği doğrudur.

 Cevap: A

4. • I numaralı bölge 60° enlem üzerinde bulunduğu-
na göre, bu bölgede iğne yapraklı ormanlar bulun-
maktadır.

 • II numaralı bölge 60° ile 75° enlem aralığı üzerin-
de bulunduğuna göre, bu bölgede tundralar bulun-
maktadır.

 • III numaralı bölge 30° enlemin biraz üzerinde 
bulunduğuna göre, bu bölgede karışık yapraklı or-
manlar bulunmaktadır.

 • IV numaralı bölge 0° ile 30° enlem aralığı üzerin-
de bulunduğuna göre, bu bölgede geniş yapraklı 
ormanlar bulunmaktadır.

 Cevap: A

5. Belediyeler, Yerinden Yönetim Mahalli İdarelerden 
biri olup; Üniversiteler, Yerinden Yönetim Hizmet 
Kuruluşlarından biridir. Buna göre, C seçeneği 
yanlıştır.

 Cevap: C

6. • K bölgesinde hava sıcaklığı 36 °C, bağıl nem ora-
nı % 30 olmak üzere Tablo 1’e göre, hissedilen 
sıcaklık 36 °C bulunur.

 • L bölgesinde hava sıcaklığı 32 °C, bağıl nem ora-
nı % 20 olmak üzere Tablo 1’e göre, hissedilen 
sıcaklık 30 °C bulunur.

 • M bölgesinde hava sıcaklığı 38 °C, bağıl nem 
oranı % 15 olmak üzere Tablo 1’e göre, hissedilen 
sıcaklık 36 °C bulunur.

 Buna göre, K = M > L elde edilir.
 Cevap: A



TEST06

7. 2000 – 2016 yılları arasında yaz olimpiyatları uzun 
atlama branşı finallerinde en iyi dereceler; 2000 
yılında 8,55 metre, 2004 yılında 8,59 metre, 2008 
yılında 8,34 metre, 2012 yılında 8,16 metre ve 
2016 yılında 8,38 metre olmak üzere en iyi derece 
grafiği B seçeneği gibi olabilir.

 Cevap: B

8.
A seçeneği B seçeneği C seçeneği D seçeneği

C++ Harun Gökhan Gökhan Harun

Delphi Harun Deniz Cenk-Deniz Deniz-Funda-Harun

Groovy Begüm Cenk

Java Eda Gökhan Gökhan

PHP Eda Begüm Funda

Phyton Aydın-Harun Deniz-Gökhan Deniz-Gökhan Deniz-Harun

SQL Aydın-Eda Begüm Cenk Funda

Visual Basic Aydın Deniz Deniz Deniz

 Bu tabloya göre, B seçeneğindeki çalışanlar ile 
bütün programları kullanabilen bir proje ekibi oluş-
turulabilir.

 Cevap: B


