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1. • Karaların genişlemesi 370 milyon yıl önce, at-
mosferin oluşumu ise 4 milyar yıl önce olduğuna 
göre, karaların genişlemesi atmosferin oluşumun-
dan daha sonra gerçekleşmiştir. Buna göre, A se-
çeneği doğrudur.

 • İlk ağaçlar ve sık ormanlar oluşumu 370 yıl önce, 
kıtaların birbirinden ayrılmaya başlaması ise 170 
milyon yıl önce olduğuna göre, ilk ağaçlar ve sık 
ormanların oluşumu kıtaların birbirinden ayrılma-
sından daha önce gerçekleşmiştir. Buna göre, B 
seçeneği doğrudur.

 • Atlas ve Hint Okyanusunun oluşumu 60 milyon 
yıl önce, insan hayatının başlaması ise 11 bin yıl 
önce olduğuna göre, insan hayatının başlaması 
Atlas ve Hint Okyanusunun oluşumundan daha 
sonra gerçekleşmiştir. Buna göre, C seçeneği yan-
lıştır.

 • Bugünkü bitki ve hayvan türlerinin gelişmesi 
60 milyon yıl önce, ilk uygarlıkların gelişmesi ise 
11 bin yıl önce olduğuna göre, bugünkü bitki ve 
hayvan türlerinin gelişmesi ilk uygarlıkların gelişi-
minden daha önce gerçekleşmiştir. Buna göre, D 
seçeneği doğrudur.

 Cevap: C

2. Reklamcılık sektöründe oyuncak kutuları için tu-
runcu renk tercih edildiğine göre, D seçeneğindeki 
yeşil oyuncak kutusu yanlıştır.

 Cevap: D

3. • Aynı hava sıcaklıklarının olduğu Pazartesi ve 
Çarşamba günlerinde farklı hava durumu ve nem 
oranları gerçekleşmiştir. Buna göre, A ve B seçe-
nekleri yanlıştır.

 • Havanın nem oranının maksimum seviyeye ulaş-
tığı Çarşamba ve Pazar günlerinde aynı hava du-
rumu gerçekleşmiştir. Buna göre, C seçeneği doğ-
rudur.

 • Havanın nem oranının en az olduğu Pazarte-
si günü hava sıcaklığı yüksek miktardadır. Buna 
göre, D seçeneği yanlıştır.

 Cevap: C
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4. • K bölgesinde, yıllık sıcaklık farkı 26 – 8 = 18 °C 
ve yıllık sıcaklık ortalaması 15 – 20 °C aralığında 
olduğuna göre, bu bölgede Akdeniz iklimi oluş-
maktadır.

 • L bölgesinde, yıllık sıcaklık ortalaması 0 °C al-
tında yıllık sıcaklık arkı oldukça yüksek olduğuna 
göre, bu bölgede Tundra iklimi oluşmaktadır.

 • M bölgesinde, yıllık sıcaklık ortalaması yaklaşık 
26 °C ve yıllık sıcaklık farkı 2 – 3 °C aralığında ol-
duğuna göre, bu bölgede Ekvatoral iklim oluşmak-
tadır.

 Cevap: D

5. Aktör, rol yönetmenine bağlı çalıştığına göre, D 
seçeneği yanlıştır.

 Cevap: D

6. • I numaralı reyon; kuruyemiş, çikolata, bisküvi ve 
çikolata reyonu ile yan yana olduğuna göre, içecek 
reyonu olmalıdır.

 • II numaralı reyon; temizlik ve kişisel bakım ürün-
lerine yakın olduğuna göre, kağıt ürünleri reyonu 
olmalıdır.

 • III numaralı reyon; bakliyat, baharat ve sıvı yağ 
– şeker reyonuna yakın olduğuna göre, konserve 
reyonu olmalıdır.

 Cevap: A

7. Bezelye hasat dönemi aralığı Mayıs ile Temmuz 
ayları aralığı 15 – 18 °C sıcaklık aralığında olması 
gerekmekte olup bu sıcaklık aralığı sütun grafiği-
ne göre bölgede Mayıs ile Ekim aralığında yaşan-
maktadır. Mayıs – Ekim sıcaklık aralığı, Mayıs – 
Temmuz aralığını kapsadığına göre, bu bölgede 
bezelye yetiştirilebilir.

 Cevap: A
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8. En az bağlantı sayısına sahip M ve O şehirlerin-
den hareketle elde edilen C seçeneğinde diğer 
bağlantılarda tabloya uygundur.

 Cevap: C


