
  

 
1-Aşağıdakilerden hangisi bu görselle ilgili değildir?  
A) İnsanlar gemiyi limana ulaştırmanla ilgilenir. Yolda mücadele 
ettiğin fırtınalarla değil. O yüzden başarılarının tadını çıkar.  
B)Kariyerim boyunca 9000’den fazla atış kaçırdım. Neredeyse 300 
maç kaybettim. Hayatımda defalarca başarısız oldum ve işte bu 
sayede başardım.  
C)Dünyanın bütün nimetleri elinde olsa bile onları tadabilecek bir 
ruh gerekir. Çünkü bizi mutlu eden, bir şeyin sahibi olmak değil 
tadına varabilmektir.  
D)Bugün dünya şirketleri, hata yapanları cezalandırmıyor. Tam 
tersine, hata yapmayanları bünyelerinde barındırmıyor. Çünkü hata 
yapmamanın iki nedeni olabilir: Birincisi, iş yapmayanlar hata 
yapmaz. İkincisi, risk almaktan çekinenler hata yapmaz.  
 
 
 
 
 
 
 

 
2-Yukarıdaki görsel incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan 
hangisi yapılabilir? 
A)2019’da itfaiyenin en çok müdahale ettiği olay yangınlardır.  
B)Yangınların en büyük sebebi insanların dikkatsizliğidir.  
C)Yangın dışındaki farklı olaylara da itfaiye müdahale etmiştir.  
D)2019’da ülkemizde yaşanan trafik kazalarının sayısı bin iki yüz 
kırk beştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türk sanatında süslemelerin ve onları oluşturan motiflerin 
ayrı bir önemi vardır. Her biri evrensel bir dile sahip olan 
motifler kültürümüzde çeşitliliği, renkliliği ve zenginliğiyle 
dikkat çekmektedir. Tarihten günümüze yetişen nice 
nakkaş, hattat ve ressam, eserlerini motiflerin binbir renk ve 
biçimiyle süslemiştir. Türk sanatında kullanılan bu 
motiflerden biri “ışın”dır. Bir ışık kaynağından çıkarak her 
yöne yayılan ışık demeti şeklinde oluşturulan bu motif, 
özellikle Osmanlı armalarında kullanılmıştır. Sürekliliği 
yansıtan “çarkıfelek” motifi; dünyanın dönüşünü, devinimi 
ve hayatı anlatır. Bu motifte, merkezden dışa doğru açılan 
çizgiler, rüzgârgülü gibi tek yönde şekillendirilerek 
oluşturulmuştur. Bir diğer motif olan “zencerek”, belli bir 
düzenle birbirinin içinden geçirilmiş iplere benzeyen 
yapısından dolayı “mutluluk düğümü” olarak 
adlandırılmaktadır. Sonsuzluğu simgeleyen bu motif; güç, 
birlik ve mutluluğu da temsil eder. 
3-Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen 
motiflerden biri değildir? 

A)  
 

B)  
 

C)  
 

 
D) 
 



Aşağıda bazı çanta türleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.  
Askısız ve kulpsuz küçük bir çanta türü olarak bilenen bu çantaya el 
çantası denir. Cüzdana benzeyen bir çantadır. Pratik ve cüzdandan biraz 
büyük olmasından dolayı kolay taşınabilir.  Bileğin kavrayabileceği 
uzunlukta askısı ya da kayışı olan küçük bir çantadır. Dikdörtgen bir şekle 
ve kısa uzunlukta bir askıya sahiptir.  Genellikle omuzda taşınan ve hilal 
şeklinde olan büyük bir çantadır. Çok yönlü, kullanışlı ve popüler çanta 
türlerinden biridir. Günlük hayatta birçok alanda rahatlıkla kullanılabilir.  
4-Aşağıdakilerden hangisi açıklaması verilen çanta türlerinden biri 
değildir?  
A) B) 

 
 
C) D) 

 
 
 

Kalimba, Afrika'nın güneyinde ortaya çıkmış hem tuşlu hem de 
vurmalı diyebileceğimiz ara sınıf bir müzik aletidir. İki el ile 
tutularak kullanılan bu müzik aleti başparmaklar ile çalınmaktadır. 
İşaret parmakları genelde ürünün yan yüzeylerinde aleti en doğru 
biçimde konumlandırmak veya tutmak için kullanılır. Alet en 
doğru mesafe ve şekilde tutulduktan sonra başparmaklar ile 
gerekli şiddetlerde dokunuşlar yapılarak anlık temaslar ile 
muhteşem ses üretilmektedir.  
5-Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki görsellerden hangisi kalimbaya ait 
olabilir?  

A)  B)  
 
C) D) 

 

 
6-Bu verilerden hareketle aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılamaz?  

A)  Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı, dünyadaki yaşlı 

nüfus ortalamasının üzerindedir.  

B)  Dünyadaki yaşlı nüfus sayısı 700 milyondan 

fazladır.  

C)  Almanya yaşlı nüfus oranında dünyada 3. sırada 

bulunmaktadır.  

D)  
 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı Japonya’nın yaşlı 

nüfus oranından düşüktür. 

 

 

 
7-Bu görselde aşağıdakilerden hangisine dikkat 
çekilmek istenmiştir? 
A) Bazı sözcüklerin birden fazla doğru yazımının 
olduğuna 
B) Yabancı dillerden geçen kelimelerin Türkçe 
yazımına 
C) Yazımı karıştırılan bazı sözcüklerin doğru 
yazımına 
D) Anlamca çelişen sözcüklere 



 
8-Bu görselden Ankara ile ilgili;  
I. Kuru soğan ve kavun üretiminde ülkedeki sıralamasına,  
II. Üniversite öğrencilerinin ve üniversitelerin sayısına,  
III. Savunma sanayisindeki bazı firmalara ev sahipliği yaptığına,  
numaralanmış bilgilerden hangilerine ulaşılabilir?  
A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III.  D) I, II ve III. 
 
 

 
9-Yukarıdaki görselden aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 

çıkarılabilir?  
A) Tüm gezegenler en az bir tane doğal uyduya sahiptir.  
B) Doğal uyduların sayısı gezegenin büyüklüğüne göre değişir.  
C) Uydulara verilen isimler görünümlerine göre belirlenir.  
D) Dünya hem doğal hem yapay uydusu bulunan bir gezegendir. 

 
 

10-Türkiye’nin 2019 İşgücü İstatistiği’nden 
hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?  
A)  Tarımda istihdam edilen kişi sayısı sanayide 

istihdam edilen kişi sayısından azdır.  
B)  Hizmet sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 

diğer sektörlerin toplam kişi sayısından fazladır.  
C)  İstihdam edilen kişi sayısının en az olduğu sektör 

inşaat sektörüdür.  
D)  Sanayi sektörü gün geçtikçe büyümektedir.  

 
 
 

 
11-PISA ile ilgili verilenlerden hareketle aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz? 
A) PISA araştırmaları matematik, fen, okuma becerileri 
okuryazarlığını ölçmek için yapılır. 
B) Uluslararası olarak uygulanan PISA, 15 yaş grubundaki 
öğrencileri belirli alanlarda ölçerek rapor hazırlar. 
C) PISA araştırması okuma becerileri, fen okuryazarlığı ve 
matematik okuryazarlığı dışında da başka birçok alanda 
hizmet vermektedir. 
D) PISA’ya 2003 yılından bu yana katılım gerçekleştiren 
ülkemiz yetmişten fazla olan bu ülkeler arasında yer 
almaktadır. 
 
 



 
12-Bu görselde verilenlerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz? 
A) Türkiye’nin, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde kayıtlı birden fazla eseri 
vardır. 
B) Göbeklitepe, Dünya’da turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında 
ilk sıradadır. 
C) Göbeklitepe’de, yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen insan 
heykelleri vardır. 
D) 1963 yılından önce Şanlıurfa’da Göbeklitepe’nin varlığı bilinmiyordu. 
 
 

 

 

13-Aşağıdaki yargılardan hangisi bu karikatürde anlatılmak 
istenen düşünceye en yakındır? 
A) Toplumları bir arada tutan şey onların ortak kültür miraslarıdır. 
B) İnsanlar doğaya karşı duyarsızlığını sürdürürse dünyamız hızla 
yok olacaktır. 
C) Dünyadaki su kaynakları tükendikçe kuraklık artacak, su 
ulaşılmaz bir şey olacaktır. 
D) Suların kirlenmesi önlenmezse gelecekte insanlar içme suyuna 
bile muhtaç kalacaktır. 
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Aşağıdaki grafik, Dünya nüfusuna ait verileri ve geleceğe yönelik 
tahminleri göstermektedir. 

 
 

15-Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Dünyadaki toplam insan sayısı 1800’lere kadar 1 milyarın altında 
olmuştur. 
B) 1800 ile 2000 yılları arasında dünya nüfusu yaklaşık 5 katı 
artarak 6 milyar civarına gelmiştir. 
C) 1950’li yıllarda yaşanan Sanayi Devrimi, dünya nüfusundaki artışı 
oldukça olumsuz yönde etkilemiştir. 
D) Yapılan tahminlere göre dünya nüfusu, 2100 yılında 10 milyarı 
geçecektir. 
 

 
 

16-Bu görselden aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? 
A) C vitaminli yiyecekleri bol bol yemeliyiz. 
B) Kedi ve köpeklerimizi ihmal etmeyip her zaman sevmeliyiz. 
C) Ellerimizi sık sık su ve sabunla yıkayıp dezenfekte etmeliyiz. 
D) Herkesin bulunduğu ortamlarda maske kullanmalıyız. 
 

 
17-Bu görselden aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz? 
A)Su kaynakları evlere yakın mesafede bulunmaktadır. 
B)İlerleyen yıllarda birçok ülke su sıkıntısı çekecektir. 
C)150 milyondan fazla kişi temiz su içememektedir. 
D)İnsanlar su ihtiyacını akarsu ve göllerden 
sağlamaktadır. 
 

 
18-Bu görselden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Bu görselde afet anında sürdürülebilir bir iletişim 
sağlanması için gerekli adımlar anlatılmıştır. 
B) Telefon görüşmesi yerine mesajlaşma ya da 
internet tabanlı mesajlaşma önerilmektedir. 
C) Afet durumunda hayati durumlar dışında telefon 
görüşmesi yapmak doğru değildir. 
D) Bu görselde sadece deprem anında yapılması 
gereken adımlar gösterilmektedir. 
 
 



 
Düşük ve orta gelirli ülkelerde su kullanımı grafiğidir. 

 

 

 
Yüksek gelirli ülkelerde su kullanımı grafiğidir. 
 

19-Bu iki grafik karşılaştırıldığında aşağıdakilerdenNhangisi kesin 
olarak söylenebilir? 
A) Orta gelirli ülkelerde su kullanımı, yüksek gelirli ülkelerden daha 
fazladır. 
B) Hem tarım yapıp hem yüksek gelir elde eden ülke yoktur. 
C) Düşük gelirli ülkelerde ev sayısı daha fazladır. 
D) Yüksek geliri olan ülkeler, suyun büyük bölümünü sanayi için 
kullanmaktadır. 
 

 
20-Bu görselden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Kâğıt, doğada en çabuk yok olan maddedir. 
B) Plastik malzemeler uzun yıllar doğada kalır. 
C) Cam malzemeleri doğa için çok kullanmalıyız. 
D) Alüminyum, pet şişeden daha kısa zamanda yok olur. 

Gerçeküstücülük akımı, 20. yüzyılın başlarında 
Avrupa'da ortaya çıkan bir sanat akımıdır. 
Gerçeküstücü sanatçılar yapıtlarında nesneleri olağan 
dışı biçimlerde betimlemeye çalışırlar. Akımın 
temsilcileri eserlerini "rüya ve gerçeklik arasındaki 
çizgiyi yok eden eserler" olarak anlatırlar. 
21-Bu bilgilere göre aşağıdaki resimlerden hangisi 
gerçeküstücülük akımını temsil etmemektedir? 

A)  
 

B)  
 

C)  
 

D)  
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Aşağıdaki tablolarda İstanbul’daki tiyatro etkinliklerine 
ait bazı veriler paylaşılmıştır. 

 
23-Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 
A) Seyirci sayısının en düşük olduğu yıl, yabancı gösteri 
sayısı en yüksek sayıdadır. 
B) Koltuk sayısının en düşük olduğu yıl, seyirci sayısı da en 
düşük sayıdadır. 
C) Yerli gösteri sayısı her yıl artarken yabancı gösteri 
sayısı azalmaktadır. 
D) Tiyatro salon sayısının en yüksek olduğu yıl, seyirci 
sayısı bir önceki yıla göre artmıştır. 

Bir üniversite öğrencisi ara tatil dönemini kişisel gelişimine 
ayırıp birçok eğitime katılmak istemektedir. Öğrencinin aynı 
zamanda kreşe giden bir kardeşi vardır ve kardeşini her gün 
08.30’da kreşe bırakıp 16.30’da da kreşten almaktadır. Bu iş, 
15 dakika sürmektedir. Öğrencinin katılmak istediği 
eğitimlerin saatleri ve günleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 
24-Yukarıdaki tabloya göre bu öğrenci aşağıdaki 
durumların hangisini yaşayamaz? 
A) Salı günü piyano etkinliğine katılırsa ebru eğitimine 
katılamaz. 
B) Kardeşini alabilmesi için dans eğitimine katılamaz. 
C) Pazartesi günü drama eğitimiyle çakışan başka eğitim 
yoktur. 
D) Perşembe günü satranç eğitimine katılırsa kardeşini 
kreşten alamaz. 
 

 

 

 

 

 



 

 
25-Aşağıdakilerden hangisinin yapılması yukarıda verilen görseldeki yönergelerle çelişir?  
A) Ayşe elektronik postalarına bakarken bilmediği bir kaynaktan gelen e-postayı hemen silmiştir. 
B) Ali proje ödevini internetten araştırır, bulur ve başka bir kaynağa ihtiyaç duymadan aynen çıkarır. 
C) Mehmet Bey, elektronik posta yoluyla kişisel bilgilerini paylaşmak isteyen bir sitenin bu isteğini yapmaz ve ilgili 
kuruma şikayet eder. 
D) Mert, internette vakit geçirirken kendisini rahatsız eden içerikleri babasıyla paylaşır. 
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Yaşadığımız yüzyılın en büyük sorunlarından biri küresel ısınma. Küresel ısınmanın getirdiği mevsim değişikliklerinin, su kaynaklarının 
azalmasına etkileri üzerinde düşünüp bu soruna kalıcı çözümler bulmak zorundayız. Çünkü bilim insanları son elli yıldaki sıcaklık 
artışının insan hayatı üzerinde fark edilebilir etkileri olduğu görüşünde. Üstelik artık geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşılıyor. 
Hiçbir önlem alınmazsa bu yüzyıl sonunda küresel sıcaklığın ortalama 2 derece artacağı tahmin ediliyor. 
27-Aşağıdaki karikatürlerden hangisi verilen metinle ilişkili değildir?  

A)   B)  C)   D)  



 

 

 
28-Görselden yola çıkarak hangisi “ülkemizin kazandığı sportif başarı”yla ilgili önemsiz bir bilgidir? 
A) G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda katılan beş sporcumuz da madalya almaya hak kazanmıştır. 
B) Kadın tekvandocularımız takım hâlinde şampiyon olmuştur. 
C) Tekvandocularımızın madalya dağılımı 2 altın,1 gümüş, 2 bronz şeklindedir. 
D) G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası İtalya’da yapılmıştır. 

 
29-Görseli en iyi ifade eden metin hangisidir? 
A) Gözlerimi açıp yataktan kalktım. Üzerimdeki uyku sersemliğini atmak için pencereden sızan güneşin ilk ışıkları yetecekti. Bu 
amaçla odanın mavi renkli stor perdelerini kaldırınca deliksiz bir uykudan beni kendime getiren mucizevi bir tabloyla karşı 
karşıya kaldım. Zannımca gece yarısı yağmaya başlayan kar her tarafı doldurmuştu. Bahçe duvarının hemen önündeki 
caddede; okula giden çocuklar, yılın ilk karını yaptıkları kardan adamlarla karşılıyordu. 
 
B) Dün geceden beri yağan kar, sabaha karşı dondurucu bir tipiye dönüşmüş. Ağaç dallarına düşen kar tanecikleri birbirleriyle 
kaynaşmış, küçük buz kütleleri haline gelmişti. Orta yaşlarda kasketli bir adam, Davutkadı Pasajı’nın önündeki durakta durmuş 
olan 7.30 tramvayına binmeye çalışıyordu. Görünüşe göre bir yerlere zamanından evvel yetişme telaşesi içindeydi. Zannımca 
elinde tuttuğu paketlerde evliliklerinin yıl dönümü nedeniyle eşine aldığı küçük sürprizleri vardı. Etrafta işlerine yetişmeye 
çalışan insanlar vardı ve bu muhteşem hediyelerden kimsenin haberi yoktu. 
 
C) Davutkadı Pasajı, Bursa’nın en eski kapalı çarşılarındandır. Yıllar, duvarlarını eskitmiş ancak canlılığından hiçbir şeyi 
götürmemiştir. Pasajın geniş mekânlı dükkânlarında nice insanlar gelip geçmiş; nice esnaflar, en güzel ürünlerini müşterilerinin 
hizmetine sunmuştu. Şimdilerde ise alt katında büyükçe bir eczane, üstündeki sofalı katta ise sürücü kursu vardır. Tramvay 
yolu ise pasajın hemen önünden geçmektedir. 
 
D) Bursa’nın kışları evvelden beri soğuk ve karlı olur. Öyle ki yurdumuzun batı şehirlerinde böyle bir ayazla karşılaşmak 
nadirdir doğrusu. Ağaçların dalları bile donar, caddelerdeki asırlık çınarlar yaratıldıklarından beri alışıktır bu iklime. Şehrin 
insanları düşen ilk karla kışlıklara bürünürler. Soğuğa karşı yiğitliğin olmadığı zemheri aylarında değişmez tek doğrularıdır. 
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30-Bu grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
A) 06-10 yaş grubunun bilgisayar kullanım oranı, 11-15 
yaş grubundan daha azdır. 
B) Bilgisayar kullanımı; internet kullanımı ve akıllı telefon 
kullanımına göre her iki yaş grubunda da fazladır. 
C) 06-10 yaş grubunda internet kullanımı, 11-15 yaş 
grubunda akıllı telefon kullanımı oranı birbirine yakındır. 
D) 11-15 yaş grubu çocuklarda bilgisayar, internet ve akıllı 
telefon kullanım oranında belirli bir artış gözlenmiştir. 

Bir amaç için üretilen (tanıtım broşürleri, müze giriş 
biletleri, öğrenci belgeleri), gerçek değerleri zamanla 
anlaşılan (gazete nüshaları, genelgeler, fotoğraflar), 
koleksiyoncular tarafından koleksiyon malzemesi 
olarak da değerlendirilen (posta kartları, posterler, 
rozetler, sinema afişleri, posta pulları), geçici 
belgelerin tamamına efemera denir. 
31-Hangi seçenekte açıklamalara uygun olmayan bir 
efemera örneğine yer verilmiştir? 

A) B)  
 
 

C)  D)  
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