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TÜRKÇE
6. SINIF KURUMSAL DENEME ÇÖZÜMLERİ

1. Metinde kuzugöbeğinin B1, B2 ve C vitaminlerine sahip olduğu ve birçok bölgemizde yetiştiği anlatıldığı için 
cevap D.

2. Gözenekli yapısı ve külah biçiminde şapkası olarak anlatılan mantar B şıkkındaki görselde olduğu için cevap B.

3. Metne göre mantar, mayıs ve haziran aylarında bulunuyor. Buna göre B ve D şıkları uygun. Bulunduğu yer bakı-
mından Yozgat mantarın bulunmadığı bir yer. Bu yüzden B elenir. D şıkkı doğru olur. Cevap D

4. Altı çizili cümlede fiyatların yüksek olması, az bulunmasına bağlandığı için C şıkkı doğrudur. Cevap C

5. B’de kalemin ucu, C’de senin düşüncen,  D’de teyzesinin apartmanı belirtili isim tamlamasıdır. A şıkkında belir-
tili isim tamlaması yoktur. Cevap A.

6. Metinde sarı renkle belirtilen “Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için 
konur.” şeklinde açıklanmış kullanıma örnek olmadığı için cevap B.

7. Birinci cümledeki “Boncuklarıyla” ve üçüncü cümledeki “anneler günü” yazımları verilen kurallara uymadığı için 
cevap C.

8. Verilen metin unsurlarına baktığımızda C şıkkında verilen parçanın bu metin unsurlarını yansıttığı görülür. 
Cevap C

9. “O araba”, “öteki tribün” ve “şu maç” tamlamalarında işaret sıfatı, “birkaç kişi” tamlamasında belgisiz sıfat kulla-
nıldığı için cevap A.

10. A şıkkında verilen anlamı afet, B şıkkını seçim, C şıkkını olası kelimeleri karşılamaktadır. D şıkkını karşılayan bir 
kelime olmadığı için cevap D.

11. Metinden Numan Gençer’in başka yayınevinden kitap çıkardığı bilgisine ulaşamadığımız için cevap B.

12. Metinde bozulan çıkar ilişkileri anlatıldığı için cevap C olur.

13. B şıkkındaki atasözü metni yansıttığı için cevap B olur.

14. Veli Bey’in  yorgunluk şikayeti vardır. Tabloda verilenlere göre yorgunluk, kürü yemişin aşırı tüketimi sonucu 
olmaktadır. Bu yüzden Veli Bey kuru yemiş tüketimini arttırmamalıdır. Cevap D.

15. Öğrencileri sınıflarla eşleştirdiğimizde şu tabloya erişiriz: 

Buna göre A şıkkında verilen durum kesinlikle yanlış olacağı için cevap A olur. 
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SOSYAL BİLGİLER
6. SINIF KURUMSAL DENEME ÇÖZÜMLERİ

 KİTAPÇIK CEVAP AÇIKLAMA

A B 

1 10 A Parçada bahsedilen köydeki kişilerin var olan ihtiyaçlarının karşılanması konusunda 
devletten beklenti içine girmeyip sorunlarını kendileri çözme girişiminde bulunduk-
ları görülmektedir. Bu durumda IV. Öncüldeki bilgiler diğer öncüller doğru olur. Doğru 
cevap A olur. 

2 8 B Parçada Türkler’in Orta Asya’dan başka bölgelere göç etme nedenleri yer almaktadır. 
Fakat III. öncülde Orta Asya’ya doğru yapılan göçler diye bir kavram kullanılmıştır. Bu 
bilgi doğru değildir. Bunun haricinde öncüllerde I - II - IV ve V. Öncüllerdeki bilgiler doğ-
rudur. Cevap B olur. 

3 6 D Bizans’ın Anadolu’daki hakimiyeti beylikler zamanında azalmış fakat yok olmamıştır. Bu 
nedenle “Anadolu’da Bizans hakimiyeti tamamen sona erdi., ifadesi yanlış bir bilgi olur. 
Doğru cevap D olur. 

4 5 D Harita incelendiğinde tüm öncüllerin doğru olduğu görülmektedir. Doğru cevap D 
olur. 

5 7 B Toprak donmuş olduğu için bitki örtüsü yoktur. – Kutup iklimi 
Doğal bitki örtüsü makidir. – Akdeniz İklimi
Yaz aylarında aşırı yağış görülürken kış mevsiminde kurak bir dönem 
yaşanır. - Muson İklimi
Güneş ışınlarının dik ve dike yakın bir açı ile geldiği bölgelerde görülür. Sıcaklık çok 
fazladır. – Tropikal iklim
Doğru cevap B olur. 

6 9 B Bir devlet zamanında bastırılan para incelendiğinde o devletin toplumsal yapının farklı 
milletlerden oluştuğu söylenemez iken diğer öncüllerdeki bilgiler doğru olur. Doğru 
cevap B olur. 

7 4 C Bu soruda kullanılan grafiğe bakılarak “Hayvancılık amacı ile kullanılan meralar daha 
çok ülkemizin doğusunda yer alan bölgelerde bulunur.” İfadesine ulaşılamaz. Diğer 
öncüllerdeki bilgiler ise doğru olur. Doğru cevap C olur. 

8 3 D Aldığı puan nedeni ile hukuk fakültesine giden ve işinde mutlu olmadığını ifade eden 
Ahmet ile aklında farklı bir meslek varken doktorluk yapan Bilal meslek seçiminde doğ-
ru tercihler yapmamışlardır. Doğru cevap D olur. 

9 2 C Meclis – Yasama
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu – Yürütme
Bağımsız Mahkemeler – Yargı 
Doğru cevap C olur. 

10 1 A 1. Halk, yönetimde etkin bir şekilde yer alır. – Cumhuriyet
2. Yönetme yetkisi küçük bir zümrenin elindedir. – Oligarşi
3. Ülke yönetiminde tek kişinin hâkimiyeti vardır. – Monarşi
4. Yönetim babadan oğula geçer. – Monarşi
5. Halkın, seçme ve seçilme hakkı vardır. – Cumhuriyet
6. Birden fazla kişi yönetimde söz sahibidir. – Oligarşi
7. Siyasi güç ayrıcalıklı bir grubun elindedir. – Oligarşi
8. Hâkimiyet tek kişide toplanmıştır. – monarşi
9. Egemenliğin kaynağı millettir. – Cumhuriyet Doğru cevap A olur. 
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

6. SINIF KURUMSAL DENEME ÇÖZÜMLERİ

1. Peygamberler hakkında tevhid inancını her zaman tebliğ ettikleri söylenebilir. Ama tebliğ esnasında herhangi 
bir ekleme ya da çıkarma yapmaları ya da baskı ve zorlamada bulunmaları asla söylenemez. Cevap A

2. Allah’ın insanlara bildirilen emir ve yasaklarına vahiy denir. Bunların peygamberler aracılığı ile anlatılmasına ise 
tebliğ denir. Cevap B 

3. Namaz ibadetini yerine getiren bir kimse kulluk bilinci ile hareket etmiş olur. Allah’ın emrine karşı gerekli 
sorumluluğu yerine getirir. Şeytanın simgesi olan kibir duygusundan uzaklaşmış olur. Kibir olgusunu içeren 
ayet ise c şıkkında geçmektedir. Cevap C 

4. Hicretten sonra Medine’de inşa edilen ilk Mescid olan Mescid-i Nebi’nin sosyal ya da siyasi anlamda pek çok 
işlevi vardır. Ama kıble olmak gibi bir fonksiyonu yoktur. Zira İslam’da namaz için kıble olarak tayin edilen 
mekan Kabe’dir. Cevap D 

5. Kutulardaki her bir namazın hükmü farzdır. d şıkkındaki namazın hükmü ise sünnettir. Hükmü sünnet olan bir 
namaz ise kutuya yazılamaz. Cevap D 

6. Verilen ayetten iftira ve yalanın yasaklandığı çıkarılamaz.  Cevap C

7. Metinde zararlı alışkanlıkların bireysel ve toplumsal olarak alınabilecek tedbirlere işaret edilmiştir. boş bırakılan 
yer ise toplumsal alanla ilgili olup bu kısım ise c şıkkındaki verile ile tamamlanabilir. a-b-d şıkları ise bireysel 
olarak zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını içermektedir. Cevap C

8. Tebbet suresi hakkında verilen ilk iki bilgi yanlıştır.  Cevap A

9. Varaka bin Nevfel, Hz. Hatice’nin akrabası olup, Hz. Muhammed’ Nur dağının Hira mağarasında ilk vahiy geldiği 
zaman bu olayı ona gidip anlatmışlardır. Cevap D

10. Medine’ye hicretten sonra verilen bilgilerden I-I-V-VI yanlış bilgi içerir. Zira Hz. Muhammed (s.a.v.) hicret eder-
ken yol arkadaşı olarak Hz. Ebubekir’i almıştır. Hz. Ali’yi kendi evinde bırakarak emanet malların sahiplerine 
ulaşmasını istemiştir. Medine’ye hicretten sonra ise artık müşriklerin baskısı sona ermiştir. Hicretin temel sebebi 
ise İslam dininin daha rahat ve güvenilir bir ortamda yaşanma isteğidir. Cevap B
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İNGİLİZCE
6. SINIF KURUMSAL DENEME ÇÖZÜMLERİ

1. Metin içerisinde geçen saat dilimlerinin altını çizerek soruyu çözmeye başlayalım. Bu saatler ‘’twenty to seven, 
half past four, quarter past nine’’ olarak geçiyor. Soru yönergesinde hangi saat diliminin metin içerisinde veril-
mediği sorgulanmaktadır. Sorunun doğru cevabı D seçeneği olur. 

2. İki tane diyalog verilmiş ve her birinde doldurulmak üzere bir boşluk verilmiştir. Birinci boşluktan önceki cüm-
lede olumsuz ir cevap söz konusu olduğu için bu duruma göre bu olumsuzluğu tamamlayan cevabın B seçe-
neği olduğunu görebiliriz. Diğer 3 seçenekte olumlu cümleler verilmiştir. Tama emin olmak için B seçeneğinde 
verilen ikinci cümlenin de sağlamasını da yapalım. İkinci boşluktan önceki cümlede ‘’Yes, please.’’ diyerek olum-
lu bir durumu ifade etmektedir. Yani ikinci cümle de verilen ikinci boşluk için uygun olmuş olur.

3. Yönergede Mr. Miller şu anda ne yapıyor noktası sorgulanmaktadır. Bu soruya doğru cevap veren kişi William 
adlı kişidir. Yani A seçeneği sorunun doğru cevabıdır.

4. Tabloyu dikkatlice inceledikten sonra yönergede bizden istenen noktaya odaklanalım. Seçenek seçenek iler-
leyerek hangi cümlenin Max adlı kişiye ait olduğunu tespit edelim. A seçeneğinde ‘’Yağmurlu havada kendimi 
uykulu hissederim.’’ denmektedir. Ancak tablodaki emojiye baktığımızda Max kendisini uykulu hissetmemek-
tedir. B seçeneğindeki ifadede ‘’Güneşli havada kendimi gergin hissederim.’’ denmektedir.   Ancak Max tabloya 
göre güneşli havada kendisini uykulu hissetmektedir. C seçeneğinde ‘’Fırtınalı havada kendimi mutlu hissede-
rim.’’ denmektedir. Tabloya göre bu cümelnin Max adlı kişiye ait olduğunu görebiliriz. Yani D seçeneğine gerek 
kalmadan sorunun doğru cevabının C seçeneği olduğunu tespit etmiş oluruz.

5. Soru yönergesine göre A seçeneğine baktığımızda anlam bütünlüğünü bozan bir durumun olmadığını görü-
rüz. Yani ‘’Ben onlardan nefret ederim çünkü onlar sıkıcıdır.’’ Cümlesinde çelişkili ifadeler kullanılmamıştır. B 
seçeneğinde ‘’I like roller coasters. They are absolutely terrifiying.’’ Yani ‘’Ben hız trenlerini severim. Onlar kesin-
llikle korkunçturlar.’’ şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Altı çizili ifade korkunçturlar anlamına geldiği için anlam 
bütünlüğünü bozan bir kelime olmuş olur. Yani diğer seçeneklere gerek kalmadan sorunun doğru cevabının B 
seçeneği olduğunu tespit etmiş oluruz. 

6. Hangi meslek ile ilgili yanlış bilgi verildiği noktası sorgulanmaktadır. Dave adlı kişi kardeşinin terzi olduğunu 
ve yollar/köprüle inşa ettiğini söyleyerek verdiği mesleğe uymayan bir açıklamada bulunmuştur. Yani diğer 
seçeneklere bakmadan A seçeneğinin sorunun doğru cevabı olduğunu çözmüş oluruz.

7. Verilen görseli dikkate alarak sorunun cevabının A seçeneği oluğunu söyleyebiliriz. Yani sözlük sandalyenin 
altındadır. ‘’under’’ kelimesi görseldeki durumu doğrulamaktadır.

8. Seçenek seçenek ilerleyerek hangi sorunun cevabının metin içerisinde verilmediğine bakalım. ‘’I went to my 
uncle’s farm last summer.’’ A seçeneğinde sorulan sorunun cevabıdır. ‘’I walked in the forest every day.’’ B seçe-
neğindeki sorunun cevabıdır. ‘’I fed the animals every morning.’’ C seçeneğinde sorulan sorunun cevabı olur. 
Yani bu alıştırmanın doğru cevabı D seçeneğidir. 

9. Bu sorunun içerisinde tuzaklar mevcuttur. A seçeneğinde Rose adlı kişinin birçok ağaca tırmandığı söylenmek-
tedir ancak metin içerisinde Rose bir dağa tırmandığını ifade etmektedir. Yani boşluk için bu seçenek uygun 
olamaz. B seçeneğinde Rose tatilinden zevk almadı denmektedir ancak metin içerisinde Rose çok iyi vakit 
geçirdiğini söylemektedir. C seçeneği sorunun doğru cevabı olur çünkü Rose metin içerisinde farklı aktiviteler-
den bahsetmektedir. 

10. Karşılıklı konuşmanın anlamlı dizilişini veren seçeneği bulmak için öncellikle bu konuşmanın ilk cümlesini tes-
pit etmemiz gerekir. İlk bakışta I numaralı cümle soru cümlesi olduğu için bu cümleyi konuşmanın başı olarak 
düşünebiliriz ancak biraz daha ilerlediğimizde bunun doğru olmadığını görebiliriz. II numaralı cümleyi sorgu-
ladığımızda konuşmanın giriş cümlesinin bu olduğunu görürüz çünkü ‘’Dün evde değildin. Nereye gittin?’’ şek-
linde bir soru soruyor. Seçeneklerde II numaralı cümleyi giriş cümlesi olarak veren tek seçeneğin B olduğunu 
görürüz. B seçeneğinde verilen sırayı takip ederek alıştırmanın sağlamasını yapmalıyız. Yani diğer seçenekleri 
sorgulamadan doğru cevabın B olduğunu tespit edebiliriz. 
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MATEMATİK
4. KURUMSAL DENEME ÇÖZÜMLERİ

1.  İşlem önceliğini dikkate alarak 

69 x 96  işlemini (70 – 1) . (100 – 4) yaparak bula-
biliriz. 

Cevap C 

2. 1. sırada 2 tane koltuk 

2. sırada 22 tane koltuk 

3. sırada 23 tane koltuk 

4. sırada 24 tane koltuk 

5. sırada 25 tane koltuk vardır. 

Toplam 21 + 22 + 213 + 24 + 25 tane koltuk vardır.

Cevap C 

3. Pazartesi suyun   15 m altında yüzü-
yor.

Salı günü suyun  18 m altında yüzer. 

Çarşamba günü suyun  21 m altında yüzer.

Perşembe günü suyun  24 m altında yüzer. 

Cuma günü suyun   27 m altında yüzer. 

Hafta sonu 10 m yukarı çıkacağından, pazar günü 
suyun 17 m altında yüzüyor olur. 

Cevap B 

4. II. bahçenin bir kenar uzunluğu x = 1 için 

2.1+23 = 25 m olur. Çevresi 4.25 = 100 m bulunur. 

Cevap B 

5. Alanı 48 m2 olan dikdörtgenlerin sayısını bulma-
lıyız.  

1.48 

2.24 

3.16

4.12 

6.8 

olmak üzere 5 tanedir. Soruda kaç farklı boyutta 
dediği için 6x8 ile 8 x 6 aynı boyut olurlar. Yani bu 
boyutların simetri hallerini saymayız. 

Cevap D

6. K = 1 + 
2
4  , L = 2 + 

2
3   ve m = 3 + 

4
6  'dır. 

K + L + M = 1 + 2 + 3 + 
1
2  + 

2
3  + 

2
3  

= 6 + 
1
2  + 

4
3  = 6 + 

11
6  = 7 + 

5
6  = 7  

5
6  

Cevap B 

7. Hafta içi fazla mesaiden aldığı ücret 15.10,6 TL 

Hafta sonu fazla mesaiden aldığı ücret 6.12,75 TL 

Haftalık sabit ücreti 80,5 TL olduğuna göre, bu bir 
haftada 

80,5 + 15.10,6 + 6.12,75 = 316 TL kazanır. 

Cevap C 
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AA
8. 10

3

7
8

10
3

7
3

1/2

1/2

1/21/2
1/2

m

m + 1

+ 1

Baca şapkasının kenar uzunlukları  10
3

 m ve 13
3

 
m olur. 

Baca şapkasının alanı 10
3

 . 13
3

 = 130
9

  m2 dir. 

Cevap C 

9. 6'nın katları 6, 12, 18 olmak üzere 3 tanedir. Bu 
sayılarla hangi sayıyı seçersek seçelim çarptığımız-
da 6'nın katı gelir ve 15 puan kazanılır. 

3'ün katı olanlar (6 nın katları hariç) : 3, 9, 15 

2 nin katı olanlar (6 nın katları hariç) : 2, 4, 8, 10 
14, 16 

3'ün katı olanlar ile 2'nin katı olanlardan 3 tanesi 
seçilip çarpılırsa 6'nın katı olur ve 15 puan kazanılır. 

En fazla 15 + 15 = 30 puan kazanılır. 

Cevap D

10. A marka kalemin fiyatı 
7
2  = 3,5 TL 

B marka kalemin fiyatı  
9
3  = 3 TL

C marka kalemin fiyatı  
13
4  = 3,25 TL

D marka kalemin fiyatı  
14.50

5  = 2,9 TL

En ucuz kalem D marka kalemdir. 

Cevap D

11. Akif, 1. şekilde 3 kitabın üstündedir. 2. şekilde ise 7 
kitabın üstüne çıkıyor. Yani 12 cm 4 kitabın uzun-
luğuna eşittir. 1 kitap 3 cm dir.

Masanın boyu 3 kitap ve Akif'in boyunun uzunlu-
ğunun toplamıdır. 

3.3 + 72 = 81 cm bulunur. 

Cevap B 

12. A = {2, 3, 5} 

B = {2, 3} 

Buna göre s(B) = 2'dir. Yanlış olan şık D şıkkıdır. 

Cevap D 

13. 150 gr suya 30 gr şeker karıştırılmıştır. 

Yani 30 gr şeker 180 gr şerbette bulunur. 

Buna göre 60 gr şeker 360 gram şerbette bulunur. 

Cevap C 

14. Ayşenur 14 doğru 

Berke 10 doğru 

Okan ve Elif'in doğru sayıları eşit 

Ortalamaları 14 + 10 + a + a
4

 = 10 ise 

24 + 2a = 40 

2a = 16 

a = 8  bulunur. 

Cevap D 

15.  

70°

A

70 + 90 + 90 + A = 360° 

A = 110° bulunur.

Cevap A
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FEN BİLİMLERİ
6. SINIF KURUMSAL DENEME ÇÖZÜMLERİ

1. Güneş tutulmasında Ay, Güneş ile Dünya arasına girer ve Dünya üzerinde Ay’ın gölgesi oluşur. Buna göre Zey-
nep, Güneş tutulmasını modellerken, Ay’ı temsil eden pinpon topunu Güneş’i temsil eden mum ile Dünya’yı 
temsil eden plastik top arasına koymalıdır.

Cevap B.

2. Ahmet, 2. işlemde toz şekeri küçük parçalar hâline getirmiş, ancak kâğıt havlu şekeri emmemiştir. 3. işlemde 
toz şekeri suda çözdüğünde ise kâğıt havlu şekeri emmiştir. Ahmet, yaptığı deneyde sadece mekanik sindiri-
min yeterli olmadığını; besinlerin kana geçişi için hem mekanik hem de kimyasal sindirime uğraması gerekti-
ğini ispatlamaya çalışmış olabilir.

Cevap C.  

3. Halata etki eden kuvvetler sola doğru 12+17+21 =50 N, sağa doğru 16+19+15=50 N’dur. Halata etki eden kuv-
vetler eşit şiddette ve zıt yönde olduğuna göre, halat dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Dengelenmiş kuv-
vetler etkisindeki cisimler duruyorsa durmaya devam eder; hareket ediyorsa sabit süratle hareketine devam 
eder. Buna göre duvara asılı ayna ve sabit süratle hareket eden araba, halata etki eden net kuvvetle (dengelen-
miş kuvvet) benzerlik gösterir.  

Cevap B.

4. Hareketlinin 0 ile 2. saniyeler arasındaki sürati 40/2= 20 m/s’dir.  Hareketli 2 ile 3. saniyeler arasında 40. metre-
den 20. metreye geri gelmiş, yani başlangıçtakine ters yönde hareket etmiştir. Hareketli 4 ile 5. saniyeler ara-
sında 30. metrede hareketsiz kalmıştır. Hareketlinin 4. saniyenin sonunda aldığı toplam yol ise 40+20+10=70 
metredir.

Cevap C.

5. X maddesinin tanecikleri III. durumda sadece titreşim hareketi yaptığına göre, III. durumda katı hâldedir. II. 
durumdaki hareketliliği III. duruma göre fazla ve I. durumdan II. duruma geçerken tanecikleri arasındaki boşluk 
azaldığına göre, I. durumda gaz; II. durumda ise sıvı hâldedir. Bu durumda madde ısı vererek gaz hâlden sıvı, sıvı 
hâlden de katı hâle geçmiştir. Madde sıvı hâlde iken titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar. Ancak titreşim 
hızı katı hâle göre fazla, gaz hâle göre azdır.

Cevap C.

6. Birim hacimdeki madde miktarına yoğunluk denir. Eşit hacimde daha fazla tanecik bulunduğu için B seçene-
ğindeki maddenin yoğunluğu daha fazladır.

Cevap B.

7. Tencere yapımında ısıyı iyi ileten, kulplarının yapımında ise ısıyı iyi iletmeyen maddeler tercih edilir. Muma 
tutturulmuş raptiyeler G metalinde daha önce, M metalinde daha sonra düşmüştür. Buna göre G ısıyı iyi iletir, 
M ise ısıyı iyi iletmez. Bu nedenle tencere yapımında ısıyı iyi ileten G, kulplarının yapımında ısıyı iyi iletmeyen 
M metali kullanılır.

Cevap D.

8.  alt odacıklara göre daha küçüktür, ancak kalbin sol üst odacığı değil; sağ üst odacığıdır. 

Cevap D.

9. Mert’in gün içerisinde kullandığı yakıtlar sırasıyla benzin(sıvı), kuru odun parçaları(katı), odun kömürü(katı), 
tüp(gaz)ve  doğalgazdır.(gaz)

Cevap A.
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10. Refik, Saliha ve Ömer farklı maddelerden yapılmış kaşıkları birbirine vurarak ses oluşturmuşlardır. Buna göre, 

yaptıkları etkinlik ile “Ses kaynağının değişmesi, seslerin farklı işitilmesine neden olur.” çıkarımı yapılabilir.

Cevap B.

11. Ses en hızlı katı maddelerde, sonra sıvı maddelerde, en yavaş ise gaz maddelerde yayılır. Ses en kısa sürede S 
maddesi ile doldurulmuş kapta duyulduğuna göre, S katı; en uzun sürede T maddesi ile doldurulmuş kapta 
duyulduğuna göre, T gaz; M ise sıvı hâldedir. Buna göre M su, S demir, T ise hava olabilir.

Cevap D.

12. Havası boşaltılmış ortamlarda sesin yayılamamasından yararlanılarak, pencerelerde çift cam kullanılmış ve 
camlar arasındaki hava vakumlanarak boşaltılmıştır. Böylece dışarıdaki sesin evin içerisine gelmesi engellen-
miştir.

Cevap A.

13. 1 numaralı organ beyindir ve acıkma, susama, uyku ve uyanıklık gibi durumları beyin düzenler. 2 numaralı 
organ beyinciktir ve beyincik vücudumuzun denge merkezidir. 3 numaralı organ omurilik soğanıdır ve omuri-
lik soğanı iç organlarımızın çalışması ile öksürme, kusma, yutkunma, hapşırma gibi istemsiz olayları düzenler. 4 
numaralı organ omuriliktir ve omurilik vücudumuzun refleks merkezidir.

Cevap C.

14. Testosteron hormonu salgılanması, sakal bıyık çıkmaya başlaması ve sperm üretiminin başlaması sadece 
erkeklerde; östrojen hormonu salgılanması ve âdet döngüsü başlaması sadece kızlarda görülür. Yalnız kalma 
isteği, aşırı utangaçlık, ter ve yağ salgısı artması ve sivilce oluşumu ise hem kız hem de erkeklerde görülen 
değişimlerdir.

Cevap B.

15. İşitme cihazı işitme sorununun giderilmesinde, kontakt lens ve gözlük görme problemlerinin giderilmesinde 
kullanılır. Konuşan baston ise görme engelliler tarafından kullanılır, ancak görme probleminin giderilmesini 
sağlamaz. Sadece görme engelli bireylerin hareketini kolaylaştırır.

Cevap D.


