
1-) A: ”Why �sn’t S�mone com�ng to the
c�nema w�th us?”
B: “She’s                   seen the film.” 

A) aleady

Her d�lde b�l�m�n ve tekn�ğ�n gel�şen �h-
t�yaçlarını karşılamak �ç�n yen� ter�mler
üretmek gerek�r. Bu türetmey� genll�kle 
d�lc�ler değ�l, o b�l�msel ya da tekn�k ko-
nuyu �cat eden b�l�m adamı yapar.
Neden m�?Tab�� k� buluşunu �lk defa
yazar ve anlatırken yen� kavramların
adını kend�s� koyması gerek�r de ondan.
O konu başka b�r ülkede �cat ed�lm�şse
b�le yen� konuyu ülkes�ne get�ren  veya
tanıtan b�l�m adamına büyük sorumluluk
düşer. Bu açıdan o b�l�m adamının,
kend� d�l�n�n yapısını, sözcük üretme 
kurallarını çok �y� b�mes� gerek�r.

4-).Ramazan ayına özgü b�r sadakadır..A�ledek� tüm fertler adına ver�l�r..Yaratılışın ve sağlığın şükrü yer�ne
    get�rmek amaçlanır.

A) F�dye B) F�tre

C) Sadaka-� car�ye D) Zekat

Hakkında b�lg� ver�len �badet aşağıda-
k�lerden hang�s�d�r?

4-)

5-)

I.  M�sak-ı M�ll�’y� kabul ett�rmekte kararlı

olduğunu göstermek

II.  Hukuksal varlığını dünyaya tanıtmak

III. Anlaşma Devletler� arasındak� ayrı-

lıkları sona erd�rmek

A) Yanlız I

A) 5

B) Yanlız II

B) 4

C) I ve II

C) 3

D) II ve III

D) 2

Mustafa Kemal’�n, Londra Konferansı-
na TBMM adına tems�lc� göndermek
�stemes�; 

Bu paragraftan aşağıdak� ver�len düş-
üncelerden hang�s� çıkarılmaz?

İnsül�n hotmonunun üret�lmes� b�yotek-
noloj�k yöntemlerle de yapılab�l�r.

Eda, Eymen, Dem�r ve Ber�l “BOM” 
�s�ml� b�r oyun oynamaktadır. Oyunun
kuralları gereğ� Eda,sek�zden başlaya-
rak 8'er 8'er; Eymen on �k�den başlaya-
rak 12'şer 12'şer; Dem�r �se on beşten
başlayarak 15'er 15'er saymaya başlı-
yor. Üçünden de 600'ü geçmeler� �ste-
n�yor. Ber�l �se d�ğerler�n�n saydığı 
sayıları not ederk kontroller�n� yapıyor
ve üçünün de ortak söyled�ğ� sayını ya-
nına “BOM” yazıyor.assssssssssssssss

I. İht�yacın fazla olması
II. Üret�m mal�yet�n�n düşük olması
III.Üret�m�n kolay olması

A) I ve II

A) Yen�l�ğ� tanıtan veya üreten k�ş� adını
yan� ter�m�n� kend�s�n� koyar veya bulur.

B) I ve III

B) Yen� ter�mler, ortaya çıkan �ht�yaca
göre bel�rlen�r.

C) II ve III

C)B�l�m adamları yen�l�klere ayak uydur-
mak �ç�n başka d�ller� �y� b�lmel�d�r.

D) I, II ve III

D) Yen� ter�mler sadece d�lc�ler tarafın-
dan oluşturulacak d�ye kes�n b�r ka�de
yoktur.

2-)

3-)

İnsül�n üret�lmes�nde b�yoteknoloj�
kullanılması;

Bune göre , Ber�l en çok kaç kere
“BOM” yazmıştır?

faktörler�nden hang�ler�ne bağlıdır?

D) S�nceB) let C) St�ll
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