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SALON BAÞKANI SINAVINIZ BAÞLAMIÞTIR UYARISINDA BULUNMADAN
SORU KÝTAPÇIÐINI AÇMAYINIZ.

yazýlmýþ ve kodlanmýþtýr.

yanýt olup diðerleri yanlýþtýr.





1) 3)

5)

TÜRKÇE

1 KKTC YS 2019

Beyaz adýnda bir heykeltýraþ, siyah adýnda bir müzisyen 
ve kýrmýzý adýnda bir ressam kahvede buluþurlar. 
Ýçlerinden birisi “Benim saçým siyah, birinizinki kýrmýzý, 
diðerinizinki ise beyaz ama hiçbirimizin adýyla saç rengi 
tutmuyor” der. Beyaz çok haklýsýn diye yanýtlar.

Yukarýdaki metne göre 1 Mayýs 1840 tarihinde 
satýlmaya baþlanan ilk pul aþaðýdakilerden hangisidir?

Aþaðýdaki sözcükler alfabetik olarak sýralandýðýnda 
hangisi baþtan üçüncü sýrada yer alýr?

A)  

Aþaðýdaki sözcükler, anlamlý bir baðlý cümle 
oluþturacak biçimde sýralandýðýnda “ve” kaçýncý 
sýrada yer alýr?

2)

8A)  

7B)  

6C)  

5D)  

ÝnkiþafA)  

Ýnsiyatif    B)  

ÝlimC)  

ÝtimatD)  

4) Aþaðýda virgülün kullanýmýna dair kurallar verilmiþtir.

IV.  ERGÝN, Muharrem, Dede Korkut Kitabý, Ankara, 

       1958.

II.  Öyle zekiler vardýr, annem konuþtu mu

       aðýzlarýndan bal akýyor sanýrsýn. 

I.   Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli. 

III. Bu akþam Datça'ya gidilecek mi, dedi.

Yalnýz I  A)  

I  ve  III           B)  

III  ve  IVC)  

Yalnýz IID)  

KKTC YS 2019

Dünyada posta idareleri tarafýndan çýkartýlan ilk posta pulu 
konusunda tartýþmalar olmakla birlikte, genel kabul gören 
Birleþik Krallýk ve Ýrlanda'da posta reformcusu Rowland Hill
tarafýndan baþlatýlan çalýþmalar sýrasýnda kullanýlmaya 
baþlandýðýdýr. O zamana kadar postayý alan kiþi, posta 
ücretini ödüyordu. Sonradan postayý gönderenin posta 
ücretini ödemesine ve bu ücretin ödendiðini göstermek 
için gönderinin üzerine posta pulu yapýþtýrýlmasýna karar 
verilmiþtir. 1 Mayýs 1840 tarihinde ilk posta pulu olan 
“Penny Black” satýlmaya baþlanmýþtýr, birkaç gün sonra ise 
“Ýki penilik mavi” pul çýkartýlmýþtýr. Her iki pulun üzerinde 
genç Kraliçe Viktorya'nýn resmi bulunmaktadýr.  Bu ilk çýkan 
pullarda dantel bulunmuyor ve makas ile kesilip ayrýldýktan 
sonra kullanýlabiliyordu. Ayrýca pullarýn üzerinde ilk basýlan 
ülke olduðu için, Birleþik Krallýðýn adý bulunmamaktadýr. 
Ýngiltere'de posta hizmetleri alanýnda meydana gelen bu 
geliþmeler etkisini kýsa sürede hissettirmiþ, 1850'lerden 
özelliklede 1870'lerden sonra, hemen hemen Avrupa, 
Kuzey ve Güney Amerika'daki bütün ülkelerde, Mýsýr, Ýran 
ve Osmanlý Ýmparatorluðu’nda, hükümet kontrolünde 
ulusal posta sistemleri kurulmuþ ve devlet tekelinde posta 
pullarý basýlmaya baþlanmýþtýr.

B)  

C)  D)  

sözü, önünü, gözet, ve, kez, bir, ardýný, on, kez, söyle, 
söylerken, düþünüp

Metin içinde -ýnca/-ince anlamýyla zarf-fiil görevinde 
kullanýlan mý/mi den sonra virgül konmaz.
Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, 
basýmevi vb. maddelerden sonra konur. Yazarýn 
soyadý önce yazýlmýþsa soyadýndan sonra da virgül 
konur. 

Tekrarlý baðlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz. 

Týrnak içinde olmayan alýntý cümlelerden sonra 
virgül konur.

Bu kurallara göre,

Kýrmýzý'nýn siyah saçlarý vardýr.A)  

Heykeltýraþ kýzýl saçlýdýr.B)  

Müzisyen konuþmaya katýlmamýþtýr.C)  

Ressam beyaz saçlýdýr.D)  

Buna göre aþaðýdakilerden hangisi doðru deðildir?

 ifadelerinden hangisinde/hangilerinde virgülün 
 kullanýmýna iliþkin bir hata yapýlmýþtýr?



8)

9) Aþaðýdakilerden hangisinde yazým yanlýþý yapýlmamýþtýr?

Araba, saat 13.00'te Lefkoþa'dan hareket etti.A)  

Oysa ki daha önce onunla gitmeyi çok istemiþtim.B)  

KKTC'ne gelen turist sayýsýnýn artmasý için 
çalýþmalýyýz.

C)  

Yol da kazanýn gerçekleþmesine neden olacak bir 
sorun var mýydý? 

D)  

10)

2

Dövüldüðü söylenen adamý kimin bulduðuA)  

Bulunduðu belirtilen adamý kimin dövdüðüB)  

Yazarýn “Ahmet amca” ile akrabalýk iliþkisiC)  

Bahsi geçen gölün isminin ne olduðuD)  
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6)

Yukarýdaki paragraf, sorulan sorulardan hangisine
verilmiþ bir cevap olabilir?

7)

Geçtiðimiz yýl Dolma Göl kenarýnda Ahmet amcam 
tarafýndan, kötü þekilde dövülmüþ bir adam bulunmuþtu. 
Olayýn nasýl gerçekleþtiði uzun süre anlaþýlamadý. 

Yukarýdaki paragrafýn biyografi özelliði kazanmasý 
için hangisinin gerçekleþmesi zorunludur?

Yukarýda bazý cümleler ve cümle çeþitleri verilmiþtir. 
Cümle çeþitlerinden kaç tanesinin cümleler arasýnda 
örneði yoktur?

Ýnsanlarýn uyku alýþkanlýklarý hakkýnda bilgi verir 
misiniz?

A)  

Ýnsanlarda uykuyu düzenleyen hormon hangisidir?B)  

Uyku hormonu hangi ortamlarda salgýlanýr?C)  

D)  Kimlerin akþamlarý daha erken uykusu gelir?

Olumlu Cümle, Olumsuz Cümle, Devrik Cümle, 
Kurallý Cümle, Soru Cümlesi, Birleþik Cümle, 

Sýralý Cümle

Cümle Çeþitleri

     Ali daha anlatmadý mý dün akþam sinemada 
yaptýklarýný? Film boyunca konuþup durdu. Bir türlü
susturamadýk. Her an baþýmýz derde girebilir. 
Yanýmýzda oturanlardan hiçbiri þikayetçi olmasa bile 
bir daha o sinemaya alýnacaðýmýzý hiç sanmýyorum.  

1A)  

2B)  

3C)  

4D)  

Ýnsanlarda uykuyu “melatonin” adý verilen bir hormon 
düzenler. Bu hormon akþam saatlerinde salgýlanmaya 
baþlar. Çünkü bu hormonun salgýlanmasý için karanlýk 
bir ortamda bulunmak gerekir. Bilim insanlarý 
melatoninin salgýlanma zamanýnýn gündüz aydýnlýk bir 
ortamda kalma süremizle ilgili olduðunu belirtiyor. Yani 
gündüz daha uzun süre ve bolca güneþ ýþýðý gören 
insanlarýn akþam daha erken uykusu geliyor.

Yukarýdaki cümlelerden hareketle hangisini söylemek 
mümkün deðildir?

Ben Kamran Aziz, 1922 yýlýnda Lefkoþa'da doðdum. 
Besteci, söz yazarý ve eczacýyým. Kýbrýs Türk halk 
müziðine yaptýðým katkýlarla bu müzik türünün 
çaðdaþ öncülerinden biri oldum. Bunun yaný sýra 
Kýbrýs Türkleri arasýnda halk içinde müzik icra eden 
ilk kadýnlardaným. Jale Derviþ'le birlikte Batý 
müziðinin icrasýný ve öðrenimini yaymaya çalýþtýk.

Daha fazla ayrýntýya yer verilmelidir.A)  

Daha aðýr bir üslup kullanýlmalýdýr.B)  

Anlatýcýsý deðiþmelidir.C)  

Konu edilen kiþi deðiþtirilmelidir.D)  



13)

Bir yaðmur baþlar ya inceden ince
Bak o zaman topraktaki sevince.

A)  

Aynalar, bakmayýn yüzüme dik dik
Ýþte yakalandýk, kelepçelendik.

B)  

Durgunca bir deniz sahilleri öper
Söner ufuklarda sevdalý bir kamer

C)  

Tarihin dilinden düþmez bu destan
Nehirler gazidir, daðlar kahraman

D)  

3

11)

Yukarýdaki parçanýn anlatýmýnda aþaðýdakilerden 
hangisine baþvurulmuþtur?

12)

TÜRKÇE

14)

Aþaðýda bir metnin cümleleri karýþýk olarak verilmiþtir.

Aþaðýdakilerden hangisi bu özelliklerin tümünü içerir?

“(1)Düþün ve hemen cevap ver, demiþti annesi. 
(2)Bu bisikleti mi istersin yoksa daha baþka bir 
bisiklet mi? (3)Farkýndayým; sürmeyi bilmediðin için 
endiþeleniyorsun. (4)Satranç için de “Ben yapamam.” 
diye düþünmüþtün ancak öðrenmeye karar verince 
öðrendin.” 

1. Masallarýn baþýnda sözcüklerin ses benzerliðinden 
     yararlanýlarak söylenen yarý anlamlý, yarý anlamsýz 
     söz dizileri vardýr. 
2. Tekerlemenin asýl güzelliði de, birbirleriyle ilgisiz 
    gibi görünen bu tür sözlerin bir düzen içinde 
    sýralanmasýndadýr.
3. Masal tekerlemeleri birbirleriyle pek ilgisi olmayan, 
    ancak dinleyicinin ilgisini masala çekmek için bir 
    araya getirilmiþ sözlerden oluþur.
4. Bu ustalýk masal anlatanýn, yani masalcýnýn 
    ustalýðýna baðlýdýr.
5. Bu da bir söz ustalýðýný gerektirir.
6. Bunlara “tekerleme” denir. 

Metin düþünce akýþýna göre düzenlendiðinde 
numaralanmýþ cümlelerden  hangisi baþtan üçüncü 
sýrada yer alýr?

2A)  

3B)  

4C)  

5D)  

“Pul, mektup tarifesinin ödendiðini göstermek için 
postanenin göndericiye verdiði bir tür makbuzdur. 
Koleksiyoncularýn kullandýðý en önemli malzeme 
“pul” dur, pul da postanýndýr. Kýbrýs Türk Filateli 
Derneðinin de Posta Dairesiyle sýký bir iþbirliði içinde 
olduðunu yapýlan çalýþmalardan biliyoruz ve 1979'da 
kurulan derneðin Kýbrýs Türk Postalarýnýn kuruluþundan 
günümüze kadar olan döneminde geçirdiði aþamalarý 
ve kullanýlan posta damga materyallerini gösteren bir 
kitap yayýnladýðý bilinmektedir.”

AçýklamaA)  

ÖykülemeB)  

BetimlemeC)  

TartýþmaD)  

Tam kafiye kullanýlmýþtýr.
Ýnsan dýþý bir varlýða insan özelliði verilmiþtir.
11'li hece ölçüsü kullanýlmýþtýr.

“hýzlý ” sözcüðünü yukarýdaki metne hangi þekilde 
eklersek sýfat görevinde kullanmýþ oluruz?

Birinci cümlenin baþýna A)  

Ýkinci cümlede “baþka” kelimesinin yerineB)  

Üçüncü cümlede “farkýndayým” ve “sürmeyi” 
sözcüklerinin arasýna

C)  

Dördüncü cümlede son sözcükten önceD)  

Aþaðýdaki cümlelerden hangisinde birden fazla zarf 
tümleci kullanýlmýþtýr?

15)

Denizin içinde, dalgalara karþý ilerlemeye çalýþan 
bir sandal görüyorum.

A)  

Kýbrýs kýyýlarý, yavaþ yavaþ bir tül perde ardýna 
saklanýr gibi uzaklaþmaya baþlýyor.

B)  

Selamýma karþýlýk verdikten sonra kýsýk bir sesle 
arkadaþýný tanýþtýrdý.

C)  

Tavrýndan, konuþmasýndan karþýlaþmamýza pek 
sevinmediðini anlýyorum.

D)  

KKTC YS 2019

KKTC YS 2019



16)
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17) Aþaðýdakilerden hangisinde anlatým bozukluðu 
yapýlmýþtýr?

Yukarýda yay ayraçla belirtilen yerlere sýrasýyla hangi
noktalama iþaretleri getirilmelidir?

18)

TÜRKÇEKKTC YS 2019
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Aþaðýdaki metinlerden hangisinde yay ayraç içinde 
verilen özellikte bir kullaným yoktur? 

Röportajla öykü arasýnda kimi benzerlikler vardýr. 
Ýkisi de yaþamýn gerçekleriyle beslenir. (Karþýlaþtýrma)

A)  

Yüreklilik her þeyi göze almak deðildir; büyük 
korkular önünde kendimizi yitirerek yaptýðýmýz 
atýlýmdýr. (Tanýmlama)

B)  

Türk insaný þairlerini hep sevdi; böyle olmasa, 
Karacaoðlan sazýyla köy köy dolaþmaya devam 
eder miydi? (Tanýk gösterme)

C)  

Yazmak için yeterli donanýma sahip olmayan 
yazarlar, parlamýþ olsalar bile elbet bir gün saman 
alevi gibi sönüp giderler. (Benzetme)

D)  

Küçük Ali, öðretmenin verdiði sorularý hemen 
çözüverdi.

A)  

Her sabah kýrk dakika yürüyerek bahçeye giderdi.B)  

Politika konusunda gençleri küçümsemek doðru 
deðildir.

C)  

Herkes patates fiyatlarýnýn yüksekliðinden yakýnýyor.D)  

Adam üç adým attý ( ) masanýn üzerindeki lambaya 
yaklaþtý ( ) söylenen sözü iyi anlamamýþ gibi ( )
( ) Bakýn ( ) dedi ( ) ne istediðimi anlamadýnýz galiba.

( . ) ( , ) ( : ) ( “ ) ( ” ) ( , )A)  

( , ) ( , ) ( , ) ( - )  ( , ) ( . )B)  

( , ) ( , ) ( : ) ( - ) ( , ) ( , )C)  

( , ) ( “ ) ( ”) ( : ) ( , ) ( . )D)  

(19, 20, 21, 22, 23 ve 24. sorularý aþaðýdaki metne göre 
cevaplayýnýz.)

    Bu bayram, dilimizin bir kelime kaybettiðine iyice 

inandým. “Tandýr” gibi “Kaðný” gibi artýk yaþanan hayatta 

yeri kalmamýþ, þöyle böyle bir kelime deðil; zarif, ince, 

medenî bir kelime.

     Kapýyý çalan çöpçünün pos býyýklarý arasýnda onu 

aradým. Yok!.. Bahþiþini alan bekçinin kavlak 

dudaklarýndan onu bekledim. Yok!.. Bakkalýn çýraðýndan, 

sebzecinin yamaðýndan, kasabýn oðlundan onu iþitmek 

istedim. Yok!..

    Ýpek mendilini alan oðlan, eþarbýný kývýran kýz, parayý 

cebine indiren manav, üç gün kapýmýzý kim çaldýysa 

hediyesini kim aldýysa bana o beklediðim kelimeyi 

vermeden gitti! Ýki yüz lira yazan taksinin þoförüne iki yüz 

elli lira veriyorsunuz. Taþ gibi bir sükût! Kitabýndan sevgiyle 

bahsettiðiniz genç adamla karþýlaþýyorsunuz. Hakarete 

benzer bir selam! Otobüste, ayakta kalmýþ bir kadýna 

yerinizi veriyorsunuz. Yüzünüze, burun delikleriyle 

yüksekten bir bakýþ! Ve hiçbirinin dilinde aradýðýnýz o ince, 

o kibar, o insaný insan yapan güzel kelime yok!

    Geçen yýl, Atina'da bindiðim bir otomobilin þoförü, bana 

bu kelimeyi on liralýk bahþiþ için söylemiþti: Hem baþýndan 

kasketini çýkararak hem de kelimenin baþýna “çok” ilave 

ederek. Roma'nýn en büyük otelinde oda hizmetçisi kýz, yine 

küçük bir hediye karþýlýðý zarif vücudunu nezaketle kýrarak bu 

kelimeyi dudaklarýnda tebessümle süslemiþti. Bir kelime 

deyip geçmeyiniz. Toplum hayatýmýzdaki birçok þikayetleri 

bu kelimenin yokluðuna baðlamak bile mümkündür.

    Düþünüyorum: Artýk sözlüklerde beyaz kâðýdýn kefenlediði 

bu ölü kelimeyi nasýl diriltsek! Acaba belediye, bu kelime için 

bir fiyat listesi yapamaz mý? Hiç olmazsa çarþýda, pazarda, iþ 

hayatýnda canýmýz istediði zaman listeye bakar, parasýný verir 

ve içimizin özlediði bu üç heceli sözü duyarýz! Haaa! 

Affedersiniz, deminden beri, yana yakýla hasretini çektiðim 

bu kelimenin ne olduðunu söylemedim deðil mi?

Parçaya en uygun isim aþaðýdakilerden hangisidir?19)

Kayýp KelimeA)  

TeþekkürB)  

Kibarlýk ÖlmüþC)  

Avrupa'da ve BizdeD)  

Teþekkür!
Yusuf Ziya Ortaç
(Düzenlenmiþtir)



24)
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20)

22)
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Yusuf Ziya Ortaç'ýn bu parçayý kaleme almasýnýn 
nedeni aþaðýdakilerden hangisidir?

Metnin türü, aþaðýdakilerden hangisinde doðru 
olarak verilmiþtir?

“Teþekkür” kelimesinin ölmüþ veya kaybolmuþ 
olmasý

A)  

Bayram süresince karþýlaþtýðý hiç kimsenin 
teþekkür etmemesi

B)  

Dünyanýn baþka ülkelerinde insanlarýn teþekkür 
ediyor olmasý 

C)  

D)  Yazarýn teþekkür etmeyen insanlara kýzgýn olmasý

21) Parçadan hareketle hangisi söylenemez?

Yaþanan hayatta yeri kalmamýþ kelimelerin 
dilimizden silinmesi, kullanýlmamasý doðaldýr.

A)  

Toplumumuzdaki sorunlarýn çoðu teþekkür
etmememize baðlanabilir.

B)  

Yazar, Atina ve Roma'da insanlarýn bize oranla 
daha fazla teþekkür ettikleri görüþündedir. 

C)  

D)  Yaptýðýmýz iyilikler karþýsýnda en azýndan bir 
teþekkür beklemeliyiz.

“Artýk sözlüklerde beyaz kâðýdýn kefenlediði bu ölü 
kelime” ifadesiyle anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden 
hangisidir?

Kelime, geçmiþ zamanlardan beri, yalnýzca kaðýt 
üzerinde varlýðýný sürdürmektedir.

A)  

Kelime, son dönemlerde yalnýzca yazý dilinde 
varlýðýný sürdürmektedir.

B)  

Kelime, son dönemlerde sadece sözlüklerde 
varlýðýný sürdürmektedir.

C)  

D)  Kelime geçmiþ zamanlardan beri konuþma ve 
yazý dilinde varlýðýný sürdürmektedir. 

23) Aþaðýdakilerden hangisi metnin  özellikleri arasýnda 
yer almaz?

Belirli güncel bir olay/durum üzerine yazýlmýþtýr.A)  

Okuyucuyla sohbet eder tarzda bir dil kullanýlmýþtýr.B)  

Yazar, kendi görüþ ve düþüncelerini anlatmýþtýr.C)  

D)  Yazar, düþüncelerini okuyucuya kabul ettirmeye 
çalýþmýþtýr.

DenemeA)  

MakaleB)  

FýkraC)  

AnýD)  

Ýnsan zekâsýný geliþtirmek için ve pratik hayatýmýzda 
çok kullandýðýmýzdan dolayý matematik öðretimi 
önemlidir. Bütün pozitif bilimlerin anasý olduðu için 
kimyada, fizikte, biyolojide çok yönlü olarak 
kullanýlmaktadýr. Muhakeme yeterliliði için de 
matematiðin aðýrlýðý gerekir. Hukuk alanýnda 
muhakeme matematikteki problem çözücülüðü 
olduðu için bu öðretim büyük önem arz etmektedir. 
Bunun gibi icralar, alacaklar da hesaplanmaktadýr. 
Bizim avukatlýk ücretimizin hesaplanmasýnda da 
yüzdelik dilimleri kullanýrýz. Bankaya yatýrdýðým 
paranýn faiz getirisini yahut ay sonunu nasýl 
getireceðimi hesaplamamda, alýþ veriþlerimde yani 
hayatýmý devam ettirebilmek için matematik 
gereklidir. 

25)

Yukarýdaki paragraf aþaðýdakilerden hangisine yanýt 
vermez?

Ýþinizle matematiðin iliþkisi var mý?A)  

Matematik öðrenmenin gerekliliðine inanýyor 
musunuz?

B)  

Günlük yaþantýnýzda matematiði nasýl 
kullanýyorsunuz?

C)  

Toplumda Matematik neden ön planda tutuluyor?D)  

TÜRKÇE TESTÝ 

BÝTMÝÞTÝR
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1)

6)

Aþaðýdaki kutucuklara 56 sayýsýnýn pozitif tam sayý

çarpanlarýnýn bazýlarý yazýlmýþtýr. Buna göre, boþ 

kutucuklara yazýlmasý gereken çarpanlarýn çarpýmý 

kaça eþittir? 

2) Kenar uzunluklarý 140 cm ve 200 cm olan dikdörtgen 
þeklindeki bir panonun bir yüzeyi, kare þeklinde, eþit 
büyüklükteki kartonlarla tamamen kaplanacaktýr.
Bu iþ için en az kaç kartona ihtiyaç vardýr? 

3)

x = 4    ve  y = (-2)    ise aþaðýdaki iþlemlerden hangisinin 

sonucu tam sayýdýr?

5)

7) Yandaki iþleminin sonucu 
seçeneklerde verilenlerden 
hangisine eþittir?

8)

                                  

Yandaki þekil, yan yana iki 

kutunun içindeki sayıların 

çarpımı altýndaki kutuya 

yazýlarak oluþturulacaktýr. 

Buna göre  “C”  deðeri kaçtýr?

6 <       < 7   sýralamasýný saðlayan en büyük  ve
en küçük “x” doðal sayýsýnýn toplamý kaçtýr?

A)    

B)  

C)  

D)  

108

81

54

27

A)    

B)  

C)  

D)  

60

65

70

75

x

A)    

B)  

C)  

D)  

73

75

83

85

Seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

A)    

B)  

C)  

D)  

4)

A)    

B)  

C)  

D)  

98

96

94

92

1 2 288 564

A)      

B)  

C)  

D)  

4  x  y

1
x

-1 -3

  y-1

. .

.

y
x2

y
x

4   adet kitap 64 rafa eþit sayýda paylaþtýrýlýrsa, her 
bir rafa kaç adet kitap düþer?

A)    

B)  

C)  

D)  

32

64

128

256

6

A)    

B)  

C)  

D)  

2.92

1.50486   rasyonel bir sayýdýr. 

5 irrasyonel bir sayýdýr.  

196  rasyonel bir sayýdýr.  

 

 irrasyonel bir sayýdýr.  

12 3+

0.09

350

300

250

200

2 18A

B

C

26

2

x x

x

KKTC YS 2019
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9)

10)

A)  1.

Aþaðýda verilen cebirsel iþlemde ilk hata kaçýncý 

adýmda yapýlmýþtýr?

B)  2.

C)      

D)  4. 

11) Seçeneklerde verilenlerden hangisi   36x  - 81y

cebirsel ifadesinin çarpanlarýndan biridir?

12)

13) Yandaki rampanýn eðimi

%75 dir. [AB] [BC]  ve

|AB|= 9 m  ise  |AC|= x 

kaç metredir?

^

14)

Aþaðýda verilen cebirsel ifadenin özdeþlik olmasý için
“K” ne olmalýdýr? 

3.

A)  x - y   

B)  x - 9y 

C)  3x + 2y    

D)   2x - 3y    

3x + 5y - m = 0  doðrusunun A(2,-3) noktasýndan

geçmesi için “m” kaç olmalýdýr?

Yanda, 

  ax + 3y = 4  

doðrusunun 

(1,a) noktasýndan 

geçen

eðimi kaça 

eþittir?

A)  -9      

B)  -3    

C)  3    

D)  9  

A)  12 

B)  13  

C)  14  

D)  15

2xy (3x - K) = 8xy  + 6x y
2 2.

1. Adým

2. Adým

3. Adým

4. Adým

2 2

.

A

B C

9 m x

y

x

ax + 3y = 4

15) “Ali, cebindeki paranýn dörtte üçünü harcadýktan

sonra geriye 20 TL’si kalýyor.” sözel ifadesine karþýlýk 

gelen cebirsel ifade aþaðýdakilerden hangisidir?

A(1,a)

KKTC YS 2019

KKTC YS 2019

Aþaðýdaki denklemi saðlayan “x” deðeri kaça eþittir?16)

A)  3    

B)  4    

C)  5   

D)  6  

x - 2 
2
1=

4
x + 5 +

A)  4y

B)  4xy   

C)  -4xy  

D)  -4y

2

2

(2x + 5) (3x - 2) - 5x  =.

2x 3x - 2x 2 + 5 3x - 5 2 - 5x  =. . . .

6x  - 4x + 15x - 10 - 5x  =2

6x  + 19x - 10 - 5x  =
2

x  + 19x - 10 =2

2

2

2

2

A)  -6      

B)  -3  

C)  

D)    

1
3

-

1
6

-

3
4

A)  

B)   x =   

C)   x -  

D)   x - 3x
4

= 20

= 20

3x
4

 20 -

3x
4

= 20
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20)

A)  
      çizilmelidir.

Pergel 10 cm açýlarak, A noktasýndan çember yayý

B)  
      ýþýn çizilmelidir.

Ýletki yardýmýyla B köþesinden 67  lik açý oluþturan 

C)  Ýletki yardýmýyla A noktasýndan 67  lik açý oluþturan 
      ýþýn çizilmelidir.

D)  Pergel 10 cm açýlarak, B noktasýndan çember yayý
      çizilmelidir.

17) Hangi sayýnýn yarýsý, ayný sayýnýn 15 eksiðinin 8 katýna
eþittir?

21)

A)  14

B)  16 

C)  18

D)  20

18) Bir iþ yerindeki kadýn sayýsý (3x - 4), erkek sayýsý (x + 6)’dýr.

Bu iþ yerindeki kadýn sayýsý erkek sayýsýndan fazla 

olduðuna göre, bu iþ yerinde en az kaç kadýn vardýr?

Yandaki üçgende; [KM], 

KLN üçgeninin kenar ortayýdýr. 

|LN|= 20 cm, |KL|= 12 cm, 

|KN|= 15 cm olduðuna göre, 

|KM|= x doðal sayýsý en çok

kaç cm’dir?

22)

A)  30    

B)  36    

C)  42    

D)  48 

Yandaki þekli; iki açýsýndan 
biri 43 , diðeri 67   ve bu açýlar 
arasýndaki kenarýn uzunluðu 
10 cm olan üçgene 
tamamlamak için hangisi 
yapýlmalýdýr?

A)  21   

B)  22    

C)  24 

D)  25

Yandaki þekil altý eþ 
dikdörtgenden oluþmaktadýr.
|AB|= 96 cm ise,
AC uzunluðu kaç cm’dir?

A)  14

B)  12 

C)  8

D)  6

19) Aþaðýda kareli zemin üzerinde verilen üçgenlerden

hangisinin alan ölçüsü diðerlerinden farklýdýr?

A)  ABC

B)  DEF 

C)  GHJ

D)  KLM

A

B

10 cm
o o

43
o

o

o

K

L NM

12 cm 15 cm

--------20 cm--------

x

A

B

C

KKTC YS 2019
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PergelÝletki

A

B C
E F

D

G

H

J

K

L

M
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24) Aþaðýdaki þekilde bir dik üçgenin köþelerini oluþturan

K, L ve M noktalarý birer limandýr.

[KL] [̂ML] ,  m(M) = 60  ve  “K” ve “L” limanlarý 

arasýndaki mesafe ise 16       km’dir. 

23) 25)

A)     

MATEMATÝK TESTÝ BÝTMÝÞTÝR

Aþaðýda verilen þekillerden hangisi bir dik prizmanýn

açýnýmý deðildir?

 

Aþaðýdaki þekilde BD ve CE çubuklarý zemine diktir.

A noktasýnda zemine deðen ve C noktasýna kadar

uzanan ip ise, B noktasýndan geçmektedir.

|AD|= 3 m, |BD|= 4 m  ve |CE|= 12 m olduðuna göre,

ipin uzunlu kaç metredir? (Çubuklarýn kalýnlýðýný dikkate

almayýnýz.)

A)  14  

B)  15   

C)  16   

D)  17  

A

B

C

D E
. .

Zemin

K L

M

.

3

A)  16  

B)  32   

C)  48  

D)  64  

o

60 o

KKTC YS 2019
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Buna göre “L” limanýndaki gemi, “M”den geçip “K” 

limanýna giderse, en az kaç km yol gitmiþ olur?

16 3 km

B)     

C)     

D)     

4br

10br

4br

12br

10br
4br

5br

12br
13br

5br

5br

16br

5br

5br

5br

5br5br

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.. .

.. . .

.

5br

5br

.... ..

.... ..

.

.

.

.

. .

..

..

. .

. .

.

.
. .

4br

..

4br

4br 4br

18br

6br
.. ..

. .

. .

. .

. ...

4br

4br

..
. .

. .
. ...



SCIENCE and TECHNOLOGY

1) The candles, placed in identical airtight glass vessels 
in light, are also identical. 

2)

 Then, which of the following is not true?

A)  Organisms Y and Z are consumers.

B)  

      consumer.

Organism Z is both a primary and a secondary 

C)  

      of organisms Y increases.

If the number of organisms X decreases, the number 

D)  Organism X is a producer.

4)

IVA)  

B)  

C)  

D)  

III

II

I

The food chain below shows the feeding relationships 
between the species of organisms X, Y and Z.

Then, which of the student's statements does not 
serve its purpose?

5)

A)  

B)  IV  <  III  <  I  <  II

C)  III  <  IV  <  II  <  I

D)  IV  <  I  <  III  <  II

I  <  II  <  III  <  IV

The units of heredity are given 
aside. 

 II.   Chromosome

I.   Gene

III.  DNA
Which of the following gives 
the correct increasing order of 
sizes of the units given? 

I II III IV

Then, which of the following is the correct order of 
the length of burning times of the candles?

A)  I > II > III = IV

B)  II > III = IV > I

C)  IV > III > I = II

D)  I = II = III = IV

Light x y z

CO2
H  O2

In the natural cycle of which material are the BACTERIA 
that live in the roots of legumes effective? 

3)

WaterA)  

OxygenB)  

CarbonC)  

NitrogenD)  

A student, who wants to inform his classmates on 
how to contribute to the country's economy, makes 
the following statements.

IV.  We have to use plenty of our natural resources.

II.  We have to re-use appropriate solid waste as 

       raw materials.

I.   We have to be economical.

III. We have to re-cycle.

IV.  Nucleotide

The diagrams A and B below represent the two 
different types of cell division that take place in 
human body.

6)

A)  

B)  X = 23          Y = 46

C)  X = 23          Y = 23

D)  X = 46          Y = 23

X = 46          Y = 46

What are the chromosome numbers of the cells 
X and Y formed at the end of cell division?

46

x

46

A B

y

Mouse

Plant
Stone

KKTC YS 2019 10
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7) The parts of a nucleotide are labelled as below. 9)

8) The crosses for only one characteristic are called 
monohybrid crosses, and this type of inheritance 
is called monohybrid inheritance.

Only 1A)  

1  and  3B)  

2  and  3C)  

1, 2  and  3D)  

1A)  

2B)  

3C)  

4D)  

Which of the following is the type of asexual 
reproduction seen in complex plants like rose, vine 
and strawberry?

A)  

B)  Reproduction by budding

C)  Reproduction by division

D)  Reproduction by MEIOSIS

Vegetative propagation

Then;

 In a DNA helix, the numbers of structures I and II 
 are equal.

The nucleotides take their names from structure III.

Part number III is organic base, part number II 
is sugar.

Which of the statements is/are correct?

I

II
III

1.

2.

3.

How many phenotypes are obtained if we complete 
the monohybrid cross below by using the Punnett 
square given?

Kk/Kk K k

K

k

K: Gene for curly hair

k: Gene for straight hair

Which of the elements given below is in a different 
group?

10)

A)  

B)    O

C)     Ne

D)     Ar

  He2

8

10

18

Which of the following is the correct formula of 

the ionic compound formed by the cation NH  and

the anion SO   ?

11)
+

42-

4

A)  

B)  NH  (SO )

C)  (NH )  SO  

D)  (NH )  (SO )

NH  SO
4 4

4 4 2

4 42

4 42 3

KKTC YS 201911

KKTC YS 2019



SCIENCE and TECHNOLOGY

12) 15)

13)

Then, what is the sum of the coefficients of the elements 
that enter the reaction, when the equation is balanced?

16) If 1600 cal of heat energy is given to 80 g of water 
0

at 10 C, what will the increase in temperature of 
0 0water be in C? ( specific heat of water: c = 1 cal/g C)

Which of the following is false about a chemical 
reaction? 

2A)  

3B)  

4C)  

5D)  

According to the information given, which of the 
following gives the substances X, Y and Z?

The amount of substances that enter a reaction 
is equal to the amount of substances that are 
formed at the end of the reaction.

A)  

The number and the type of atoms are maintained.B)  

The substance formed by the reaction has 
different physical and chemical properties from 
the substances that form it.

C)  

The number and the type of molecules are maintained.D)  

In the following chemical reaction, each of   “     ”  
and  “     ” represents an atom. 

+

14) Water that contains Ca or Mg ions or both is called 
“hard water”.

Which of the following is not true about hard water?

Hard water has a negative effect on health, 
especially on bone development. 

A)  

Hard water causes accumulation of limescale in 
washing machines leading to their breakdown.

B)  

Soap does not lather in hard water.C)  

Washing with hard water makes the hair coarse.D)  

There are solutions of acid, base and salt in vessels 
X, Y and Z.

 II.   

        electric currents.

The solution of Z tastes sour and it conducts 

I.   A reaction between X and Z  forms Y.

III.  X turns litmus paper blue.

X Y Z

A)  

B)  

C)  

D)  

X Y Z

Table salt  Spirit of salt  Caustic soda

Spirit of salt Table salt     Caustic soda

Caustic soda   Table salt       Spirit of salt

Caustic soda   Spirit of salt   Table salt 

A)  

B)  20

C)  30

D)  40

10

KKTC YS 2019 12
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SCIENCE and TECHNOLOGY

17) 20) Ali and Veli want to raise the two identical spheres 
of 600 N weights, up to a height of 3 m, by using 
inclined planes. 

“The product of force applied and the displacement 
of the object under the applied force is defined as work.”

18)

Then;

Only  IA)  

I  and  IVB)  

I, II  and  IVC)  

I, II, III  and  IVD)  

What is the ratio of the force applied by Ali to the 
force applied by Veli, if Ali uses a 6 m, and Veli uses 
a 15 m long planks?

The heat-temperature graph of a 20 g, initially solid 
substance X, is given below. 

o(  C)

Heat(cal)

200 800 1200
0

10

40

60

80

Then, what is the heat of melting for substance X
in cal/g?

 substance X

600A)  

60B)  

30C)  

10D)  

 II.   Carrying a school bag on your back.

I.   Moving a car by applying a pushing force.

III.  Pushing a locked door by applying force. 

 IV.   Lifting a box from the ground.

In which of the above case(s) do we physically 
achieve work?

The crane aside raises the load 
up to a height of 10 m with a force 
of 800 Newtons in 20 seconds.
Then; what is the power of 
the crane in Watts?

19)

40A)  

80B)  

400C)  

1600D)  

6m 15m3m

Ali Veli

A)  

B)  2/5

C)  1/2

D)  2

5/2

21) In the following pulley system, the load and the 
force are in equilibrium.

Then; how many metres do we have to pull the rope 
with applied force, in order to lift the load 4m 
upwards?

A)  

B)  10

C)  8

D)  4

20

F

KKTC YS 201913
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22)

Which of the following lenses given below refracts 
and diverges the light beams falling on it?

23)

25) Sources of energy are listed below.

Which properties change?

II.  Angle it makes with Normal

I.   Its direction

III. Its speed

A)  

I  and  II B)  

II  and  III C)  

I  and  III

D)  I, II  and  III

IV.  Biofuel

II.  Petrol

I.   Sun

III. Coal

A)  

I  and  II B)  

II  and  III C)  

I  and  IV

D)  Only I

As light passes from air to water at an angle of 
incidence less than 90 ;

A)

C)

B)

D)

In cars working with petrol, as the chemical energy 

in petrol is converted to ........................ energy in 

the car's motor, due to friction, it is also converted 

to unwanted .................... energy and .................... 

energy.

24)
I

II

Which of the following forms of energy must be 
written in blanks I, II and III?

A)  

Heat                     Kinetic             PotentialB)  

Kinetic                 Heat                 SoundC)  

Electrical             Heat                 Sound

D)  Sound                  Electrical         Heat

I II III

Which of them is/are renewable energy sources?

KKTC YS 2019 14
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