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YERLEÞTÝRME SINAVI
25 HAZÝRAN 2016 CUMARTESÝ
Ýsim/Soy Ýsim:..................................................................

Aday No:...............................

TÜRKÇE - MATEMATÝK - SCIENCE AND TECHNOLOGY
SORU KÝTAPÇIÐI
GENEL AÇIKLAMA
1. Test soru kitapçýðý 15 sayfadan oluþmaktadýr.
2. Bu test 25 Türkçe, 25 Matematik ve 25 Fen ve Teknoloji sorusu içermektedir. Bunlarý
cevaplandýrmanýz için sizlere 105 dakikalýk süre verilecektir.
3. Size daðýtýlan cevap kaðýdýnýn üzerinde adýnýz, soyadýnýz ve aday numaranýz bilgisayar tarafýndan
yazýlmýþ ve kodlanmýþtýr.
4. Her soru için dört farklý seçenek verilmiþtir. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doðru yanýt olup
diðerleri yanlýþtýr.
5. Cevap kaðýdýnda her sorunun karþýsýnda bulunan þýklardan doðru yanýt olan dairenin içini koyu siyah
ve yumuþak bir kurþun kalemle iyice karalayýnýz. Kurþun kalem dýþýnda baþka çeþit kalem
kullanmayýnýz. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken iz býrakmayacak þekilde dairenin içini yumuþak
bir silgiyle iyice siliniz.
6. Soru kitapçýðý üzerindeki boþ yerleri iþlem yapmak için kullanabilirsiniz.
7. Cevap kaðýdýnýzý buruþturmayýnýz ve üzerine gereksiz iþaret koymayýnýz.
8. Bilmediðiniz sorularýn üzerinde fazla zaman kaybetmeden diðer sorulara geçiniz. Zamanýnýz kalýrsa
yapmadýklarýnýzý yeniden gözden geçirirsiniz.
SALON BAÞKANI SINAVINIZ BAÞLAMIÞTIR UYARISINDA BULUNMADAN
SORU KÝTAPÇIÐINI AÇMAYINIZ.
Þimdi aþaðýdaki örnek sorunun nasýl cevaplandýrýlacaðýný beraberce inceleyelim.
ÖRNEK SORU: “Temiz” sözcüðünün (zýt) anlamlýsý hangisidir?
A) Saf

B) Kirli

C) Yýkanmýþ

D) Pak

Bu sorunun doðru cevabý “Kirli” dir. Doðru olan bu cevap B seçeneðidir. Onun için B
seçeneðindeki dairenin içi karalanmýþtýr. Hepinize baþarýlar dileriz.

A

B

C

D
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1) Aþaðýdakilerden hangisinde “görmek” sözcüðü
gerçek anlamýyla kullanýlmýþtýr?

5)

A) Düþünde, mavi panjurlu, iki odalý bir ev gördü.
B) Evin pencereleri masmavi, sonsuz bir denizi
görüyordu.
C) Gözü paradan baþka hiçbir þey görmüyordu.
D) Karanlýðýn içinde ufacýk bir ýþýk gördü.

KKTC YS 2016
Kitap en iyi arkadaþ
Bana neyi sorsam söyler.
Ne anlatsa en sonunda
Çalýþ, iyi, doðru ol der.
Geceleri uyumaz o,
Beni kaldýrýr erkenden.
Okulum kadar güzeldir,
Kitabý çok severim ben.
Fazýl Hüsnü DAÐLARCA

Yukarýdaki þiir için hangisi söylenemez?

2)

“Ak saçlý baþýný alýp eline
Kara hülyalara dal anneciðim
O titrek kalbini bahtýn yeline
Bir ince tüy gibi sal anneciðim”

A) Þiirin konusu kitaptýr.
B) Þiir, kitap okumamýzý öðütleyen didaktik bir
eserdir.
C) Þiirde okul ile kitap arasýnda karþýlaþtýrma
yapýlmýþtýr.

Yukarýdaki dörtlük için aþaðýdakilerden hangisi
söylenemez?

D) Þiire göre kitap, bilgili ve doðru öðütler veren bir
dosttur.

A) Redif vardýr.
B) Tam kafiye vardýr.
C) Kiþileþtirme vardýr.

6) Aþaðýdakilerden hangisinde diðerlerinden farklý bir
fiilimsi kullanýlmýþtýr?

D) Hece ölçüsüyle yazýlmýþtýr.

A) Çocuk pencereden sarkarak topunun arkasýndan
baktý.

3) Aþaðýdakilerden hangisinde “geçmek” sözcüðü
“kabul edilemez olmak” anlamýnda kullanýlmýþtýr?

B) Susup arkadaþýna döndü ve yavaþça elini uzattý.
C) Yerlere saçýlmýþ eþyalarýný yavaþ yavaþ topladý.

A) Senin paran burada geçmez.

D) Bir dakika bile durmadan koþuyor, koþuyor,
koþuyordu.

B) Ocak sönmüþ, koru bile geçmiþti.
C) Hakkýn var. Ne çare ki bizden geçti.
D) Yavaþ yavaþ bu hýrs geçer.

7) Aþaðýdakilerden hangisinde tamlananý fiilimsi olan
bir isim tamlamasý vardýr?
4) Aþaðýdakilerden hangisinde yazým yanlýþý yapýlmýþtýr?
A) Arkadaþýmýn gözleri hiç kimsenin dikkatinden
kaçmamýþtý.

A) THY'nin 09.15 uçaðý için biletlerimizi almýþtýk.

B) Annemin gülüþü evin en uç noktalarýndan bile
duyuluyordu.

B) Kýbrýs'a 1975'den beri ilk kez geliyorduk.
C) Sabah erkenden kalkýp her þeyi alýp almadýðýmýzý
kontrol ettik.
D) On beþ dakikada hazýrlýklarý tamamlayýp sevinçle
yola çýktýk.
KKTC YS 2016

C) Cin, Ali'nin üç dileðini yerine getireceðini
söylemiþti.
D) O andan sonra görüþ günlerini heyecanla bekler
olduk.
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8) Bu parçaya konulabilecek en uygun baþlýk
aþaðýdakilerden hangisidir?

(8, 9, 10 ve 11. sorularý aþaðýdaki parçaya göre
yanýtlayýnýz.)
………………………………

A) Öðretmenlerimiz

Kültürü çok geniþ, deðerli bir dostum geçen gün bana
B) Kitaplar
diyordu ki: — Artýk benim için yeryüzünde bir tek eðlence
C) Tek Eðlencemiz
kaldý: okumak. Ne içkiden ne danstan ne toplanmalardan
D) Okumak
ne oyunlardan; hiçbir þeyden tatlý bir duygu alamýyorum.
Bu durum, belki sinir bozukluðundan geliyor. Yalnýz doðru
bir tarafý var ki o da bu dostumun her tatlý duyguya karþý taþ
gibi donuk ve soðuk kaldýðý hâlde okumaktan kendini
alamamasýdýr. Demek kültürlü bir insan için; düþünen,
9) Parçaya göre, Eski Yunan'ýn büyük filozofu Sokrat'ýn
anlayan, öðrenmek isteyen bir kimse için her eðlence
günümüzde halen tanýnýyor olmasýnýn nedeni nedir?
geçebiliyor, hepsi sönüp gidiyor; yalnýz okumak kalýyor. Öyle
ise okumak nedir, nasýl bir iþtir ki böyle sürekli ve kolay
ölmeyen bir tadý var? Yazý, bir türlü ölümü ortadan
A) Sokrat'ýn düþüncelerini ayrýntýlý bir þekilde
kaldýramayan insanoðlunun ölüme karþý bulabildiði tek
yazmýþ olmasý.
çaredir. Güzel yazýlmýþ bir yazýyý okumak, sönüp gitmiþ bir
varlýðýn fotoðrafýna bakmak gibidir. Daha doðrusu, donup
B) Öðrencisi Platon'un Sokrat'tan öðrendiklerini
kalmýþ, sessiz bir fotoðraf deðil; konuþan, düþündüklerini
yazmýþ olmasý.
anlatan canlý ve sesli bir sinema. Onun içindir ki yazý, birçok
C) Sokrat'ýn baldýran zehri içerek kendini öldürmüþ
olamazý olur yapmýþtýr. Ölü dirilmez, yüz kuruþa Amerika'ya
olmasý.
gidilmez, her büyük adam bizimle konuþmaz. Bu böyledir
D) Sokrat'ýn ve Platon'un çok iyi yazarlar olmalarý.
de, en büyük yazarlarýn herhangi bir kitabý pek güzel yüz
kuruþa alýnýr ve bu büyük düþünür ile baþ baþa on gün,
yirmi gün, bir ay oturup konuþabilirsin. Eski Yunan'ýn büyük
filozofu Sokrat, hiç yazmadý. Eðer yetiþtirdiði Plâton da
böyle yapsaydý Sokrat, baldýran zehriyle deðil, yazý
10) Parçada, yazýnýn birçok olmazý olur yapmasýnýn nedeni
yazmamakla kendini öldürmüþ olurdu. Kendinden
olarak gösterilen benzetme hangi kavramlar arasýnda
büyüklerin ne düþündüklerini öðrenmek için onlarýn
yapýlmýþtýr?
yazýlarýný okumak, öðretmenlerimizin sayýsýný çoðaltmaktýr.
Okulda insanýn olsa olsa on hocasý olur. Hâlbuki kitap
okuyan için her özlü yazýcý bir deðerli öðretmendir. Ýyi
A) Kitap – Dost
bilmeliyiz ki okuduðumuz her satýr, kafamýzýn içinde yeni bir
düþünce âlemi yaratýr. Ya eski düþüncelerimizi yerinden
B) Yazar – Arkadaþ
oynatarak onlarý canlandýrýr ya yeni bir düþünce ile varýmýzý
C) Güzel yazýlmýþ bir yazý – Sinema
arttýrýr. Kitap, en gerçek bir dosttur. Dalgýnlýða vurmadan
okunan güzel bir kitaptan sonra týpký çok sevdiðimiz bir
D) Kitap okumak – Bir dostla sohbet etmek
arkadaþla konuþmakla aldýðýmýz tadý duyarýz. Okunacak
þeyin ne deðerde olduðunu kitapsýz, gazetesiz kaldýðýmýz
zaman çok iyi anlarýz. Bir an kendinizi tek baþýnýza bir odaya
kapatýlmýþ olarak düþünün. Biraz ekmek ve su bulduktan
11) Parçadan aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlamaz?
sonra ilk arayacaðýnýz þey dilinizden anlayan konuþacak bir
insandýr, deðil mi? Yalnýzlýkta, dost ve arkadaþ yokluðunun
yerini ancak kitap tutabilir. Bulabildiðiniz kitabý yazan, sizin
bu tek baþýna kaldýðýnýz anda konuþabileceðiniz tek arkadaþ
A) Kültürlü insanlarýn tek eðlencesi okumaktýr.
deðil midir? Yazýk okumaya alýþmamýþ, onun tadýný almamýþ
B) Yazý, insanoðlunun ölüme karþý bulabildiði tek
olanlara. Onlar, ýssýz bir âlemde, yapayalnýz yaþayan
çaredir.
mahkûmdurlar.

C) Okumanýn sürekli ve kolay ölmeyen bir tadý
vardýr.

(Düzenlenmiþtir)Hasan Âli YÜCEL

D) Dost ve arkadaþlarýn yerini ancak kitap tutabilir.
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12) Atatürk( )Onuncu Yýl Söylevini( ) ( )Ne mutlu Türküm 16) Dünyada kötülükler olduðu sürece þiddet de
diyene( ) ( ) cümlesiyle sona erdirmiþti( )
olacaktýr. Þiddet, þiddetle deðil, sevgiyle ortadan
kaldýrýlýr. Güzelliklere, güzel duygularla yaklaþmak
Yukarýda parantezlerle belirtilen yerlere
kolaydýr.
Önemli olan, insanlýk için olumsuzluk olan
aþaðýdakilerden hangisinde verilen noktalama
durumlarýn
karþýsýna güzel duygularla çýkmaktýr.
iþaretleri getirilmelidir?
Yunus Emre'nin söylediði gibi: “Sevelim sevilelim
dünya kimseye kalmaz!”
A) ( , ) ( : ) ( “ ) ( ! ) ( ”) ( . )
Bu paragrafýn anlatýmýnda düþünceyi geliþtirme
B) ( , ) ( , ) ( “ ) ( . ) ( “ ) ( ! )
yollarýndan hangisinden yararlanýlmýþtýr?
C) ( ; ) ( : ) ( ' ) ( ... ) ( ' ) ( . )
D) ( : ) ( , ) ( - ) ( ! ) ( -) ( ! )
A) Örneklendirme
B) Açýklama

13) Aþaðýdaki cümlelerden hangisinde “kendi” zamiri
3. tekil þahýs göreviyle kullanýlmýþtýr?

C) Öyküleme
D) Tanýk gösterme

A) Böyle söylememi kendin istedin.
B) Ayþe, yanlýþlýkla kendini yaktý.
C) O elbiseyi kendi giyecekmiþ.

17) Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde betimleme yoktur?

D) Bu olayda kendime çok kýzdým.

A) Baba oðul, daðýn yamacýnda kayalýklarýn ve
aðaçlarýn arasýndaki bir dað evinde oturuyorlardý.

14) Annemin en sevdiði sözcük, “nasýl” dýr. Her gün
yüzlerce defa kullanýr. Nasýl geldin? Nasýl þarkýlar
dinlemek istiyorsun? Nasýl dinleyeceksin þarkýyý?
Nasýl, sizin anneniz de mi öyle? Hepimize kolay
gelsin o zaman.

B) Ali, evlerinin penceresinden manzarayý
seyretmeye hiç doyamazdý.
C) Evin içi kaba sayýlabilecek eþyalarla doluydu;
kitaplar etrafta daðýnýk bir biçimde duruyordu.

Altý çizili sözcüklerin türleri aþaðýdakilerden
hangisinde doðru ve sýralý olarak verilmiþtir?

D) Yerde yýrtýk bir halý, duvarlarda oltalar ve
mukavva üzerine iðnelenmiþ böcek koleksiyonu
vardý.

A) Ýsim, zarf, sýfat, zarf
B) Fiil, sýfat, zarf, zarf
18)

C) Ýsim, sýfat, sýfat, zarf
D) Fiil, zarf, zarf, sýfat

15) Aþaðýdakilerden hangisinde yazým yanlýþý
yapýlmýþtýr?

Yukarýdaki cümlelerden kaç tanesinde anlatým
bozukluðu yapýlmýþtýr?

A) 15 Mayýs 2000'de Müslüman bir ailenin çocuðu
olarak doðmuþtu.
B) Mesarya'nýn güneyinde küçük bir köyde
otururlardý.
C) Her ay kitapçýdan doðu kültürüyle ilgili bir kitap
alýrdý.
D) Okumayý ve öðrenmeyi çok severdi.
KKTC YS 2016

Öðretmenlerimiz bahçeye elma fidaný ektiler.
Bu konuda öðrenciler arasýnda ikilem var.
Annesini aþaðý yukarý üç yýldýr görmedi.
Sanýrým benden hoþlanmýþ olmalý.
Onlara sýk sýk büyüdüðünü söylüyor.

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
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19) “Anne-babam çalýþtýklarý için yazlarý beni
22) Aþaðýdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
geçiþlidir?
memleketimiz Amasya'ya býrakýrlardý. Ramazan da
yaza denk geliyordu. Her gün oruç tutmak ister
sahura kalkardým; ama bir türlü sonunu getirmek
A) Günler, geceler boyunca ayný yerde oturdu.
kýsmet olmazdý. Her gittiðim yerde “Oruç musun?”
diye sorarlardý. Evet, cevabýný duyunca da þöyle
B) Dikkati daðýlýnca, birden yere düþtü.
diyaloglar yaþanýrdý: “Ne zamandýr yemedin? Sabah
C) On iki saat boyunca deliksiz uyudu.
kalktýktan beri yemedim. Acýktýn mý? Evet. Aa bu
D) Ýki tanesini bir tekinin fiyatýna aldý.
saat olmuþ sen çok oruç tutmuþsun!” Hiç bana
sormadan sofra hazýrlanýr ve ben de karþý koyamaz
bir güzel kahvaltýmý ederdim.”
23) Aþaðýdaki cümlelerden hangisinde özne
vurgulanmýþtýr?
Yukarýdaki parçanýn türü hangisinde verilmiþtir?
A) Küçük kardeþimin ismi Ali'dir.

A) Söyleþi

B) Bizi görmek istediðini o söyledi.

B) Biyografi

C) Söylediklerimi sakýn unutma.

C) Aný

D) Bu kitaplarý Ayþe'ye ver.

D) Deneme

24) “Kardeþinin yaptýklarý herkesi çok üzdü.” cümlesinde
yapýlan anlatým bozukluðu aþaðýdakilerden hangisinde
vardýr?

20) Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde birden çok yüklem
vardýr?

A) Söylediklerini kimse anlamýyor.
A) Bir yýl kadar önce birlikte çalýþtýklarýný söyledi.

B) Kayýtlar için iki resim istediler.

B) Karþýdan gelen çocuklarý gördü; hemen yolunu
deðiþtirdi.

C) Okula gitmiyor, hatta hiç ders çalýþmýyordu.
D) Hiçbiri öðretmenlerini ziyarete gitmeyecekler.

C) Uzun, patika yolun sonunda küçük bir ev vardý.
D) Son günlerde eskisi kadar mutlu hissetmiyordu
kendini.

25) Yazý, bir türlü ölümü ortadan kaldýramayan
insanoðlunun ölüme karþý bulabildiði tek çaredir.
1. Ýsim cümlesidir.
2. Ek fiil kullanýlmýþtýr.

21) Aþaðýdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken
çatýlý bir fiildir?

3. Kurallý cümledir.
4. Olumlu cümledir.

Yukarýdaki cümle ile ilgili olarak yapýlan
deðerlendirmelerden hangileri doðrudur?

A) Taþýnacak eþyalar dikkatlice sarýldý.
B) Otobüsün ön camý kýrýldý.

A) 1 - 4

C) Birkaç hafta önce Lefkoþa'ya taþýndý.

B) 1 - 3 - 4

D) Bahçe ancak iki saatte sulandý.

C) 2 - 3 - 4
D) 1 - 2 - 3 - 4

TÜRKÇE TESTÝ BÝTMÝÞTÝR
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. .
1) 2 2 2
2
2
2 +2

5) Aþaðýda verilen eþitliklerden hangisi bir özdeþliktir?

Ýþleminin sonucu kaça eþittir?

A) 7x + 4 = 3x - 16
A) 1
B) 2

B) (2x - 6) (4 - x) = 14x - 24 - 2x2

C) 4

C) (3 - x).(x + 3) = x 2 - 9

D) 8

D) 9x.(3x - 6) = 27x - 54

2) Aþaðýda verilen iþlemlerden hangisinin sonucu
yanlýþtýr?

2

6) (a - b) - 2a + 2b ifadesinin çarpanlarýndan biri
aþaðýdakilerden hangisidir?

A) 5 + 3 5 = 4 5
B)

9 - 25 = 2

A) a b 2

C) 3 3 . 2 3 + 3 = 21

B) a + b + 2

D) 75 - 3 = 4 3

C) a b + 2
D) a + b 2

3)

72
2

ifadesini aþaðýda verilenlerden hangisine
bölersek, sonuç tamsayý olur?

A) 12
B)

6

C)

3

D)

2

2

7)

x -9
x +3
:
4x - 12
2
bölme iþleminin sonucu aþaðýdakilerden hangisine
eþittir?

A) 2
1
2
C) 1
4
B)

4) Aþaðýda verilen sayý örüntüsü belli bir kurala göre
yazýlmýþtýr. Kurala göre “m” yerine hangi sayý
yazýlmalýdýr?
-3
8 , 2 , 1 , 2 , m
2

D) 4

1
4
1
B)
8
C) 1
16
1
D)
32
A)

KKTC YS 2016
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11) 15 soruluk bir sýnavda 13 tane sorunun
cevaplanmasý isteniyor. Ýlk 5 sorunun 3’ü
cevaplanmak zorunda olduðuna göre, sorularýn
seçimi kaç farklý þekilde yapýlabilir?

ise x2 - 12x + 36 ifadesi kaça eþittir?

A) 6
B) 4
C) 2

A) 10

D) 1

B) 20
C) 30
D) 40

9) Aþaðýda verilen denklemde “x” bilinmeyeni kaça
eþittir?
12) Ayný büyüklükte bilyelerin bulunduðu iki torbadan
birincisinde 3 mavi, 2 kýrmýzý; ikincisinde ise 4 mavi
1 kýrmýzý bilye vardýr. Torbalardan ayný anda ve
rastgele çekilen birer bilyenin farklý renklerde olma
olasýlýðý kaçtýr?

4x - 3 - x
=5
5
2

A) 5
B) 3
C) -3

3 Mavi
2 Kýrmýzý

D) -5

4 Mavi
1 Kýrmýzý

1
5
11
B)
25
8
C)
25
3
D)
25
A)

10) “Bir kutudaki kalemlerin sayýsýnýn 3 eksiðinin
6 katýnýn yarýsý” sözel ifadesi, aþaðýda verilen
cebirsel ifadelerden hangisine eþittir?
A)

x - 18
2

B) 3x - 9
C) 6x - 3
2

13) Bir sayý, kendisinin 3 ’si ile toplanýrsa sonuç 60
7
oluyor. Buna göre, bu sayýnýn 2 ’ü kaça eþittir?
3

D) 3(x - 6)

A) 48
B) 40
C) 28
D) 20
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14) Arif ile Nuri’nin bugünkü yaþlarý toplamý 17 dir.
8 yýl sonra yaþlarý toplamý kaç olacaktýr?

KKTC YS 2016
y

17) Yanda koordinat
düzleminde verilen
d doðrusunun denklemi
aþaðýdakilerden
hangisidir?

A) 25

8
6
0

B) 28

x

-4

C) 31

A) y = 2x - 8

D) 33

B) 2y + x = 8

d

C) 2x + y + 8 = 0
D) 2x + y = 8

2

2

15) (1.98) - (0.02)

iþleminin sonucu kaça eþittir?
18) x - 4y + 3 = 0 doðru denkleminin eðimi aþaðýda
verilen doðru denklemlerinden hangisinin eðimiyle
aynýdýr?

A) 1.96
B) 2

A) y = -4x + 2

C) 3.92

B) 8x - 2y - 3 = 0

D) 4

C) 12y = 3x + 4
D) 5y - 20x = 6

19) Aþaðýda verilen ABC ve DEF üçgenlerinde

16) Aþaðýda antrenman için konmuþ 5 engel
görülmektedir. Ýlk iki engel arasý a metre diðer
engeller arasý ise b metre olarak verilmiþtir.
a

b

b

s(ABC) = s(DEF) ve s(ACB) = s(DFE) dir.
|AB|= 8 cm, |AC|= 12 cm, |BC|= 16 cm ve
|DE|= 4 cm ise |EF| + |FD| kaç cm’dir?

b
A

b uzunluðu, a uzunluðundan 1 metre fazla ve
engeller arasýndaki toplam aralýk 19 metre
olduðuna göre ilk iki engel arasý kaç metredir?

A) 3
B) 4
C) 5

A) 8

D) 6

B) 10
C) 12
D) 14
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12 cm

8 cm
B

7

D

4 cm
E

.
16 cm

C

.

F
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[BD] dir.
20) Aþaðýda verilen ABC dik üçgeninde [EC] ^
|AB|= 12 cm, |EC|= 3 cm ve |ED|= 5 cm ise
BC uzunluðu kaç cm’dir?
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22)

o

tan30 . sin60

o

o

1 + cos60

A

Ýþleminin sonucu kaça eþittir?
E

12 cm
.

B

A) 1
3
B) 1
2

5 cm

3 cm

.

C

D

C)
A) 12

3
2

D) 1

B) 10
C) 9
D) 8

23) “Bir sýnýftaki öðrencilerin sayýsý 23’ten fazla fakat
en çok 30’dur.” ifadesine ait eþitsizlik aþaðýdakilerden
hangisidir?
21) Aþaðýdaki ABCD karesinde E noktasý, AD kenarýnýn
orta noktasýdýr.
D
E.
A

A) 23 < x < 30

C

B) 23 < x < 30

x

C) 23 < x < 30
D) 23 < x < 30
B
24) Aþaðýda bir kare dik prizmanýn açýnýmý görülmektedir.

Buna göre, ECB açýsýnýn ölçüsü “x” derece ise
Cotx kaça eþittir?

8 cm
8 cm

A) 2

16 cm

B) 1
2
C) 1
4

8 cm

16 cm
8 cm 8 cm 8 cm
8 cm

D) 1

Þekilde verilenlere göre, bu prizmanýn hacmi
kaç cm3 tür?
A) 1024
B) 724
C) 512
D) 256

KKTC YS 2016
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25) Aþaðýda verilen küre ve dik silindirin yarýçaplarý ve
hacimleri bir birine eþittir.
Silindirin yüksekliði 4 cm ise kürenin yüzey alaný
kaç p
cm 2 dir?

r
r

h = 4cm
r

A) 9
B) 18
C) 27
D) 36

MATEMATÝK TESTÝ
BÝTMÝÞTÝR
KKTC YS 2016
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SCIENCE and TECHNOLOGY

3) In the table below, the chromosome numbers of
some organisms are given.

1) What will the number of cells formed and the
number of chromosomes per cell be, if a skin cell
with 2n=46 chromosomes divides by mitosis
3 consecutive times?

Organism
Human
Worm
Onion
Molly fish
Fern
Potato

Number of cells Number of chromosomes
A)

8

23

B)

8

46

C)

4

23

D)

6

46

KKTC YS 2016

Chromosome number
46
2
16
46
1020
48

Which of the following interpretations, made by
using the information in the table, is correct?

A) Two organisms with the same chromosome
number may not be of the same species.

2) Which of the following is not true about an
organism that reproduces by budding as shown
on the diagram?

B) There is a relationship between the sizes of
organisms and their chromosome numbers.

bud

C) As the organism becomes more complex, its
chromosome number increases.
D) The chromosome numbers of plants are less
than the chromosome numbers of animals.

A) The organism formed is identical to the parent
organism.
4) As a result of a cross between two heterozygous
(hybrid) tall pea plants, 600 short pea plants are
formed. What is the number of tall pea plants
formed? ( The gene for tall pea plant is dominant
over the gene for short pea plant)

B) There is no variation among organisms.
C) It reproduced sexually.
D) The growth of the organism formed occurs by
mitosis.

A)
B)
C)
D)

KKTC YS 2016
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600
1200
1800
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7) Which of the following is/are non-renewable
energy sources?

5) Which of the following processes has/ have led to
the formation of new species according to Darwin?

I.
II.
III.
IV.

I. Modification
II. Adaptation
III. Mitosis
IV. Natural selection
A)
B)
C)
D)

A) Only I
B) I and II
C) II and IV

Sun
Petroleum
Geothermal
Wind

Only II
II and III
I, II and III
I, II, III and IV

D) I, II, III and IV

8) Which of the following organisms play an important
role in the re-cycling of materials by breaking down
dead plants and animals?

6) Which of the following represents X and Y shown
on the diagram given?
Sun

A)
B)
C)
D)

Y
H2O
Photosynthesis

Respiration

Energy
9) Some elements and their main uses are given
below. Which element does not match with
the use given?

X
Glucose

X

A) HELIUM: In inflating balloons.
B) NEON: In the light bulbs used in advertising
boards.
C) COPPER: In the roofs of houses, in plating and in
car industry.
D) MERCURY: In making thermometers and
barometers.

Y

A) Energy

Water

B) Oxygen

Carbon dioxide

C) Water

Carbon dioxide

D) Energy

KKTC YS 2016

Producers
Herbivores
Carnivores
Decomposers

Oxygen
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13) Which of the following is the correct formula of
+4
-2
the compound formed with Pb and O ions?

10) How does the “metallic property” change in
the directions “I” and “II” in the periodic table
given?
I

A) Pb2O4
B) PbO2

II

C) Pb2O
D) Pb4O2
A) Increases in I, decreases in II.
B) Increases in both I and II.
C) Decreases in both I and II.
14) Which of the following substances has a pH that is
greater than 7?

D) Decreases in I, increases in II.

11) The symbols and atomic numbers of some elements
are given below.
11Na

12Mg

17Cl

18 Ar

Then, which of the following properties is common
for all the elements given?
A) Their groups
B) Their periods
C) Their chemical properties
D) Their physical properties

12) If the coefficient of C2H5OH is 1 in the chemical
equation given below, what is the coefficient of O2?
C2H5OH + O2

CO2 + H2O

A) 7
B)

7
2

C) 3
D) 2

KKTC YS 2016
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A) Soap

B) Apple

C) Vinegar

D) Lemon
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SCIENCE and TECHNOLOGY

16) Which values of pure water, boiling in an uncovered
cup as shown below, do not change?

15) The freezing and boiling temperatures of
the element mercury are given below.

Mercury

Freezing
temperature
o
-39 C
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Boiling
temperature
o
357 C

Values
I.
II.
III.
IV.

Then, which of the following is the correct heating
curve for mercury?
A) Temperature( oC)

Its mass
Its volume
Its specific heat
Its temperature

A) I and II

357

B) III and IV
C) I, II and III
D) I, II, III and IV

0
-39

Time

17) How much energy, in calories, is needed to convert
5 grams of solid X at its melting temperature to
liquid at the same temperature?
( L f = 400 j/g , 1 j = 0.24 calories )

B) Temperature( oC)
357

A) 2000
0
-39

B) 480
Time

C) 48
D) 4.8

C) Temperature( oC)
357

18) Object X, placed in liquids A and B, floats as shown
in the figures given below.
Object
X

0
-39

Time

Liquid
A

D) Temperature( oC)

A) d liquid A < d liquid B < d object X
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Liquid
B

Then, which of the following is the correct order
of densities of object X, and liquids A and B?

357

0
-39

Object
X

B) d liquid B < d liquid A < d object X

Time

C) d object X < d liquid A < d liquid B
D) d object X < d liquid B = d liquid A
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19) The shapes A, B and C are formed by a child who
joins identical cubes with each other.

KKTC YS 2016

21)

Z
Y
X

A

B

C

Sea

Identical barometers are used for making
measurements at points X, Y and Z shown on
the diagram, and photographs of the barometers
are taken at each point.
Which of the following is the correct matching of
the photographs given below randomly?

The child places these shapes on sand, and labels
their sinking into the sand as XA, XB and XC.
Then, which of the following is the relationship
between XA , XB and XC?

} h=70 cm

A) XA > XB > XC

}h=76 cm

} h=65 cm

I

II

III

B) XC > XA = XB

point X

point Y

point Z

A)

III

I

II

B)

II

I

III

C)

I

II

III

D)

III

II

I

C) XA > XB = XC
D) XA = XC > XB

20) On the diagram below, object A in water, is tied to
the base of the container by a string. Which one
is true about the buoyant force(Fb) exerted on
object A and the tension in the string, if some salt
is dissolved in the water?

22) Which of the following statements about sound
is/are correct?

Object A
Water

I. Vibrating substances produce sound.
II. As the amplitude of a sound wave increases,
intensity of sound (loudness) increases.

String

III. Low frequency sound is high pitch sound.

F

b

IV. The unit of sound intensity is Hertz.

Tension
in the string

A) Increases

Decreases

A) Only I

B) Decreases

Decreases

B) I and II

C) Decreases

Increases

C) I and III

D) Increases

Increases

D) II and IV
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23) In which of the following substances does sound
spread fastest?

25) Last Sunday, Oya used the iron for 1 hour and
turned on the electric heater for 2 hours.

B) Air

A) Wooden table

IRON

1600 W

ELECTRIC HEATER

2000 W

Then, if the energy consumed by the iron is E1 and
the energy consumed by the heater is E2 , what is
the ratio E1 / E2 ?

D) Mud

C) Water

KKTC YS 2016

A) 0.4
B) 0.8
C) 1.25
D) 2.5
24) Around the three identical iron nails below, wires
through which equal currents flow, are coiled.

I.
.

I

II.
.

I

III.
.

I

Then, which of the following is the correct
increasing (from the smallest to the largest) order
of the attractive forces of the electromagnets
formed?
A) II < I < III
B) II < III < I
C) III < II < I

END OF THE
SCIENCE AND TECHNOLOGY
EXAM

D) III < I < II
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