
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, cevap kaðýdýndaki
bu soruya ait seçeneklerde B dairesinin içi karalanmýþtýr. Hepinize baþarýlar dileriz.

A B C D

1.

2.

Bu kitapçýk, Türkçe, Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler testlerini içermektedir. Kitapçýk, 19 sayfadan
oluþmaktadýr. Sizlere bu üç testi cevaplayacaðýnýz bir de TEST CEVAP KAÐIDI verilmiþtir. Soru 
kitapçýklarýnýn daðýtýlmasýnýn ardýndan salon baþkanýnýn gözetiminde kitapçýðýnýzý kontrol ediniz. 
Hatalý olan kitapçýklar, sýnav baþlamadan önce mutlaka deðiþtirilecektir.

Size daðýtýlan cevap kaðýdýnýn üzerine adýnýz, soyadýnýz ve aday numaranýz bilgisayar tarafýndan    
yazýlmýþ ve kodlanmýþtýr. Cevap kaðýdýnýn size ait olup olmadýðýný ve aday numaranýzýn doðru 
kodlanmýþ olup olmadýðýný kontrol ediniz.

Bu test 27 Türkçe, 14 Fen ve Teknoloji ve 10 Sosyal Bilgiler sorusundan ibarettir. Tüm sorularý 
cevaplandýrmanýz için sizlere toplam 90 dakikalýk süre verilecektir.

Her soru için dört farklý seçenek verilmiþtir. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doðru yanýt olup 
diðerleri yanlýþtýr.

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.

Soru kitapçýðý üzerindeki boþ yerleri iþlem yapmak için kullanabilirsiniz.

Cevap kaðýdýnýzý buruþturmayýnýz ve üzerine gereksiz iþaret koymayýnýz.

Bilmediðiniz  sorularýn üzerinde fazla zaman kaybetmeden diðer  sorulara geçiniz. Zamanýnýz kalýrsa      
yapmadýklarýnýzý yeniden gözden geçirirsiniz.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Soru 1.    

A)  

B)  5

C)  6

D)  7

4

A)  

B)  

C)  Paraya dokunduktan sonra ellerimi hemen yýkarým.

D)  Kütüphaneden aldýðým kitabý okumak için sessiz bir ortam arýyorum.

Yaz günlerinde aðustos böcekleri durmadan öter.

Güneþ tutulmasýný ilk kez okulda, isli camdan bakarak izlemiþ.

Soru 3.

A)  

B)  Otele yerleþtikten sonra  birer bisiklet kiralayýp þehri bisikletlerle gezdik.

C)  Mezuniyet balomuzun hangi gün olacaðý henüz belirlenmedi.

D)  Annem, yaptýðý börekleri kýzgýn yaða atýp kýzartýyordu.

Her sabah kahvaltýmý yapar sonra evden çýkarým.

Soru 2. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yüklem, geniþ zaman I. tekil þahýsla 

çekimlenmiþ bir fiildir?

Aþaðýda verilen cümlelerin hangisinde niteleme sýfatý kullanýlmýþtýr?

“Yürüyüþ yolumuz üzerindeki  kýzýlçam, zeytin, keçiboynuzu, defne, mersin 

aðaçlarý; kuþkonmazlar, adaçaylarý Akdeniz ikliminin özelliklerini hissettiriyor, bizi 

doðayý keþfetmeye çaðýrýyordu.” cümlesinde bileþik yapýlý kaç sözcük vardýr?

Soru 4. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinde eylemi yapan kiþiler diðerlerinden farklýdýr?

A)  

B)  Resim dersinde sulu boya resim çalýþmasý yapacaksýnýz.

C)  Kýbrýs Günü'nde, Kýbrýs'a özgü yemekleri ve tatlýlarý tanýdýk.

D)  Teneffüsten sonraki müzik dersinde þen þarkýlar söyleyeceðiz.

Bugün, Gazimaðusa'daki tarihi yerleri görmeye gidiyoruz.
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TÜRKÇE TESTÝ

Soru 5.    

Metne göre, aþaðýdaki yorumlardan hangisi doðru deðildir?

Soru 6.    “Oyunun sonunda izleyiciler oyuncularý alkýþladý.” cümlesinin öðe diziliþi aþaðýdaki 

cümlelerin hangisinde ayný sýralamadadýr?

 2019 KGS-2

25 MAYIS 2019

     Daha ilkokuldayken köyde yaþayan çocuklarýn yaþamýný anlatan bir öykü yazmak 

istiyordum. Sanýrým ilkokul öðretmenime duyduðum hayranlýðýn bir ürünüydü bu. 

Çünkü öðretmenim de öykü yazarýydý ve birçok kitabý vardý. Hayalimin bu kadar 

çabuk gerçekleþeceðini düþünemezdim bile.

A)  

B)  Yazarýn öykü yazmasýnda ilkokul öðretmeni ona ilham kaynaðý olmuþtur.

C)  Yazar, çok uzun yýllar sonra köy yaþamýyla ilgili öyküler yazabilmiþtir.  

D)  Yazar, köyde yaþayan çocuklarýn yaþamýný anlatan öykü yazmýþtýr.

Yazarýn ilkokul öðretmeni öykülerini, yazdýðý kitaplarda yayýnlamýþtýr.

A)  

B)  Evin önündeki bisikleti çalan hýrsýz yakalandý.

C)  Hafta sonu arkadaþlar toplanýp sinemaya gittik.

D)  Aytaç ile Sertaç bisikletleriyle gezintiye çýktýlar.

Pazar yerinde bir adam renkli balonlar satýyordu.

Soru 7.    

Bu paragrafý oluþturan cümlelerin yüklemi olan sözcüklerden kaç tanesinin 

kökünün türü isimdir?

     “Hava çok sýcaktý. Yolu üzerindeki dondurmacýdan külahta bir dondurma aldý. 

Dondurma meyveliydi. Dondurmasýný yalayarak eve doðru yürüdü. Serinlemiþti. 

Dondurma çok güzeldi.” 

A)  

B)  2

C)  3

D)  4

1
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Soru 8.    Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) “Kýrmýzý, sarý, beyaz çiçekler doðaya 

ayrý bir güzellik katýyordu.” cümlesindeki göreviyle kullanýlmýþtýr?

TÜRKÇE TESTÝ

A)  Panoya çaktýðý küçük, ince çiviye kendi fotoðrafýný astý.

B)  Gülten ile Ayten, harçlýklarýyla bakkaldan yemiþ almaya gittiler.

C)  O, kendisine ve bilgisine güvenilebilecek nadir insanlardan biridir.

D)  Karton, makas, kalem ve tutkal kullanarak güzel bir ev maketi yaptý.

Aþaðýdaki tabloda altý çizili zamirlerden hangisinin türü yanlýþ iþaretlenmiþtir? Soru 9.    

A)  

B)  2. cümlede

C)  3. cümlede

D)  4. cümlede

1. cümlede

Soru 10.    Aþaðýdaki cümlelerde altý çizili sözcüklerden hangisi yapý bakýmýndan 

diðerlerinden farklýdýr?

A)  

B)  Sebze bahçesinde çalýþan iþçiler biber, patlýcan, domates topluyorlardý.

C)  Annem, yýllar önce dayýmýn kendine gönderdiði mektubu bize okudu.

D)  Oynadýktan sonra oyuncaklarýmý paketlerine koyar, rafa kaldýrýrým.

Çocuk, taþlarý denize doðru atarak suyun yüzünde sektirmeye çalýþýyordu.

Belgisiz
Zamir

Kendime aldýðým kol saati bozuk çýktý.

1

2

3

4

Onlarý raftaki yerlerine koyar mýsýn?

Sana verdiðim kitabý okudun mu?

Herkes, dikkatle müdürü dinliyordu.

Kiþi
Zamiri

Ýþaret
Zamiri

Soru
Zamiri

X

X

X

X

Cümleler
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Bu þiirle ilgili olarak aþaðýda verilen sonuçlardan hangisi doðrudur?

Soru 11.    

TÜRKÇE TESTÝ

Aþaðýda verilen sýfat türlerinden hangisi “Üç gün sonra oynanacak olan bu maçý 

hangi kanal yayýnlayacak?” cümlesinde kullanýlmamýþtýr?

Soru 12.    

A)  

B)  Ýþaret sýfatý

C)  Belgisiz sýfat 

D)  Soru sýfatý

Sayý sýfatý

Beyaz kedim,
Siyah kedim,
Sarý kedim;

Adý "Rengin" olsun dedim.
Rengin ablamýn adýdýr;
O þimdi kýzacak bana.

Fakat hocam söyledi ya!
Rengin demek renkli demek;

Bunda ne var gücenecek?
Lâkin ablam,

Rengin ablam,
 Sofra baþýnda dün akþam

Astý bana çehresini.
Belki biraz hakký vardý

Çünkü Rengin onun adý.
Ne var fakat gücenecek;

Rengin demek renkli demek;
Benim kedim de üç renkli,
Hem de benekli benekli.

Sarý kedim,
Siyah kedim,
Beyaz kedim;

Adý "Rengin" olsun dedim.

RENGÝN

Tevfik Fikret

A)  

     sevinmiþtir.

Abla, adýnýn kediye verilmesini, kardeþinin kendini çok sevdiðine saymýþ ve 

B)  

     adýný koymuþtur.

Çocuk, kediye ablasýnýn adý olduðu için deðil, kedi renkli olduðu için “Rengin” 

C)  Çocuk, ablasýna takýlmak, onunla alay etmek için kedisine “Rengin” adýný takmýþtýr.

D)  

     güceneceðini düþünememiþtir.

Çocuk, kedisine “Rengin” adýný koymaya karar verirken, ablasýnýn darýlýp 
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Soru 13.    Aþaðýdakilerden hangisinde eylem, sözün söylendiði anda gerçekleþmektedir?

Soru 14.    

Aþaðýdakilerden hangisi fotoðraf çekmenin 

bu parçada sözü edilen yararlarýndan biri 

deðildir?

A)  

B)  

C)  

D)  

Kaplumbaðalar kumsala yumurtalarýný býrakýp geri, denize döndüler.

Yolumuz üzerindeki çilek tarlasýndan çilek de toplayacaðýz.

Bindiði minibüs, güzergahý üzerindeki her durakta durup yolcu almýþ.

Kýsacýk boyuyla basketbol topunu çemberden geçirmeye çalýþýyor.

TÜRKÇE TESTÝ

A)  

B)  

C)  

D)  

Farklý yerleri ve mekanlarý görmeye fýrsat yaratýr.

Çevremizdeki farklýlýklarý algýlama becerisini geliþtirir.

Sýkýntýlardan uzaklaþtýrýr, mutlu anlar yaþatýr.

Zamanýn verimli kullanýlmasýna katký koyar.

Soru 15.     Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý yoktur?

A)  

B)  

C)  

D)  

Bir de baktýmki Yavuz, eþeðin üzerinde festivali geziyordu.

Fuarýn 9 Haziran 2019 tarihinde saat 17.30'da açýlacaðý duyurulmuþtu.

Zeynepler'in sevimli köpeði Mimi kayboldu.

Helva paketinin üzerinde 1955'den beri Kýbrýs'ta üretildiði yazýyordu.

       Fotoðraf çekmek insana çok þey kazandýrýr. Fotoðraf çektikçe çevremizdeki 

güzelliklerin, sýra dýþýlýklarýn daha çok farkýnda oluruz. Çoðu zaman, üzerine 

basýp geçtiðimiz boynu bükük bir papatya, fotoðrafýný çektiðimizde bize çok þey 

anlatmaya baþlar. Gökyüzünü artýk daha farklý görürüz, bulutlar bir þeyler anlatýr 

bize. Etrafýmýzýn ne kadar renkli, ne kadar canlý olduðunu fark ederiz. Ýçinde 

bulunduðumuz zamaný iyi deðerlendirir, stresten kurtuluruz. 
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TÜRKÇE TESTÝ

Soru 16.    

Bu metinde geçen olumsuz fiillerin altlarýný çizip sayýnýz. Kaç tane olumsuz fiil 

buldunuz?

Soru 17.    

Yukarýdaki parantezlerin içine aþaðýdaki noktalama iþaretlerinden hangisinin

getirilmesi uygun olmaz?

A)  

B)  

C)  

D)  

Soru iþareti (?)

Ünlem iþareti (!)

Virgül (,)

Ýki nokta (:) 

      Ben, saðlýðýmýza zararlý etkileri olduðu bilinen kola ve meþrubatlarý içmem. 

Siz de içmeyiniz. Bunlarýn yerine süt, ayran gibi saðlýðýmýza yararlý içecekleri içelim. 

Laren, saðlýðý için cips, hamburger, pizza  gibi hazýr yiyecekleri  yemez. Meyvelerin, 

kuru yemiþlerin yararlý, boyalý þekerlerin zararlý olduðunu unutmayýnýz. Obezite, 

diyabet gibi hastalýklardan korunmak için saðlýklý beslenelim, zararlý yiyecek ve 

içecekleri tüketmeyelim.

A)  

B)  

C)  

D)  

3

4

5

6

-  Vayyy(  ) Özkan sen misin(  )

-  Evet(  )benim(  )

-  Geleceðini hiç duymamýþtým(  ) Ne zaman geldin(  )

-  Dün akþam geldim(  )
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Soru 18.    

TÜRKÇE TESTÝ

Soru 19.    

Aþaðýdaki sözcüklerden hangisi kök ve eklerine doðru ayrýlmýþ olup kök ve

ekler doðru isimlendirilmiþtir?

A)  Saygýlý

B)  

C)  Okuttular

D)  Sorular

Gölgelikleri

   Say      -      gý      -      lý

Fiil kök Yapým eki Çekim eki

   Gölge      -      lik      -      ler      -      i

Ýsim kök Yapým eki Çekim eki Çekim eki

   Okut      -      tu      -      lar          

Fiil kök Çekim eki Çekim eki

   Soru      -      lar   

Ýsim kök Çekim eki

Aþaðýda numaralanmýþ olarak verilen cümlelerin hangilerinde unvan (san) 

sýfatý yoktur?

  I.   

 II.  

III.  Bakkal Ali'nin ilk iþi günlük gazeteleri ve sýcak ekmekleri teslim almaktý.

IV.  Doktor, atletizm yarýþlarýna katýlacak olan çocuklarý muayene etti. 

Yurtdýþýnda yaþayan Metin amcam, tatilde bizi ziyarete gelecekmiþ.

Yazar Aliye Haným, kitap tanýtýmýnda okuyucularýna kitaplarýný imzaladý.

A)  .

B)  

C)  .  ve  IV.  cümlede

D)  

I   ve  II.  cümlede

II.  ve  III.  cümlede

III

I.  ve  IV.  cümlede

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “-de, -da” nýn yazýmýyla ilgili bir yanlýþlýk yoktur?Soru 20.    

A)  

B)  

C)  

D)  

Yarýn uzun bir ip getir de teneffüste ip atlayalým.

Her þey satýyor dediðin sizin bakkal kitapta mý satýyor!

Son okuduðum kitap da çok ilginç fýkralar vardý.

Kitap okurken bende gözlük takýyorum.  

 2019 KGS-2

25 MAYIS 2019



8

Soru 21.    

Bu þiire göre, aþaðýda numaralanmýþ olarak verilen sonuçlardan kaç tanesi 

þairin özelliklerini yansýtmaktadýr?

A)  

B)  2

C)  

D)  

1

3

4

A)  

B)  

C)  

D)  

O, engelli yurttaþlarýn daha iyi yaþamasý için emek vermiþ deðerli bir insandýr.

O, dedemden babama kalan ve manevi deðeri olan bir cep saatidir.

O çocuk okulun basketbol takýmýnda oynayan en  iyi sporcudur.

O, her gün kýrmýzý bisikletiyle okula gelip gitmektedir.

TÜRKÇE TESTÝ

Soru 22.    “O, bu dükkanda satýlan en güzel elbisedir.” cümlesinde geçen ve zamir olan 

sözcüðün benzeri aþaðýdaki cümlelerin hangisinde vardýr?

“Özlediðin nedir diye sorsanýz;

Kýyýsýnda çimenlerle bir dere

Ve berrak gökyüzünde ebemkuþaðý,

Hava kirliliðinden, makine gürültüsünden,

Beton yýðýnlarýndan uzak,

Tabiatýn kucaðýnda yaþamak,

Þu üç günlük hayatý...”

  I.   Bütün olumsuzluklarýna karþýn þehir hayatýný sevmektedir.

 II.  Bozulmamýþ bir çevrenin hayalini kurmaktadýr.

III.  Yaþadýðý yerdeki gürültüden, kirli havadan, betonlaþmadan huzursuzdur.

IV.  Sessiz, temiz havalý, betonlaþmamýþ bir yerde yaþama isteði ile doludur.

 V.   Doðayý kirletenlere karþý kýzgýn ve öfkelidir.

VI.  Ýnsan ömrünün kýsa olduðunu düþündüðünden hiçbir þeyi umursamamaktadýr.

 2019 KGS-2
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TÜRKÇE TESTÝ

Soru 23.    Aþaðýdaki cümlelerde geçen altý çizili sözcüklerin hangisi sözcüðün anlamýný 

deðiþtiren bir ek almamýþtýr?

A)  

B)  

C)  

D)  

Arý gibi çalýþan karýncalarý, oturup saatlerce izledim.

Kazýlarda çok eski dönemlere ait para ve eþya bulmuþlar.

Müdürümüz, törenimizle ilgili duyuruyu velilerimize gönderdi.

Belediye çalýþanlarý, þehirdeki meydanlarý çiçeklerle donattý.

Soru 24.    

Nasrettin Hoca'nýn “Kavuk” adlý fýkrasýndan alýnan bu bölümde geçen zamirlerle  

ilgili aþaðýdaki açýklamalardan hangisi doðrudur?

A)  

B)  

C)  

D)  

Bu fýkradaki zamirlerden dört tanesi hal eki almýþtýr.

Son dizede zamir olan sözcük kiþi (þahýs) zamiridir.

Dördüncü ve beþinci dizelerdeki zamirler, iþaret zamiridir.

Fýkrada geçen “þundan” sözcüðü “mektup” yerine kullanýlmýþtýr.

             

…

Yine anlayamaz adam.

Hocanýn okuma bilmediðini zanneder:

"Ayýp Hoca, ayýp!"der.

"Benden utanmýyorsan þundan utan!

Þu, baþýndaki koca kavuktan"

Hoca kavuðu çýkartýp uzatýr.

Sonra: 

           - Madem ki iþ kavuktadýr;

Haydi giy de þunu,

Kendin oku bakalým bu mektubu.

KAVUK

Soru 25.    Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý yoktur?

A)  

B)  

C)  

D)  

PROF. DR. Ahmet BÝLGE konferans vermek için ülkemize gelmiþ.

B.R.T.K'nin vericileri, Beþparmak Daðlarý üzerinde Servili Tepe'dedir.

Turistler tarihi yerlerimizi gezmek, denize girmek için KKTC'ye gelirler.

THY'ndan verilen bilgiye göre, yaz mevsimi boyunca uçak seferleri artýrýlmýþ.
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TÜRKÇE TESTÝNÝZ BÝTMÝÞTÝR.

YANITLARINIZI KONTROL EDEREK 

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝNE GEÇÝNÝZ.
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TÜRKÇE TESTÝ

Soru 26.      Aþaðýda numaralanmýþ olarak verilen cümlelerin hangilerinde belgisiz sýfat vardýr?

A)  

B)  

C)  

D)  

I.  ve  II.

II.  ve  III.

III.  ve  IV.

I.  ve  III.

Soru 27.    

  Yukarýda numaralandýrýlmýþ olarak verilen cümlelerden hangi iki tanesi 

  “tamamlanmýþ bir eylemi” bildirmektedir?

  I.   Bir çocuk, evin köþesine gizlenmiþ, içini çeke çeke aðlýyordu.

 II.  Vücudumuza olan faydasýný bildiðimden kahvaltýda bir bardak süt içerim.

III.  Aðaçtaki bütün kuþlar patlama sesinden ürkerek uçup kaçtýlar.

IV.  Bütün elmayý arkadaþlarýnýn gözü önünde aðzýný þapýrdatarak yedi.

A)  

B)  

C)  

D)  

I.  ve  II.

I.  ve  III.

II.  ve  III.

III.  ve  IV.

  I.   

 II.  Yarýn bahçeden dedemle domates toplayacaðýz.

III.  Hafta sonu ailemle Arkeoloji ve Doða Müzesi'ni gezdik.

Çalýlarýn arasýndaki kuþ, onu görünce kaçmýþ.

IV.  Kedi, daldaki kuþu yakalamak için sinsi sinsi aðaca týrmanýyor.

 2019 KGS-2

25 MAYIS 2019



Soru 1.

Soru 2.
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FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

Aþaðýdaki þekilde, aralarýnda bulunan A ve B cisimleri nedeniyle Ahmet ile Ayþe

birbirlerini görememektedirler.

A)  

B)  

C)  

D)  

Yarý Saydam Madde          Yarý Saydam Madde                

Opak Madde                      Saydam Madde        

Opak Madde                      Yarý Saydam Madde                    

Saydam Madde                  Opak Madde        

A Cismi B Cismi

 2019 KGS-2

25 MAYIS 2019

Ahmet Ayþe

A
Cismi

B
Cismi

A cismi kaldýrýldýðýnda birbirlerini net olarak görebildiklerine göre, A ve B cisimlerinin 

ýþýðý geçirme durumlarý bakýmýndan sahip olduklarý özellikler hangi seçenekte doðru 

olarak verilmiþtir?

Gölge oluþumunu incelemek isteyen 

bir öðrenci yandaki düzeneði kuruyor. 

Buna göre, aþaðýdaki ifadelerden 

hangileri yanlýþtýr?

 El feneri, opak cisme yaklaþtýrýldýðýnda tam gölgenin alaný büyür. 

 El feneri, opak cisimden uzaklaþtýrýldýðýnda tam gölgenin alaný büyür. 

 Opak cisim ekrandan uzaklaþtýrýldýðýnda tam gölgenin alaný büyür. 

I.

II.

III.

A)  

B)  

C)  

D)  

I  ve  II 

II  ve  III 

I  ve  III 

Yalnýz  II



Soru 3.
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Soru 4. Aþaðýda verilen sesle ilgili özelliklerden hangileri doðrudur?

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ 2019 KGS-2

25 MAYIS 2019

Oya

Dünya’nýn gölgesi 

Ay üzerine düþer.

Aslý

Ay’ýn gölgesi 

Dünya üzerine düþer.

Gökhan

Dünya’nýn sadece 

bir kýsmýnda meydana

gelir.

Ali

Dünya, Güneþ ile Ay

arasýna girer.

A)  

B)  

C)  Oya  ve   Aslý  

D)  

Aslý  ve  Gökhan

Gökhan  ve  Ali

Aslý  ve  Ali

Yukarýda isimleri verilen öðrenciler  Ay ve Güneþ tutulmasý ile ilgili bilgiler vermiþtir. 

Hangi öðrencilerin söylediði yalnýzca Güneþ Tutulmasý için geçerlidir?

A)  

B)  

C)  

D)  

Yanýz  I

I.  ve  II.

I.  ve  III.

II.  ve  III.

  I.  

 II.  Ses, boþlukta yayýlýr.

III.  Ses; katý, sývý ve gaz ortamlarda yayýlýr.

Ses, opak maddelerde yayýlýr.
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Soru 5.

Yukarýda yapýlan deneylerden yola çýkarak aþaðýdaki sorulardan hangisine cevap 

bulunamaz?

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

Soru 6.

 2019 KGS-2

25 MAYIS 2019

1. iþlem: Çubukla maddelere ayrý ayrý vuruluyor.

2. iþlem: Havasý alýnmýþ fanusun içerisine 

                     alarmý kurulmuþ çalar saat konuyor.

3. iþlem: Ýki taþ parçasý önce su içerisinde sonra 

               hava ortamýnda birbirine vuruluyor.

A)  

B)  

C)  

D)  

Ses boþlukta da yayýlýr mý?

Ses, kaynaðýndan uzaklaþtýkça sesin enerjisi azalýr mý?

Özdeþ ses kaynaklarý her yerde ayný sesi mi çýkarýr?

Farklý maddelerin çýkardýðý sesler de farklý mýdýr?

Canlýlarýn sýnýflandýrýlmasýný gösteren aþaðýdaki diyagramda I, II ve III þeklinde 

numaralandýrýlmýþ yerlere sýrasý ile yazýlmasý gerekenler hangi seçenekte doðru 

olarak verilmiþtir?

Mikroskobik
Canlýlar

I II III

Canlýlar

Çiçekli Çiçeksiz Omurgalý Omurgasýz

A) 

B) 

C) 

D) 

I II III

Bitkiler Böcekler Hayvanlar

Mantarlar Hayvanlar Bitkiler

Mantarlar Böcekler Bitkiler

Bitkiler Hayvanlar Mantarlar
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FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ 2019 KGS-2

25 MAYIS 2019

Soru 7. Çiçekli bitkiler dört kýsýmdan oluþmaktadýr. Bunlar kök, gövde, yaprak ve çiçektir.

A)  

B)  

C)  

D)  

Bitkinin  besinini üretmek.

Çevreye güzel kokular yaymak.         

Bitkinin üremesini saðlamak.

Bitkinin dik durmasýný saðlamak.

Aþaðýdakilerden hangisi yapraðýn görevidir?               

Soru 8. Çevremizde gördüðümüz bitkiler çeþitli benzerlikler ve farklýlýklar gösterir.

A)  

B)  

C)  

D)  

Yalnýz I

I  ve  II 

II  ve  III

I, II  ve  III

Buna göre;            

  I.   

 II.  

III.  Bitkinin tohumlarýný saklayan, çoðu zaman lezzetli ve sulu yapýya meyve denir.

Kara yosunu ve eðrelti otu spor adý verilen özel üreme yapýlarýyla çoðalýr.

Domates ve Limon bitkilerinde üreme organý çiçektir.

Yukarýda verilenlerden hangileri, çiçekli bitkilere ait özelliklerdir?

Soru 9.

Özlem: Toprakta, suda ve vücudumuzda yaþayabilirler.

Buna göre, kimlerin söylediði bilgiler doðrudur?            

Aþaðýda sadece mikroskopla görülebilen canlýlarla ilgili  söyledikleri

verilmiþtir.

öðrencilerin, 

A)  

B)  

C)  

D)  

Sadece Özlem

Hasan, Sema, Ahmet   

Özlem, Ahmet

Özlem, Hasan, Sema

Hasan: Ýnsanlarda bulaþýcý hastalýklara neden olabilirler.

Sema : Sütün yoðurda dönüþmesini saðlarlar.

Ahmet: Omurgasýz hayvanlar grubuna girerler.
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FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

Soru 10.

A)  

B)  

C)  

D)  

Tilki

Solucan

Kurbaða

Balýk

Hayvanlar,  vücutlarýnda omurga bulundurma durumuna göre gruplandýrýlmýþtýr. 

Buna göre, aþaðýdaki hayvanlardan hangisi diðerlerinden farklý grupta yer alýr?

Soru 11. Ali, basit bir elektrik devresi hazýrlamýþtýr. Fakat ampul ýþýk vermemektedir. 

Buna göre, aþaðýdakilerden hangileri ampulün ýþýk vermeme nedenleri 

arasýndadýr?

 2019 KGS-2

25 MAYIS 2019

  I.   

 II.  

III.  Bozuk bir ampulün kullanýlmýþ olmasý,

IV.   Pile doðru baðlantýnýn yapýlmamýþ olmasý, 

Baðlantýnýn kopmasý,

Pil ömrünün tamamlanmýþ olmasý,

A)  

B)  

C)  

D)  

I  ve  III

III  ve  IV

II, III  ve  IV

I, II, III  ve  IV

Soru 12. Pil sayýlarý eþit olan ve özdeþ lambalarla 

seri olarak kurulan elektrik devrelerindeki 

lamba parlaklýklarýnýn grafiði yandaki gibidir.

Lamba
parlaklýðý

Elektrik
devreleriK L M

Buna göre K, L ve M devrelerindeki lamba sayýlarý arasýndaki iliþki hangi 

seçenekteki gibidir?

A)  

B)  

C)  

D)  

K ve L devrelerindeki lamba sayýlarý eþittir.

K devresindeki lamba sayýsý en çoktur.

M devresindeki lamba sayýsý en çoktur.

Her üç devrenin lamba sayýlarý aynýdýr.
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Soru 13.

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

Yandaki elektrik devresinin eleman 

sayýsý seçeneklerden hangisinde 

doðru olarak verilmiþtir?

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝNÝZ BÝTMÝÞTÝR.

YANITLARINIZI KONTROL EDEREK SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝNE GEÇÝNÝZ.

 2019 KGS-2

25 MAYIS 2019

x

+ -+ -

A)  

B)  

C)  

D)  

Cam ve Alüminyum

Kurþun ve Alüminyum

Kurþun ve Plastik

Cam ve Porselen

+ -

x

A) 

B) 

C) 

D) 

Ampul
Sayýsý

Pil
Sayýsý

3 3 1

Anahtar
Sayýsý

4 3 1

2 2 2

2 3 1

Soru 14. Aþaðýdaki tabloda iletken ve yalýtkan maddeler gruplara ayrýlmýþtýr. Fakat her iki

grupta da maddeler tabloya yerleþtirilirken hata yapýlmýþtýr. Buna göre, gruptaki

hangi iki madde yer deðiþtirirse tablo doðru olur?

ÝLETKEN YALITKAN

Bakýr

Demir

Kurþun

Cam

Alüminyum

Plastik

Porselen

Tahta



Soru 1.

Soru 2.
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Ahmet, 

Aþaðýda verilen þekil bu haritanýn çizgi ölçeði olduðuna göre, seçeneklerden 

hangisi bu iki yerleþim yeri arasýndaki gerçek mesafeyi göstermektedir?

haritadan Girne - Karþýyaka arasýndaki mesafeyi 2 cm olarak ölçüyor.

 

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ

Bu durumda Gökhan'ýn yaþadýðý þehre ait bölge, fiziki haritada hangi renkle 

gösterilmelidir?

Soru 3.

A)  

B)  

C)  

D)  

5 km

10 km

15 km

20 km

A)  

B)  

C)  

D)  

Sarý

Mavi

Açýk kahverengi

Koyu kahverengi

Seçeneklerde verilen kesir ölçeklerinden hangisi en çok ayrýntýyý gösteren  haritaya

aittir?

A)  

B)  

C)  

D)  

1/100

1/10 000

1/1 000 000

1/100 000 000

0 10 20 30 40 50 60

1 cm

Gökhan'ýn yaþadýðý þehir deniz seviyesinden yaklaþýk olarak 2700 m yüksektedir.

Soru 4. Kýbrýs adasýnýn matematiksel konumu aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak

verilmiþtir?

A)  

B)  Ekvator’un güneyinde ve Greenwich baþlangýç meridyeninin batýsýndadýr.

C)  Ekvator’un kuzeyinde ve Greenwich baþlangýç meridyeninin doðusundadýr.

D)  Ekvator’un kuzeyinde ve Greenwich baþlangýç meridyeninin batýsýndadýr.

Ekvator’un güneyinde ve Greenwich baþlangýç meridyeninin doðusundadýr.

 2019 KGS-2

25 MAYIS 2019

km



SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ
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Soru 5.

Soru 6.

Aþaðýda verilen taným ve kavramlar hangi seçenekte doðru olarak eþleþtirilmiþtir?

A)  

B)  

C)  

D)  

Yukarýdaki açýklamada anlatýlan kim veya kimlerdir?

Soru 7.

   KKTC vatandaþlarýndan aday olan kiþiler arasýndan seçilirler. Bu kiþiler 

Cumhuriyet Meclisi'ni oluþtururlar. Yasa yapmak, deðiþtirmek ve kaldýrmak, 

devlet bütçesini görüþmek, Bakanlar Kurulu'nu ve Bakanlarý sorgulamak ve 

denetlemek bu kiþilerin görevleri arasýndadýr.

A)  

B)  Milletvekilleri

C)  Cumhurbaþkaný

D)  Yargýçlar

Baþbakan

 2019 KGS-2

25 MAYIS 2019

I. Demokrasinin temel ilkelerinden biridir. Millet, bu ilkeden
aldýðý hakkýný milletvekilleri aracýlýðý ile yerine getirir.

II. Toplumsal yaþamý kolaylaþtýran kurallarýn baþýnda gelen
temel yasasýdýr.

III. Toplum yararýna çalýþan, toplum içerisindeki iliþkileri 
düzenleyen, kurallarý koyan, halkýný tehditlere karþý
koruyan düzendir. 

A.  Devlet

B.  Milli Egemenlik

C.  Anayasa

I      B II      C III      A

I      B II      A III      C

I      C II      A III      B

I      A II      C III      B

Aþaðýda verilen taným ve kavramlar hangi seçenekte doðru olarak eþleþtirilmiþtir?

A)  

B)  

C)  

D)  

I. Anayasaya göre Cumhuriyet Meclisine verilmiþ görevdir.

II. Yasalarý uygulamaya koymak üzere Cumhurbaþkaný ve
Bakanlar Kurulu’na verilmiþ görevdir.

III. Anayasamýzca baðýmsýz mahkemelere verilmiþ görevdir.

A.  Yargý

B.  Yasama

C.  Yürütme

I      B II      C III      A

I      A II      B III      C

I      B II      A III      C

I      A II      C III      B
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Ýþadamý Hasan Bey, KKTC'de yetiþen ürünlere yönelik bir fabrika kurmak istemektedir. 

KKTC’de yetiþen ürünleri de göz önünde bulundurarak Hasan Bey'e seçeneklerde 

verilenlerden hangisini kurmasý önerilmez?

Soru 8.

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ

Soru 10.

A) 

B) 

C) 

D) 

Zeytinyaðý Þiþeleme Fabrikasý

Çilek Paketleme Fabrikasý

Ananas Suyu Paketleme Fabrikasý

Yukarýda verilen ifadeye göre, seçeneklerden hangisi bilinçli bir tüketici olan 

Ahmet Bey'in sormasý gereken sorulardan biri deðildir?

    Ahmet Bey, bir dizüstü bilgisayara ihtiyaç duymaktadýr. Satýn almak için gittiði 

maðazadaki görevliye bir takým sorular sorduktan sonra bilgisayarý almaya karar vermiþtir.

A)  

B)  Garanti belgesinin süresi

C)  Ýade veya deðiþim yapýlýp yapýlmayacaðý

D)  Maðazada ayný bilgisayardan kaç adet olduðu

Bilgisayarýn fiyatý

Soru 9.

Aþaðýda verilen cümlelerden hangisi turizm için yanlýþ bir bilgidir?

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝNÝZ VE SINAVINIZIN I. OTURUMU BÝTMÝÞTÝR. 

YANITLARINIZI KONTROL EDÝNÝZ.

 2019 KGS-2

25 MAYIS 2019

A)  

B)  

C)  

D)  

Ülke ekonomisine büyük ölçüde katkýda bulunur.

Yabancýlarýn ülke yönetiminde söz sahibi olmasýný saðlar.

Kültür alýþveriþini kolaylaþtýrýr.

Ulaþým ve haberleþme olanaklarýnýn geliþmesini saðlar.

Portakal Suyu Paketleme Fabrikasý
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