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ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
1. Bu soru kitapçığı 23 sayfadan oluşmaktadır.
2. Bu kitapçık; 27 Türkçe, 14 Fen ve Teknoloji ve 10 Sosyal Bilgiler sorusu içermektedir.
3. Cevap kâğıdının üzerinde adınız, soyadınız ve aday numaranız bilgisayar tarafından
yazılmış ve kodlanmıştır.
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4. Cevap kâğıdı üzerindeki tüm işaretlemeleri kurşun kalemle yapınız.

5. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız ve üzerine gereksiz işaret koymayınız.

6. Her soru için dört farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru
yanıt olup diğerleri yanlıştır.
7. Soru kitapçığı üzerindeki boş yerleri işlem yapmak için kullanabilirsiniz.
8. Sınav sonuçlarına www.mebnet.net adresinden ulaşabilirsiniz.

SALON BAŞKANI SINAVINIZ BAŞLAMIŞTIR UYARISINDA BULUNMADAN
SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
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Seçeneklerden hangisi hecelerine ayrılırken hata yapılmıştır?
A) Sev-gi kur-ta-ra-cak bi-zi
B) Ye-şer-en to-hum-lar gi-bi saç-ı-lan
C) Ve her-ke-se ku-cak ku-cak a-çı-lan
D) Mut-lu e-den se-ven-le-ri

2.

Kitapları(n)… çantası(n)… koyup okul… bir arkadaşı ile ders çalışmak için Girne kütüphanesi(n)… gitti.
cümlesinin anlamlı olabilmesi için boş yerlere sırasıyla hangi hal ekleri gelmelidir?
A) i hali – e hali – de hali – e hali
B) den hali – e hali – e hali – den hali
C) den hali – e hali – de hali – den hali
D) i hali – e hali – den hali – e hali

3.

Öğretmen, Berke'ye bir kelime vererek kelimeyi hecelerine ve harflerine göre incelemesini
istemiştir. Berke, kelimeyi şekilde verildiği gibi incelemiş ve öğretmeninden aferin almıştır.
Hece

Kalın Ünlü

İnce Ünlü

Sert Sessiz

Yumuşak Sessiz

5 tane

3 tane

2 tane

1 tane

4 tane

Buna göre öğretmenin, Berke'den incelemesini istediği kelime seçeneklerde verilenlerden
hangisidir?
A) Denizanası
B) Sorumluluk
C) Horozibiği
D) Başöğretmen
4.

“Sivri” kelimesi, hangi seçenekteki boşluğa yazılırsa mecaz anlamda kullanılmış olur?

A) Köpek, ________ uzun dişlerini göstererek esnedi.
B) ________ uçlu kalemi, hiç kullanılmamış gibi görünüyordu.
C) Kağıdı ________ bir tahta parçasına bağlamıştı.
D) ________ davranışları nedeniyle eleştirilirdi.
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5.

Başlık, bir yazının veya şiirin başına konan ve konuyu kısaca tanıtan ifadedir. Buna göre,
· Baharda her yan çiçeklerle kaplanır.
· Çiçeklerle Kıbrıs daha bir güzelleşir.
· Kışın yağmur kokusu Kıbrıs'ın en güzel parfümüdür.
· Kıbrıs'ta deniz, insana yaşama sevinci verir.

düşüncelerinden söz eden bir yazının başlığı, aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Baharda Kıbrıs
B) Güzel Kıbrıs
C) Yaşama Sevinci
D) Yağmur Kokusu

6.

Aşağıdaki parça iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf, cümle başlarında verilen
numaralara göre, kaçıncı cümle ile başlamalıdır?
Arılar 1 kilogram bal yapabilmek için Dünya'nın etrafında iki tur
atacak kadar yol kat eder. (1) Bu mesafe, kovanın nektarları topladıkları
çiçeklere uzaklığına ve nektarlardaki şeker yoğunluğuna bağlı olarak
değişebilir. (2) Çam balı; kızılçam, fıstık çamı gibi ağaçlarda yaşayan bir
böceğin bitki üzerinde bıraktığı salgıların arılar tarafından toplanmasıyla
üretilir. (3) En önemli özelliği kıvamı bozulmadan veya donmadan yıllarca
saklanabilmesidir. (4) Dünyadaki çam balının yüzde 92'si Türkiye'de üretilir.

A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
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sözcüğü - ayırırken - her - hecede - hecelerine - bir - harf - olmasına - bir - dikkat - sesli - etmeliyiz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Yukarıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A) 1, 5, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 8, 10, 12
B) 6, 1, 5, 2, 3, 4, 9, 11, 7, 8, 10, 12
C) 5, 2, 1, 3, 9, 4, 6, 7, 8, 11, 10, 12
D) 3, 4, 9, 7, 6, 11, 8, 1, 2, 5, 10, 12

8.

Anlam bakımından birbirinin tersi olan sözcüklere Zıt Anlamlı, yazılışları aynı anlamları farklı olan
sözcüklere Eş Anlamlı, farklı şekilde sıralanmış aynı harﬂerden oluşan sözcüklere ise Anagram denir.
Buna göre seçeneklerden hangisinde 1 ve 2 numaralı sözcükler Zıt Anlamlı, 2 ve 3 numaralı
sözcükler Eş Anlamlı, 3 ve 4 numaralı sözcükler ise Anagramdır?

1. Kelime

9.

2. Kelime

3. Kelime

4. Kelime

A) Tutsak

Özgür

Esir

Eser

B) Üzgün

Mutsuz

Mutlu

Tulum

C) Cömert

Cimri

Pinti

Pinti

D) Zengin

Yoksul

Fakir

Kafir

Emine Öğretmen, öğrencilerinden tahtaya
yazdığı cümledeki ses olaylarından ikisini
bulmalarını istemiş r.

Sokağın ortasında
oynayan çocuklar vardı.

Ayhan: Ulama, ünsüz düşmesi
Sultan: Kaynaş rma, yumuşama
İsmet: Kaynaş rma, ünlü düşmesi
Oya: Ünsüz düşmesi, ünlü düşmesi
dediğine göre öğrencilerden hangisi veya hangileri ses olaylarını bulurken hata yapmış r?
A) Yalnızca İsmet
B) Yalnızca Oya
C) Ayhan ve Oya
D) Sultan ve İsmet
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(10 ve 11. sorular aşağıdaki şiire göre yanıtlanacak r.)
OKULUMUZ
...
Güzel kitaplar burada,
Birçok arkadaş burada,
İnsan nasıl sevinmez,
Böyle yerde okur da?
Senin ça n al na
Girmez kötü duygular,
Bilgi giren yerlerde
Kalmaz ar k kaygılar.
Her yerden daha güzel
Bizim için burası,
Okul, sevgili okul
Neşe, bilgi yuvası!
Rakım ÇALAPALA

10.

Ali öğretmen, üç kelimenin anlamlarını vermiş ve öğrencilerden bu kelimeleri şiirde bularak
altlarını çizmelerini istemiş r.
1. kelime: “Kötü bir sonuç doğacak diye duyulan üzüntü, tasa.” anlamında kullanılmış r.
2. kelime: “Bir şeyin çok bulunduğu yer.” anlamında kullanılmış r.
3. kelime: “Öğrenme, araş rma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek.” anlamında kullanılmış r.
Buna göre öğrencilerin hangi üç kelimenin al nı çizmesi gerekir?
A) Kötü duygu, Yer, Okul
B) Kaygı, Yuva, Bilgi
C) Kötü duygu, Yuva, Okul
D) Kaygı, Okul, Kitap

11.

Şiirde seçeneklerden hangisinin cevabı yoktur?
A) Şiire göre en güzel yer neresidir?
B) Şiire göre okulda neler bulunmaktadır?
C) Şiire göre bilgi ile kaygı arasında ilişki var mı?
D) Şiire göre okul dışında bilgi edinebilir miyiz?
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Aşağıda neden–sonuç cümleleri verilmiş r. Cümlelerin neden ve sonuç kısımlarını ayırarak
listelediğimizde seçeneklerden hangisi sonuçlar listesinde yer alır?
· Çok aç olduğumdan yemeğin ne olduğu umurumda değildi.
· Ders çalışmak bana sıkıcı gelir çünkü bir yerde oturup kalmak istemem.
· Evimize gitmemiş k çünkü ne elektriğimiz vardı ne de suyumuz.
· Daha beş yaşında olduğu için çok korkmuştu.

A) Yemeğin ne olduğu umurumda değildi.
B) Bir yerde oturup kalmak istemezdim.
C) Ne elektriğimiz vardı ne suyumuz.
D) Daha beş yaşında olduğu için.

13.

Her insanın olduğu gibi kitapların da kimlikleri vardır. Kitapların kimliklerine künye denir. Künye
yazarken sıralama şu şekilde olmalıdır: Yazarın soyadı, yazarın adı, kitabın adı, yayınevinin adı,
basım yeri, basım yılı.
Buna göre aşağıda tanı lan kitabın künyesi, seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiş r?
Bu ha a tanıtacağımız kitap Aziz Nesin'den geliyor. “Boyalı Tilki Masalı.” Aziz
Nesin bu öyküyü 1947 yılında yazmış. Nesin Vak Yayınevi tara ndan Türkiye'nin
en güzel şehirlerinden Eskişehir'de Mart 2021'de basılan kitap ilk kez okurlarıyla
buluşuyor. Öykünün kahramanı bir lki. Tilki tam kendisine bir ziyafet çekecekken
yakalanma tehlikesi ile karşı karşıya gelir. Yakalanmamak için hemen bir çının
içine saklanmak ister fakat………

A) Nesin, Aziz, Boyalı Tilki Masalı, Nesin Vakfı Yayınevi, Türkiye, 1947
B) Aziz, Nesin, Boyalı Tilki Masalı. Nesin Vakfı Yayınevi, Türkiye, 2021
C) Boyalı Tilki Masalı, Aziz Nesin, Nesin Vakfı Yayınevi, Eskişehir, 1947
D) Nesin, Aziz, Boyalı Tilki Masalı, Nesin Vakfı Yayınevi, Eskişehir, 2021

14.

“Ne kadar çok çalış ğını bilmiyor ____________.” cümlesi seçeneklerden hangisiyle
tamamlanırsa tahmin anlamı kazanır?
A) sanırım
B) belki
C) ne yazık ki
D) diyelim
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15.

Ali, oyunu kazanabilmek için Büyük Ünlü Uyumu Kuralı'nı bozan bir ek almış kelimelere
basmadan A sütununa ulaşmalıdır. Ali, yukarıdan aşağıya ve soldan sağa hareket edebildiğine
göre seçeneklerde verilen yollardan hangisini takip ederse oyunu kazanmış olacaktır?

yoldaş

özlüyormuş

öğreneceğim

3

6

1

başlayın

akşamleyin

başarılıyım

4

7

2

seki

bardak

5

8

A

A) 1 - 3 - 6 - A
B) 1 - 4 - 5 - 8 - A
C) 2 - 4 - 3 - 6 - A
D) 2 - 4 - 7 - A

16.

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken kuzular berber iken, bir dağın
başında Keloğlan yaşarmış.
Bu cümlede, aşağıda verilen isim çeşitlerinden hangisinin örneği yoktur?
A) Özel isim
B) Cins isim
C) Çoğul isim
D) Topluluk ismi

17.

Bir sözcük, “P – Ç – T – K ” ünsüzlerinden biri ile bitmişse ve bu sözcüğe ünlü ile başlayan
bir ek ge rilirse ünlü harf, bu harﬂeri yumuşa r ve P = B'ye Ç = C'ye T = D'ye K = G / Ğ'ye
dönüşür. Bu ses olayına Ünsüz Yumuşaması denir.
Buna göre tahtaya yukarıdaki kuralı tam olarak örnekleyen bir
kelime yazmak isteyen Sibel Öğretmen, seçeneklerde verilen
kelimelerden hangisini kullanmalıdır?

A) Top

Sibel Öğretmen

B) Saat
C) Kağıt
D) Mehmet
29 OCAK 2022
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Aslı, sını a yap ğı konuşmayı tablo üzerinde değerlendirmiş r. Tabloda verilen bilgiler dikkate
alındığında Aslı'nın konuşmasıyla ilgili olarak seçeneklerden hangisi söylenemez?
Evet

Kısmen

Hayır

Konuşurken göz teması kurdum.
Konuşurken işi lebilir bir ses tonu kullandım.
Kelimeleri anlamlarına uygun kullandım.
Dilimize henüz yerleşmemiş yabancı sözcükler yerine bu
kelimelerin Türkçelerini kullandım.
Konuşurken beden dilimi etkili kullandım.

A) Aslı, dilimize henüz yerleşmemiş yabancı sözcükler yerine bu kelimelerin Türkçelerini
kullanmış r.
B) Aslı, göz teması kurmada ve işitilebilir bir ses tonu kullanmada sıkıntı yaşamıştır.
C) Aslı, konuşurken dinleyicilerle göz teması kurmamış olsa da etkili bir beden dili kullanmakta
başarılı olmuştur.
D) Aslı, kelimeleri anlamlarına uygun olarak kullanmıştır ancak bazı anlarda sesi işitilmemiştir.

19.

Mine ve arkadaşları, sını aki 25 öğrencinin isimlerini yalnızca baş
harﬂerine göre alfabe k sıraya koyarak bir sözlük oluşturmuşlardır.
Çocuklar, yalnızca baş harﬁ aynı olan isimleri aynı sayfaya yazdıklarına ve
Mine'nin ismi sözlüğün son sayfasında yer aldığına göre seçeneklerden
hangisi kesin olarak doğrudur?

A B C ... M

A) A harfi ile başlayan isimler diğerlerinden fazladır.
B) N harfi ile başlayan isim yoktur.
C) Her harf için en az iki isim yazılmıştır.
D) G harfi için bir sayfa ayrılmıştır.
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20.

Marakas Yapımı
Gerekli malzemeler: Plas k kaşık, selobant, çeşitli bakliyat (pirinç, mısır, mercimek) saç
tokası ve yumurta kutusu.
Yapılışı: Evimizde bulunan malzemeye göre pirinç, mısır veya mercimeği yumurta kutuları
içine yerleş relim. Kutuları dikkatlice kapatmalıyız yoksa kolayca açılabilir. Ardından
önceden hazırlamış olduğumuz plas k kaşıkların arasına yerleş riyoruz. Son olarak
kaşıkları aralarındaki yumurta kutusunu sabitleyerek saç tokası ile bir birine bağlayalım. İşte
bu sevimli marakası yapmak bu kadar kolay. Hem eşsiz hem de ri m duygusunu geliş ren
harika bir materyal.
Yukarıdaki me nde marakas yapımının aşamaları aktarılmaktadır. Buna göre aşağıdaki
görsellerin doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiş r?

1

2

3

4

A) 1 – 3 – 2 – 4
B) 4 – 2 – 3 – 1
C) 1 – 4 – 2 – 3
D) 4 – 1 – 3 – 2
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Seçeneklerden hangisi cümle oluşturmaz?
A) Çalışıyorduk
B) Mutlaka gelir
C) Yarın Kıbrıs'tan
D) Her şeyi öğreniriz

22.

Atatürk akademik konuların görüşüldüğü, tar şıldığı ünlü “sofra sohbetleri”nden birinde
bir akşam, sofrasındaki konuklarına hiç de beklemedikleri bir soru sordu:
“Mimar Sinan neden büyüktür?” dedi. Konukların, konuşma sırası kendilerine geldiğinde,
görüşlerini bildirmelerinden sonra sözü kendi aldı:
Sizlerin de belir ğiniz gibi Mimar Sinan, elbe e yap klarının çokluğu, çeşitli oluşu,
eşsizliği nedeniyle de büyüktür ama …” dedi ve kişisel görüşünü belir :
“Mimar Sinan her şeyden önce kelimenin tam anlamıyla bir insan olduğu için emsalsizdir.”
Buna göre seçeneklerden hangisi, konukların Atatürk'ün sorusuna verdiği cevaplardan
biri değildir?
A) Mimar Sinan, çok fazla eser verdiği için büyüktür.
B) Mimar Sinan, çok çeşitli eserler verdiği için büyüktür.
C) Mimar Sinan, yaptığı eserlerin eşi benzeri olmadığı için büyüktür.
D) Mimar Sinan, herkesten daha yetenekli olduğu için büyüktür.

23.

Başarılı bir insan olmayı herkes ister __________ başarıya ulaşmak için adımlarımızı yerinde
ve zamanında atmamız gerekir. __________ belirlediğimiz hedefe ulaşabiliriz.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi ge rilebilir?

A) ancak – Böylelikle
B) ama – Ancak
C) ama – Oysaki
D) çünkü – Böylelikle

9
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24.

1. Aile yapısı güçlü olan toplumlar zorlukları kolayca aşarlar.
2. Aile bireyleri arasında kan bağı vardır.
3. Ama aile bireylerini bir arada tutan bağ sadece kan bağı değildir.
4. Bu nedenle ailenin toplumda önemli bir yeri vardır.
5. Bireyleri bir arada tutan bağ kan bağından daha güçlü olan sevgi,

saygı ve bireylerin birbirlerine karşı duydukları güvendir.
Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A) 2 – 1 – 5 – 3 – 4
B) 5 – 3 – 2 – 4 – 1
C) 2 – 3 – 5 – 1 – 4
D) 5 – 1 – 2 – 3 – 4

Öğretmen sınıfa bir atasözü vererek öğrencilerden sözle ilgili kısa bir paragraf yazmalarını
istemiş r. Asya, ödevini aşağıdaki gibi ve doğru olarak yapmış r.
Buna göre öğretmenin vermiş olduğu söz, seçeneklerden hangisidir?

Bazı insanlar bizim için çok değerlidir. Ancak
bu kişilerin bizleri rahatsız eden kötü huyları
ya da herhangi bir kötü özellikleri olabilir.
Önemli olan bu olumsuzluklar çok uç noktaya
gelmediği sürece anlayışımızı ve iyi niyetimizi
kaybetmeden o kişiyi sevmeye devam etmektir.
Çünkü hayatta hiç kimse dört dörtlük değildir.

A) Gülü seven dikenine katlanır.
B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
C) Dost kara günde belli olur.
D) İyilik yap denize at.
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Öykü kitaplarını okumaya başlıyoruz. Öykü kişilerine özeniyoruz.
Özverili, kahraman herkesin sevdiği biri olmak is yoruz. Küçük
kardeşim cebinden iki şeker çıkarıp bize uza yor:
- Bundan sonra şekerlerimi sizinle paylaşırım, cimriler
sevilmiyor, diyor.
Yukarıdaki me nde öykü kitabı okuyan kardeşler anla lmaktadır.
Buna göre me nden, seçeneklerden hangisi çıkarılamaz?
A) Okunan öykülerde özverili, kahraman, herkesin sevdiği kişiler vardı.
B) Yazar ve kardeşleri öykülerde geçen kişiler gibi olmak istemişlerdi.
C) Yazarın küçük kardeşi, şekerlerini paylaşmayarak hata yaptığını fark etmişti.
D) Yazar ve kardeşleri okudukları kitabı hiç unutmamışlardı.

27.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçenin ses özelliklerine uygundur?
A) Armağan
B) Jelatin
C) Grup
D) Kuaför

TÜRKÇE TESTİ BİTMİŞTİR.
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1.

Açık büfe hizme veren bir restorana giden dört arkadaş, tabaklarını aşağıdaki seçeneklerde
verildiği gibi dolduruyorlar.
Buna göre, hangi tabaktaki yiyeceklerin tümü, yapıcı-onarıcı besin grubundan oluşmuştur?

A)

Makarna
Patates
Ekmek

C)

B)

Tavuk şiş
Balık
Yoğurt

D)

Salata
Bulgur pilavı
Kö e

Pirinç Pilavı
Ekmek
Yoğurt

2.
Böbrek
İdrar borusu

İdrar kesesi
İdrar kanalı

Şekilde gösterilen yapı ve organlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış r?

A) İdrar borusunun görevi, böbreklerden gelen idrarı, idrar kesesine taşımaktır.
B) Görselde isimleriyle verilen yapı ve organlar, sindirim sistemimize aittir.
C) İdrar kesesi, böbreklerden gelen idrarın toplandığı yerdir.
D) Böbreklerimiz, kanı süzerek atık maddelerden arındırır.
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· Vücudunda oluşabilecek yara ve kesiklerin erken iyileşmesini isteyen Berk, __________

yönünden zengin besinlerle beslenmelidir.
· Sporcuların beslenmesi konusunda araş rma yapan Elif; sporcuların, çok enerji harcadıklarından

dolayı, __________ yönünden zengin yiyeceklerle beslenmeleri gerek ğini öğrenmiş r.
· Vücudunun hastalıklara karşı dirençli olmasını isteyen Merve, __________ yönünden zengin

besinlerle besleniyor.
· Sınıfça yap ğımız deneyde, besin içeriği __________ olan besinlerin, beyaz kağıda sürüldüğü

zaman, kağıdı şeﬀaf hale ge rdiğini öğrendik.
Yukarıdaki cümlelerin doğru olabilmesi için, boşluklara sırasıyla hangi besin içerikleri yazılmalıdır?

A) karbonhidrat - protein - yağ - vitamin
B) protein - vitamin - yağ - su
C) protein - karbonhidrat - vitamin - yağ
D) karbonhidrat - vitamin - mineral - yağ

4.

Sürtünme kuvve ,
duran cisimlerin
hareket etmesini
zorlaş rır.

Sürtünme kuvve ;
pürüzlü yüzeylerde az,
kaygan yüzeylerde
fazladır.
Ali

Kemal

Sürtünme kuvve ,
yüzeyin cinsine bağlı
olarak değişir.

Emel

Sürtünme kuvve nin
günlük haya mıza
hem olumlu
hem de olumsuz
etkileri vardır.

Simge

Ali, Kemal, Emel ve Simge sürtünme kuvve yle ilgili bildiklerini sınıf arkadaşlarıyla
paylaşmışlardır.
Hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlış r?
A) Ali
B) Kemal
C) Emel
D) Simge
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5.

Aşağıda özellikleri verilen vitamin çeşidi seçeneklerden hangisidir?
· Balık, yumurta, karaciğer, süt ve süt ürünlerinde bulunur.
· Kalsiyum ve fosforun emilmesini ve kemiklerde depolanmasını sağlar.
· Diş ve kemik gelişimi için gereklidir.

A) A vitamini
B) E vitamini
C) B vitamini
D) D vitamini

Ali

6.

Kaan

Cem

Bir tara a Ali ile Cem, diğer tara a Kaan, cisim itme oyunu oynamaktadırlar. Daha fazla itme kuvve
uygulayarak cismi hareket e ren taraf, oyunu kazanacak r. Ali ve Cem'in her biri 8 Newton
büyüklüğünde itme kuvve uygularken, Kaan ise 14 Newton büyüklüğünde itme kuvve
uygulamaktadır.
Bu durumda, oyunla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?
A) Oyunu Ali ve Cem kazanır.
B) Oyunu Kaan kazanır.
C) Taraflar zıt yönde eşit kuvvet uyguladıkları için, oyunda kazanan olmayacaktır.
D) Ali ve Cem'in uyguladığı toplam kuvvet, Kaan'ın uyguladığı kuvvetten 4 Newton daha fazladır.

7.

Vücu aki zararlı maddelerin ve sıvıların uzaklaş rılması için geliş rilen
yapay kan temizleme makinesine diyaliz makinesi denir.
Buna göre, diyaliz makinesine bağlanmak için hastaneye giden bir
hastanın sağlık problemi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Böbrek yetmezliği

Diyaliz Makinesi

B) Solunum yetmezliği
C) Gribal enfeksiyon
D) Kalp yetmezliği
29 OCAK 2022
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(1)
Yutaktan gelen yiyecekler, _______________
aracılığıyla midemize ulaşır. Bu bölümde
(2)
sindirim olayı gerçekleşmez. _______________
salgıladığı sıvıyla yiyecekleri bulamaç haline
(3)
ge ren, sindirim sisteminin en önemli organlarından biridir._______________
sindirimi
tamamlanan besinlerin, emiliminin yapıldığı ve kana karış ğı yerdir.
Yukarıdaki paragra a 1, 2 ve 3 şeklinde numaralandırılmış boşluklara sindirim sistemine ait
hangi organlar, sırasıyla yazılmalıdır?
A) Yutak
B) Ağız

Mide

Kalın Bağırsak

İnce Bağırsak

C) Yemek Borusu
D) Mide

Mide

Mide

İnce Bağırsak

Yemek Borusu

İnce Bağırsak

9.

I

İle ölçülür

KUVVET

Çeşididir

Sebep
olur

II

Ters yönündedir

III
Yukarıdaki kavram haritasına göre I, II ve III ile belir len kutucuklara yazılması gereken
ifadeler hangi seçenekte verilmiş r?

I

II

III

A) Sürtünme

Dinamometre

Newton

B) Dinamometre

Sürtünme

Hareket

C) Newton

Hareket

Sürtünme

D) Hareket

Sürtünme

Dinamometre
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10.

Dişlerimiz şekil, büyüklük ve görevlerine göre gruplara ayrılır.
Buna göre;
Besinlerin ezilerek öğütülmesini sağlayan,
8 tanesi alt çenede, 8 tanesi de üst çenede bulunan,
Yüzeyleri geniş ve girin li çıkın lı olan
diş grubu hangi seçenekte verilmiş r?
A) Kesici dişler
B) Köpek dişleri
C) Süt dişleri
D) Azı dişleri

11.

İçerisinde renklendirici,
tatlandırıcı ve koruyucu
madde bulunan besinleri
tercih ederim.

Bartu

Meyve ve
sebze alırken
taze olmalarına
dikkat ederim.

Oya

Paketlenmiş ve
şişelenmiş
ürünlerin
son kullanma
tarihlerine
dikkat ederim.

Berk

Taze ürünler yerine,
konserve ürünleri
tercih ederim.

Zeynep

Bartu, Oya, Berk ve Zeynep, alışveriş alışkanlıklarını yukarıdaki şekilde ifade etmişlerdir.
Buna göre hangileri, sağlıklı ürünleri tercih eden bilinçli tüke cilerdir?

A) Bartu - Berk
B) Oya - Zeynep
C) Zeynep - Bartu
D) Berk - Oya
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Havadaki sürtünme kuvve ne hava direnci denmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hava direncini ar rmak amacıyla yapılmış r?

A) Bisiklet sürücüsünün, sürüş esnasında öne doğru eğilmesi

B) Otomobil modellerinin, aerodinamik özellikler dikkate alınarak tasarlanması

C) Paraşütün yapısı

D) Uçakların uç kısmının sivri olması

13.

Her cismin
bir kütlesi vardır
ve bu kütle cismin
bulunduğu
ortama göre
değişmez.

Sürtünme
kuvve
her zaman
hareke n
ters
yönündedir.

Bir cismin
kütlesini
ölçmek için
dinamometre
kullanırız.

Ali

Sinem

Günlük yaşamda
kullandığımız ağırlık
kavramı aslında yerçekimi
kuvve dir. Uzayda
yerçekimi olmadığından,
orada araş rma yapan
astronotun da
ağırlığı yoktur.

Hasan Özlem

Ali, Sinem, Hasan ve Özlem, Fen ve Teknoloji dersinde öğrendikleri bazı bilgileri yukarıdaki gibi
ifade etmişlerdir.
Buna göre, hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlış r?

A) Ali
B) Sinem
C) Hasan
D) Özlem
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Her bir bölmesi 5 Newton büyüklüğündeki kuvvete denk gelen
yandaki dinamometre ile A cismi ölçülüyor.
Aynı dinamometre ile A cismine 15 Newton değerindeki B cismi de
eklenerek ölçüm yapılırsa, dinamometrenin görünümü seçeneklerde
verilenlerden hangisi olur?

A
A)

B)

A
B
C)

A
B
D)

A
B

A
B

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ
BİTMİŞTİR.
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Ülkemize iki günlük ziyaret için gelecek olan bir turist kafilesi, birinci gün Lefkoşa bölgesindeki,
ikinci gün ise Gazimağusa bölgesindeki tarihi ve turistik yerleri gezmek istiyor.
Buna göre, bu kafile için en uygun program aşağıdakilerden hangisidir?

A)

C)

2.

1. GÜN
Bellapais
Manas rı
Selimiye
Camii
Büyük Han

2. GÜN
Lala Mustafa
Paşa Camii

1. GÜN
Salamis
Harabeleri
Othello
Kalesi
Lala Mustafa
Paşa Camii

2. GÜN
Selimiye
Camii
Mevlevi
Tekkesi
Büyük Han

B)

Vuni Sarayı
St.Hillarion
Kalesi

D)

1. GÜN
Venedik
Sütunu
Derviş Paşa
Konağı
Büyük Han

2. GÜN
Lala Mustafa
Paşa Camii

1. GÜN
Lala Mustafa
Paşa Camii
Büyük
Hamam
Büyük Han

2. GÜN
Selimiye
Camii
Namık Kemal
Zindanı
Salamis
Harabeleri

Othello
Kalesi
Namık Kemal
Zindanı

Geçmişte yaşamış kişilerden bize kalan bütün eserler (Kaleler, yemekler, binalar, masallar,
bayramlar vb.) kültürel miras olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi, kültürel mirasın yaşa lmasına yönelik
bir etkinlik değildir?
A) Mert’in, panayırlarda halk dansları ekibiyle çiftetelli ve kartal oyununu oynaması.
B) Arda’nın, dedesinden bölgesine özgü mani ve türküleri öğrenmesi.
C) Sibel’in, ailesine ait düğün albümüne bakması.
D) Gülşah’ın, Lefkara işlemeyi öğrenmesi.

19

29 OCAK 2022

SOSYAL BİLGİLER TESTİ

2022 KGS-1
3.

Alaydan Malaydan, Beş Taş ve
Lingiri(Çelik Çomak) oyunları
günümüzde eskisi kadar
oynanmasa da geleneksel
çocuk oyunlarımızdandır.
Can

Aziz Nikolas Katedrali,
Osmanlı Devle tara ndan
camiye çevrilmiş ve
Selimiye Camii adını almış r.
Merve

Sele, sini, sesta
Serdarlı köyünün
en önemli
el sanatlarındandır.
Berke
Yukarıdaki Can, Merve ve Berke isimli öğrencilerden hangisinin ya da hangilerinin vermiş olduğu
bilgiler tam olarak doğrudur?
A) Can ve Merve
B) Can ve Berke
C) Yalnızca Merve
D) Yalnızca Berke

4.

Sosyal Bilgiler dersinde çocuk hakları konusunu öğrenen Hüseyin, oyun oynama, dinlenme ve
eğlenme hakkını kullandığını ifade ederek tüm ha a sonunu oyun oynayarak geçirmiş r. Pazartesi
günü ise okula ödevlerini tamamlamadan gitmiş r.
Buna göre, seçeneklerde verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Oyun oynamak Hüseyin'in hakkı olduğu için doğru bir davranış sergilemiştir.
B) Hafta sonu hiç oyun oynamadan sadece ödevlerini yapması gerekirdi.
C) Oyun oynamak Hüseyin'in hakkıdır. Ancak ödev yapmak gibi sorumluluklarını da yerine getirmelidir.
D) Hüseyin, hafta sonu boyunca oyun oynayarak sorumluluklarını yerine getirmiş oldu.
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Ali Bey, menüsünde sadece Kıbrıs kültürüne ait yemek ve tatlılar bulunan bir restoran açmak
istiyor.
Buna göre, aşağıdaki menülerden hangisi veya hangileri, yemek ve tatlı olarak doğru şekilde
sınıflandırılmış, tamamı Kıbrıs kültürüne ait yemek ve tatlılardan oluşmaktadır?
..

..

1

..

2

3

YEMEK

YEMEK

YEMEK

Şe ali Kebabı
Çiçek Dolması
Pirohu

Molohiya
Samsı
Enginar Dolması

Çiçek Dolması
Şe ali Kebabı
Lahmacun

TATLI

TATLI

TATLI

Ceviz Macunu
Gullirikya
Samsı

Pirohu
Gullirikya
Ceviz Macunu

Turunç Macunu
Baklava
Samsı

A) Menü 1
B) Menü 2
C) Menü 1 ve Menü 2
D) Menü 2 ve Menü 3

6.

Ali: “İsteklerimi ve düşüncelerimi özgürce ifade ederim.”
Cemal: “Ödevlerimi zamanında yaparım. Derslerime düzenli çalışırım.”
Mehmet: “Okulumu temiz tutarım. Yerlere kesinlikle çöp atmam.”
Baran: “Okuldan sonra arkadaşlarımla eğlenceli oyunlar oynarım.”
Yukarıdaki öğrencilerin kurdukları cümleleri hak ve sorumluluk olarak sınıﬂarsak hangi cevap
doğru olur?
Hak
A) Ali-Baran

Sorumluluk
Cemal-Mehmet

B) Ali-Mehmet

Cemal-Baran

C) Cemal-Mehmet

Ali-Baran

D) Baran-Cemal

Mehmet-Ali
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7.

Sevgili öğrenciler,
Bugün Kıbrıs Türkü'nün en önemli milli bayramlarından birini kutluyoruz. 15 Kasım, her yıl
olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif
Denktaş'ı, liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ü ve aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.
Okulumuzda düzenlenen törende, okul müdürümüz konuşmasına yukarıda verilen şekilde
başlamış r. Buna göre okulumuzda kutlanan bayram hangisidir?

A) Barış ve Özgürlük Bayramı
B) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
C) Zafer Bayramı
D) Cumhuriyet Bayramı

8.

Ailemin en büyük
çocuğuyum. Sını mda
kaptan, futbol takımında
ise kaleciyim.

Teneﬀüste okul
kütüphanesine gidip
istediğim kitabı
alıyorum.

Cem

Sude

Okula vak nde
gidiyorum.
Okul eşyalarımı
dikkatli kullanıyorum.

Sibel
Cem, Sude ve Sibel'in ifadelerini hak, rol ve sorumluluk olarak sınıﬂandırırsak hangisi doğru olur?

Cem

Sude

Sibel

A) Hak

Rol

Sorumluluk

B) Hak

Sorumluluk

Rol

C) Rol

Sorumluluk

Hak

D) Rol

Hak

Sorumluluk
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“9 yaşındayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye vatandaşıyım. Şubat ta linde
Türkiye'ye gideceğim. Yasalarımıza göre 11 yaşından küçük bireyler,
__________ alamazlar. Bu yüzden, yurt dışına çıkabilmek için __________
alacağım. Ta lden döndükten sonra da, mahallemizdeki oyun parkında
bulunan oyuncakların tamiri için belediyemize bir dilekçe yazmayı
düşünüyorum. Babam, bu düşüncemi memnuniyetle karşıladı ve benim
gibi toplumsal sorunlara duyarlı, hakkını aramak için herhangi bir kuruma
dilekçe yazan kişilere __________ dendiğini söyledi.”
Ha ce
Ha ce'nin düşüncelerini paylaş ğı paragra a, boş yerlere sırasıyla hangi kelimelerin ge rilmesi
uygun olur?

A) pasaport-kimlik kartı-vatandaş
B) kimlik kartı- pasaport-etkin vatandaş
C) doğum belgesi-pasaport-birey
D) kimlik kartı-doğum belgesi-yardımsever

10.

Bir bireyin, bulunduğu farklı gruplarda,
farklı rolleri olabileceğini gösteren
birer örnek veriniz.
Mustafa: "Grup çalışmalarında başarılı olmak için
işbirliği çok önemlidir."
Cemal: "Doğada piknik yapmak hakkımızdır. Doğayı
temiz tutmak ise sorumluluğumuzdur."
Ceren: "Evde iyi bir abla, sını a çalışkan bir öğrenciyim."
Selim: "Doktorun görevi hastalarını iyileş rmek r."
dediğine göre hangi öğrencinin cevabı, bir bireyin bulunduğu farklı gruplarda, farklı rolleri
olduğuna en iyi örnek r?
A) Mustafa
B) Cemal
C) Ceren
D) Selim

SOSYAL BİLGİLER TESTİ İLE BİRLİKTE
I. OTURUM BİTMİŞTİR.
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