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SALON BAŞKANI SINAVINIZ BAŞLAMIŞTIR UYARISINDA BULUNMADAN
SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

yazılmış ve kodlanmıştır.

yanıt olup diğerleri yanlıştır.
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A)   Gözlem

B)   Gözenek 

C)   Gözde 

D)   Gözcü

1. Seçeneklerde verilen sözcüklerden hangisi sözlükte en önce gelir?
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A)                                                                             B)    

C)                                                                            D)   

2. Terim Anlam, bir sözcüğün bilim, sanat, spor veya meslek dallarıyla ilgili anlamıdır. 

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisini ifade eden sözcük, terim anlamlı olarak 

kullanılamaz?

3. Sını�nda Amaç-Sonuç, Neden-Sonuç cümlelerini öğreten Eda Öğretmen, öğrencilerden aşağıdaki 
cümleleri  X  ile gösterilen yere uygun bir amaç,  Y  ile gösterilen yere ise uygun bir neden yazarak 
tamamlamalarını istemiş ve öğrencilerin dikka�ni ölçmek için bir cümlede bilerek hata yapmış�r.

Buna göre öğretmenin belir�ği şekilde tamamlanamayacak, hatalı cümle seçeneklerden 
hangisidir?   

A)   __________ için yola koyuldu. 

B)   __________ için karnı ağrıdı. 

C)  __________ için yatıp uyudu.  

D)   __________ için bisikletten düştü.

X

X

Y

Y

A)   Çiçek

B)   Rüzgar

C)   Kaya

D)   Umut

4. Sını�a öğretmenin verdiği sözcüğü inceleyen Leyla, sözcüğün özel isim olarak da kullanılan tekil 
somut bir cins isim olduğunu söyler ve öğretmeninden aferin alır. 

Buna göre Leyla'nın incelediği sözcük seçeneklerden hangisi ?olamaz
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5.

Buna göre seçeneklerden hangisinde doğru bir ile�şim örneği verilmiş�r?

Televizyon ya da telefona değil çocuğunuza bakın.

Çocuğun göz hizasına inmeye çalışın.

Anlayabileceği kısa ve net cümleler kurun.

Onu suçlamadan, korkutmadan ve tehdit etmeden konuşun.

Onu gerçekten dinleyin. Şe�atle ve anlayışla yaklaşın.

ÇOCUKLARLA İLETİŞİM KURARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

A)                                                                             B)    

C)                                                                            D)   

6. Seçeneklerden hangisi, hecelerine ayrılırken hata yapılmış�r?

A)   U-lu çı-nar u-lu çı-nar.

B)   Yük-sel-miş-sin gö-ğe ka-dar.

C)   Söy-le ba-na yaş-ın kaç-tır.

D)   De-dem mi sen mi ih-ti-yar.

7. Seçeneklerde karışık olarak verilen sözcüklerden anlamlı cümleler oluşturulduğunda hangi 
cümlede anlamı bozan, gereksiz bir sözcük olduğu görülür?

A)   kadarmış - boyu - bir - bu - koymuşlar - yüzden - parmak - adını “Parmak Kız” 

B)   geceleri - Parmak Kız - beşiğinde - gündüzleri masanın - oynuyormuş - uyuyor - ise - üzerinde

C)   yatarken - çirkin - Parmak Kız - beşiğinde - bir - kurbağa - girivermiş - pencereden - içeri 

D)   Parmak Kız'ın - uyuduğu - oturmuş - kaptığı - atlamış - bahçeye - beşiği - gibi - pencereden

A)  Arabada oyun oynamalı mıyız? 

B)   Arabada neden midemiz bulanır?

C)   Beynimiz şaşırınca ne yapmalıyız?

D)   Midemiz bulanınca ne yapmalıyız?

8. Beynimiz bazen neler olup bi�ğini anlayamaz. Gözlerimiz, kulaklarımız, tenimiz 

ve burnumuz etra�aki şeyleri hissederler ve etra�a neler olduğunu beynimize 

ile�rler. Bütün duyu organlarımız beynimize aynı mesajı yollarsa beyin her şeyin 

yolunda olduğunu düşünür. Ancak yolculuk sırasında pencereden dışarıyı 

göremezsek ya da oyun oynamaya dalarsak gözlerimiz hareketsiz olduğumuzu 

beynimize ile�r. O zaman da beynimiz iki farklı mesaj almış olur. Bu yüzden de ne 

yapacağını şaşırır. Beynimiz şaşırırsa midemiz bulanır veya başımız dönebilir. 

Unutmayalım beynimiz vücudumuzdaki diğer organları yöne�r.

Yukarıdaki paragraf, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?

A)   Ahşap işçileri

B)   Ahşabın tarihi 

C)   Ahşap kullanımı

D)   Ahşap ve ev yapımı

9.

Paragra�n konusu seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiş�r?

Ahşaba hayat verenler, o kocaman tomruklara nefes üfleyip ruh katanlar… Ahşap işçileri ya da 

diğer adıyla dülgerler, kocaman tomruklardan ellerinin hüneri ve alınlarının teriyle sıcak yuvalar 

kuran insanlar. Bina yapımında kullanılan ahşap her türlü ağaçtan sağlanabiliyor ama her ağacın 

farklı özellikleri olduğunu bir tek onlar biliyor.

A)   İstanbul'un, 1453'te fethedildiğini öğrendik. 

B)   Hukukun üstünlüğüne inanıyordu.

C)  Ali, bu maçta ilk beşte oynayacaktı. 

D)   Kızı, Meleğe bir buket çiçek almıştı.

10. Seçeneklerden hangisinin yazımında hata yapılmış�r?
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11. Le�oşa'da yaşamakta olan üç çocuk babası 

Ahmet Bey, çocuklarına hayvan sevgisi aşılamak 

ve sorumluluk kazandırmak için barınaktan bir 

köpek sahiplenmeye karar verir. 

A)  Golden: Koku alma duyusu gelişmiştir. Bataklıkta avlanabilir. Avı bulur ve getirir. İyi huylu 

      olduğu için insana eşlik eden köpek olarak da değerlidir. Aile hayatına uyum sağlar.   

B)   İtalyan Tazısı: Dayanıklı, yorulmak bilmez, her türlü araziye uygun bir köpektir. Bağımsız 

      olma eğilimindedir ve hayatının ilk aylarında av köpeği olarak eğitilmeye başlanmalıdır. 

C)   Labrador: Koku alma duyusu çok gelişmiştir. Sahibiyle uyum içinde  çalışmayı bilir. Bataklık ve 

      sulu arazilerde avı getirme konusunda mükemmeldir. Soylu, sağlıklı ve dayanıklıdır.

D)   Doberman: Keskin zekâsı ile hayvan severlerin ilgisini çeken ve korumacı yapısı ile ön plana 

      çıkan bir köpektir. Eğitimine bağlı olarak asi, hırçın ve saldırgan ya da iyi huylu köpek olabilir. 

Aşağıdaki bilgiler göz önüne alındığında 
Ahmet Bey, hangi köpeği seçecek�r?

12.

Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

A)  1 - 4 - 6 - 2 - 3 - 5 

B)   1 - 3 - 4 - 6 - 5 - 2

C)   1 - 3 - 6 - 4 - 2 - 5

D)   1 - 4 - 3 - 5 - 6 - 2   

1.   Bir gün bir adam kuyumcuya gi�. Al�n tartmak için kuyumcunun terazisini istedi. 

2.   Dökülen al�n tozlarını toz toprak ile birlikte süpüreceksin, sonra onları ayıklamak 

için gelip benden elek isteyeceksin. Ben işin sonunu gördüm.

3.    “Yürü git! Bende elek de yok süpürge de.” dedi kuyumcu. 

4.    “Sen sağır mısın be adam! Terazi is�yorum.” diye çıkış� adam.

5.    Al�nı tartarken yere dökeceksin, sonra da benden süpürge isteyeceksin. 

6.    “Sağır değilim” dedi kuyumcu. “Ama sen yaşlı bir adamsın. Elin �triyor.” 

A)   Hangi cümlede, birden fazla hal eki kullanılmıştır?

B)   Hangi cümlede, Büyük Ünlü Uyumunu bozan eklerden birini almış sözcük vardır?

C)   Hangi cümlede, tekil olmasına rağmen çoğul anlamda kullanılan bir sözcük vardır?

D)   Hangi cümlede, abartılı bir ifadeye yer verilmiştir? 

13.

Buna göre seçeneklerden hangisi, öğretmenin sorduğu sorulardan biri olamaz?

Ada, Berna ve Seçil, öğretmenin sorduğu soruları, doğru olarak yanıtlamışlardır.

14. Ayşe Öğretmen çocuklardan, bir deyim bulup anlamını öğrenerek buna uygun resim çizmelerini 

istemiş�r. 

Buna göre öğrencilerden hangisi “Kendisine daha önce duyulan sevgiyi ve ilgiyi kaybetmek.” 

anlamına gelen deyimi resimlemiş�r?

A)  Ali                                                                       B)  Sevda    

C)  Anıl                                                                    D)   Hilmi  

 2023 KGS-1

28 OCAK 202328 OCAK 2023

 2023 KGS-1

“Ali camdan 
bakıyor.” 

cümlesinde!

“Kitap en iyi 
dostumdur.” 
cümlesinde!

“Kitabımı okulda 
unu�um.” 

cümlesinde!

Ada
Berna

Seçil
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15. Aşağıda numaralanmış cümlelerdeki al� çizili sözcüklerin, ayraç içinde verilen sözcüklerle 
anlam ilişkileri tabloda işaretlenmiş�r?

A)  1  

B)   2

C)   3

D)   4 

16. Güneş Sistemi'nde Dünya'nın 8 değil 7 kardeşi kaldı. Çek Cumhuriye�'nde yapılan gökbilimciler 

kongresinde gezegen kavramı yeniden tanımlanmış�r. Yeni tanıma göre, gökbilimciler 

kongresinde alınan bir kararla, “kendine ait bir yörüngesi olmayan” Plüton gezegen 

statüsünden çıkarıldı. Uluslararası Astronomi Birliği, geçen ha�a Güneş Sistemi'ndeki gezegen 

sayısının 9'dan 12'ye çıkarılmasını önermiş�. Ancak son yapılan toplan�da bu önerinin 

reddedilmesinin yanında Plüton da gezegen statüsünü kaybe�. Plüton 1930'da keşfedilmiş ve 

Güneş Sistemi'nin 9. ve son gezegeni olarak kabul edilmiş�. Güneş Sistemi'nde 9 gezegen 

olduğunu yazan bütün kitapların da güncellenmesi gerekiyor.

Aşağıdaki ifadelerden metne göre doğru olanlar D, yanlış olanlar Y şeklinde değerlendirildiğinde  
doğru sıralama seçeneklerden hangisi olur?

1 -  P lüton artık gezegen olarak kabul edilmiyor. (  )

2 -  Gezegenlerin kendilerine ait yörüngeleri olması gerekmez. (  )

3 -   1930 yılından önce Plüton'un varlığı bilinmiyordu. (  )

4 -  Güneş sisteminde dokuz gezegen vardır. (  ) 

17. KEŞİF sözcüğünü oluşturan kutular, aşağıdakilerin 

hangisinde verilen ekle birleş�rilirse, okla gösterilen 

harfin a�lması gerekir? 

A)   1-D   2-Y    3-D   4-Y

B)   1-Y    2-Y    3-D   4-D

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

D)   1-D   2-Y    3-D   4-D

K E Ş İ F

A)   -de

B)   -den

C)   -imiz

D)   -dir

18. Çok çalışmasına rağmen Türkçe sınavında istediği başarıyı yakalayamayan Sema, durumundan 
yakınmaktadır. 

A)   Nasıl çalışmam gerektiğini bir türlü anlayamadım.

B)   İkinci bir sınav hakkımız olduğunu sanıyorum.

C)   Ne yazık ki amacıma ulaşamadım.

D)   Bir türlü istediğim notu alamıyorum.

Buna göre seçeneklerden hangisi, Sema'nın kurduğu bir yakınma cümlesi olamaz?

19.

Yukarıdaki cümlelerde “burun” sözcüğü hangi anlamda kullanılmamış�r?

A)   Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı.

B)   Bazı şeylerin ön ve sivri bölümü.

C)   Kibir, büyüklenme.

D)   Karanın, özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda, türlü biçimlerde denize uzanmış bölümü.

Duvara çarpan çocuğun burnu kırılmış�.

Ayakkabının burnunda irice bir delik vardı.

Karpaz Burnu'na doğru yolculuğa başlamış�k.

20.

Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak seçeneklerden hangisi söylenemez?

A)   Bir sözcükte kaynaştırma vardır.

B)   Bir dizede ulama yapılmıştır.

C)   Ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır.

D)   Bir sözcükte yumuşama gerçekleşmiştir.

Kaşların ok dedikçe

Kirpiğin çok dedikçe

Pek mi gönlün büyüdü

Sen gibi yok dedikçe

 2023 KGS-1

28 OCAK 202328 OCAK 2023

 2023 KGS-1

CÜMLE EŞ ZIT

1

2

3

4

Dolapta bayat bisküviler vardı. (Taze)

Türkçe sınavında çok kolay sorular vardı. (Zor)

Az konuşma çok çalışma zamanı gelmiş�r. (Vakit)

Piyano çalmada acemi ama sesi iyi. (Usta)

Buna göre kaç numaralı cümle yanlış işaretlenmiş�r?
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21.

8

Ne yelken kâr eder ne kürek ne is�m
Dayandım, aşk ile yürü�üm gemiyi
Aşk ile koskoca dağları düz e�m
Avladım sonunda o civan kekliği.
                                                  Cahit Sıtkı Tarancı

Şiirde aşağıdaki ses olaylarından hangisi ya da hangileri vardır?

A)   Ünlü düşmesi-ünsüz yumuşaması

B)   Ünsüz benzeşmesi-ünlü düşmesi

C)   Yalnızca ünsüz yumuşaması

D)   Ünsüz benzeşmesi- ünsüz yumuşaması 

22.

cümlesindeki boşluğa düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi ge�rilemez?

A)   bu yüzden

B)   fakat

C)   ama

D)   ne var ki

Genellikle yeni bir hikaye kitabı ile buluşunca bir seferde tamamını okuma yolunu 

seçerim ____________ bu kitapta bu mümkün olmadı.

23.

Anla�lan bir masalın cümleleri arasına başka masalların cümleleri karışmış.

A)   I - IV - V - VII 

B)   I - III - V - VI

C)   II - III - VI - VII 

D)   II - III - V - VI

 I.    Kurdun yaşadığı bölgenin yakınlarına bir keçi sürüsü gelmiş.

II.    Kurt, haya�nda hiç leylek görmemiş.

III.   Bir gün karşısına bu ince bacaklı, uzun ve kırmızı gagalı kuş çıkınca onunla alay etmeye başlamış.

IV.   Tavşan, bahçede giderek azalan sebzelerin bir kurt tara�ndan çalındığını öğrenmiş.

V.    Kardeşiyle bu hırsızlık için bir önlem almayı düşünmüş.

VI.   “Aman tanrım şu kuşa bakın! Kıpkırmızı gagası var!''demiş kurt.

VII.  Leylek, Kurdun bu sözlerine çok kırılmış.

Buna göre numaralanmış cümlelerin hangileri aynı masala ai�r?

24. Seçeneklerden hangisi, “Nerede?” sorusunu yanıtlar?

A)   Yıllar önce çok akıllı bir kız varmış.

B)   Derslerine düzenli olarak çalışırmış.

C)  Her sabah, odasında heyecanla hazırlanırmış.  

D)   Okula gidemeyecek olsa çok üzülürmüş.

25. Sını�a “kara” sözcüğünü cümle içinde kullanmaları istenen Can, Ece, Ayla ve Ege aşağıdaki 
cümleleri kurmuşlardır. 

A)  Can  

B)   Ece 

C)   Ayla 

D)   Ege  

Buna göre, öğrencilerden hangisi “kara” sözcüğünü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanmış�r?

26. Sını�aki öğrenciler -ler, -lar ekini, cümle içinde, farklı anlamlarda kullanmışlardır. Öğretmeni  
Ali'den eki abartma anlamında kullanmasını istediğine ve Ali doğru cevap verdiğine göre 
Ali'nin kurduğu cümle seçeneklerden hangisidir?

A)   Bu akşam Sevgilere gideceğiz.

B)   Bu sinemada çok güzel filmler oynar.

C)  Bu millet, daha pek çok Atatürk'ler yetiştirecektir. 

D)   O gün Amerikalardan bir mektup almıştı.

27. Seçeneklerden hangisi bir paragra�n giriş cümlesi olamaz?

A)   Büyüdüğü zaman ne olacağını çok merak eden bir çocuk varmış.

B)   Öğretmen bir gün sınıfta Atatürk'ü anlatmış.

C)   Onun ülkemizi düşmanlardan kurtardığını, cumhuriyeti kurduğunu söylemiş. 

D)   Bir çocuk öğretmenine, "Ben, Atatürk olmak istiyorum." demiş.

TÜRKÇE TESTİ BİTMİŞTİR.

 2023 KGS-1

28 OCAK 202328 OCAK 2023

 2023 KGS-1

Ali, kara kaplı 
bir de�er 
almış�.

Ece

Kara günlerde 
hep annesine 

sığındı.

Kara saçlı, 
kara gözlü, 

ince bir kızdı.

Ayla

Pencerede 
bir kara kedi 

vardı.

EgeCan
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1.

A)   2 - 3 - 1 - 4

B)   3 - 1 - 4 - 2

C)   1 - 4 - 2 - 3

D)   4 - 2 - 3 - 1

Aşağıda verilen kartların görünen yüzlerinde  A, B, D  ve  E  vitaminlerinin özellikleri, arka 
yüzlerinde ise vitaminlerin ismi yazılıdır. 

BADE, bu kartların arka yüzlerindeki harflerle kendi ismini yazabileceğini fark ediyor. 
Bunu yapabilmesi için kartların doğru sıralaması nasıl olmalıdır? 

Balık, karaciğer, 
yumurta, havuç ve 

yeşil sebzelerde 
bol miktarda 

bulunan vitamin 
çeşididir.

Eksikliğinde gece 
körlüğü gibi 

önemli bozukluklar 
ortaya çıkabilir.  

Büyümeye yardımcı 
vitamindir. 
Zey�nyağı, 

tahıllar, 
sebze, süt 

ve 
yumurtada 

bulunur. 

Sinir sistemi ve 
kasların gelişimi 
için önemlidir. 

Tahıllı yiyecekler, 
taze sebzeler, 

et, süt ve 
süt ürünlerinde 

bol miktarda
bulunur.

Diş ve kemik 

gelişimi için 

gereklidir. 

Kalsiyum ve 

fosforun 

emilmesini ve 

kemiklerde depo 

edilmesini sağlar.

1 2 3 4

Arzu: Akşam yemeğinde yediğim yoğurdun tadının farklı olduğunu hisse�m. Bu durumu 
           anneme söylediğim zaman, annem hemen yoğurt kabını alıp üzerini incelemeye başladı.

Buna göre Arzu'nun annesi, ilk olarak yoğurt kabının üzerindeki görsellerden hangisine bakmış�r?

2.

A)                                                                            B)   

C)                                                                            D)  

ÜRT : 10.01.23
SKT  : 17.01.23

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

3. Ali'nin okul çantası, sınıfa ge�rilen A ve B 
dinamometreleriyle görseldeki gibi ölçülüyor. 
10'ar bölmeden oluşan dinamometrelerin 
her ikisi de doğru ölçüm yaparak çantanın 
uyguladığı kuvve� 10 Newton olarak tespit 
ediyor. 

Buna göre, dinamometrelerin yap�ğı 
ölçümleri gözlemleyen öğrencilerden 
hangilerinin yorumları doğrudur? 

Dinamometrelerin 
içerisindeki yayların 

özellikleri birbirinden 
farklıdır.

B dinamometresi, 

A dinamometresine göre daha 

küçük kuvvetleri ölçebilir. Yani 

B dinamometresi daha hassas bir 

dinamometredir.

B dinamometresinin 
ölçebileceği tüm 

kuvvetleri, 
A dinamometresi de 

ölçebilir.

B dinamometresinin içerisinde, 

A dinamometresinin içerisindeki

yaydan daha kalın ve sert 

bir yay bulunmaktadır.

Pembe

Cem

Azra
Cemal

A)   Pembe - Cem

B)   Cem - Azra

C)   Azra - Cemal

D)   Pembe - Cemal

A Dinamometresi B Dinamometresi

10 N

10 N

4. Yeşim Öğretmen: Isı�cı üzerine koyduğum saf su, 10  C’dir. Şimdi bu suya ısı verip 
                               saf suyun kaynama noktasının 100  C  olduğunu size göstereceğim. 

Deneye başlamadan önce, bazı öğrenciler bu konuyla ilgili aşağıdaki ifadeleri kullanmışlardır. 
Buna göre, bu ifadelerden hangileri doğrudur?

A)   I  ve  II

B)   II  ve  III

C)   I  ve  III

D)   I, II  ve  III

 I)   Suyun kaynama noktasına daha kısa sürede ulaşması için su miktarını azaltabiliriz.

II)   Isı�cı sayısını ar�rırsak, suyun kaynama noktasına ulaşması daha kısa sürede olacak�r.

III)  Isı�cı sayısını ve  su miktarını değiş�rmek, suyun kaynama noktasını değiş�rmez.

 2023 KGS-1

28 OCAK 202328 OCAK 2023

 2023 KGS-1

o

o
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ÜRT : 10.01.23
SKT  : 17.01.23

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ
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5. Maddeleri, bazı özellikleri sayesinde birbirinden ayırabiliriz. Bu özelliklere maddenin ayırt edici 
özellikleri denir.

Buna göre görseldeki iki saf maddenin hangi özellikleri, bu maddelerin birbirlerinden farklı 
maddeler olduğunu kanıtlar? 

A)   Farklı sıcaklıkta olmaları.

B)   Hacimlerinin farklı olması.

C)   Donma ve kaynama noktalarının farklı olması.

D)   Aynı renkte olmaları.

Donma Noktası: -95  C
Kaynama Noktası: 56  C

o

o

o

20  C
300 ml

o15  C
150 ml

Donma Noktası: -114  C
Kaynama Noktası: 78  C

o

o

6.

Bu yapı ve organlardan hangilerinde sindirim olayı gerçekleşmez?

A)   Ağız - Yutak

B)   Yutak - Yemek borusu

C)   Yemek borusu - Mide

D)   Mide - İnce bağırsak

7.

Böbrekler, idrar borusu, idrar kesesi ve idrar kanalı, boşal�m sistemimizde görevli yapı ve 
organlardır. Bu yapı ve organların görevlerini araş�ran Senem, hangisinin görevinden 
bahsetmemiş�r?

A)   İdrar borusu

B)   İdrar kanalı

C)   İdrar kesesi

D)   Böbrekler

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

8. Cem'in akşam yemeğinde, bulgur pilavı, patates ve salata yediğini gören bir beslenme uzmanı, 

Cem’e seçeneklerden hangisini söyleyecek�r?

A)   Aferin Cem! Sağlıklı ve dengeli besleniyorsun.

B)   Yediğin besinlerin tümü protein içerikli besinlerdir.

C)   Tabağına patates yerine tavuk alırsan, dengeli beslenmiş olursun.

D)   Bu öğünde vitamin ve yağ içerikli besin bulunmuyor.

9.

A)   K  Cismi

B)   L  Cismi

C)   M  Cismi

D)   L  ve  M  Cisimleri

Aynı özelliklere sahip K, L ve M cisimleri, aynı zeminde, üzerlerine uygulanan kuvvetlerle 

hareket ediyor. Bu cisimlere aşağıda gösterilen ok yönünde 30 N büyüklüğünde ek bir kuvvet 

daha uygulanırsa, hangisi veya hangilerinin hareke� devam eder?

K L M
20 N
10 N 40 N 10 N 30 N

10. Ayşe, “Maddelerin Hal Değişimi” konusunu daha iyi anlamak için aşağıda verilen kavram haritasını 
oluşturmuştur. Fakat iki kelimeyi yerleş�rirken hata yap�ğını fark etmiş�r. Hatayı düzeltmek için, 
okların yönünü değiş�rmeden, hangi kelimeler kendi aralarında yer değiş�rmelidir?

Gaz Sıvı Ka�
Erime

Donma

Buharlaşma

Yoğuşma

Süblimleşme

Kırağılaşma

A)   Gaz ve Sıvı

B)   Erime ve Donma

C)   Süblimleşme ve Kırağılaşma

D)   Katı ve Gaz

30 N

 2023 KGS-1

28 OCAK 202328 OCAK 2023

 2023 KGS-1

- Böbreklerden gelen idrarın toplandığı yerdir.

- Kanı süzerek zararlı a�k maddelerden arındırır.

- Vücu�a biriken idrarın, vücut dışına a�lmasını sağlar.

Senem

Besinlerin vücudumuzda kullanılabilir hale gelmesi için meydana 
gelen faaliyetlerin tümüne sindirim denir. Ağız, yutak, yemek borusu, 
mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak, sindirim sistemimizde görevli 
yapı ve organlarımızdır. 
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11. Sürtünme kuvve�nin günlük haya�mıza, hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır. 
Yap�klarımızla bazen sürtünme kuvve�ni ar�rmayı, bazen de azaltmayı amaçlarız. 

Seçenekleri bu açıdan incelediğimizde, hangisinin uygulanma amacı diğerlerinden farklıdır?

A) Karda giden araçların lastiklerine 

     zincir takılması.                                                                                 

B) Kapı menteşelerinin yağlanması.

C) Ağır cisimlerin altına tekerlek konarak 

     taşınması.                                                                              

D) Gemilerin ön yüzünün “V” şeklinde 

     tasarlanması.

12. Berke'nin Deneyi

Deneyin Adı

Açıklama

Gazlarda Genleşme ve Büzülme

Eşit miktarda şişirdiğim iki balonun hacimlerini ölçtükten sonra, 

balonlardan birini buzdolabında, diğerini ise güneş al�nda bir 

süre bekle�m. Daha sonra hacimlerini tekrar ölçtüm. 

Deneyin 
sonucu

  I.   Buzdolabında bekle�ğim balonun hacminin ar�ğını, güneş al�nda bekle�ğim 

      balonun hacminin ise azaldığını gözlemledim. 

 II.   Buzdolabında bekle�ğim balonun içindeki gazın genleş�ğini, güneş al�nda bekle�ğim 

      balonun içindeki gazın ise büzüldüğünü gözlemledim.

III.   Güneş al�nda bekle�ğim balonun hacminin ar�ğını, buzdolabında bekle�ğim 

      balonun hacminin ise azaldığını gözlemledim.

IV.   Güneş al�nda bekle�ğim balonun içindeki gazın genleş�ğini, buzdolabında bekle�ğim 

      balonun içindeki gazın ise büzüldüğünü gözlemledim.

A)   I  ve  II 

B)   II  ve  III

C)   III  ve  IV

D)   I  ve  IV

Berke, yap�ğı deneyin sonucuna verilenlerden hangilerini yazmalıdır?

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

13. 1. ve 2. kapta eşit miktarda su bulunmaktadır. 1. kaptaki su 10 san�grat derece, 2. kaptaki su ise 
30 san�grat derece sıcaklığındadır. Her iki kaptaki su, ısıca yalı�lmış bir ortamda, içi boş olan 
3. kaba dökülüyor. Bir süre sonra, karışımın sıcaklığı termometre ile ölçülüyor. 

A)   Bu deney bizlere sıvı maddeler arasındaki ısı alışverişini göstermektedir.

B)   Karışımın sıcaklığı 40  C olacaktır.

C)   Sıcaklığı yüksek olan sıvıdan, sıcaklığı düşük olan sıvıya ısı akışı olacaktır.

D)   Sıcaklıkları farklı olan iki sıvı arasındaki ısı alışverişi, sıcaklıkları eşit olana 

      kadar devam edecektir.

14. Dinamometre, içerisindeki esnek ve sarmal yay sayesinde, kuvve�n 
büyüklüğünü ölçmeye yarar.

A)   A, B  ve  C

B)   B, C  ve  D

C)   C  ve  D

D)   A  ve  D 

Buna göre, seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlış�r?

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ 

BİTMİŞTİR.

o10  C
100 ml

o30  C
100 ml

200 ml

1. Kap 2. Kap 3. Kap

Buna göre Kamil Öğretmen, bu dinamometreyle, hangi seçenekteki cisimleri 

birleş�rerek tek seferde ölçebilir? 

Kamil Öğretmen'in sınıfa ge�rdiği dinamometre 10 bölmeden oluşmaktadır. 
Her bölmesi, 5 Newton büyüklüğünde kuvve� ölçmektedir.

5 N 10 N 30 N 50 N

A cismi B cismi C cismi D cismi

Dinamometre

 2023 KGS-1

28 OCAK 202328 OCAK 2023

 2023 KGS-1

o



15

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

14

11. Sürtünme kuvve�nin günlük haya�mıza, hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır. 
Yap�klarımızla bazen sürtünme kuvve�ni ar�rmayı, bazen de azaltmayı amaçlarız. 

Seçenekleri bu açıdan incelediğimizde, hangisinin uygulanma amacı diğerlerinden farklıdır?

A) Karda giden araçların lastiklerine 

     zincir takılması.                                                                                 

B) Kapı menteşelerinin yağlanması.

C) Ağır cisimlerin altına tekerlek konarak 

     taşınması.                                                                              

D) Gemilerin ön yüzünün “V” şeklinde 

     tasarlanması.

12. Berke'nin Deneyi

Deneyin Adı

Açıklama

Gazlarda Genleşme ve Büzülme

Eşit miktarda şişirdiğim iki balonun hacimlerini ölçtükten sonra, 

balonlardan birini buzdolabında, diğerini ise güneş al�nda bir 

süre bekle�m. Daha sonra hacimlerini tekrar ölçtüm. 

Deneyin 
sonucu

  I.   Buzdolabında bekle�ğim balonun hacminin ar�ğını, güneş al�nda bekle�ğim 

      balonun hacminin ise azaldığını gözlemledim. 

 II.   Buzdolabında bekle�ğim balonun içindeki gazın genleş�ğini, güneş al�nda bekle�ğim 

      balonun içindeki gazın ise büzüldüğünü gözlemledim.

III.   Güneş al�nda bekle�ğim balonun hacminin ar�ğını, buzdolabında bekle�ğim 

      balonun hacminin ise azaldığını gözlemledim.

IV.   Güneş al�nda bekle�ğim balonun içindeki gazın genleş�ğini, buzdolabında bekle�ğim 

      balonun içindeki gazın ise büzüldüğünü gözlemledim.

A)   I  ve  II 

B)   II  ve  III

C)   III  ve  IV

D)   I  ve  IV

Berke, yap�ğı deneyin sonucuna verilenlerden hangilerini yazmalıdır?

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

13. 1. ve 2. kapta eşit miktarda su bulunmaktadır. 1. kaptaki su 10 san�grat derece, 2. kaptaki su ise 
30 san�grat derece sıcaklığındadır. Her iki kaptaki su, ısıca yalı�lmış bir ortamda, içi boş olan 
3. kaba dökülüyor. Bir süre sonra, karışımın sıcaklığı termometre ile ölçülüyor. 

A)   Bu deney bizlere sıvı maddeler arasındaki ısı alışverişini göstermektedir.

B)   Karışımın sıcaklığı 40  C olacaktır.

C)   Sıcaklığı yüksek olan sıvıdan, sıcaklığı düşük olan sıvıya ısı akışı olacaktır.

D)   Sıcaklıkları farklı olan iki sıvı arasındaki ısı alışverişi, sıcaklıkları eşit olana 

      kadar devam edecektir.

14. Dinamometre, içerisindeki esnek ve sarmal yay sayesinde, kuvve�n 
büyüklüğünü ölçmeye yarar.

A)   A, B  ve  C

B)   B, C  ve  D

C)   C  ve  D

D)   A  ve  D 

Buna göre, seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlış�r?

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ 

BİTMİŞTİR.

o10  C
100 ml

o30  C
100 ml

200 ml

1. Kap 2. Kap 3. Kap

Buna göre Kamil Öğretmen, bu dinamometreyle, hangi seçenekteki cisimleri 

birleş�rerek tek seferde ölçebilir? 

Kamil Öğretmen'in sınıfa ge�rdiği dinamometre 10 bölmeden oluşmaktadır. 
Her bölmesi, 5 Newton büyüklüğünde kuvve� ölçmektedir.

5 N 10 N 30 N 50 N

A cismi B cismi C cismi D cismi

Dinamometre

 2023 KGS-1

28 OCAK 202328 OCAK 2023

 2023 KGS-1

o



17

SOSYAL BİLGİLER TESTİ 

A)   Girne

B)   Mağusa

C)  Lefkoşa 

D)   Lefke

1.

Buna göre, ziyaret edilmesi planlanan ilçe seçeneklerde 
verilenlerden hangisi olabilir?

Sevgili çocuklar,
Ha�rlayacağınız gibi, geçmiş yıllarda 

Othello Kalesi, Girne Kapısı ve Vuni Sarayı'nı 
ziyaret etmiş�k.  

Bu yıl, okul gezimizde 
daha önce hiç ziyaret etmediğimiz bir ilçeye gideceğiz. 

Ali Öğretmen

A)   Derviş Paşa Konağı - Pirohu

B)   Girne Kapısı - Gullurikya

C)   Büyük Han - Samsı

D)   Mevlevi Tekkesi - Ceviz Macunu

2.

Çakır ailesinin ziyaret ettiği yer ve burada yediği tatlı, aşağıdakilerden hangisidir?

Kıbrıs ziyare�miz sırasında Le�oşa'da bulunan, Osmanlı 

dönemine ait, kare şeklindeki iki katlı bir yapıyı ziyaret e�k. 

Osmanlı döneminde, bu binanın alt ka�ndaki odaların �caret 

amaçlı, üst ka�ndaki odaların ise otel olarak kullanıldığını 

öğrendik. Günümüzde bu tarihi yapı, Kıbrıs'a özgü el sanatlarının 

sa�şının yapıldığı dükkanlara ev sahipliği yaparken, turistlerin de 

yoğun ilgisini çekmektedir. Burada yediğimiz bir tatlıyı çok 

beğendik. Bu tatlının tarçın ve bademle yapılan Kıbrıs kültürüne ait 

bir tatlı olduğunu öğrendik.Çakır Ailesi

16
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A)   Kartal Oyunu

B)   Bardak Oyunu

C)   Çiftetelli

D)   Alaydan Malaydan

3. Her toplumun kendine özgü çocuk oyunları vardır. Bu oyunlar, günümüzde eskisi kadar 
oynanmasa da, kültürümüze ait çocuk oyunlarının neler olduğunu ve nasıl oynandığını 
bilmeliyiz.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, kültürümüze ait çocuk oyunlarından biridir?

A)   Eskiden bayramlar, akrabaların birbirlerine attıkları kısa mesajlarla kutlanırdı.

B)   Bayramlarda tatile gitmek kültürümüze ait bir özelliktir.

C)   Bayramlar, aile bireylerinin bir araya geldikleri, hoş sohbet ettikleri, küskünlerin 

      barıştığı günler olarak değerlendirilmelidir.

D)   Günümüzde insanlar bayramları tatile giderek daha iyi değerlendirebiliyor.

4. Bu bayram, ziyaretlerine gi�ğimiz akrabalarımızın birçoğunu evde bulamadık. Daha sonra, 
bayram ta�lini �rsat bilerek, yurt dışına ta�le gi�klerini öğrendik. Bunun üzerine babam 
“Nerede o eski bayramlar!” şeklinde sitem dolu bir ifade kullandı. Bu bayram, akrabalarımızın 
birçoğu ile görüşemediğimiz bir bayram oldu. 

Seçeneklerde verilenlerden hangisi Cemal’in babasının, özlem duyduğu bayramlaşma 
kültürünü anla�r?

A)   Polis Genel Müdürlüğü

B)   Karayolları Dairesi

C)  Milli Eğitim Bakanlığı 

D)   Trafik Kazalarını Önleme ve Yardımlaşma Derneği

5.

Düzenlenen farkındalık yürüyüşünde, yukarıdaki sloganları kullanan sivil toplum kuruluşu 
seçeneklerden hangisi olabilir?

.

EMNİYET KEMERİ 

SİZİ HAYATA BAĞLAR

SÜRAT 

FELAKETTİR

Cemal: 
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Ali Öğretmen
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B)   Girne Kapısı - Gullurikya

C)   Büyük Han - Samsı

D)   Mevlevi Tekkesi - Ceviz Macunu
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D)   Trafik Kazalarını Önleme ve Yardımlaşma Derneği
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A)   I - III

B)   III - IV

C)   II - IV

D)   I - II

6.   I.   Resmi bir kurumda çalışanlar, sivil toplum kuruluşlarında görev yapamazlar.

 II.   Sivil toplum kuruluşlarında çalışmak için gönüllü olmak gerekir.

III.  Sivil toplum kuruluşlarında çalışan kişilere kamu görevlisi denir.

IV.  Hem resmi kurumlar hem de sivil toplum kuruluşları toplumun ih�yaçlarını 

       karşılamak için kurulmuştur.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlış�r?

A)   Her çocuk, isteklerini ve düşüncelerini özgürce açıklama hakkına sahiptir.

B)   Her çocuk; doğuştan itibaren bir isim alma, vatandaşlık edinme hakkına sahiptir.

C)   Çocuklar, sadece vatandaşı oldukları ülkede sağlık, bakım ve eğitim imkanlarından 

      yararlanma hakkına sahiptirler.

D)   Her çocuk, dinlenme ve oyun oynama hakkına sahiptir.

7.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Deniz'in okumuş olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 
maddelerinden biri olamaz?

Okulumuzda Dünya Çocuk Hakları Günü 
dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Eve 
gi�ğim zaman çocuk haklarının neler 

olduğunu merak edip bir araş�rma yap�m. 
Araş�rmam sırasında Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu tara�ndan hazırlanan ve 
birçok ülkenin imzaladığı Çocuk Hakları 

Sözleşmesi'ni bulup okudum.
Deniz

8. Selin: Annemin çalış�ğı kurumun görevi; bireylerin, belirli sebeplerle yaşadıkları eşitsizlik ve 
           yoksulluğun  giderilmesine yardımcı olmak, karşılaş�kları sosyal ve psikolojik sorunları 
           çözümleyerek onları topluma kazandırmak�r. Bunun yanında bakıma muhtaç yaşlıların 
           bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak ve ailesi tara�ndan hakları verilmeyen, is�smar 
           edilen çocukların haklarını korumak da bu kurumun görevlerindendir. 

Buna göre Selin'in annesinin çalış�ğı kurum, aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Kaymakamlık

B)   Sosyal Hizmetler Dairesi

C)   UNESCO

D)   Sivil Savunma Teşkilatı

SOSYAL BİLGİLER TESTİ 

SOSYAL BİLGİLER TESTİ İLE BİRLİKTE
I. OTURUM BİTMİŞTİR.

A)   Lazanya 

B)   Lefkara işi

C)  Bindallı  

D)   Dillirga türküsü

9. Ali, öğretmeninin verdiği ödevi yapmak için 
bilgisayarında arama motoruna, “Kıbrıs kültür 
ögeleri” yazarak arama yapmış�r. 

Buna göre Ali, yap�ğı arama sonucunda, 
seçeneklerden hangisine ulaşamaz?

Kıbrıs Kültür Ögeler�

A)   Farklı gruplardaki rollerim

B)   Mesleki sorumluluklarım

C)   Etkin vatandaşlık

D)   Vatandaşlık görevlerim

10.

Polis, öğretmen ve taksi şoförünün söylediklerini, hangi seçenek en doğru şekilde ifade eder?

Her sabah saat 07.30'da 
okul önünde olmalıyım. 

Trafiği kontrol ederek 
öğrencilerin güvenli şekilde 
karşıdan karşıya geçmelerini 

sağlıyorum.

Polis

Yolcularımı 
gidecekleri yere 

zamanında ve güvenli 
şekilde ulaş�rmalıyım.

Taksi
Şoförü

Öğrencilerimi eğiterek 
onlara, ih�yaç duydukları 

becerileri kazandırmalıyım.

Öğretmen
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