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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. OTURUM SORU KÝTAPÇIÐI

GENEL AÇIKLAMA

1.

2.

Bu kitapçýk, Türkçe, Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler testlerini içermektedir. Kitapçýk, 20 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 ile 10 Sosyal Bilgiler sorusundan oluþmaktadýr. 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.    Alfabemizin  8. –  19. – 14. sýrasýndaki harflerle oluþan  sözcük hangisidir?

Soru 2.    Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde zýt anlamlý sözcükler birlikte kullanýlmýþtýr?

A)  

B)  Bu þiirin ilk dizesi on, ikinci mýsrasý on bir hece ile yazýlmýþtýr.

C)  Otobüsümüz dar bir sokaktan geçip geniþ bir caddeye çýktý.

D)  Ben onu telefonla iki defa aradým ama o beni hiç aramadý.

Üzerimdeki lekeli gömleði çýkarýp temiz bir gömlek giydim.

Soru 3.

A)  

B)  3

C)  2

D)  1

4

Yukarýdaki cümlelerde “daire” sözcüðü kaç deðiþik anlamda kullanýlmýþtýr?

A)  

B)  gök

C)  fon

D)  göl

hür

I.    Yeni aldýðýmýz dairede benim de bir çalýþma odam olacak.

II.   Nüfus Kayýt Dairesine baþvurup kimlik kartý çýkaracaðým.

III.  Geometri dersinde pergelle çizdiðimiz daireleri boyadýk.

IV.  Babamýn daire arkadaþý, boþ zamanlarýnda, doða fotoðraflarý çekiyor.
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Soru 5.    

“Hayalden Gerçeðe” baþlýklý bu parçanýn ana düþüncesi aþaðýdakilerden 
hangisidir?

A)  

B)  Teknolojik araç ve gereçler insanoðlunun hayallerinin ürünüdür.

C)  Hayallerin gerçekleþmesinde teknoloji de etkilidir.

D)  Hayaller, çaba harcanýrsa, gerçeðe dönüþtürülebilir.

Büyük hayalleri olan insanlar arasýnda Türkler de vardýr.

HAYALDEN GERÇEÐE

     Dünyadaki büyük buluþlar, zaferler, kahramanlýklar hayal gücümüzün eseridir. 

Fatih (II.Mehmet) gemileri karadan yürüterek Ýstanbul'u aldýðýnda günümüzdeki 

gibi rahat bir ulaþým aðý bulunmuyordu. Jules Verne (Jul Vern) “Ay'a Yolculuk”u 

yazdýðýnda henüz Ay'a giden yoktu. “Cennetin Pýnarlarý”, yýldýzlara asansörle 

gidebileceðimizi müjdelediðinde teknoloji bu kadar ilerlememiþti.

     Ýnsanoðlu gerçekte sahip olamadýklarýna hayallerinde eriþiyordu. Alaaddin 

masalda uçan halýsýyla istediði yere gidebiliyordu. Kanatsýz insan da düþlerle 

uçuyordu. Önce hayal vardý.

     Bugün bizi dünyanýn her yerine götüren uçaklarýmýz, helikopterlerimiz, göklerde 

süzülen balonlarýmýz var. Hâlâ kanatlarýmýz yok ama kanatlarýn iþini yapan araçlar 

üretebiliyoruz. Ay'a gidildi. Diðer gezegenlere yolculuk hazýrlýklarý baþladý. Hayallerin 

günün birinde gerçek olabileceðini biliyoruz.

      Ýnsan âlemde hayal ettiði müddetçe yaþar, demiþ þair. Demek ki insanýn hep 

gerçekçi olduðu bir yaþamý yaþamdan saymamýþ. Ayaðý yere basan iþler yapmak 

gerçek hayata uygun olsa da ruhumuz yaramaz bir çocuk. Bize verilenle yetinmiyor. 

Ama bu yaramaz çocuðun, bir hayalin çaba harcamadan gerçek olamayacaðýný da 

bilmesi gerekiyor.

“Alageyik” isimli tekerlemenin giriþ mýsralarý olan bu dörtlükte aþaðýdakilerden 

hangisi yoktur?

Soru 4.

A)  

B)  Sertleþme (Benzeþme)

C)  Ünsüz Düþmesi

D)  Ulama

Kaynaþma (Kaynaþtýrma)

Çocuktum, ufacýktým.

Top oynadým, acýktým.

Buldum yerde bir erik,

Kaptý bir alageyik …
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Soru 6.   

Soru 7.   

A)  

B)  Çiçeklerinin rengi

C)  Koku yayan kýsýmlarý

D)  

Çiçeklenme zamanlarý

Aþaðýdakilerden hangisi bu iki çiçeðin ortak yönlerinden biridir?

26 OCAK 2019

Yetiþtikleri bölge

Kýbrýs bir ada mýdýr

Cennetten parça mýdýr          

Kýbrýs'ýn güzel kýzý              

Yanaklarý kýrmýzý                 

Akdeniz'in yýldýzý                

Ah Kýbrýs'ým Kýbrýs'ým

KIBRIS'IM

Kamran Aziz

Bu þarkýnýn sözlerinde, aþaðýdakilerden hangisinin örneði yoktur?

A)  

B)  Soyut isim

C)  Topluluk ismi

D)  

Özel isim 

Çoðul isim 

Güzelliðin, masumiyetin ve saflýðýn 
simgesi olarak kabul edilen yasemin 
çiçeðinin, güzel, hoþa giden, benzersiz bir 
kokusu vardýr. Akdeniz  iklimini sever. 
Kýbrýs'ta beyaz renkli olan türü oldukça 
yaygýndýr. Aðustos ve eylül aylarýnda açtýðý 
bembeyaz çiçeklerinden yayýlan mis gibi 
yasemin kokusuyla çiçekler arasýnda 
ayrýcalýklý bir yere sahiptir.

Kýbrýs yaz akþamlarýnýn en güzel 
kokularýndan biri olan yasemin çiçekleri, 
eskiden hurma dallarýna dizilir veya ipliklere 
geçirilip kolye, bilezik þeklinde halkýn 
buluþma mekaný olan sinema önlerinde 
satýlýrdý. O yýllarda yasemin, genç aþýklarýn 
birbirlerine verdikleri en anlamlý hediyeydi.
        Güzel kokusu yanýnda yasemin çayýnýn 
göðsü rahatlatýcý, ferahlatýcý ve sinirleri 
yatýþtýrýcý bir yönü de bulunmaktadýr.

YASEMÝN GÜL DAMLASI

Yapraklarý güzel kokulu bir bitkidir.  

Gül, amber ve limon kokularýnýn karýþýmý 

gibi kokar . Ýlkbaharda soluk pembe çiçekler 

açar ama çiçeðinden öte yapraklarýnýn güzel 

kokusu için yetiþtirilir. Özellikle Akdeniz 

bölgesinde ve Kýbrýs'ta yetiþtirilir . Kýbrýs'ta 

bilinen, tanýnan bir çiçektir. Evlerde, 

genellikle saksýlar içerisinde üretilir. 

Yapraklarý, hoþ kokusu nedeniyle, reçellerde 

ve sütlü tatlýlarda vanilya yerine aroma 

olarak kullanýlýr. Alýç macununun da 

vazgeçilmez aromasýdýr.
Gül damlasý, yetiþtirilmesi kolay olan 

bir bitkidir. Dallarýndan koparýlýp saksýlara 
aktarýlarak kolaylýkla yeni fidanlar üretilebilir. 
Hastalýklara karþý da birçok çiçekten daha 
dayanýklýdýr.
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Yandaki kelime veya kelime gruplarýndan 

anlamlý bir cümle oluþturulduðunda doðru 

sýralama aþaðýdakilerden hangisi olur?

Soru 8.   

TÜRKÇE TESTÝ 2019 KGS-1
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1.  ne ise

2.  odur

3.  heykeltraþ

4.  öðretmen

5.  de

6.  öðrenciye

7.  mermere
A)  

B)  3 – 7 – 1 – 4 – 5 – 6 – 2

C)  6 – 4 – 1 – 3 – 5 – 7 – 2 

D)  7 – 6 – 1 – 3 – 4 – 5 – 2 

4 – 7 – 1 – 3 – 5 – 6 – 2 

Soru 9. Aþaðýda verilen farklý düþünürlere ait özdeyiþlerden (vecizelerden), hangisi 

eðitimle ilgilidir?

A)  “Yurtta barýþ, dünyada barýþ.” (Mustafa Kemal Atatürk)

B)  “Baþkalarýnýn hürriyetini tanýmayanlar hürriyete layýk deðildir.” (Abraham Lincoln)

C)  “Bir ülkenin geleceði o ülke insanlarýnýn göreceði terbiyeye baðlýdýr.” (Albert Einstein)

D)  “Aile hayatýnýn güzelliði gibi hiçbir þey yoktur.” (Oscar Wilde)

Soru 10.

Þiirde, aþaðýdaki yorumlardan hangisine yer verilmemiþtir?

A)  

B)  Kýþ mevsiminde yaðan karla doða beyaza bürünür.

C)  Ýnsanlar kardan adam yaparak karýn keyfini çýkarýr.

D)  Karlý günlerde kar topu oynamak keyifli ve eðlencelidir.

Buz üzerinde korkmadan kaymak cesaret gerektirir.

Bembeyaz oldu ortalýk

Kýþýn da baþka tadý var

Hava bir parça karanlýk

Her yanda buz tutmuþ sular

Vasfi Mahir KOCATÜRK

Gel biz de þöyle kocaman
Bir kardan adam yapalým
Eðer düþmekten korkmazsan
Buzun üstünde kayalým.

K  ÞI
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Soru 11.  

Yukarýda numaralandýrýlmýþ olarak verilen cümlelerden hangi ikisi yakýn 
anlamlý cümlelerdir?

TÜRKÇE TESTÝ  2019 KGS-1

A)  

B)  I. – III.

C)  II. – III. 

D)  III. – IV.

I. – II.

Yukarýda numaralandýrýlmýþ olarak verilen cümleler  anlamlý bir paragraf 
oluþturacak þekilde sýralanýrsa bu sýralama nasýl olur?

Soru 12.  

A)  

B)  3 – 5 – 4 – 6 – 1 – 7 – 2 

C)  2 – 4 – 1 – 6 – 7 – 3 – 5 

D)  3 – 6 – 7 – 2 – 5 – 1 – 4 

4 – 5 – 1 – 3 – 6 – 7 – 2

26 OCAK 2019

I.    Aþý, vücudu hastalýklara karþý korumak için alýnan bir önlemdir.

II.   Vücudun hastalýklara karþý direncini artýrmak için aþý yapýlýr.

III.  Aþý, zayýflatýlmýþ hastalýk mikroplarýnýn vücuda verilmesidir.

IV.  Daha verimli ve kaliteli ürün almak için fidanlara aþý yapýlýr. 

1.  Etrafýný toprakla doldurup, bastým.

2.  Artýk benim de ormanda bir fidaným var.

3.  Aðaç Bayramý'nda ormana, fidan dikmeye gitmiþtik.

4.  Bize verilen fidanlarýn poþetlerini, gösterildiði gibi, çýkardýk.

5.  Orada, önceden hazýrlanmýþ çukurlardan birer tane sahiplendik.

6.  Ben, önce fidanýmý çukuruna koydum.

7.  Çevresine  güzel bir su çanaðý yaptým, can suyu verdim.

Soru 13. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde hal eki almýþ sözcük yoktur?

A)  Hasta olduðum için yedi gün süreyle antibiyotik aldým.

B)  Obeziteye karþý çocuklar doðru beslenmelidir.

C)  Ýþ makineleri, sokakta büyük bir gürültü ile çalýþýyordu.

D)  Isýnmak için aðaçlarý kesmek, yurdun süsünü ve gücünü tüketmektir.
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Soru 14.  

Soru 15.  

Bu parça iki paragrafa ayrýlmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle baþlar?

A)   

B)   

C)   

D)   

TÜRKÇE TESTÝ 2019 KGS-1

Kalp, vücudumuzdaki bir ömür boyu bize hizmet eden en fedakar organlarýmýzdandýr. 

Aðýrlýðý yine yaklaþýk olarak erkeklerde 300 gram, bayanlarda ise 250 gramdýr. 

Büyüklüðü yaklaþýk bir yumruk kadardýr.

O, gündüz dakikada yaklaþýk 70 defa atarken, gece biz uyurken dakikada yaklaþýk 

55 defa atar. 
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 Göle su gelene kadar, kurbaðanýn gözü patlar.

A)   

B)   

C)   

D)   

Okul otobüsü geç kalýnca ilk derse yetiþemedim.

Soðuk günlerde giymem için annem bana yün kazak ördü.

Bahçývan, erik aðacýnýn kuru dallarýný budadý.

Aylin'in annesi bir yardým derneðinde gönüllü olarak çalýþýyor.

Soru 16.  

Bu cümlede aþaðýdaki ses olaylarýndan hangisi yoktur?

“Paketin üzerindeki küçücük yazýlarla yazýlmýþ kullanma talimatýný okuyabilmek için 

eðilmekten boynum aðrýdý, gözlerim karardý.”

A)   

B)   

C)   

D)   

Ünlü düþmesi (Hece düþmesi)

Ünsüz düþmesi

Ünsüz yumuþamasý (Yumuþama)

Kaynaþma (Kaynaþtýrma)

      Kalbimiz, göðüs boþluðunda, iki akciðer arasýnda ve göðüs kemiðinin hemen 

altýnda  bulunur. Büyüklüðü yaklaþýk bir yumruk kadardýr. Aðýrlýðý yine yaklaþýk 

olarak erkeklerde 300 gram, kadýnlarda ise 250 gramdýr. Kalp, vücudumuzdaki 

bir ömür boyu bize hizmet eden en fedakar organlarýmýzdandýr. Mükemmel bir 

motor gibi çalýþýr. O, gündüz dakikada yaklaþýk 70 defa atarken, gece biz uyurken 

dakikada yaklaþýk 55 defa atar.

Bu atasözündeki tamlamanýn benzeri, aþaðýdakilerden hangisinde vardýr?
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Soru 17.  

A)  

B)  Çöllerde gece ve gündüz arasýnda sýcaklýk farký olduðundan

C)  Çöllerin çok sayýda bitki ve hayvanýn yaþam alaný olduðundan 

D)  Çöllerde susuzluðun ve yüksek sýcaklýðýn hakim olduðundan  

Çöllerin çok büyük, uçsuz bucaksýz kumluklar olduðundan

Soru 18.  

A)  

B)  2

C)  3

D)  4

1

Bu paragrafta çöllerle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisinden söz edilmemiþtir?

TÜRKÇE TESTÝ

     Masmavi bir gökyüzünün altýnda, her yönde sonsuza  doðru uzayýp giden 

düzlükler… Çöl denilince hayalimizde bir damla suyun dahi bulunmadýðý ve 

canlýlara yaþama imkaný tanýmayan yüksek sýcaklýk ve uçsuz bucaksýz kumlarla 

kaplý bir boþluk belirir. Çöllerin birçoðu, sadece iki yapraktan oluþan ve binlerce 

yýl yaþayan bitkilerden küçük böceklere, kumun içinde yüzer gibi yürüyen 

kertenkelelerden büyük memelilere kadar sayýsýz hayvaný ve bitkiyi barýndýrýr. 

Bu paragrafta isim tamlama çeþitlerinden kaç tanesi kullanýlmýþtýr?  

 2019 KGS-1
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     Gölgesinde cam bilyelerimizle oynadýðýmýz çam aðacýnýn dallarý, fýrtýnanýn 

etkisiyle, elektrik tellerine çarpýyor, tellerden etrafa kývýlcýmlar saçýlýyordu. Haberi 

alýp olay yerine gelen Elektrik Kurumu iþçileri, aðaca çýkýp tehlike yaratan dallarý 

kestiler. Böylece olasý büyük bir tehlike önlenmiþ oldu.

''Güneþten rengi solan perdeleri yenileriyle deðiþtirdik.'' cümlesinde altý çizili 

sözcükte  ses olayýnýn benzeri aþaðýdakilerin hangisinde vardýr?görülen

Soru 19.   

A)  

B)  Göleti seyretmek için seyir yerinde bir süre durduk.

C)  Bizim sokaðýn az ilerisinde teyzemler oturur.

D)  Fýrýndan yeni çýkan sýcacýk ekmekten bir parça koparýp yedim.

Geç saatlere kadar sokakta oyun oynadýk.
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Soru 20.

TÜRKÇE TESTÝ

A)  

B)  Traktör 

C)  Kamyon 

D)  Motosiklet

Araba

Soru 22. Yanda numaralanmýþ olarak verilen

deyimlerden hangi ikisi yakýn anlamlýdýr?

A)  

B)  I – III

C)  I – IV

D)  III – IV

II – III

26 OCAK 2019
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Ülkemizde bütün motorlu taþýtlarýn birer plakasý vardýr. Plakalar, kayýt esnasýnda 

ve  alfabetik sýrayla verilir. Plakalardaki harfler, araçlar arasýnda kayýt önceliðini 

veya yeniliðini ortaya koyar. Buna göre aþaðýdaki taþýtlardan hangisi, kaydý 

en yeni olan taþýttýr?  

Soru 21.   

A)  

B)  1.  ve  3.

C)  3.  ve  4.

D)  4.  ve  5.

1.  ve  2.

       (1)Karga; kaba sesli, ötücü bir kuþtur. (2)Tilkinin tatlý sözlerine kanýp peynirini 

kaptýran aptal bir kuþ olarak bilinir. (3)Cevizi yükseklerden yola atýp, yoldan geçen  

araçlara çiðneten sonra da içini yiyen bir hayvan aptal olabilir mi? (4)Karga peynir, 

yumurta çalarak, civcivleri kaçýrarak, bostandaki karpuz – kavunu delerek üreticilere 

zarar verir. (5)Tarlalarda sayýlarý artan fareleri, börtü – böceði yakalayarak yiyen 

karga, çiftçiyi zarardan korurken doðadaki dengenin bozulmamasýna da katký koyar.   

Bu paragrafta numaralandýrýlmýþ cümlelerden hangi iki tanesi zýt (karþýt) anlamlý 

cümlelerdir?

I.    Ýçi içine sýðmamak

II.   Küplere binmek

III.  Ýki ayaðý bir pabuca girmek

IV.  Etekleri zil çalmak

RA 523 RN 168 RP 625 RK 329

Araba Motosiklet Traktör Kamyon
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Soru 23. “Mutlu, sevinçli günlerinde insanlarýn dostlarý çok olur. Çünkü mutluluðu, sevinci 

paylaþmak hoþ bir þeydir. Bir bedeli de yoktur. Oysa birinin üzüntüsünü, kederini 

paylaþmak özveride bulunmayý gerektirir. Iþte buna katlananlar gerçekten dost 

olduðunu gösterir.” açýklamasý,  aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin söylediði 

atasözüne karþýlýk gelir?

TÜRKÇE TESTÝ

Soru 24.

Þiire göre,  aþaðýdakilerden hangisi þairin “baþýnýn yastýða düþmemesi”nin 

etkenlerinden biri deðildir?

A)  

B)  Hava

C)  Yastýk

D)  Oyun     

Güneþ

26 OCAK 2019
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Nermin

Dost kara günde belli olur.

Hasan

Dostun attýðý taþ 

baþ yarmaz.

Þengül

Sýrrýný açma dostuna 
o da söyler dostuna. Mal adama hem dost hem de 

düþman kazandýrýr.

Ertan

A)  

B)  Þengül

C)  Ertan

D)  Nermin

Hasan

Kuvvetliyim, gürbüzüm,

Ýçimin sevincinden

Gülümser, parlar yüzüm.

Bol hava, güneþ, oyun

Üç iyi arkadaþým.

Onlarla dost kaldýkça

Yastýða düþmez baþým.
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Soru 25.

TÜRKÇE TESTÝ 2019 KGS-1

A)  

B)  Ciddi olmayan saðlýk sorunlarýmýzla Alo 112'yi meþgul etmemeliyiz.

C)  Kötü hava koþullarý ve þiddetli yaðýþtan okullar bir gün tatil edildi.

D)  Pahalý olduðundan beðendiðim spor ayakkabýlarý alamadým.

Trafiðin yoðun olduðu bir anda yola çýktýðýmýz için eve geç geldik.

26 OCAK 2019

Soru 26.  atasözündeki sözcükleri

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç iliþkisi yoktur?

A)  

B)  2

C)  3

D)  4

1

Soru 27. Aþaðýdaki cümlelerden hangisi uyarý cümlesidir?

A)  

B)  Milli takýmýn bu maçý 2-1  kazanacaðýný düþünüyorum.  

C)  Eve bu kadar geç gelmezdi, bir þey mi oldu acaba? 

D)  Klima tamircisi adam o kadar zayýf ki üflesek uçacak.  

Tarihi yapýlarýmýzý ve ören yerlerimizi temiz tutunuz.   

TÜRKÇE TESTÝNÝZ BÝTMÝÞTÝR

YANITLARINIZI KONTROL EDEREK FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝNE GEÇÝNÝZ.

“Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.”

Büyük Ünlü Uyumu Kuralý’na göre deðerlendirdiðimizde kurala uyan kaç 

sözcük olduðu görülür?
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Soru 1.

Soru 2.

A)   

B)  Yað

C)  Su

D)  Nitrik Asit

Ýyot Çözeltisi 

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

Soru 3.

Þebnem, çeþitli besinlerin üzerine damlalýkla bir sývý damlatarak 

besinlerin karbonhidrat içerip içermediðini tespit edebiliyor.

Buna göre, Þebnem’in damlalýkta kullandýðý sývý aþaðýdakilerden 

hangisidir?

26 OCAK 2019
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Doktor, Oya’ya vücudunun mikroplara karþý dirençli olmadýðýný

bu nedenle grip olduðunu söyledi. 

Oya'nýn vücudunun mikroplara karþý direnç kazanmasý 

için ihtiyacý olan vitamin ve bunu içeren besin hangi

seçenekte doðru olarak verilmiþtir?

A)  

B)  1 - 2 - 4 - 3

C)  2 - 3 - 1 - 4

D)  2 - 4 - 1 - 3

1 - 2 - 3 - 4

Beslenme piramidine uygun olarak; 

A)  

B)  

C)  

D)  E vitamini - Zeytinyaðý

D vitamini - Balýk

1
Et ve süt ürünleri

2
Ekmek ve tahýllar

3
Yað ve þekerlemeler

4
Meyve ve sebzeler

Yukarýda verilen besinleri  tüketilmesi gereken miktara göre çoktan aza doðru 

sýraladýðýmýz zaman hangi seçenek ortaya çýkar?

C vitamini - Portakal

A vitamini - Havuç
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Soru 4.

Soru 5.

Yukarýda verilen tanýmlar ve kuvvet çeþitleri doðru olarak eþleþtiðinde aþaðýdaki 

seçeneklerden hangisi ortaya çýkar?

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

26 OCAK 2019
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Yukarýda verilenlerden hangileri yutaðýn etkili olduðu olaylardandýr?

A)  

B)  III.  ve  IV.

C)  II.  ve  III.

D)  I., II., III.  ve  IV 

I.  ve  II.

I.    Sindirimi baþlatma

II.   Nefes alma ve konuþma

III.  Besinleri yutma

IV.  Besinleri parçalama

I.   Havaya attýðýmýz bir taþýn yere düþmesini saðlayan kuvvettir.

II.  Mýknatýsýn, yanýna koyduðumuz metal toplu iðneyi çekme kuvvetidir.

III. Gemileri denizin yüzeyinde tutan suyun uyguladýðý kuvvettir.

IV. Elektronlar ve protonlar arasýnda gerçekleþen itme veya çekme etkisi 

      kuvvetidir. 

A - Kaldýrma

B - Elektriksel

C - Manyetik

D - Yer çekimi

A)  

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

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

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

I       A  ,  II      B  ,  III      C  ,  IV      D

Soru 6.

“Aðzýmýzda toplam 4 tane olan __________ diþlerinin uçlarý sivri olup besinleri

koparmaya yarar. __________ diþler ince ve keskindir. Bu nedenle ýsýrmak ve

koparmak için kullanýlýr. Besinleri ezerek öðütülmesini saðlayanlar ise __________

diþleridir. 

I

II

III

Yukarýda diþlerimizle ilgili bilgi verilen paragrafta boþ yerlere sýrasý ile yazýlmasý 

gerekenler hangi seçenekte doðru olarak verilmiþtir?

A)  Köpek

B)  Kesici

C)  

D)  Kesici

I

Kesici

Köpek

Kesici

Azý

II

Azý

Azý

Köpek

Köpek

III

Azý
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Soru 7.

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

Soru 8.

26 OCAK 2019
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Yanda bir cisim üzerine etki eden 

kuvvetler gösterilmektedir.

Buna göre, cisim kaç Newton’luk

bir kuvvetle hangi yöne doðru

hareket eder?

A)  10 N kuvvetle M yönüne

B)  30 N kuvvetle K yönüne

C)  5 N kuvvetle K yönüne

D)  25 N kuvvetle M yönüne

10 N

15 N

30 N

25 N

25 N

L M

K

S

P
R

S

T

Yandaki dinamometrelerin ölçüm hassasiyetleri

aynýdýr. 

Buna göre, P cismi 10 N olarak ölçülüyorsa

R, S  ve  T  cisimleri kaç Newton’dur?

A)  R = 20     S = 30    T = 40

B)  R = 20     S = 25    T = 5

C)  R = 15     S = 40    T = 10

D)  R = 15     S = 20    T = 5

Cisim

10 N
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Soru 9.

Soru 10.

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

Aþaðýdaki þekilde A ve B arasý pürüzlü yüzey, B ve C arasý ise kaygan yüzeyden

oluþmaktadýr. A noktasýndan C noktasýna doðru giden bir arabaya etki eden sürtünme

kuvveti ile ilgili bilgi hangi seçenekte doðru olarak verilmiþtir?

26 OCAK 2019
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A B CPürüzlü
yüzey

Kaygan
yüzey

A)  

B)  2

C)  3

D)  4

1

Sürtünme kuvveti

daima hareketin

zýt yönüne doðrudur.

Sürtünme kuvveti
hareket eden cisimlerin

hýzýný artýrýr.

Cisimleri hareket
ettirmek için

sürtünme kuvvetini
yenmeliyiz.

DOÐRU

YANLIÞ

DOÐRU

YANLIÞ

DOÐRU

YANLIÞ

1

2

3

4

GÝRÝÞ

ÇIKIÞ

Aþaðýdaki þemada çerçeveler içerisinde bilgiler verilmiþtir. Giriþ çerçevesinden 
baþlayarak, verilen bilgilerin “doðru” veya “yanlýþ” olmasýna göre, oklarý izlediðimiz 
zaman kaç numaralý çýkýþa ulaþýrýz?

A)  

B)  A ve B arasýnda sürtünme kuvveti, B ve C arasýndaki sürtünme kuvvetinden daha fazladýr.

C)  A ve B arasýndaki sürtünme kuvveti, B ve C arasýndaki sürtünme kuvvetinin yarýsýdýr.

D)  Her iki yüzeyde de sürtünme kuvveti eþittir.

A ve B arasýnda sürtünme kuvveti, B ve C arasýndaki sürtünme kuvvetinden daha azdýr.
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Soru 11.

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

26 OCAK 2019
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Soru 12.

Soru 13.

Aþaðýdaki tabloda Z maddesinin erime ve kaynama noktasý verilmiþtir. 

Buna göre Z maddesinin sýcaklýðý 30 C den 10 C ye düþerse bu maddede hangi 

hal deðiþimi meydana gelir?

o o

Madde
Erime Noktasý Kaynama Noktasý

Z 20 60

( C)
o

( C)
o

A)  

B)  Sývý halden katý hale geçer.

C)  Sývý halden gaz haline geçer.

D)  Gaz halinden sývý hale geçer.

Katý halden sývý hale geçer.

Yandaki kapta 50 C’de su vardýr. Bu kaba yanda 

sýcaklýklarý verilen ayný özelliklere sahip metal küreler 

atýlýyor. Buna göre hangi seçenekte verilen olay 

gerçekleþir?

o

20 C
o

80 C
o

A)  

B)  A küresi genleþir, B küresi büzülür.

C)  Her iki küre de genleþir.

D)  Her iki küre de büzülür.

A küresi büzülür, B küresi genleþir.
A

küresi
B

küresi

Isýnýn maddeler üzerindeki etkisini incelemek için aþaðýdaki deneyler yapýlýyor ve

sonuçlarý not ediliyor.

Deney 1: Ocakta ýsý alan tereyaðýnýn eridiði gözlemleniyor.

Deney 2: Isý alan ince bir telin boyunun uzadýðý gözlemleniyor.

Deney 3: Ocakta ýsý alan suyun sýcaklýðý termometre ile ölçülüyor.

Gerçekleþtirilen bu deneylere göre, aþaðýda verilen sonuçlardan hangisine ulaþýlamaz?

A)  

B)  Isý hal deðiþimine neden olur.

C)  Isý maddenin sýcaklýðýný deðiþtirir.

D)  Isý maddenin hacmini deðiþtirir.

Isý maddenin kütlesini deðiþtirir.

50 C
o
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Soru 14.

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

A)  

B)  Hallere göre, genleþme miktarýnýn büyüklük sýrasý gazlar, sývýlar ve katýlar þeklindedir.

C)  Genleþme ve büzülme olaylarý birbirinin tersidir.

D)  Katýlar, sýcaklýk arttýðýnda büzülür, sýcaklýk azaldýðýnda ise genleþir.

Genleþme miktarý büyük olan maddenin büzülme miktarý da büyük olur.

Genleþme ve büzülme ile ilgili aþaðýda verilen ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝNÝZ BÝTMÝÞTÝR

YANITLARINIZI KONTROL EDEREK SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝNE GEÇÝNÝZ.

26 OCAK 2019

 2019 KGS-1



17

Soru 1.

Soru 2.

Aþaðýdakilerden hangileri milli kültürün ögeleridir?

A)  

B)  Baklava

C)  Molohiya

D)  Hellim

Ceviz Macunu

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ

Soru 3. Kýbrýs'a özgü bir tür olup yapý olarak dünyadaki benzerlerinden daha iri olmasýyla

dikkat çeken, Karpaz Yarýmadasýndaki “Dipkarpaz Milli Parký” alaný içinde yaþayan 

hayvan türü aþaðýdakilerden hangisidir?

A)  

B)  Yabani kuþlar

C)  Caretta Carette kaplumbaðalarý

D)  Yabani eþekler

Yabani atlar

Ahmet'in sýnýfýnda yapýlan etkinlikte aþaðýda verilen yiyeceklerden hangisinin 

bulunmasý doðru olmaz?

26 OCAK 2019
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Halk oyunlarý  Edebiyat ürünleri Tarým ürünleri 

Mimari eserler  Yerel  yemekler 
                                                 

                                         Teknolojik ürünler

A)  

B)  2, 3, 4  ve  5

C)  1, 2, 4  ve  5

D)  2, 3, 5  ve  6

1, 2, 3  ve  6

Bugün sýnýfýmýzda Kýbrýs kültürümüze ait yiyeceklerden 

oluþan  bir etkinlik yaptýk. Yiyecekleri tanýttýktan sonra 

onlarý afiyetle yedik.

Ahmet

1- 2- 3-

4- 5- 6-
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Soru 4.

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ

Lefkoþa'nýn geleneksel ticaret merkezlerinden biri olan Asmaaltý Meydaný'nýn 
güney batýsýnda bulunmaktadýr. 1572 yýlýnda Kýbrýs'ýn ilk valisi Muzaffer Paþa 
tarafýndan inþa ettirilmiþtir. Kare þeklinde iki katlý bir yapýdýr. Alt kat odalarý 
ticarethane, üst kat odalarý ise otel olarak kullanýlmaktaydý.

Soru 5.

26 OCAK 2019
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Yukarýda bahsedilen kültür mirasýmýz aþaðýdakilerden hangisidir?

A)  Büyük Han

B)  Lala Mustafa Paþa Camii

C)  Bellapais Manastýrý

D)  Venedik Sütunu

Ýnsanlýðýn, sosyal olarak kuþaktan kuþaða aktardýðý maddi ve maddi olmayan

ürünler bütününe __________ denir. Geçmiþte yaþamýþ kiþilerden bize kalan 

bütün eserler __________ olarak tanýmlanmaktadýr.II

I

Yukarýda verilen paragrafta boþ yerlere sýrasý ile yazýlmasý gerekenler hangi 

seçenekte doðru olarak verilmiþtir?

A)  miras

B)  eser

C)  

D)  toplum

I

yapý

mimari eser

kültürel miras

toplumsal miras

II

kültür

Soru 6. “Neþe Haným, toplumsal sorunlar karþýsýnda her zaman duyarlý, haklarýnýn 

bilincinde bir kiþidir. Diðer insanlara karþý saygýlýdýr. Baþkalarýnýn haklarýný 

kýsýtlamayacak þekilde, hakkýný arar ve kullanýr. Ülkesine ve kendisine karþý

faydasý olabilecek sorumluluklar üstlenir.”

A)  

B)  Yabancý vatandaþ

C)  Haksýz vatandaþ

D)  Etkin Vatandaþ

Duyarsýz vatandaþ

Buna göre aþaðýdakilerden hangisi Neþe Hanýmý doðru þekilde tanýmlar?
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SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ
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“Meliz  bale kursuna gitmek istemektedir. Ancak ailesi onu basketbol kursuna 

yazdýrmýþtýr. Meliz  ailesine bu kursa gitmek istemediðini söyleyememiþtir. Çünkü 

onu dinlemeyeceklerini hatta öfkelenebileceklerini düþünmektedir. Kendini 

zorlayarak  hiç istemeden basketbol kursuna devam etmektedir.”

Soru 7.

Bu durum Çocuk Haklarý Sözleþmesindeki hangi hakla ters düþer?

A)  

B)  Her çocuk bir isim alma hakkýna sahiptir.

C)  Her çocuk eðitim imkanlarýndan yararlanma hakkýna sahiptir.

D)  Her çocuk isteklerini özgürce açýklama hakkýna sahiptir.

Her çocuk dinlenme ve oyun oynama hakkýna sahiptir.

Soru 8.

A)  

B)  1 - B     2 - A     3 - C     

C)  1 - A     2 - B     3 - C    

D)  1 - C     2 - A     3 - B     

1 - C     2 - B     3 - A     

1. Ýþçi iþveren ve memurlarýn hak ve kazançlarýný korumak için 

    kurulan dayanýþma birlikleridir. 

2. Bir hizmetin,  bir iþin gelecekte de yapýlmasý için belli þartlarla 

    ve resmi bir yolla ayrýlarak bir kimse tarafýndan býrakýlan mülk 

    veya para ve bu hizmeti yapmak için oluþturulmuþ kurumlardýr.

3. Serbest meslek sahiplerinin bir araya gelerek kurduklarý 

    mesleki dayanýþma kuruluþlarýdýr.

A. Oda

B. Vakýf

C. Sendika

Yukarýda verilen tanýmlarla yandaki seçenekler eþleþtirildiðinde aþaðýdaki 

seçeneklerden hangisi ortaya çýkar?
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Soru 9.

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ
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Yukarýda sorumlulukla ilgili konuþan çocuklar vardýr. Hangi çocuðun sorumlulukla 

ilgili açýklamasý yanlýþtýr?

A)  Buse

B)  Hazal

C)  Süleyman

D)  Kerim

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝYLE BÝRLÝKTE

I. OTURUM BÝTMÝÞTÝR

YANITLARINIZI KONTROL EDÝNÝZ

I.    Çalýþma þekillerini devletin koyduðu yasalar çerçevesinde kendileri belirler.

II.   Çalýþmalarý karþýlýðýnda ücret almazlar.

III.  Dayanýþma ve yardýmlaþma ön plandadýr.

IV.   Sadece kamu görevlileri tarafýndan oluþturulurlar. 

Giysilerimi temiz tutmak

ve saðlýklý beslenmek

benim sorumluluðumdur.

Derslerime çalýþmak, okul eþya

ve araçlarýna zarar vermemek

okuldaki sorumluluðumdur.

Aile bütçesine katký saðlamak

için bir iþte çalýþmak aile 

sorumluluðumdur.

Aile bireylerime sevgi ve saygý göstermek 

evdeki sorumluluðumdur.

Buse
Süleyman

Hazal Kerim

Soru 10.

Yukarýda sivil toplum kuruluþlarý ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri 

doðrudur?

A)  

B)  III.  ve  IV.

C)  I., II.  ve  III. 

D)  I., II.  ve  IV. 

I.  ve  IV.
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