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TÜRKÇE - FEN VE TEKNOLOJÝ - SOSYAL BÝLGÝLER

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 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.

 

MÝLLÝ  EÐÝTÝM ve KÜLTÜR  BAKANLIÐI
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TÜRKÇE TESTÝ
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Soru 1.    

A)  

B)  Taþýt

C)  Kazak

D)  Bakýþ

Tarak

A)  

B)  

C)  O, her gün telefonla Süleyman'ý arar.

D)  Hafta sonu Yavuz ile Mert sinemaya gittiler.

Çocuk, sýrtýndaki küfeyi güçlükle taþýyordu.

Anlatýlanlarýn doðru olup olmadýðýný araþtýrdý.

Soru 3.

A)  

B)  Öðretmen, ödevlerimizi yapmak için bize bir gün süre verdi.

C)  Bir saat sonra zil çalacak ve biz evlerimizin yolunu tutacaðýz.

D)  Yavuzlar bir akþam bize, misafirliðe geleceklermiþ.

Her gün iki saat ders çalýþýr, bir saat de kitap okurum.

Soru 2. Hangi cümlenin öznesi gizli öznedir?

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüðü belgisiz sýfattýr?

Aþaðýdakilerden hangisi kök sözcüktür?

Soru 4. Okuduðu metinde hayvanlarýn insan gibi davrandýðýný ve konuþtuðunu 

söyleyen kiþinin okuduðu metnin türü nedir?

A)  

B)  Efsane

C)  Fabl

D)  Biyografi

Hikaye
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TÜRKÇE TESTÝ

Soru 5.    Aþaðýdakilerden hangisi kök ve eklerine doðru ayrýlmýþtýr?

A)  görmedim

B)  

C)  susadýk

D)  tuzak

çamurluklar

Soru 6.    

Bu parçayla ilgili olarak aþaðýdaki yargýlardan hangisi doðrudur? 

A)  

     çalýþanlarý göz kulak olurdu.

Annesinin bazý zamanlar saðlýk ocaðýna götürdüðü çocuða, saðlýk ocaðý 
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gör          -me           -di          -m

kök olumsuzluk
eki

zaman
eki

þahýs
eki

çam        -ur          -luk         -lar

kök yapým
eki

yapým
eki

çoðul
eki

susa          -dý           -k          

kök zaman
eki

þahýs
eki

tuz          -ak   

kök yapým
eki

     Annem, penceresinden kavak aðaçlarý görünen bir saðlýk ocaðýnda 

çalýþýrdý. Doktordu. Çoðu günler beni de yanýnda götürürdü. Orada tek çocuk 

olmanýn krallýðýný yaþar, oyalanýrdým. Yaramazlýklarýmýn, afacanlýklarýmýn hoþ 

görüleceðini bilmenin kolaylýklarýndan fazlaca yararlanýr, buna karþýlýk beni 

mýncýklamalarýna, yanaklarýmý pembeleþtiren makaslar almalarýna ses 

çýkarmazdým. Pencereden uzanýr, uçuþan pamukçuklarý yakalamaya çalýþýrdým. 

Kavaklarý silkeleyen rüzgâr oyun arkadaþým olurdu. Koca bahçe, önümde 

mülkümmüþ gibi uzanýr, bense onu tasasýz gözlerle izlerdim. Annemin masasýnda, 

güzel çerçeveler içinde benim ve babamýn resmi dururdu. Gurur duyardým. 

Kocaman bir masasý ve koltuðu vardý annemin. Annemi makamýnda daha çok 

severdim sanki, ya da sevgim baþka bir boyut kazanýrdý.       
(Murathan Mungan; Pamukçuklar)

B)  

      bahçesinde oyunlar oynardý. 

Çocuk, kendisi gibi saðlýk ocaðýna getirilen öteki çocuklarla saðlýk ocaðýnýn 

C)  

      evdeki sade haliyle daha çok severdi.

Çocuk, annesini saðlýk ocaðýndaki doktor ve makam sahibi kimliðiyle deðil 

D)  

      saðlýk ocaðýnda bulunmaktan mutlu olurdu.

Çocuk, sevildiðini hissettiði ve davranýþlarýnýn engellenmediðini bildiði için 
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Soru 7.    

Nazan, yapýsý bakýmýndan basit olan sözcüklerin eþleþtiði yerleþim yerinde 

yaþadýðýna göre, nerede yaþamaktadýr? 

TÜRKÇE TESTÝ

A)  

B)  Alsancak

C)  Geçitkale

D)  Dikmen

Ýskele

Tabloda verilen çekimli fiillerden hangisinin zamaný ve kiþisi doðru 

iþaretlenmiþtir?

Soru 8.    

A)  

B)  okumaz 

C)  daldýnýz

D)  gidiyorsun

çalýþmýþ  

Soru 9.    Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý yoktur?

A)  

B)  Hafta sonu karpaza, Altýn Kumsal'a denize gitmeyi düþünüyoruz. 

C)  2005'den beri KKTC'nde hellim üretimi yapýyorlarmýþ.

D)  BRT'nin ilk radyo yayýnlarý 25 Aralýk 1963'te baþlamýþ.

Erdinç'lerin okulu da bu yýl müsamere yapacakmýþ.

Sepet – Kurbaða – Portakal 

Soru – Soluk – Açýk

Seyret – Pazartesi – Açýkgöz  

Kareli – Ortaköy – Kaybol

Ýskele

Alsancak

Geçitkale

Dikmen

Nazan

Fiil

çalýþmýþ

okumaz

daldýnýz

gidiyorsun

Zamaný Kiþisi

Di'li 
geçmiþ 
zaman

Miþ'li 
geçmiþ 
zaman

Þimdiki 
zaman

Gelecek 
zaman

Geniþ
zaman

1. 
tekil 
kiþi

2. 
tekil 
kiþi

3. 
tekil 
kiþi

I. 
çoðul 
kiþi

II. 
çoðul 
kiþi

III. 
çoðul 
kiþi
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Soru 10.    

Bu þiirle aþaðýdaki sonuçlardan hangisine ulaþýlýr?

A)  

B)  Her çocuk evinde çiçek yetiþtirmeli, hayvan beslemelidir.

C)  Her insan sorumluluklarýný bilmeli ve yerine getirmelidir.

D)  Ödev ve görevlerin yapýlmasý için birinin uyarýsý gerekir.

Evdeki çiçek ve hayvanlarýn bakýmý çocuklara aittir.

Aþaðýdaki sözcüklerden hangisi isimden fiil yapan bir ekle türemiþtir?Soru 11.    

A)  

B)  Sporcu 

C)  Durak  

D)  Dertleþ 

Dostluk

TÜRKÇE TESTÝ

Bu paragrafta, altý çizili ve numaralanmýþ sözcüklerden hangisi iþaret zamiridir?

Soru 12.    

A)  

B)  2 numaralý sözcük

C)  3 numaralý sözcük

D)  4 numaralý sözcük

1 numaralý sözcük

“Ya uyandýðýmda bir sabah,

Unutursam saksýdaki zambaða yarým bardak su vermeyi,

Kavanozdaki balýðýma yem atmayý unutursam,

Ne der babam?

“Zambaðýn ve balýðýn yaþamý sana baðlý oðlum,” demiþti. 

Ýþte ben bu yüzden unutmam, unutamam.”

   “Doðum gününde ona mavi bir bisiklet alýnmýþtý. Onu çok sevmiþti
                                 1                                               2
ancak kullanmayý bilmiyordu. Sonraki günlerde babasý ona bisiklet 
                                                                                         3
kullanmayý boþ bir arsada öðretmiþti. O, þimdi bisikletini trafik kurallarýna 
                                                            4
uyarak ve üzerinde gereksiz hareketler yapmadan kullanýyor.”
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Soru 13.    

Bu paragraftaki parantezler (ayraçlar) içerisine aþaðýdaki noktalama 

iþaretlerinden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?

Soru 14.    

Verilen mýsralarda geçen altý çizilmiþ sözcüklerle ilgili aþaðýdaki yorumlardan 

hangisi doðru deðildir?

A)  

B)  

C)  

D)  

Týrnak Ýþareti

Virgül

Ünlem

Ýki nokta

TÜRKÇE TESTÝ

      “Kitaplar( ) bilgilerin saklayýcýsýdýr( ) Bilgileri geleceðe kitaplar taþýr( ) 

Bir özdeyiþte de þöyle deniyor( ) ( )Kitaplar bugünle gelecek arasýnda bilgi 

köprüleri kurar( ) Ne var ki bu köprüden geçebilmek( ) ondan yararlanabilmek 

için okuma sanatýný iyi bilmek gerekir( )( )

A)  

B)  

C)  

D)  

“bir” sözcükleri sayý sýfatýdýr.

“bu” sözcükleri iþaret sýfatýdýr.

“birkaç” sözcüðü belgisiz sýfattýr.

“sana”, “bana” sözcükleri kiþi (þahýs) zamiridir.

Soru 15.     Yazým kurallarý bakýmýndan yanlýþý olmayan cümle hangisidir?

A)  

B)  

C)  

D)  

Ahmet te arkadaþlarý gibi okul gezisine katýlmak istiyordu.

Ödevimi tam bitiriyordum ki elektrikler kesildi.

Bir baktýmki çocuklar yavru köpeði sevmek için yarýþýyorlar.

Bugün Özdenlere gidelim, yarýnda size geliriz.

      Emin ÖZDEMÝR

“Bir cahile bir kitap miras kalýr;

Cahil de hemen bu kitabý alýr;

Yol üstündeki kitapçýya uðrar;

Der ki: "Bu kitabý vereyim sana,

Yerine birkaç kuruþ ver bana.”

                              La Fontaine
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TÜRKÇE TESTÝ

Soru 16.    

Bu paragrafta aþaðýdaki sýfat çeþitlerinden hangisi kullanýlmamýþtýr?

Soru 17.    Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sýfatla nitelenmiþ bir isim vardýr?

A)  

B)  

C)  

D)  

Köyün çýkýþýndaki büyük, aydýnlýk, ferah ve yeni ev, Oyalarýn evidir. 

Törene beyaz gömlek, gri pantolon, siyah ayakkabý giyip gelmiþti.

Bayramda giymek için yeni pantolon, gömlek, kravat almýþtý.

Arkadaþlarýyla saklambaç, körebe, misket oynamayý çok severdi.

        “Hava çok sýcaktý. Ýki arkadaþ, denize gitmeye karar verdik. Yarým saat 

sonra plajdaydýk. Plajda bazý insanlar kumlarýn üzerine uzanmýþ bazýlarý da 

denizde yüzüyor, eðleniyorlardý. Biz de kendimizi denizin serin sularýna býraktýk. 

Kaç saat denizde kaldýðýmýzý hatýrlamýyorum ama öðleye doðru  denizden çýktýk. 

Gölgede, kafeteryada vakit geçirdik. Akþam üzeri, güneþ ýþýnlarýnýn zararlý etkisi 

azalýnca yeniden denize girdik. Bir süre daha denizde yüzdük, eðlendik. Güzel 

bir gün geçirdik.”

A)  

B)  

C)  

D)  

Niteleme sýfatý

Belgisiz sýfat

Kesir sayý sýfatý

Sýra sayý sýfatý 

      (I) Öðretmen, dün parka kimler gitti? diye sordu. (II) Parka onlar gitmiþti. 

(III) Orada güzelce oynamýþ, eðlenmiþlerdi. (IV) Ancak içlerinden biri elindeki 

çöpleri etrafa savurmuþ, çimenlerin üzerinde koþmuþ, çiçekleri koparmýþ!..

Numaralanmýþ cümlelerde geçen zamirlerin çeþitleri, aþaðýdaki seçeneklerden 

hangisinde doðru sýralanmýþtýr?

Soru 18.    

A)  

B)  

C)  

D)  

I – Soru Zamiri      II – Ýþaret Zamiri   III – Belgisiz Zamir   IV – Kiþi Zamiri 

I – Belgisiz Zamir  II – Ýþaret Zamiri   III – Kiþi Zamiri         IV – Soru Zamiri

I – Soru zamiri      II – Kiþi Zamiri      III – Ýþaret  Zamiri     IV – Belgisiz Zamir

I – Kiþi Zamiri       II – Soru Zamiri     III – Ýþaret Zamiri      IV – Belgisiz Zamir
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Soru 19.    

A)  Yaþamýný sekiz yüz yýl kadar önce Sivrihisar – Akþehir  yöresinde geçirmiþ 

      eðitimli ve bilge bir kiþi olduðu

TÜRKÇE TESTÝ

      Nasrettin Hoca, dünyada en zor iþi baþaran insan. Bir güldürü ustasý. En zor iþ, 

insaný güldürmek, gülümsetebilmek. En kolay iþ ise kýrmak, üzmek, aldatmak, 

aðlatmak.

      O, sekiz yüz yýldýr fýkralarýyla dünyaya gülücük daðýtýyor. Bir bilge, bir büyük 

düþünür, bir çaðdaþ eðitimci, bir hoþgörü ustasý o. 1208 yýlýnda Sivrihisar'da doðdu. 

Ýlk eðitimini babasýndan ve yörenin tanýnmýþ öðretmenlerinden aldý. Büyüyünce 

Akþehir'e yerleþti. Geçimini köy imamlýðý, öðretmenlik yaparak saðladý. 

      Eþi, çocuklarý, eþeðiyle alýþýlmýþ günlük  yaþamýný sürdüren Hoca, yaþamýn 

çirkinliklerinden, sýkýntýlarýndan, acýlarýndan, yerine “cuk!” diye oturuveren bir çift 

sözcükle sýyrýlýr, çýkar. Yanýndakileri de sýyýrýr alýr. Hoca'yý dinleyenlerin sýkýntýsý bir 

anda daðýlýr. Kendilerine güç, dudaklarýna gülücük gelir.

      Eleþtiri iðnelerini hatýr gönül yýkmadan, onur zedelemeden batýrýr. Eksik, kusurlu 

olaný da sever. Onlarý horlamaz. Ýnsaný insan olduðu için sever. Bu özellik, 

günümüzde ve her zaman insanlarda olmasý gereken en temel deðerlerden 

hoþgörüdür. Hoþgörüsüz insanlar zorba, kýrýcý, yýkýcý olurlar. Tarih bu tür insan 

örnekleriyle doludur.

      Hoþgörü insanlara bugün geçmiþten daha çok gerekli. Bu nedenle Hoca'mýz 

daha da önem kazanmakta. Çünkü o katýksýz bir hoþgörü ustasý, hoþgörü kahramaný.

HOÞGÖRÜ USTASI

Hasan YÝÐÝT

Nasrettin Hoca 

Güldürü ustamýz Nasrettin Hoca'nýn anlatýldýðý bu parçadan Nasrettin Hoca'yla 

ilgili olarak aþaðýdaki ayrýntýlardan hangisi çýkarýlamaz?

B)  Ýnsanlarýn kusurlarý, hatalarý, eksiklikleriyle alay edip kendi çevresindeki 

      insanlarý güldürdüðü

C)  Fýkralarýnda günlük yaþamýn sorunlarýna, zorluklarýna, sýkýntýlarýna karþý 

     yaptýðý güldürücü yorumlarla insanlarý rahatlattýðý

D)  Ýnsanlarý olduklarý gibi kabul eden, kimseyi horlamayan, kýrmayan, incitmeyen 

     hoþgörü sahibi bir kiþi olduðu
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Soru 20.    “ Gerçek dostluk; inanç, sevgi, saygý ve güven karýþýmý bir kavramdýr.”   cümlesinde 

geçen yapým eki almýþ sözcüklerin tümü hangi seçenekte gösterilmiþtir?

A)  

B)  S

C)  

D)  

Gerçek – inanç – saygý – ve – kavramdýr – güven  

evgi – dostluk – gerçek – güven – bir – karýþýmý 

Ýnanç – güven – bir – kavramdýr – gerçek – dostluk

Dostluk – inanç – sevgi – saygý – karýþýmý – kavramdýr

A)  

B)  

C)  

D)  

Telgraf Sokaðý'nýn en belirgin özelliði çok dar oluþuydu.

Þair, sokaðý yeniden ziyaret edebilmenin mutluluðunu yaþamýþtýr.

Þair, özlem duyduðu Telgraf Sokaðý'nýn yok oluþuna üzülmüþtür.

Þair, doðduðu köyde deðil baþka bir yerde yaþamaktadýr.

TÜRKÇE TESTÝ

Doðduðum köyde bir sokak vardý, 

Adý üstünde: Telgraf Sokaðý. 

Hem güzel hem þirin hem dardý. 

O kadar dardý ki orada birbirine 

Dokunur, komþu evlerin saçaðý. 

Aradým, nerede Telgraf Sokaðý?

Soru 21.    

Bu kýtayla ilgili olarak aþaðýdaki sonuçlardan hangisi doðru deðildir?

Soru 22.    Aþaðýdaki sözcüklerden hangisi farklý türde bir kökten türemiþtir?

A)  

B)  

C)  

D)  

Yangýn

Soluk

Tuzluk 

Okul
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TÜRKÇE TESTÝ

Soru 23.    

Bu metinle ilgili olarak aþaðýda verilen cümlelerin  önlerine doðru ise  “D”,  

yanlýþ ise “Y” harfi yazýlýrsa sýrasýyla hangi sonuç elde edilir?  

A)  

B)  

C)    

D)  

Y – D – Y – D

D – D – Y – D 

D – Y – Y – Y 

Y – D – D – Y

            Yaþlý adam kulübesinin önünde torunuyla bir yaz günü oturmuþ, az ötede 

birbiriyle boðuþup duran iki köpeði izliyorlardý. Köpeklerden biri beyaz, biri siyahtý 

ve on iki yaþýndaki çocuk kendini bildi bileli o köpekler dedesinin kulübesi önünde 

boðuþup duruyorlardý. 

      Dedesinin sürekli göz önünde tuttuðu, yanýndan ayýrmadýðý iki iri köpekti 

bunlar. Çocuk, kulübeyi korumak için biri yeterli gözükürken niye ötekinin de 

olduðunu, hem niye renklerinin illa da siyah ve beyaz olduðunu anlamak istiyordu 

artýk. O merakla sordu dedesine.

            Yaþlý adam, bilgece bir gülümsemeyle torununun sýrtýný sývazladý. 

            “Onlar” dedi, “benim için iki simgedir evlat.” 

      “Neyin simgesi?” diye sordu çocuk. 

            “Ýyilik ile kötülüðün simgesi. Aynen þu gördüðün köpekler gibi, iyilik ve kötülük 

içimizde sürekli mücadele eder durur. Onlarý seyrettikçe ben hep bunu düþünürüm. 

Onun için yanýmda tutarým onlarý.” 

            Çocuk, sözün burasýnda, mücadele varsa, kazananý da olmalý, diye düþündü 

ve her çocuða has bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi: 

            “Peki, sence hangisi kazanýr bu mücadeleyi?” 

Bilge adam, derin bir gülümsemeyle baktý torununa: 

            “Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem o!” 

… Çocuk, on iki yaþýndan beri dedesiyle, sürekli boðuþan köpekleri izliyormuþ.

… Ýnsanlarýn, baþkalarýna iyilik veya kötülük yapma kararý kendi ellerindedir.

… Dede, kulübesinin daha iyi korunmasý için bir deðil iki köpek besliyormuþ.

… Köpeklerin zýt renkleri dedeye iyilik ve kötülüðü düþündüren görsellermiþ.  

Soru 24.    Aþaðýda uygun noktalama iþaretleriyle sonlandýrýlmamýþ söz dizimlerinden

hangisinde soru anlamý vardýr?

A)  

B)  

C)  

D)  

Ne zaman tatile çýkacaklarýný söylemediler

Burada birçok meyve yetiþir: üzüm, incir, çilek

Ne kadar da deðerli bir vazoymuþ

Sýnav sonuçlarý ne zaman açýklanacak
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TÜRKÇE TESTÝNÝZ BÝTMÝÞTÝR.

YANITLARINIZI KONTROL EDEREK 

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝNE GEÇÝNÝZ.

10

TÜRKÇE TESTÝ

Soru 25.     Aþaðýdaki cümlelerin  hangisinde unvan (san) sýfatý yoktur?

A)  

B)  

C)  

D)  

Kedimizi, aþý yapmasý için Veteriner Ali Ünlü’ye götürdük.

Muhtarýmýz Ayten Haným, mahallemiz için özveri ile çalýþýr.

Annemlerin en küçüðü Aylin teyzem, yurt dýþýnda okuyor.

Nazife Öðretmen, öðrencilerini gözlem gezisine götürdü.

Soru 26.    

  Resimle ilgili olarak aþaðýda verilen bilgilerden hangisi doðru olamaz?

A)  

B)  

C)  

D)  

Resimdeki ayrýntýlar bize mevsimin bahar olduðunu göstermektedir.

Bir grup çocuk, çok sýcak bir günde kýrda piknik yapmaktadýr.

Çocuklarýn  görünümleri, neþeli ve mutlu olduklarýný yansýtmaktadýr. 

Her çocuk kendince eðlenerek günün tadýný çýkarmaktadýr.

Soru 27.      “Özgür'ün daveti üzerine Kaan da doðum günü partisine katýldý.” cümlesinin öznesi 

  aþaðýdakilerden hangisidir?

A)  

B)  

C)  

D)  

Özgür

Daveti 

Doðum günü

Kaan
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Soru 1.

Soru 2.

11

A)  

B)  

C)  

D)  

1 - 2 - 3 - 4

1 - 3 - 4 - 2

4 - 1 - 3 - 2

4 - 3 - 2 - 1

Þekilde görüldüðü gibi zemine dik olarak 

bir çubuk yerleþtirilmiþtir. Günün farklý

saatlerinde, Güneþ 1, 2, 3 ve 4 konumlarýnda 

iken bu çubuða ait gölge boylarýný en uzundan

en kýsaya doðru sýraladýðýmýzda hangi 

seçenekteki sýralama doðru olur?

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

Sesin yayýlma
hýzý

Ortam
I II III

1
2

3

4

Çubuk

Yandaki grafik, farklý hallerdeki ortamlarda 

sesin yayýlma hýzlarýný göstermektedir. 

Bu ortamlarýn fiziksel hali hangi 

seçenekte doðru olarak verilmiþtir?

Soru 3.

A) 

B) 

C) 

D) 

I II III

Katý Sývý Gaz

Katý Gaz Sývý

Sývý   Gaz  Katý

Gaz Katý Sývý
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Aþaðýda verilen paragrafta boþ býrakýlan yerlere yazýlmasý gerekenler hangi 

seçenekte sýrasýyla doðru olarak verilmiþtir?

Üzerine gelen ýþýðý tamamen geçiren maddelere ............... , ýþýðý hiç 

geçirmeyen maddelere ise ............... madde denir. Bulutlar, ýþýðýn bir 

kýsmýný geçirdikleri için ............... maddelere örnektir.

A)  

B)  

C)  

D)  

Opak                Saydam                Yarý Saydam

Saydam           Yarý Saydam         Opak

Saydam           Opak                     Yarý Saydam

Opak                Yarý Saydam         Saydam

I

II

III

I II III



Soru 4.
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Soru 5. Aþaðýda I, II ve III olarak numaralandýrýlmýþ yerlere yazýlmasý gerekenler hangi seçenekte

doðru olarak verilmiþtir?

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

I.   

II.  

III. Yediðimiz tüm meyveler çiçekli bitkilere örnektir.

Çiçekli bitkiler kendi tohumlarýný üretir.

Kara yosunu bitkisinin üreme organý çiçektir.

Yukarýda verilen bilgilerden hangileri doðrudur?

A)  

B)  

C)  II  ve  III

D)  

I, II, III

I  ve  III

I  ve  II

Canlýlar

MantarlarHayvanlar

Omurgalý III

Bitkiler

Çiçeksiz

Eðrelti otu

Çiçekli

II

A) 

B) 

C) 

D) 

I II III

Balýklar Kara Yosunu Omurgasýz

Kurbaðalar Limon Aðacý Balýklar

Mikroskobik Canlýlar Domates Omurgasýz

Mikroskobik Canlýlar Kara Yosunu     Kaplumbaða

Soru 6. Ýrem, aþaðýdaki hayvanlarý omurgalý-omurgasýz olma durumuna göre sýnýflandýrmak istiyor.

Bu hayvanlardan kaç numaralý olanlarý omurgasýz bölümüne eklemelidir?

1 - Köpek 2 - Kaplumbaða 3 - Midye 4 - Kelebek

5 - Solucan 6 - Balýk 7 - Fil

A)  

B)  

C)  

D)  

3 - 4 - 5 

1 - 2 - 3 

3 - 6 - 7

1 - 5 - 6 
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Soru 7.

Aþaðýda devre elemanlarý ile sembolleri eþleþtirilmiþtir. Buna göre, hangi seçenekteki 

eþleþtirme yanlýþtýr?

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

A)  

B)  Açýk anahtar

C)  

D)  

Kapalý anahtar

Pil

Lamba

Soru 8.

Yanda verilen basit elektrik devresinin sembollerle

gösterilmiþ devre þemasý, hangi seçenekte doðru

olarak verilmiþtir?

A)  

  

Soru 9.
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+ -

x x

+ -

x x

+ -

x

B)  

  

x

+ -

x

+ -

C)  

  

D)  

  

+ -

+

Aþaðýdaki maddeleri iletken ve yalýtkan olma durumlarýna göre sýnýflandýrdýðýmýzda

hangileri iletkenler grubunda yer alýr?

  Bakýr Demir Alüminyum Plastik

A)  

B)  

C)  

D)  

Bakýr - Tahta - Demir

Demir - Alüminyum - Plastik

Demir - Tahta - Alüminyum

Bakýr - Demir - Alüminyum

Tahta



Soru 10.
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FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

Soru 11. Aþaðýdakilerden hangisi ülkemizde bulunan doðal anýtlardan deðildir?

A)  Ýncirli Maðara B)  Beþparmak Tepesi

C)  Soli Harabeleri D)  Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarý
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I.   

II.  

III. Ampul eklenirse parlaklýk artar.

IV. Pil eklenirse parlaklýk azalýr. 

Bir anahtar daha eklenirse parlaklýk azalýr.

Ampul eklenirse parlaklýk azalýr.

Þekildeki devre ile ilgili olarak:

Ýfadelerinden hangisi veya hangileri doðrudur?

+ +

A)  

B)  

C)  II, III  ve  IV

D)  

I  ve  II

Yalnýz II

III  ve  IV
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FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

Soru 12.

A)  

B)  

C)  

D)  

atýk sular, akarsulara, denizlere ve topraða býrakýlmalýdýr.

doðal bitki örtüsü korunmalý, yeþil alanlar artýrýlmalýdýr.

tarým ürünlerinde kimyasal ilaç kullanýlmamalýdýr.

plastik poþet kullanýmý azaltýlmalýdýr.

Ayþe Öðretmenin cümlesi aþaðýdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

Fen 
ve 

Teknoloji

Ýnsanlar, yaþamlarýný saðlýklý þekilde devam 

ettirebilmek için çevreye duyarlý olmalý ve bilinçli 

hareket etmelidirler. Bu nedenle ………

Ayþe Öðretmen

I.   

     çok daha kolay gözlem yapmamýzý saðlayan alettir.

      

II.  Bilim insanlarýnýn uzayda uzun süre kalmalarýný saðlayan 

     uzay araçlarýdýr. 

     

III. Dünyanýn etrafýný Vostok-1 adlý kapsül ile ilk kez dolaþan kiþidir.

   

IV. Ay'da yürüyen ilk insanlardan biridir.

Çok uzak cisimleri yakýndaymýþ gibi gösterebilen, böylelikle de 

Soru 13. Aþaðýdaki tanýmlarla isimlerin doðru eþleþtirilmiþ biçimi hangi seçenekte verilmiþitir?

A.  Yuri Gagarin

B.  Teleskop

C.  Uzay Ýstasyonu     

D.  Neil Armstrong

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

B)  

C)  

D)  

I        C,        II        B,        III        A,        IV        D

I        B,        II        A,        III        D,        IV        C

I        C,        II        B,        III        D,        IV        A
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Soru 14.

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

Azra, Güneþ Sistemi'ndeki gezegenlere yönelik bir görsel levha hazýrlamak istiyor. 

Buna göre, Gezegenleri Güneþ'e yakýnlýklarýna göre sýralayacak olursa ilk ve son 

sýrada yer alacak gezegenler hangi seçenekte doðru olarak verilmiþtir?

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝNÝZ BÝTMÝÞTÝR.

YANITLARINIZI KONTROL EDEREK SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝNE GEÇÝNÝZ.

A)  

B)  

C)  

D)  

Dünya - Neptün

Merkür - Dünya

Merkür - Neptün

Venüs - Uranüs
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Soru 1.

Soru 2.
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Bir kitapta iki farklý sayfada Kýbrýs haritasý çizilmiþ ancak ikisinin sayfada kapladýðý 

alan birbirinden farklý olmuþtur.

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ

Aþaðýda verilen ölçeklerden hangisi, en fazla ayrýntýyý gösteren haritaya aittir?

Soru 3.

Bu durumun nedeni aþaðýdakilerden hangisi ile açýklanabilir?

A)  

B)  

C)  

D)  

Haritalarýn biri siyasi diðeri de fiziki haritadýr.

Haritalarda farklý ölçekler kullanýlmýþtýr.

Haritalarda farklý iþaretler kullanýlmýþtýr.

Haritalarda gösterilen yer þekilleri farklýdýr.

A)  

B)  

C)  

D)  

1 / 250

1 / 2 500

1 / 25 000

1 / 250 000

Ýncelediðimiz fiziki bir haritada farklý renkler görüyorsak ve bu renkler gittikçe 

kahverengiye dönmekteyse bu neyi gösteriyordur?

Soru 4.

A)  

B)  

C)  

D)  

Tarýma uygun ovalarýn arttýðýný

Nüfus yoðunluðunun arttýðýný

Yükseltilerin arttýðýný

Yerleþim yerlerinin arttýðýný
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Toplumsal yaþamý kolaylaþtýran, barýþ ve huzur içinde yaþamamýzý saðlayan hukuk

kurallarýnýn baþýnda gelen, devletin temel yasasý aþaðýdakilerden hangisidir?

A)  

B)  

C)  

D)  

Tüzük

Yazýsýz Kurallar

Yasalar

Anayasa



SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ
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Soru 5.

Soru 6.

A)  

B)  2

C)  3

D)  4

1

Dünyayý kuzey ve güney 

olarak iki eþit parçaya bölen 

en büyük paralel dairesine 

Ekvator denir.

Ülkemiz Kýbrýs, Ekvatorun 

kuzeyinde ve baþlangýç 

meridyeninin batýsýnda 

yer alýr.

Meridyenler 180 tane 

doðuda, 180 tane batýda 

toplam 360 tanedir.

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?
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Aþaðýda verilen paragrafta boþ býrakýlan yerlere yazýlmasý gerekenler hangi 

seçenekte sýrasýyla ve doðru olarak verilmiþtir?

    Ülkemizin baþkenti Lefkoþa _______, Girne, Gazimaðusa ve Ýskele ilçeleri 

ise denize yakýn olmasýndan dolayý _______ yönünden daha fazla geliþmiþtir. 

Mesarya bölgesinde ________, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde ise ________ 

üretimi öne çýkmaktadýr.

A)  

B)  

C)  S

D)  S

Turizm                Sanayi                    Tahýl                         Narenciye

Turizm                Tahýl                       Narenciye                 Sanayi

anayi                Narenciye              Turizm                      Tahýl

anayi                Turizm                    Tahýl                         Narenciye

I

II

III

I II III

IV

IV
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Yukarýda konuþan çocuklarýn ülkelerindeki yönetim þekilleri hangi seçenekte doðru 

olarak verilmiþtir?

Soru 7.

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ

Aþaðýdaki þekilde demokrasinin temel ilkeleri verilmiþtir. Buna göre, boþ býrakýlan 

yere seçeneklerden hangisinin gelmesi uygun olur?

Soru 8.

A) 

B) 

C) 

D) 

Milli Egemenlik

Oligarþi

Yönetim

Cumhurbaþkaný

Benim ülkemde devlet egemenliði 

sadece bir kiþiye aittir. Bir 

hükümdarýmýz var. Kýsaca 

saltanat da diyebiliriz.

Hüseyin

Benim ülkemde devlet yönetimi 

tamamen halka aittir. Meclisi ve 

ülkenin baþkanýný belli 

aralýklarla halk seçer.

Þebnem

Benim ülkemde devlet 

egemenliði bir gruba 

verilmiþtir. Küçük ve 

ayrýcalýklý bir grup 

iktidardadýr.

Ali
Fatma

Benim ülkemde devlet 

egemenliði sadece dine 

dayalýdýr. Yönetimde sadece

 din adamlarýnýn sözü geçer.

A) 

B) 

C) 

D) 

Hüseyin Þebnem Ali

Demokrasi Oligarþi Teokrasi

Monarþi Demokrasi Oligarþi

Teokrasi   Demokrasi Monarþi

Oligarþi Monarþi Demokrasi

Fatma

Monarþi

Teokrasi

Oligarþi

Teokrasi

Demokrasinin

Temel Ýlkeleri
ÖzgürlükEþitlik

................

Siyasi 
Partiler
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Soru 9.

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ

Yukarýda Baþbakanýn verdiði bilgiye göre, kurulan hükümet þekline ne ad verilir?

Soru 10.

A)  

B)  

C)  

D)  

Koalisyon Hükümeti

Tek baþýna iktidar hükümeti

Baþbakan Hükümeti

Demokrasi Hükümeti

Yukarýda verilenlerin doðru olarak eþleþtirilmiþ biçimi hangi seçenekte verilmiþtir?

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝNÝZ VE SINAVINIZIN I. OTURUMU BÝTMÝÞTÝR. 

YANITLARINIZI KONTROL EDÝNÝZ.

1.  

2.  Halk adýna mecliste görev yapmak.

3.  Yasalarý oluþturmak.

Bakanlar Kuruluna baþkanlýk etmek.

Baþbakan:   Ülkemizde son yapýlan seçimde hiçbir siyasi parti tek baþýna 

                     iktidar olacak kadar oy alamamýþtýr. Bu yüzden birkaç partinin 

                     katýlýmý ile hükümeti oluþturduk.
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A.  

B.  Baþbakan

C.  Milletvekili

Cumhuriyet Meclisi

A)  1        A,        2        B,        3        C

B)  

C)  

D)  

1        C,        2        B,        3        A

1        B,        2        C,        3        A

1        C,        2        A,        3        B


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22

