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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

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 

7. Soru kitapçığı üzerindeki boş yerleri işlem yapmak için kullanabilirsiniz. 

8. Sınav sonuçlarına  adresinden ulaşabilirsiniz. www.mebnet.net
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SALON BAŞKANI SINAVINIZ BAŞLAMIŞTIR UYARISINDA BULUNMADAN
SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

yazılmış ve kodlanmıştır.

yanıt olup diğerleri yanlıştır.

TÜRKÇE - FEN VE TEKNOLOJİ - SOSYAL BİLGİLER
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11 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ

KOLEJLERE GİRİŞ SINAVI 
(KGS-2)
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 2022 KGS-2TÜRKÇE TESTİ 

11 HAZİRAN 2022

A)   5A sınıfından Süleyman kazanır.

B)   5A sınıfından Süleyman kazandı.

C)   5A sınıfından Süleyman kazanmış.

D)   5A sınıfından Süleyman kazanacak.

1. Salih Öğretmen, Fırat ve arkadaşlarına önceki gün yapılan yarışmayı kazanan 

öğrenciyi sorar. Çocukların her birinden cevap aldıktan sonra yeniden Fırat'a 

dönen öğretmen “Yarışmayı izleyecekler arasında senin ismin yoktu. Cevabından 

anladığım kadarıyla yarışmaya gitmişsin.” der. 
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Buna göre; Fırat'ın cevabı, seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

2.

A)   Senarist

B)   Dublör

C)   Yönetmen

D)   Kahraman

3. Yılmaz'ın hayalinde bir meslek vardı. Filmlerde oynamak istiyordu ancak kimse onu tanımayacak 

hatta o sahneyi bir başkasının oynadığını düşünecekti. Her filmde bir başka oyuncuya benzetilecek 

onun yerine tehlikeli sahneleri kendisi oynayacaktı. Para kazanmak için ne güzel bir iş.

Metne göre; Yılmaz'ın hayalindeki meslek, seçeneklerden hangisinde verilmiş�r?

Seçeneklerden hangisinde “siz” sözcüğü farklı bir amaçla kullanılmış�r?

A)   Arkadaşlar, size bir haberim var.

B)   Siz, onlardan bir kişi fazlasınız.

C)   Teyze, size bir şey sorabilir miyim?

D)   Ali, Can ve Eda, siz buraya oturun.
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A)   Belediye mahallede büyük bir kazı başlattı.

B)   Pencereden görünen manzara oldukça güzeldi.

C)   Yaz sıcağında sığınmak için gölge bir yer aradık.

D)   Arkadaşımın içine bir kuşku düşmüş.

4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)   Bu çiçekler her mevsim açsın.

B)   Söylediklerimi bir gün anlayacaksın.

C)   Her gün bu filmi izliyorsun.

D)   Dün akşamdan beri açsınız.

5. Aşağıdakilerden hangisinde gelecek zaman ikinci tekil kişi ile çekimlenmiş bir fiil vardır?

A)   Komşunun çamaşırları yeterince temiz değil.

B)   Bu kadın çamaşır yıkamayı bilmiyor.

C)   Bizim komşu çamaşır yıkamayı öğrendi sonunda.

D)   Bu sabah erken kalkıp penceremizi sildim.

6. Genç bir çi�, yeni evlerine taşınmışlar. Sabah kahval� yaparken, komşu da çamaşırları 

asıyormuş. Komşuyu gören kadın kocasına: -Bak, çamaşırları yeterince temiz değil. Belli ki bu 

kadın çamaşır yıkamayı bilmiyor, belki de doğru deterjanı kullanmıyor, demiş. Kocası eşine şöyle 

bir bakmış, hiçbir şey söylememiş. Kahval�sına devam etmiş. Kadın, komşusunun çamaşır 

as�ğını gördüğü her sabah aynı yorumu yapmaya devam etmiş. Bir ay kadar sonra, bir sabah, 

komşusunun çamaşırlarının tertemiz olduğunu gören kadın çok şaşırmış. Kocasına: -Bak, bizim 

komşu çamaşır yıkamayı öğrendi sonunda. Merak ediyorum, kim öğre� acaba? demiş. 

Kocası: -Ben bu sabah biraz erken kalkıp penceremizi sildim canım, diye cevap vermiş.

Bir kimseyle ya da şeyle ilgili olarak, önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz yargıya 

önyargı denir. 

A)   Belgisiz zamir

B)   İşaret zamiri 

C)  Kişi (Şahıs) zamiri 

D)   Soru zamiri 

7. Aşağıda verilen zamir türlerinden hangisi “Bunu kardeşine kim verdi; sen biliyor musun?” 

cümlesinde kullanılmamıştır?

A)  Ali, çok güzel bir kitap almıştı.

B)   Küçük kardeşi kitabı eline aldı.

C)   Kardeşi kitabı yırtıverdi.

D)   O akşam Ali uyumadı.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öge dizilişi “tümleç - özne - yüklem” sıralamasındadır?

A) Çoğul eki, durum eki, zaman eki, olumsuzluk eki

B)   Kişi eki, tamlama eki, olumsuzluk eki, mastar eki

C)   Çoğul eki, tamlama eki, zaman eki, olumsuzluk eki

D)   Kişi eki, durum eki, olumsuzluk eki, mastar eki

9. Tüm çocuk(lar) masan(ın) başında oturuyor. Yemek az sonra piş(ecek). Anne, henüz sofrayı 

hazırla(ma)mış.

Yukarıdaki cümlelerde parantez içine alınan ekler, seçeneklerden hangisinde sıralı ve doğru 
olarak verilmiş�r?

A)  Bunun rengi hepsinden güzel.

B)   O kitabı ben de çok severim.

C)   Sarı çiçekler her yeri sarmıştı.

D)   O da bizimle gelmek istiyor.

10. Seçeneklerden hangisinde zamirle kurulmuş bir tamlama vardır?Buna göre; me�nde geçen ifadelerden hangisi, önyargı olarak değerlendirilemez? 
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A)   Kiracılar                    Kir         -         a         -         cı         -         lar

B)   Uçağımız                  Uç         -         ak         -         ımız   

C)   Yatağınız                   Yat         -         ak         -         ın         -         ız         

D)   Yazacaklar                Yaz      -      acak      -      lar           

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök ve eklerine doğru ayrılmış olup kök ve ekler doğru 
isimlendirilmiştir?

                                       
          

                                                
                                                    

                                
                                                   

                                           
                                                      fiil kök       yapım eki    çekim eki        

isim kök      yapım eki      yapım eki     çekim eki   

fiil kök         yapım eki         çekim eki  

isim kök      yapım eki      yapım eki     çekim eki   

A)   İşaret sıfatı

B)   Sayı sıfatı

C)   Soru sıfatı 

D)   Belgisiz sıfat

12. Aşağıda verilen sıfat türlerinden hangisi “ Sıcak günlerde bu iki çocuk hangi dondurmayı 

yemeli?” cümlesinde kullanılmamış�r?

A) Ali, kendi kartı ile Erman'ın kartını değiştirmelidir.

B)   Ali, Can'ın kartı ile Erman'ın kartını değiştirmelidir.

C)   Ali, Sevim'in kartı ile Can'ın kartını değiştirmelidir.

D)   Ali, Sevim'in kartı ile Erman'ın kartını değiştirmelidir.

13.

Ali, Can, Sevim ve Erman “Sözcük Türleri” oyunu oynamaktadırlar. Ali, oyunu arkadaşı Erman'ın 
kazanmasını istemektedir.   

Son hamleyi Ali yapacağına ve kartlar, aşağıdaki gibi dağı�lmış olduğuna göre, oyunu Erman'ın 
kazanması için Ali'nin yapması gereken hamle, seçeneklerde verilenlerden hangisidir?

Sınavı kazanınca 
ona bir 

tablet hediye 
e�ler.

Eda, o gece 
erkenden 

ya�.

Eda'nın 
öğretmeni, 

annesini okula 
çağırdı.

Ceren, bu akşam 
o table� kim
kullanacak 
diyordu.

Ali Can Sevim Erman

A)   Ana sözcüğünün anne haline dönüşmüş olması.

B)   Kitap sözcüğünün bazen birden fazla kitabı anlatmak için kullanılması.

C)   Göz sözcüğünden gözlük kelimesinin üremesi.

D)   Yaz sözcüğünün hem mevsim hem yazmak anlamında kullanılması.

14.

Kök halindeki sözcüklere getirilen eklerle yeni sözcüklerin türetildiği dillere sondan eklemeli dil 
denir. Türkçe, sondan eklemeli bir dildir.  

Buna göre; seçeneklerden hangisi, Türkçenin sondan eklemeli olduğunu kanıtlar?

A)                                                                                B)   

C)                                                                                D)   

15. Ayşe Öğretmen, “Sıfat tamlaması ile takısız isim tamlamasını birbirine karıştırmamak gerekir. 

Her ikisi de “nasıl?” sorusuna cevap olabilir. Ancak, sıfat tamlamalarında 1. kelime “sıfat”, 2. 

kelime ise “isim” olur. Takısız isim tamlamalarında ise her iki kelime de isimdir.” diyerek konuyu 

anlattıktan sonra öğrencilerden sıfat tamlamasına birer örnek vermelerini ister. 

Sarı elma Güzel çanta

Hediyelik eşya Kumaş pantolon

Buna göre; öğrencilerden hangisinin verdiği örnek, doğru değildir?   

Ÿ Oyun, üzerinde cümleler bulunan kartlarla oynanmaktadır. 

Ÿ Oyunu kazanmak için, son hamle yapıldıktan sonra, elde kalan kar�a eşit sayıda 

sıfat ve zamir bulunması gerekir.
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16. Parçaya göre; aşağıdakilerden hangisi, ben dilini kullanmanın sonuçları arasında yer almaz? 

17. Parçayı okuyan ve ben dili ile konuşmayı hedefleyen Ali, yaramazlık yapan kardeşine, 
düşüncelerini nasıl ifade etmelidir?

A)   Beni delirtmeye mi çalışıyorsun?

B)   Ben sana kırıcı davranma dedim.

C)   Bu davranışların beni üzüyor, kırılıyorum.

D)   Neden ders çalışmıyorsun?

19. Aşağıdaki tabloda, verilen eklerin köklere eklenmesi sonucunda yeni bir kelime türeyip 
türemediğiyle ilgili bir işaretleme yapılmış�r. 
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 2022 KGS-2  2022 KGS-2

11 HAZİRAN 202211 HAZİRAN 2022

(16, 17  ve 18. soruları aşağıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.)

Sevgili Arkadaşlar, 

Üzüldüğünüzde ya da kızdığınızda duygu ve düşüncelerinizi karşınızdaki kişiye nasıl 

ifade ediyorsunuz? Böyle durumlarda bazı insanlar “sen” diye söze başlayarak suçlayıcı bir dil 

kullanırlar. Karşılarındaki kişi de incinerek savunmaya geçer. Böyle olunca durum 

anlaşılamamaya, tar�şmaya ve ha�a kavgaya kadar gidebilir. Oysa duygularımızı “ben” ile 

başlayan cümlelerle ifade e�ğimizde, hem karşımızdakini incitmemiş, hem de kendi 

mesajlarımızı daha kolay ve anlaşılır bir şekilde aktarmış oluruz. Sevgili arkadaşlar, ben dili ile 

konuşmaya alışmak için öncelikli olarak karşımızdaki kişiyi suçlamayı bırakmalıyız. Bunun 

yerine, yaşadığımız olayın bize ne hisse�rdiğini ifade etmeliyiz. Örneğin “Sen duyarsız birisin.” 

demek yerine “İncindim.” diyebiliriz. Sonuç olarak ben dilini kullanmaya alış�ğınızda, 

karşınızdaki kişilerin daha az savunmaya geç�ğini göreceksiniz. Üstelik birçok anlaşmazlığı 

yaşanmadan önlemiş olacaksınız.
Musab Tahir Usca 

A)   Anlatmak istediklerimizi daha anlaşılır biçimde aktarmış oluruz.

B)   Birçok anlaşmazlığı yaşanmadan önleriz.

C)   Suçlayıcı bir dil kullanmadığımız için karşımızdaki kişiler savunmaya geçmez.

D)   Hayatta önceliği kendimize vermiş oluruz.

18.

A)   Arkadaşlarınızla, iletişimi korumaya yönelik bir kulüp kurduğunuzu düşününüz ve bu kulüpte 

      yaptığınız çalışmaları anlatan bir metin yazınız.

Türkçe dersinde yapılacak etkinlik için yukarıdaki metni ge�ren Lale bu metni, seçeneklerdeki 
etkinliklerden hangisi için hazırlamış olabilir?

B)  G ezip gördüklerinizi tanıtan bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı görsellerle destekleyiniz.

C)  İ letişimi engelleyen unsurlar hakkında araştırma yapınız ve iletişim sırasında yapılmaması 

      gerekenler hakkında yazılmış bir metni arkadaşlarınızla paylaşınız.

D)  İ letişimi engelleyen en büyük unsurlardan biri de “önyargı”dır. Albert Einstein'ın önyargı için 

      söylediği bu sözü nasıl yorumlarsınız?

Buna göre; tabloda, numaralanmış bölümlerden hangileriyle ilgili işaretlemede yanlışlık yapılmış�r? 

A)   1  ve  2.

B)   1  ve  3.

C)   2  ve  3.

D)   3  ve  4.

1

2

3

4

Kök Ek Yeni kelime
türediKök + Ek Yeni kelime

türemedi

Kitap ın Kitabın

Sev

Kork

Köy

gi

u

(ü)müz

Sevgi

Korku

Köyümüz

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

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

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

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

20. 1.   “Zavallı farecik…Bu senin sorunun, benim değil. Bana bir zararı olamaz küçücük kapanın.” dedi.

2.   Evin minik faresi, duvardaki çatlaktan bakarken çi�çi ve eşinin mu�akta bir pake� aç�klarını gördü.

3.   Minik fareyi telaş içinde gören tavuk, umursamaz ve bilgiç bir tavırla başını kaldırdı ve gıdakladı: 

4.   Kendi kendine: İçinde hangi yiyecek var acaba? diye düşündü.

5.   “Evde bir fare kapanı var! Evde bir fare kapanı var!” diye bağırarak telaşla bahçeye �rladı.

6.   Bir süre sonra gördüğü pake�n bir fare kapanı olduğunu anladığında yıkılmış�.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir me�n oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi 

olur?
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16. Parçaya göre; aşağıdakilerden hangisi, ben dilini kullanmanın sonuçları arasında yer almaz? 

17. Parçayı okuyan ve ben dili ile konuşmayı hedefleyen Ali, yaramazlık yapan kardeşine, 
düşüncelerini nasıl ifade etmelidir?
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B)   Ben sana kırıcı davranma dedim.

C)   Bu davranışların beni üzüyor, kırılıyorum.

D)   Neden ders çalışmıyorsun?

19. Aşağıdaki tabloda, verilen eklerin köklere eklenmesi sonucunda yeni bir kelime türeyip 
türemediğiyle ilgili bir işaretleme yapılmış�r. 
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Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir me�n oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi 
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21.

23.

8

A)   

 2022 KGS-2  2022 KGS-2

11 HAZİRAN 202211 HAZİRAN 2022

Aşağıda bir metin ve metinle ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgilerden doğru olanların yanına “D”, 
yanlış olanların yanına “Y” harfi koyduğumuzda seçeneklerden hangisine uygun bir görünüm 
oluşur?

Geçenlerde bir öğretmen arkadaşımla okuldan çıkarken vedalaş�ğımız sekreter kız “Hoşça 

kalın!” diye uğurlayınca bizi, arkadaşın ağzını aradım. Beni çileden çıkaran bu hatalar onu da 

rahatsız ediyor mu diye, ediyormuş. Biz yaştakilerin huysuzluğu mu bu, yoksa gençler 

vedalaşmaları, selamlaşmaları da mı unu�ular? “Bay bay!” diyenler “Çav!” diyenler ar�kça 

Türkçe konuşanlara da bir şeyler oluyor. Ba� hayranlığı, yabancı dillerdeki kullanım mı 

akıllarını karış�rdı yoksa bunları öğretmeyi unu�uk mu çocuklarımıza? Her durumda aynı 

şeyler söylenmez, diye uyarmadık mı? Kalana “Hoşça kal!” denir, gidene “Güle güle!”; tersi 

yakışık almaz, demedik mi? Amerikan filmlerinde ayrılan kişilerin birbirlerine yalnızca “Bye!” 

dediklerini duya duya mı böyle oldu bu işler bilmiyorum.

Türkçenin yanlış kullanılması, yazarı da öğretmen arkadaşını da rahatsız ediyor.

Türkçede selamlaşırken de vedalaşırken de aynı şeyler söylenebilir.

Yazar, gençlerin Türkçeyi yanlış kullanmalarının Ba� hayranlığından 
kaynaklanabileceğini düşünüyor. 

Yazar, büyüklerin çocuklara vedalaşmayı, selamlaşmayı çok iyi öğre�klerini düşünüyor.

D

D

Y

Y

B)   D

Y

D

Y

C)   D

D

D

Y

D)   D

Y

Y

D

A)   

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, dönüş yolculuğu etkisini diğerlerine göre daha iyi
örneklemektedir?

Aynı yoldan, aynı hızla gidilmesine rağmen dönüş yolculuğunun gidişten kısa sürdüğü 

hissedilebilir. Bu duruma “dönüş yolculuğu etkisi” denir. Böyle bir durumda, gidiş yolunda 

zaman daha yavaş akıyormuş gibi algılanır. Dolayısıyla dönüş yolculuğunun süresine dair 

tahminler, gerçek yolculuk süresine daha yakındır.

Teyzemlere gitmek üzere yola çık�k. Çiçekler, böcekler, hayvanlar derken bir de bak�k ki 
köye gelivermişiz. Dönüş saa� gelince tuvalete gitmeden arabaya binivermişim. Az sonra 
sıkış�ğımı hisse�m. Anneme söylesem kızacak. Hem sabah yol çabucak bi�vermiş�. Ancak 
beklediğim gibi olmadı. Her kilometreyi bir saa�e gidiyor gibiydik. Sonunda ne mi oldu? 
Tahmin edersiniz.

B)   Dönüş vak� gelmiş�. Bile�mi alıp uçağa bindim. Uçuş bir saat sürüyordu. Üstelik gelirken daha 
kendimi hazırlayamadan yolculuk bi�vermiş�. Uyuyup uyandım. Uzunca bir süre geç�kten 
sonra saate bak�m. İnmek üzere olmalıydık. Saa�m durmuş olmalı diye düşündüğümü 
ha�rlıyorum. Yalnızca on dakika geçmiş olamaz.  

C)   Büyükbabamları ziyarete gidiyorduk. Evden çık�ğımızdan beri üçüncü kez anneme seslendim. 
“Anne daha gelmedik mi?” Annem sakin bir sesle “Az kaldı.” diye yanıtladı. Az mı? Saatlerdir 
gidiyorduk. Araba durduğunda koşup nineme sarıldım. Eve dönme vak� geldiğinde arabaya 
binip ablamla konuşmaya başladık. Annem geldik dediğinde çok şaşırdım. Yol sadece beş 
dakikaymış.

D)   Bir gün annem hadi Karpaz Burnu'na gidiyoruz dedi. Yol o kadar güzeldi ki zamanın nasıl 
geç�ğini anlayamadım. Anneme “Bu kadar çabuk mu geldik.”dediğimde güldü. “Saa�ne bak 
neredeyse iki saa�r yoldayız.” dedi. Annem “Geç oldu ar�k dönüyoruz.” dediğinde  yola 
çıkmak istemedim. İki saatlik yol işte hemencecik geçiverirdi. Peki sizce öyle oldu mu? Arabaya 
binince yorgunluk çöktü. Yatağımı özledim. Arabada uyuyamıyordum da. O iki saat adeta 
yıllara dönüştü.         

A)   Onlar otelde mi kalıyor?

B)   Hayır, bizde kalıyorlar, dedim.

C)   Bir şey söyleyecek oldu, sustu.

D)   Yüzünde muzip bir ifade vardı.

22. Aşağıdakilerden hangisinde hal eki almış bir zamir vardır?



9

TÜRKÇE TESTİ TÜRKÇE TESTİ 

21.

23.

8

A)   
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kalın!” diye uğurlayınca bizi, arkadaşın ağzını aradım. Beni çileden çıkaran bu hatalar onu da 

rahatsız ediyor mu diye, ediyormuş. Biz yaştakilerin huysuzluğu mu bu, yoksa gençler 

vedalaşmaları, selamlaşmaları da mı unu�ular? “Bay bay!” diyenler “Çav!” diyenler ar�kça 

Türkçe konuşanlara da bir şeyler oluyor. Ba� hayranlığı, yabancı dillerdeki kullanım mı 
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çıkmak istemedim. İki saatlik yol işte hemencecik geçiverirdi. Peki sizce öyle oldu mu? Arabaya 
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24.

TÜRKÇE TESTİ BİTMİŞTİR.

10

27. Evin en güzel yeri mu�ak�r. Çünkü orada karnımızı doyururuz. Annemiz bizim için sağlıklı ve 

lezzetli şeyler pişirir. Onları hep birlikte yeriz. Ben de güzel şeyler pişirmeyi öğreniyorum. Mesela 

bazen arkadaşlarıma kurabiye pişiriyorum; ama onları �rına koyarken annem hep yanımda 

oluyor.

A)   

Türkçe dersinde Bak-Anlat etkinliği için bir paragraf yazan Ela, bu paragra� seçeneklerden 
hangisine bakarak yazmış olabilir?

 2022 KGS-2  2022 KGS-2

11 HAZİRAN 202211 HAZİRAN 2022

A)   

B)   

C)   

D)   

Kanıksama; çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olma, alışma durumudur. 

Buna göre; aşağıdaki konuşmalardan hangisinde, kanıksama anlamı vardır?

‒ Bu yaz ta�le çıkacak mısınız? 
‒ Sanırım yine Türkiye'ye gideceğiz.

‒ Yeni yıl par�si yine sizin evde mi olacak? 
‒ En büyük ev bizim. Daha rahat oluyor.

‒ Her şeyi çok güzel hazırlamışsınız. 
‒ Teşekkür ederim. Beğenmenize sevindim. 

‒ Ev çok gürültülü. Sınava nasıl çalışacaksın?
‒ Beni ar�k etkilemiyor.

25. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi, nezaket sözcüklerinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık 
yapmış�r?

26.

A)   Ayda: Birisi bana teşekkür ederse “Rica ederim!” derim.

B)   Melda:Yemek yedikten sonra pişiren kişiye “Elinize sağlık!” derim.

C)   Sinem: Banyodan çıkanlara “Sıhhatler olsun!” derim.

D)   Oya:  Birisi yarışmaya veya sınava gireceğinde “Geçmiş olsun!” derim.

B)   

C)   D)   

A)   Gül

B)   El

C)   Üst

D)   Sor

Öğretmen derste Ali'ye iki soru sorar:

Buna göre, Ali'nin cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Ali, öğretmenin her iki sorusuna da aynı cevabı verir ve iki seferinde de aferin alır.  

1-  Ali, bir isim kök söyler misin?

2-  Ali, bir fiil kök söyler misin?
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11 HAZİRAN 202211 HAZİRAN 2022

A)   

B)   

C)   

D)   

Kanıksama; çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olma, alışma durumudur. 

Buna göre; aşağıdaki konuşmalardan hangisinde, kanıksama anlamı vardır?

‒ Bu yaz ta�le çıkacak mısınız? 
‒ Sanırım yine Türkiye'ye gideceğiz.

‒ Yeni yıl par�si yine sizin evde mi olacak? 
‒ En büyük ev bizim. Daha rahat oluyor.

‒ Her şeyi çok güzel hazırlamışsınız. 
‒ Teşekkür ederim. Beğenmenize sevindim. 

‒ Ev çok gürültülü. Sınava nasıl çalışacaksın?
‒ Beni ar�k etkilemiyor.

25. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi, nezaket sözcüklerinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık 
yapmış�r?

26.

A)   Ayda: Birisi bana teşekkür ederse “Rica ederim!” derim.

B)   Melda:Yemek yedikten sonra pişiren kişiye “Elinize sağlık!” derim.

C)   Sinem: Banyodan çıkanlara “Sıhhatler olsun!” derim.

D)   Oya:  Birisi yarışmaya veya sınava gireceğinde “Geçmiş olsun!” derim.

B)   

C)   D)   

A)   Gül

B)   El

C)   Üst

D)   Sor

Öğretmen derste Ali'ye iki soru sorar:

Buna göre, Ali'nin cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Ali, öğretmenin her iki sorusuna da aynı cevabı verir ve iki seferinde de aferin alır.  

1-  Ali, bir isim kök söyler misin?

2-  Ali, bir fiil kök söyler misin?



13

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİFEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

2.

11 HAZİRAN 202211 HAZİRAN 2022

4.

12

3.

A)   I  ve  III

B)   I  ve  II

C)  II  ve  III

D)   I, II  ve  III

 ifadelerinden hangileri yanlış�r?

A)   I  ve  III

B)   II  ve  IV

C)  I  ve  II

D)   III  ve  IV

Mahallemizdeki elektrik tellerinin, yaz aylarında Resim 1'deki gibi sarkık, kış aylarında ise 
Resim 2'deki gibi gergin durduğunu gözlemledim. 

1.

 2022 KGS-2  2022 KGS-2

A)   Genleşme             Büzülme

B)   Büzülme               Genleşme

C)   Süblimleşme        Kırağılaşma

D)   Kırağılaşma          Süblimleşme

Resim 1 Resim 2

Resim 1 Resim 2

IV.  Kaplardaki su hacmi artsa bile, kaynama 

        noktası değişmez.

I.    Kaynama noktaları farklıdır.

II.  Kaynamaya başlama süreleri birbirinden 
       farklıdır.

III.  Isı�cıların sayısı artarsa, kaynama noktaları 
        değişecek�r.

Sını�mızdaki Fen ve Teknoloji köşesinde, aşağıda verilen görsel bulunmaktadır. 

I.    Görselde Ay tutulması olayı gösterilmektedir.

II.  Görseldeki olayda, Dünya’nın tamamında, bir süreliğine tam gölge olayı yaşanmaktadır.

III.  Bu olay, ışığın doğrular boyunca yayılması sonucu oluşmaktadır.

Görselden hareketle;

Fındık - Kara yosunu - Domates - Fasulye - Ciğer otu - Patates

Buna göre, hangi seçenekteki bitkilerin her ikisi de bu üreme yapısıyla çoğalmaktadır?

A)   Domates - Fasulye

B)   Kara yosunu - Patates

C)  Fındık - Ciğer otu

D)   Kara yosunu - Ciğer otu

Aşağıda verilen bitkilerden bazıları “spor” adı verilen özel üreme yapılarıyla çoğalmaktadır.

Görselde verilen, aynı özelliklere sahip iki kaptan birinde 100 ml, diğerinde ise 50 ml hacminde saf 
su bulunmaktadır. Başlangıçta her iki kaptaki suyun sıcaklıkları eşi�r. Bir öğrenci, aynı özelliklere 
sahip ısı�cılar kullanarak, kaplardaki suyu aynı anda ısıtmaya başlıyor.

Bu durumda, kaplardaki suyun kaynama noktalarıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri 

doğrudur?

Bu durumun sebebi, seçeneklerde verilenlerden hangisidir?

50ml
100ml
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6. Çiçekli bitkiler; kök, yaprak, gövde ve çiçek gibi birbirinden farklı 
görevleri olan yapılardan oluşur. 

8.

14

A)   Çiçek

B)   Gövde

C)  Yaprak

D)   Kök

9.

7.

Mete, bu deneylerin sonucunda, sesin özellikleri ile ilgili hangi sonuca varamaz?

A)   Farklı kaynaklardan çıkan ses, farklı şekilde duyulur.

B)   Ses, titreşimler sonucu oluşur.

C)  Sesin, yayılması için maddesel bir ortama gerek yoktur.

D)   Ses, farklı ortamlarda yayılabilir.

5.

A)   Midye ile Ahtapot

B)   Balık ile Solucan

C)  Tilki ile Solucan

D)   Midye ile Kurbağa

Cem, çizmiş olduğu tabloda omurgalı ve omurgasız 
hayvanları sınıflandırırken hata yapmış�r. 

Su, alkol ve asetonun erime/donma noktaları ile kaynama noktaları tabloda gösterilmiş�r. 

 2022 KGS-2

Buna göre, tablodaki hangi hayvan isimlerinin yeri 
değiş�rilirse hata düzel�lmiş olur?

Bitkinin solunumunu ve kendi besinini üretmesini sağlayan yapı 
aşağıdakilerden hangisidir?

Fen ve Teknoloji dersinde Ali, Demir, Simge ve Emel’in, canlılar konusu ile ilgili verdikleri bilgiler 
aşağıda görülmektedir. 

Mantarlar, doğada 

sıkça karşılaşılabilecek 

bitkilerdir.

Covid-19 salgınına sebep olan 

virüsler, mikroskobik canlılar 

sını�na girer.

Hayvanlar Dünya’nın 

en yaygın ve sayıca 

en kalabalık canlı grubudur.

Çiçekli ve çiçeksiz bitkilerin 

üreme özellikleri 

birbirinden farklıdır.

Ali

Demir

Simge Emel

Buna göre, hangi öğrencilerin ifadeleri doğrudur?

A)   Demir - Emel

B)   Ali - Simge

C)  Simge - Emel

D)   Ali - Demir

· Deney 1: Elimi boğazıma koyarak konuştuğumda, boğazımın �trediğini hisse�m. 

Mete, sesin özellikleriyle ilgili aşağıdaki üç deneyi yapmış�r.

Tabloya göre, aşağıda verilen sıcaklıkların hangisinde, su, alkol ve aseton aynı halde bulunur? 

Su

Alkol

Aseton

Erime/Donma Noktası Kaynama Noktası

0  C
o

-114  C
o

-95  C
o

100  C
o

78  C
o

56  C
o

A)   -10 C  

B)   -120 C  

C)  80 C  

D)   65 C 

o

o

o

o

11 HAZİRAN 2022 11 HAZİRAN 2022

 2022 KGS-2

Omurgalı

Balık
Midye
Tilki

Omurgasız

Kurbağa
Solucan
Ahtapot

· Deney 3: Elimdeki metal çubuk ile önce cam, daha sonra plas�k bardağa vurduğumda 
                    çıkan sesleri işi�m.

· Deney 2: Elime aldığım taşları önce havada, daha sonra ise suyun içerisinde birbirine 
                    vurduğumda çıkan sesleri işi�m.
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11.

13.

11 HAZİRAN 202211 HAZİRAN 2022 16

10.
 İçerisine sıcak su konan cam bardağın aniden kırılması

 Cezvede fazla ısı�lan sütün taşması

 

A)   Yolcu taşıyan balonların içerisine ısı verilerek uçurulması.

B)   Kapağı açılamayan kavanozun sıcak suya konması.

C)  Gözlük camı takılırken, metal çerçevenin ısıtılması.

D)   Tren rayları arasında bırakılan boşluğun yaz aylarında azalması.

 2022 KGS-2  2022 KGS-2

Ka�larda genleşme, sıvılarda genleşme ve gazlarda genleşme olaylarına birer örnek vermesi 

istenen öğrenci, yukarıdaki iki örneği vermiş�r. Cevabının doğru ve eksiksiz olabilmesi için 

vereceği üçüncü örnek, aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Aşağıda verilen olaylardan hangisinin sebebi hal değişimi değildir?

A)   Dolapta bırakılan naftalinin kaybolması.

B)   Kar yağışı esnasında havanın ılık olması.

C)  Soğuk gecelerin sabahında, araba camlarında buz parçacıklarının görülmesi.

D)   Termometre içerisindeki civa seviyesinin hava sıcaklığına göre değişmesi.

12. Aşağıda verilen numaralandırılmış kartlardan hangileri, maddenin ayırt edici özelliklerinden 
değildir?

A)   I  ve  IV

B)   I  ve  III

C)  II  ve  III

D)   II  ve  IV

Perde
AB C

Şekilde görüldüğü gibi A konumunda duran opak madde, ışık kaynağı tara�ndan aydınla�lmakta 

ve perde üzerinde tam gölge oluşturmaktadır. Daha sonra opak madde, bulunduğu konumdan 

alınarak önce B konumuna, ardından C konumuna götürülüyor.

Buna göre, opak maddenin A, B ve C konumlarında perde üzerinde oluşturacağı tam gölge 
boyunun nasıl olması beklenir?

A)

A Konumu B Konumu C Konumu

B)

C)

D)

Işık
Kaynağı

Opak
madde

Erime ve donma 
noktası

Kütle Hacim
Kaynama
noktası

I II III IV
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18

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

14.

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ 

BİTMİŞTİR.

1. Ali öğretmen; sınıfa getirdiği harita üzerinde, iki şehir arasındaki kuş uçuşu mesafeyi, cetvelle  3 cm 
olarak ölçmektedir. İki şehir arasındaki kuş uçuşu gerçek mesafe 30 km ise, bu haritanın çizgi 
ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

2.

A)   

B)   

C)  

D)   

15 0 15 30 45 60

{

1cm

km

10 0 10 20 30 40

{

1cm

km

5 0 5 10 15 20

{

1cm

km

30 0 30 60 90 120

{

1cm

km
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Yukarıdan başlayarak tabloda yer alan ifadeleri, doğru veya yanlış şeklinde değerlendiren 

öğrencinin, bu değerlendirme sonucunda hangi çıkışa ulaşması gerekir ?

A)   1. çıkış

B)   2. çıkış

C)  3. çıkış

D)   4. çıkış

Başlangıç

Sesin en hızlı yayıldığı ortam 

gaz ortamıdır.

Doğru Yanlış

Yunus, yarasa gibi bazı hayvanlar 
ses dalgalarını kullanarak 

avlanırlar.
Ses, uzay boşluğunda yayılabilir.

Yanlış DoğruDoğru Yanlış

1 2 3 4

Yaz aylarının yaklaşmakta olduğu bu dönemde, 

beldemizde yapılan temizlik çalışmalarını hızlandırdık.

Bölge halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için toplu 

taşıma araçlarımızın sayısını ar�rmayı ve geç�ğimiz yıl 

Covid-19 salgını sebebiyle düzenleyemediğimiz 

fes�valimizi, bu yıl yeniden düzenlemeyi hedefliyoruz.

Ka�ldığı etkinlikte yukarıdaki konuşmayı yapan bir kişinin görevi ne olabilir?

A)   Kaymakam

B)   Başbakan

C)  Milletvekili

D)   Belediye Başkanı
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6. Dünya üzerinde bir konumun bulunması için meridyen ve paralel denilen hayali çizgilerden 
yararlanılır. Aşağıda verilen harita üzerinde paralel ve meridyenler gösterilmiştir. 

20

3. Aşağıdakilerden hangileri Sivil Savunma Teşkila�nın özelliklerindendir?

Öğretmenimiz, KKTC'nin kuruluşundan günümüze kadar görev yapmış cumhurbaşkanlarımız 
içinden, en uzun süre görev yapan cumhurbaşkanımızın haya� hakkında araş�rma yapmamızı 
istemiş�r. 

4.

Buna göre, hangi cumhurbaşkanımızın haya�nı araş�rmamız gereklidir?

7.

Yukarıda verilenler, KKTC’nin hangi temel organının görevleri arasında yer alır?

IV.  Çalışanları gönüllülük esası ile çalışıp, ücret almamaktadır.

I.    Sivil toplum kuruluşudur.

II.  Savaş, doğal afet, yangın vb. durumlarda can ve mal kaybını en aza indirmek için 

       hizmet vermektedir.

III.  Yaşanabilecek doğal afetlere karşı halka bilgilendirici eği�mler vererek, toplum bilincini 
        yükseltmek için çalışmalar yapmaktadır.

A)   I  ve  II

B)   I  ve  III

C)  II  ve  III

D)   III  ve  IV

A)   Rauf Raif Denktaş

B)   Mehmet Ali Talat

C)  Derviş Eroğlu

D)   Mustafa Akıncı

5. Aşağıda, Kıbrıs adasının dünya üzerindeki konumunu soran öğretmene, öğrencilerin verdiği 
cevaplar gösterilmiş�r. Buna göre, hangi öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrudur?

A)   Ali - Hasan

B)   Ali - Enes

C)  Cem - Hasan

D)   Cem - Enes

Ali: “Ekvatorun güneyindedir.”

Cem: “Kuzey yarım kürededir.”

Enes: “Başlangıç meridyeninin doğusundadır.”

Hasan: “ Başlangıç meridyeninin ba�sındadır.”

Buna göre, 30  Güney - 120  Batı konumunda yer alan harf, hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir? 

A)   K

B)   L

C)  M

D)   N

 Savaş ilanına karar vermek

 Devlet bütçesini görüşmek

 Para basımına karar vermek

 Yasa yapmak, değiş�rmek ve kaldırmak

 

A)   Yürütme - Cumhurbaşkanı

B)   Yürütme - Bakanlar Kurulu

C)  Yasama - Cumhuriyet Meclisi

D)   Yargı - Bağımsız Mahkemeler
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8.

SOSYAL BİLGİLER TESTİ 

9.

10.

A)   IV

B)   III

C)  II

D)   I

SOSYAL BİLGİLER TESTİ İLE BİRLİKTE
I. OTURUM BİTMİŞTİR.

Sosyal Bilgiler köşemize asmak için arkadaşlarımla bir şema hazırladık. Bu şemada, soru işare� 

ile gösterilen kısma, seçeneklerde verilenlerden hangisi yazılmalıdır?

 2022 KGS-2  2022 KGS-2
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Eşitlik Milli
Egemenlik

Siyasi
Par�ler Özgürlük

?

A)   Merkezi Yönetim

B)   Demokrasinin Temel İlkeleri

C)  Yerel Yönetim

D)   Yönetim Şekillerimiz

Resmi kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına birer örnek vermeleri istenen öğrencilerin verdikleri 

cevaplar aşağıda görülmektedir.

Buna göre, hangi öğrencinin verdiği cevap tam olarak doğru değildir?

Mustafa

Şht. Tuncer İlkokulu
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası

Kemal

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
KKTC Tüke�ciler Derneği

Sabiha

Milli Eği�m Bakanlığı
Güzelyurt Kaymakamlığı

Gökçen

Sivil Savunma Teşkila�
Kıbrıs Türk Ticaret Odası

A)   Mustafa

B)   Kemal

C)  Sabiha

D)   Gökçen

Yukarıdaki şemada ülkemizdeki seçme-seçilme koşulları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlış�r?

KKTC’de
Seçme-Seçilme

Koşulları

Cumhurbaşkanlığı ve 
Cumhuriyet Meclisi seçimleri

beş senede bir yapılır.

Yerel seçimler 
dört senede bir yapılır.

Seçme yaşı on sekizdir.
Milletvekili seçilme yaşı

yirmi bir, cumhurbaşkanı
seçilme yaşı otuzdur.

I II

III IV
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