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TÜRKÇE - MATEMATÝK - FEN VE TEKNOLOJÝ

1.   Test soru kitapçýðý 14 sayfadan oluþmaktadýr.

  

2.  Bu test;  25  Türkçe,  25  Matematik  ve  25  Fen ve Teknoloji sorusu içermektedir. Bunlarý
      cevaplandýrmanýz için sizlere 105 dakikalýk süre verilecektir.

3.  Size daðýtýlan cevap kaðýdýnýn üzerinde adýnýz, soyadýnýz ve aday numaranýz bilgisayar tarafýndan
      yazýlmýþ ve kodlanmýþtýr.

4.  Her soru için dört farklý seçenek verilmiþtir. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doðru yanýt olup
      diðerleri yanlýþtýr.

5.   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.

6.   Soru kitapçýðý üzerindeki boþ yerleri iþlem yapmak için kullanabilirsiniz.

7.   Cevap kaðýdýnýzý buruþturmayýnýz ve üzerine gereksiz iþaret koymayýnýz.

8.   Bilmediðiniz  sorularýn üzerinde fazla zaman kaybetmeden diðer  sorulara geçiniz. Zamanýnýz kalýrsa 
yapmadýklarýnýzý yeniden gözden geçirirsiniz.

      

SALON BAÞKANI SINAVINIZ BAÞLAMIÞTIR UYARISINDA BULUNMADAN
SORU KÝTAPÇIÐINI AÇMAYINIZ.

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 B
seçeneðindeki dairenin içi karalanmýþtýr. Hepinize baþarýlar dileriz.

A B C D

SORU KÝTAPÇIÐI

GENEL AÇIKLAMA

MÝLLÝ  EÐÝTÝM ve KÜLTÜR BAKANLIÐI

YERLEÞTÝRME SINAVI
23 HAZÝRAN 2018 CUMARTESÝ

BÜLENT ECEVÝT ANADOLU LÝSESÝ VE 20 TEMMUZ FEN LÝSESÝ 





1)

3)

5)

Öðretmenler dahil hiçkimse, dün sabahki iki saatlik 
sýnavdan sonra  küçük kardeþimin  mutlulukla eve 
koþtuðunu bilmiyordu.

A)  

Mahallede kim var kim yok herkes alevler içinde 
yanan evin önünde toplanmýþtýk.

B)  

O bomboþ görünen arazide yaðmurun ardýndan 
rengarenk çiçekler açmýþtý.

C)  

Kardeþim de ben de liseyi bu okulda okumuþtuk. D)  
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Aþaðýdakilerden hangisinde özne – yüklem 
iliþkisiyle baðlantýlý bir yanlýþlýk yapýlmýþtýr?

Yukarýdaki þiirin tamamýna hakim olan düþünce 
hangisidir?

Aþaðýdakilerden hangisi veya hangileri Cahil ile Kitap 

þiirini düz yazýdan ayýran farklardandýr?

(1, 2 ve 3. sorularý aþaðýdaki þiire göre cevaplayýnýz.)

Cahil ile Kitap

 “Bir çöplüðü eþelerken

Horoz inci bulmuþ yerden.

Horoz inciden anlar mý?

Demiþ þunu alan var mý?

Arpacýya götürerek

Bana versen bir yiyecek,

Diye satmýþ onu ahmak;

Horoz aklý ne olacak.

Babasýndan kalmýþ olan

Kitaplarýn arasýndan

Güzelini alýp cahil

Bu bana hiç lazým deðil

Birkaç kuruþ alsam diye

Onu satmýþ kitapçýya.

Elbet cahil bilmeyerek

Horoz gibi düþünecek;

Cahil, horoz kadar boþtur,

Kitap inci gibi hoþtur.”

Ýbrahim Alaaddin GÖVSA

Ýnsanlarla hayvanlarýn ortak yönleri vardýr. A)  

Yiyecek, bizim için inciden daha deðerlidir.B)  

Cahil, bilgisiz insanlar, gerçek deðerlerin 
farkýna varamazlar.

C)  

D)  Deðerli kitaplarýmýzý günü geldiðinde yüksek 
fiyatlara satabiliriz.

Yukarýdaki dizelerde aþaðýdakilerden hangisinden 
yararlanýlmamýþtýr?

2)

BenzetmeA)  

KarþýlaþtýrmaB)  

KiþileþtirmeC)  

TanýmlamaD)  

IV.  Bir düþünceyi aktarmak için yazýlmasý

II.  Kafiyelerin olmasý

I.   Cümlelerin büyük oranda devrik olmasý

III. Dizelerle yazýlmasý

I  ve  II       A)  

I, II  ve  III            B)  

Yalnýz IVC)  

I, II, III  ve  IVD)  

“Babasýndan kalmýþ olan kitaplarýn arasýndan güzelini 

alýp cahil, onu satmýþ kitapçýya.”

4)

Yukarýdaki cümle için aþaðýdakilerden hangisi veya 
hangileri söylenebilir?

IV.  Olumlu cümledir.

II.  Belirtili isim tamlamasý kullanýlmýþtýr.

I.   Fiilimsi kullanýlmýþtýr. 

III. Baðlacý olan cümledir.

Yalnýz I  A)  

I, II  ve  III            B)  

III  ve  IVC)  

I, II  ve  IVD)  
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8)

9) Aþaðýdaki cümlelerden hangisi öðelerin diziliþine göre 
diðerlerinden farklýdýr?

Son konuþtuðumuzda Ali'nin annesinin de bizimle 
ayný okuldan mezun olduðunu öðrenmiþtim.

A)  

Hýçkýrýklarla sarsýlarak elindeki yarýsý yenmiþ çikolata 
paketini uzattý.

B)  

Onunla tanýþtýðým dönemde ilk kitabý Penceredeki 
Lefkoþa'yý okumamýþtým.

C)  

On yýl önce yaþanan olaylarý geçen yýl kitabýný 
okuduðumda kavrayabildim.

D)  

10)

2

Düzeltme ÝsteðiA)  

Çalýþma YeteneðiB)  

Yaratmak ÝhtiyacýC)  

Sanatçý ve SanatD)  
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6)

Yukarýdaki metinden aþaðýdakilerden hangisi 
çýkarýlamaz?

7)

Yukarýdaki metin için en doðru baþlýk hangisi olur?

Aþaðýdakilerden hangisi sebep - sonuç cümlesidir?

Ýstediði liseye girebilmesini saðlayacak yeterli 
puaný alabilmek için çok çalýþtý.

A)  

Annesini çok sevdiði için kardeþinin her türlü 
kaprisine boyun eðiyordu.

B)  

Yoldan geçen tören alayýný daha iyi görebilmek 
için duvarýn üzerine çýktý.

C)  

Almasý gerekenleri unutmamak için alýþveriþ 
listesi hazýrlamayý öðrenemedi.

D)  

11)

Karþýsýna dikilebilir ( ) içimden geçenleri söyleyebilirim
istersem ( ) Ama bu neyi deðiþtirir ( ) neyi düzeltir ( ) 

Yukarýda yay ayraçla belirtilen yerlere sýrasýyla hangi 
noktalama iþaretleri getirilmelidir?

( , ) ( . ) ( , ) ( ? )A)  

( , ) ( ; ) ( , ) ( … )B)  

( , ) ( . ) ( ? ) ( … )C)  

( , ) ( ; ) ( ? ) ( ? )D)  

(7 ve 8. sorularý aþaðýdaki metne göre cevaplayýnýz.)

Büyük sanat eserleri yol göstermek, düzeltmek 

isteðinden deðil, yaratmak ihtiyacýndan doðmuþlardýr. 

Sanat adamý her insan gibi bir çevre içindedir. Orada 

olup bitenlerin onda derin yankýlar uyandýrmamasýna 

imkân yoktur. Ama bütün bunlar bilinç altýnda bir 

süre bulunmadan, hemen ve olduðu gibi sanat 

eserine dönüþemezler. Varlýðýn bu karanlýk bölgesinde 

unutulmuþ sanýlan, gerçekte ise bir ritim ve iklim 

hâlinde esrarlý bir surette yaþayan yankýlar, 

bunalýyorlarmýþ gibi kurtulmak çarelerini ararlar. 

Düþ ve yaratýþ bu kurtuluþun iki yoludur. Ýnsan düþ 

görerek, sanat adamý yaratarak bu iç baskýdan 

kurtulurlar. Mutlu bir raslantý, bazen tatlý bir bahar 

ýþýðý, bazen aðýzda eriyen bir kurabiye, þairden þaire, 

romancýdan romancýya deðiþen tohumun bilince 

düþmesini hazýrlar. Onun filizlenmesi, boy atmasý, 

geliþip serpilmesi artýk hayal gücü ile çalýþma 

yeteneðine kalmýþtýr.
Suut Kemal Yetkin

Sanatçýlar da diðer insanlar gibi yaþadýklarý 
çevreden, olup bitenlerden etkilenirler.

A)  

Yaþanan olaylar sonucu sanatçýnýn ruhunda oluþan 
ancak unutulduðu sanýlan derin izler, sanatçýnýn 
bilinç altýnda varlýklarýný sürdürerek bir iç baský 
yaratýrlar.

B)  

Sanatçýya yaratacaðý esere iliþkin ilhamý, zihnindeki 
o ilk tohumu, hayatýn içinden küçük, sýradan olaylar, 
sunar.

C)  

D)  Sanatçý, ruhunda izler býrakan çevresel olaylarýn 
hemen ardýndan doðuþtan gelen estetik ifade 
yeteneði ile bu olayý  olduðu gibi kaðýda dökerek 
eserini  oluþturur.   

Aþaðýdakilerden hangisinin yüklemi etken ve 
geçiþlidir?

Bir anda bastýrýveren kar ve soðuktan adeta 
kemiklerimiz dondu. 

A)  

Annem, sebze yemeðini yemediðimiz  için çok kýzdý. B)  

Bahçedeki çeþme saatlerdir boþuna akýyor. C)  

Söylediklerimi, büyük bir dikkatle dinledi.D)  



16)

Lefkoþa'ya arkadaþlarýyla birlikte gitti.A)  

Bu küçük toplum, birçok sorun yaþýyor.B)  

Çocuklarýn birkaçý burada benimle kalmak istiyor.C)  

Güzel elbiseler giyilip partiye gidildi.D)  

3

12)

Aþaðýdakilerden hangisinde diðerlerinden farklý bir 
fiilimsi kullanýlmýþtýr?

13)

Kulaðýnýza çalýnan birkaç nota, daha siz ne olduðunu 
anlamadan, ruh halinizi deðiþtirir.

A)  

Afroditin doðduðu beyaz köpüklerle süslenen bu 
kýyýlarda her gün bir diðerinden daha huzurlu geçer.

B)  

Ýþte bu nedenle aralarýnda anlaþmazlýklar dahi 
olsa aile, dýþtan gelen etkilere karþý birleþir.

C)  

Bu sözleri duyduktan sonra onu ikna etmek hiç zor 
olmayacaktý.

D)  

TÜRKÇE KKTC YS 2018

17) Aþaðýdaki cümlelerden hangisinde “doldurmak” 
sözcüðü birini, baþkasý için kötü düþünecek bir 
duruma getirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr?

Yukarýdaki metin için aþaðýdakilerden hangileri 
söylenebilir?

18)
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Aþaðýdakilerden hangisi bir paragrafýn giriþ cümlesi 
olabilir?

Pencereden bakmak saatlerce manzarayý izlemek
istiyordum.

A)  

Yaðmurun ardýndan yapýlan kýsa bir yürüyüþ her 
þeye deðer, diyordu.

B)  

Hýzlý koþma, yetenek kadar çalýþma da gerektirir.C)  

Uzun ve anlamsýz konuþma, benim kitabýmda kötü  
bir özelliktir.

D)  

Aþaðýdakilerden hangisi olumlu bir fiil cümlesidir?14)

Ay, büyülü bir güzelliktir; karanlýk bir denizde, beyaz 
köpükler arasýndan yükselen.

A)  

Gerçek mutluluk, kýþ gecelerinde bizi ýsýtan bir masal 
deðildir asla.

B)  

Görmedim ne acý, ne eziyet ne tasa, yaþarken huzur 
içinde o kumsalda.   

C)  

Parçaladýn ruhumda bir çiçek gibi açýlan o en güzel 
ümitleri.

D)  

Aþaðýdakilerden hangisinde altý çizili sözcük zaman 
ve kiþi eki almýþtýr?

15)

Kendini beðenmiþ insanlarla oldum olasý anlaþamam.A)  

Arkadaþlarýný görünce mutluluktan gözleri parladý.B)  

Üç günlük yiyeceðim küçük bir çantaya sýðmýþtý.C)  

Anladýk ki çalýþanlar hep baþarýlý oluyormuþ.D)  

Aþaðýdaki cümlelerden hangisinde anlatým bozukluðu 
yapýlmýþtýr?

Yirmi yaþýný dolduralý bir iki seneden fazla 
olmamýþtý.

A)  

Þüphe tohumlarý boy vermiþ zihnini dayanýlmaz 
kuruntular doldurmuþtu.

B)  

Kalbini arkadaþýna karþý büyük bir kýskançlýkla 
doldurdu.

C)  

Ah, biliyorum, biliyorum seni o gece doldurdular.D)  

“Ben birinci sýnýf öðretmeniyim. Birkaç yýl önceydi. 
Öðrencilerimi evlerinde kamera olduðuna ve her 
akþam ödevlerini yapýp yapmadýklarýný kontrol 
ettiðime inandýrmýþtým. Uyanýklardan biri inanmamýþ 
ve annesine (elini kaldýrýp hareket yaparak) 'Madem 
öyle öðretmenim bu hareketi de görüyor mu bakalým?’ 
demiþ. Annesi geldi, çocuðundan habersiz bana 
durumu anlattý. Ben de derse girer girmez kýzgýnca 
'Ahmet, dün akþam bana niye böyle hareket yaptýn?' 
dedim. Zavallý öðrencim az kalsýn bayýlacaktý, o anki 
durumu çok komikti. Artýk öðrencilerimin hepsi 
kamera olduðuna inanýyor ve her akþam bana el 
sallýyorlar.”

IV.  Olayýn geçtiði yer belli deðildir.

II.  Metnin türü hikayedir.

I.   Anlatým birinci kiþinin aðzýndan yapýlmýþtýr.

III. Açýklayýcý anlatým kullanýlmýþtýr.

I, II  ve  III A)  

II  ve  III            B)  

II, III  ve  IVC)  

I  ve  IVD)  



19)

24)

Ah gençliðim, ah sana saçýmý süpürge ettiðim 
gençliðim de diyecek deðilim.

A)  

Bu cins çocuklarýn ekmeðini taþtan çýkarmak için 
ölürcesine çalýþtýklarýný görüyorum.

B)  

Ýçi huzurlu, akþama dek çalýþmýþ, ekmeðini kazanmýþ.C)  

Bu meslekte senelerce dirsek çürüttüðüne göre 
kendisini gayet iyi anlayabilirdi.

D)  

4

20) Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “koku” sözcüðü 
gerçek anlamýnda kullanýlmýþtýr?

Aþaðýdaki cümlelerden hangisinde deyim doðru 
kullanýlmýþtýr?

21)

Sýnýftaki herkesin sevinçten etekleri tutuþmuþtu.A)  

Bana yardým etmek istiyorsan elinden geleni ardýna 
koyma.

B)  

Okul yýllarý boyunca tüm baþarýlarýma göz yumdu.C)  

D)  

Aþaðýdakilerin hangisinde “Özveri ile çalýþýp hizmet 
etmek” anlamýnda bir deyim kullanýlmýþtýr?
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Büyüklerinin söylediklerine her zaman kulak verdi.

Aþaðýdakilerden hangisi nesnel bir cümledir?

Kýbrýs Türk halký “O Ses Türkiye” isimli yarýþmayý 
yýllardýr beðeniyle takip ediyor.

A)  

Programa katýlan yarýþmacýlarýn tümü baþarýlý 
ses sanatkârlarýdýr.

B)  

Bu yýl yarýþmayý Kýbrýslý Türk Lütfiye Özipek kazandý.C)  

Lütfiye'yi baþarýya taþýyan isabetli þarký seçimleri 
oldu.

D)  

Köpek bir þeyin kokusunu aldý.A)  

Kardeþim de bu kokuyu kullanýr.B)  

Havada savaþ kokusu vardý.C)  

Bu iþin kokusu çýkar diye korkuyorum.D)  

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde kýsa çizginin (-) 
kullanýmýndan kaynaklý bir yanlýþlýk yapýlmýþtýr?

22)

Küçük bir sürü - dört inekle birkaç koyun - köye 
giren geniþ yolun aðzýnda durmuþtu. 

A)  

Birleþik sözcük olmasýna raðmen kelime þöyle 
heceleniyor: il-ko-kul.

B)  

Yaþanan tüm sýkýntýlardan sonra olay kapanmýþ 
üzerinden on – on beþ yýl geçmiþti.

C)  

D)  Törenimiz 09.30 – 10.30 saatleri arasýnda yapýlacak; 
ardýndan derslere devam edilecektir.

23) Aþaðýdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin 
kullanýmýna iliþkin bir yazým yanlýþý yapýlmýþtýr?

Kabul edersiniz ki modanýn allahý Paris'te 
yaþanmaktadýr.

A)  

Gazimaðusa Ýlçesi, deniz tutkunlarý için 
vazgeçilmezdir. 

B)  

Yahya Kemal Sokak,  çocuk sesleriyle hayat 
bulmuþtu. 

C)  

Bizim çocukluðumuzdan bu yana dünya oldukça 
deðiþmiþ.

D)  

Aþaðýdaki numaralanmýþ ifadeleri hangi seçenekteki 
gibi sýralarsak anlamlý kurallý bir cümle olur?

25)

kiþilårin ezildiði gülümsåyåndir bir gülmåk üstünlüðå 

ulàþýncà hàm iþidir insàn olàn kýrýlýp zàmàn 
1 2 3 4

7 8 9 10

5 6

11 12 13

6 - 7 - 5 - 8 - 4 - 10 - 9 - 1 - 11 - 2 - 12 - 13 - 3A)  

4 - 6 - 7 - 5 - 8 - 1 - 9 - 10 - 11 - 12 - 2 - 13 - 3B)  

C)  

7 - 4 - 6 - 5 - 9 - 8 - 1 - 10 - 11 - 2 - 13 - 12 - 3D)  

12 - 2 - 13 - 5 - 8 - 1 - 9 - 10 - 11 - 4 - 7 - 6 - 3 

TÜRKÇE TESTÝ 

BÝTMÝÞTÝR
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1)

6)

A)    

6   6   6    çarpma iþleminin sonucu aþaðýdakilerden 

hangisine eþittir?

B)  

C)  

D)  

36  

6     

2)

Yukarýdaki eþitlikte      yerine hangi sayý yazýlmalýdýr? 

3) Yandaki toplama tablosunda

verilenlere göre hangi toplam

yanlýþtýr?

A)    

B)  

C)  

D)  

18

5)

7) (x - 1) (3x - 5) = Ax  + Bx + C  özdeþliðine göre,

aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

8)                                   

denkleminin özdeþlik olabilmesi için eþitliðin sað

tarafýnda aþaðýdakilerden hangisi yapýlmalýdýr?

1
36

1
6

0.18 sayýsý sayýsýnýn kaç katýdýr?

(x - 3)  = x  - 6x - 3

A)    

B)  

C)  

D)  

12 çýkarýlmalýdýr.

6x çýkarýlmalýdýr.

12 eklenmelidir.

6x eklenmelidir. 

2

. .2 -6 3

2
3

4
9
6

27

.
= 3

A)    

B)  

C)  

D)  

-8

-4

4

8

+ 8 2

2

2

3

4 98

18

72

48

48

72

98

2

A)    

B)  

C)  

D)  

0.9

0.7

0.5

0.3

Yandaki salonda dolu koltuklar

“X” ile gösterilmiþtir.

Yeni bilet alan birinin, biletinin

B sütunundaki koltuklardan

olma olasýlýðý kaçtýr?

1
2
3
4

A B C
X

X
X

X
X

X
X

A)      

B)  

C)  

D)  

1
3

2
5

1
5

2
15

A)    

B)  

C)  

D)  

A + B = -5

B + C = 13 

A + C = 8

A + B + C = 0

. 2

23 ( 12 - (3 - 9.                iþleminin sonucu kaça eþittir?4)

A)    

B)  

C)  

D)  

0

1

2

3
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9)

A)  1 ile 2 

B)  2 ile 4    

C)  1 ile 3    

D)  3 ile 4

10)

A)  1

iþleminin sonucu kaça eþittir?

B)  2

C)      

D)  4 

11) KLM    PRS   olduðuna göre, bu iki üçgen için 
aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?

12)

13) Þekilde ýþýk kaynaðýndan 15 m uzaklýkta bulunan

bir çitin gölgesi, bu çitten 15 m uzaklýktaki evin 

duvarýnda oluþmuþtur. Gölgenin boyu 6 m ise çitin 

yüksekliði kaç m’dir?

14)

A)  13    

B)  11    

C)  9   

D)  7  

Aþaðýda verilen cebirsel ifadelerden hangilerinin
birer çarpaný aynýdýr?

3

A)  m(K) = m(R)   

B)  m(M) = m(P)    

C)  |KL||RS|=|LM||PR|    

D)   |KL||PS|=|KM||RS|    

Yandaki þekilde, 

[AC] [̂BE], 

m(ABC) = m(DEC),

|BC|= 8 cm, |DC|= 3 cm

|DE|= 3       cm

olduðuna göre, |AB| kaç cm’dir?

Aþaðýdaki þekillerde görüldüðü gibi bir iple yere baðlý 

olan balon, I. konumundan II. konumuna geçerken 

balonun ip uzunluðu deðiþmemektedir.

1 2

3 4

6x  - 9x2

4x  - 92

x  - 6x + 92

2x  - 82

5( - 2 (5(2 + (.

~

. .

. .

5

A

CB

D

E
. .

3

8

5
3

A)      

B)  2    

C)  3    

D)  4  5

5

5

5

Iþýk
Kaynaðý

Ev

A)  2 

B)  3  

C)  4  

D)  5

Buna göre, II. konumdaki balon, I. konuma göre, 

kaç m daha yüksekte olur?

I. konum II. konum

6m

15 m
x

15 m
Çit

.
24 m

7 m
.

15 m
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18)

19)

A)  20   

Aþaðýdaki denklemi saðlayan “x” deðeri kaça eþittir?

B)  24    

C)  28 

D)  32

15)

A)  3    

Aþaðýdaki tahterevallinin eðimi       ve  A ucu ise (-4,0) 

noktasý üzerindedir. C(5,0) olduðuna göre, B ucunun 

zeminden yüksekliði kaç birimdir?

B)  4    

C)  5   

D)  6  

16) y = mx + n þeklindeki bir doðrusal denklemin 
eðimi  -2  ve grafiði ise (-3,0) noktasýndan 
geçmektedir.
Buna göre, bu doðrusal denklemin grafiði 
y-eksenini hangi noktada keser?

20)

A)  (0,4)

B)  (0,-4) 

C)  (0,6) 

D)  (0,-6)

17) 4 katýnýn       ’i, 3 eksiðine eþit olan sayýyý bulmak için

aþaðýda verilen denklemlerden hangisini 

kullanmalýyýz? 

A)   

B)      

C)      

D)  

Bir ipin ucundan       ’ü kesilirse, ipin orta noktasý

20 cm kayýyor. Buna göre, ipin baþlangýçtaki 

uzunluðu kaç cm’dir?

21)

A)  7    

B)  6    

C)  5    

D)  4 

B

A
x

y

CO

x

3
1

Zemin

5
1

5
4x = x - 3

4x + 
5
1 = x - 3

5
4x - 3 = x 

4x + 
5
x = x - 3

A)  5    

B)  4    

C)  3   

D)  2  

3 katý ile yarýsýnýn toplamý 84 eden sayý kaçtýr?

4
1

A)  120   

B)  140    

C)  160 

D)  180

2 - x +
3
1 =

15
x + 3

Ýki kardeþten küçük olan, büyük olanýn yaþýnýn
bir eksiðinin, dörtte biri yaþtadýr.
Bu iki kardeþin yaþlarý farký 4 ise büyük olan kaç
yaþýndadýr? 
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22)
denklem sistemini saðlayan x ve y

deðerlerinin çarpýmý kaça eþittir?

24) Aþaðýdakilerden hangisi taban yarýçapý 3 cm 

ve yüksekliði 5 cm olan dik dairesel silindirin 

açýnýmýdýr?

23)

2x - 3y = 5

5x = 6y + 13 

25)

h=4 m

A)  1   

B)  2    

C)  3    

D)  4  

MATEMATÝK TESTÝ BÝTMÝÞTÝR

A)     

C)    

Yarýçapý 1 m ve yüksekliði 4 m olan dik silindir 

þeklindeki bir deponun       ’ü su ile doludur. 

Bu deponun yarýsýnýn su ile dolu olmasý için kaç   

m  daha su doldurulmalýdýr?

 

}

A)  4  

B)  3   

C)  2   

D)  1  

Marketten 2 kg elma ile 3 kg patates alan biri

16 TL ödedi. 3 kg elma ile 2 kg patates alan biri 

ise 19 TL ödediðine göre, bu marketten 1 kg elma 

ile 1 kg patates alan bir kiþi kaç TL ödeyecektir?

A)  8  

B)  7   

C)  6   

D)  5  

3
1

(p = 3 alýnýz)3

(p = 3 alýnýz)

3 cm

3 cm

5 cm
18 cm

3 cm

3 cm

5 cm
12 cm

3 cm

3 cm

3 cm
5 cm

3 cm

3 cm

5 cm
10 cm

B)     

D)    
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1) Aþaðýdaki þekilde DNA'nýn kendini eþleme modeli 
verilmiþtir.

4)

A)  

B)  Diþi bireyde – döl yataðýnda

C)  Diþi bireyde – yumurta kanalýnda

D)  Diþi bireyde – yumurtalýkta

Erkek bireyde – sperm kanalýnda

2)

Buna göre, eþlenen DNA parçasýnýn baz diziliþi 
aþaðýdakilerden hangisidir?

A)  

 Buna göre, amip için mitozun önemi nedir?

A)  Mitoz bölünme amipin üremesini saðlar.

B)  Amip, mitoz bölünme sayesinde büyür.

C)  Amip, mitoz sayesinde kalýtsal çeþitlilik kazanýr.

D)  Mitoz, amipte yaralarýn onarýmýný saðlar.

3) Mayoz hücre bölünmesi canlýlarda kalýtsal çeþitliliði 
saðlar.

Sitoplazma bölünmesiniA)  

B)  

C)  

D)  

Homolog kromozomlar arasýnda parça deðiþimini

DNA’nýn kendini eþlemesini

Bölünme sýrasýnda kromozomlarýn belirgin olarak 
görülmesini

Aþaðýdaki þema insanda döllenme olayýný 
göstermektedir.

C G

T A

A T

A

T

C

G

T

G

B)  

C)  D)  

G

C

C

A

G

C

A

C

T

G

A

T

C

G

T

G

T

G

A

A

C

C

G

A

T

G

A

C

C

T

Aþaðýda, tek hücreli bir canlý olan amipin mitozla 
bölünmesi verilmiþtir.

Yukarýdaki bilgiyi öðrencilerine aktarmak isteyen bir 
öðretmen, aþaðýdakilerden hangisini açýklamalýdýr?

Bu olay hangi bireyde ve nerede gerçekleþir?

5)

A)  

B)  Yalnýz I

C)  I  ve  II

D)  I, II  ve  III

I  ve  III

Aþaðýda bir besin zinciri verilmiþtir.

Bu besin zincirinde, çekirge sayýsýnýn artmasý için;

Ot Çekirge Kurbaða Yýlan

 II.   Ortama kurbaða ile beslenen bir canlý eklenmeli

I.    Yýlan sayýsý artýrýlmalý

III.  Ot miktarý artýrýlmalý

Ýfadelerinden hangisi/hangileri doðrudur?

n n

Sperm

2n

Döllenme

Yumurta



FEN ve TEKNOLOJÝ

10

KKTC YS 2018

KKTC YS 2018

6) 8)Fotosentez yapan bir bitki yapraðýnýn aldýðý ve verdiði 
maddeler aþaðýdaki þekilde verilmiþtir.

Kaynaklarýn tasarruflu kullanýlmasýna yönelik en etkili 
yöntem geri dönüþümdür.

9) Aþaðýdaki kartlarda bazý elementler ve grup numaralarý 
verilmiþtir.

7) Doðadaki azot döngüsü aþaðýdaki þekilde gösterilmiþtir.

Karbondioksit ile suyun A)  

Besin ile ýþýðýnB)  

Karbondioksit ile oksijeninC)  

Besin ile oksijeninD)  

Bu döngüye göre, koyun azot ihtiyacýný nereden karþýlar? 

BitkilerdenA)  

HavadanB)  

Azot baðlayýcý bakterilerdenC)  

TopraktanD)  

Uygun bir geri dönüþüm için 
atýklar ayrý ayrý toplanmalýdýr.

Geri dönüþüm kutularýnýn 
üzerine aþaðýdakilerden 
hangisini yazmak uygun 
olmaz?

Bu elementlerle doðru grup numaralarý eþleþtirildiðinde 
açýkta kalan ELEMENT hangisidir?

A)  

B)  O

C)  Ar

D)  K

Mg

Hangi iki maddenin yeri deðiþtirilirse þekildeki hata 
düzeltilmiþ olur?

Su

Iþýk

Oksijen

Karbondioksit

Besin

Meyve ve sebze atýklarý A)  

Metal atýklarB)  

Cam atýklarýC)  

Sývý yað atýklarýD)  

Mg
12

+2

O
8

-2

Ar
18 K

19
+1

I A

II A

VIII AAtmosferik Azot (N  )2

Azot baðlayýcý 
bakteriler       

Ayrýþtýrýcýlar 

Azotlu
bileþikler
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10) 12)

11) Na ile Cl elementleri arasýnda aþaðýdaki gibi iyonik 
bir bað oluþuyor.

13) Aþaðýdaki asit – baz tepkimesinin bazý maddelerinin 
kütleleri verilmiþtir.

X, Y ve Z maddelerinin pH deðerleri aþaðýdaki ölçekte 
verilmiþtir.

X, mavi turnusol kaðýdýný kýrmýzýya çevirir.A)  

Z'nin sulu çözeltisinin tadý acýdýr.B)  

X ve Z'nin sulu çözeltileri elektrik akýmýný iletmez.C)  

Y maddesi turnusol kaðýdýnýn rengini deðiþtirmez.D)  

X  +  H O      2HCl   +   NaOH  

          Buna göre, X maddesi nedir ve kaç gramdýr?

TuzA)  

SuB)  

TuzC)  

SuD)  

Aþaðýda          ,            ve             olarak verilen 

özellikler periyodik sistemdeki hangi gruplara aittir?

: Anyon oluþturur.

: Katyon oluþturur.

: Katyon ve anyon oluþturmaz.

A)  

B)  

C)  

D)  

Metal Ametal Soygaz

Bað yapmýþ Na ve Cl elementleri ile ilgili aþaðýdakilerden 
hangisi ortaktýr?  

Anyon oluþturmaA)  

Elektron vermeB)  

Ortaklaþa elektron kullanmaC)  

Kararlý duruma geçme D)  

Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

37g 40g ?   18g

Madde 
Adý Kütlesi

59 g

59 g

77 g

77 g

Baþlangýç sýcaklýklarý ayný olan, eþit kütleli X, Y, Z ve T 
maddeleri hal deðiþimi olmaksýzýn 5 dakika özdeþ 
ýsýtýcýlarla ýsýtýlýyor.

14)

Maddelerdeki sýcaklýk artýþý aþaðýda verildiði gibidir.

0 0
X : 7 C                 Z : 4 C

0 0Y : 12 C               T : 25 C

Buna göre, öz ýsýsý en büyük olan madde hangisidir?

XA)  

YB)  

ZC)  

TD)  

Na Cl

+ [
Na Cl

[
+ -

X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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15) 17) Saf bir katý maddeye ait sýcaklýk- zaman çizelgesi 
aþaðýdaki gibidir. 

A)  

B)  

C)  

D)  

Saf bir madde, X olayý ile sývý halden katý hale geçmiþtir.16)

         Ýki kaptaki su, daha büyük bir kapta karýþtýrýlýrsa, 
0         denge sýcaklýðý kaç C olur?

0(c  = 4.18 J/g C)su

30
o
C 70

o
C

500g su 500g su
I. kap II. kap

30
o
C

50
o
C

70
o
C

100
o
C

Bu durumla ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?

Sývý Katý
X olayý

Buzun erimesi X olayýna örnek olarak verilebilir.A)  

X olayýnda madde dýþarýya ýsý verir.B)  

X olayý DONMA'dýr.C)  

X olayý süresince maddenin sýcaklýðý sabit kalmýþtýr.D)  

Çizelgeye göre, aþaðýdakilerden hangisi bu maddeye 
ait sýcaklýk – zaman grafiðidir? 

Zaman(dk)

Sýcaklýk 0
C(    )

0 5 10 15 20 25 30

20 40 40 60 80 80 100

oSýcaklýk(  C)

Zaman(dk)

oSýcaklýk(  C)

Zaman(dk)

oSýcaklýk(  C)

Zaman(dk)

oSýcaklýk(  C)

Zaman(dk)

A)  

B)  

C)  

D)  

(Çevreyle olan ýsý alýþ-veriþi ihmal edilmiþtir.)

5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100

5 10 15 20 25 30
0

20

40

60

80

100
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21)18)

20)

Bir ýþýðýn ortam deðiþtirirken izlediði yol aþaðýdaki 
þekildeki gibidir.

Aþaðýdaki basit makinelerin hangisinde kuvvet kazancý 
yoktur?

19)

Iþýðýn bu ortamlardaki SÜRATÝ ve ortamlarýn 
KIRICILIKLARI arasýndaki karþýlaþtýrmalar hangisinde 
doðru verilmiþtir?

Yukarýdaki þekilde A kasnaðý ok yönünde döndürülürse; 
B, C ve D kasnaklarýnýn dönüþ yönleri ile ilgili aþaðýdaki 
seçeneklerden hangisi doðrudur?

Aþaðýda, basit makineler ve günlük hayattaki kullaným 
alanlarý hakkýnda eþleþtirmeler verilmiþtir. 

22) Aþaðýda ýþýk ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doðru 
deðildir?

Bu eþleþtirmelerden hangisi/hangileri doðrudur?

IV.  Kaldýraç – ceviz kýracaðý

II.  Çýkrýk – makas 

I.   Makara – dikiþ makinesi

III. Eðik düzlem – vida

A)  

I  ve  II B)  

I, III  ve  IV C)  

Yalnýz I

D)  I, II, III  ve  IV

.
. .

A B

C

D

B               C              D

A)  

B)  

C)  

D)  

Ù

Ù
Hava

Su

Hava = SuA)  

Hava > SuB)  

Hava < SuC)  

Hava > SuD)  

Sürat Kýrýcýlýk

Hava < Su

Hava = Su

Hava > Su

Hava < Su

IV.  

       gelen ýþýnlar, bir noktadan çýkýyormuþ gibi kýrýlýr.

Kalýn kenarlý merceklerde asal eksene paralel 

II.  Yüzeye dik gelen ýþýk, diðer ortama kýrýlarak geçer.

I.   Iþýk ortam deðiþtirdiðinde hýzý da deðiþir.

III. Az yoðun ortamdaki göz, çok yoðun ortamdaki 
       cismi daha uzak görür.

A)  

II  ve  III B)  

I  ve  IV C)  

I  ve  II 

D)  III  ve  IV

23) Boþ bir alanda duran çoban, kendisinden 1700 m 
uzakta meydana gelen yýldýrým düþmesinden kaç 
saniye sonra gök gürültüsünü duyar?

(Sesin havadaki yayýlma hýzý = 340 m/s) 

340 sA)  

1700 sB)  

1 sC)  

5 sD)  

A)  B)  

C)  D)  
F

F

F

F
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FEN VE TEKNOLOJÝ
 TESTÝ

BÝTMÝÞTÝR

24)

Yukarýdaki þekilde verilen A küresi sabit bir þekilde 
durmaktadýr. X ve Y küreleri ise serbest býrakýldýðýnda 
þekildeki konumlarý almaktadýr.
Buna göre X, Y ve A kürelerinin yükleri aþaðýdakilerden 
hangisi olabilir? 

+A)  

B)  

C)  

D)  

X

X Y

A

Y A

+ -
++-

+ +-
+ --

K(+)

L (nötr)

M (nötr)

“+” yüklü K küresi L cismine dokundurulup çekiliyor. 
L ve M cisimleri arasýnda etki ile elektriklenme 
olduðuna göre, cisimlerin son yükleri aþaðýdakilerden 
hangisi gibi olabilir?    

25)

A)  

B)  

C)  

D)  

-- -- -- -- --

L

M+ + + + +

- - - - -

+ + + + +

+ + + + +

L

M

+ + + + +

- - - - -

+ + + + +

+ + + + +

L

M

-- -- -- -- --

L+ + + + +
+ + + + +

M- - - - -
+ + + + +
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