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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, 22 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.
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Soru 1.    

A)  

B)  Korku

C)  Renkli

D)  Tuzak

Bölen

Soru 3.

Soru 2. Numaralandýrýlmýþ olarak verilen atasözlerinden hangisinde isim tamlamasý 
yoktur?

A)  

B)  2.

C)  3.

D)  4.

1.

“Yaºamak” sözcüðü  hangi cümlede “beraber oturmak” anlamýnda kullanýlmýþtýr?

A)  

B)  Kýbrýs gibi güzel bir adada yaþamak bizim en büyük þansýmýzdýr.

C)  Çocuklarýyla yaþamak yaþlý insanlar için mutluluk sebebidi

D)  Kendi uçurtmanýzý yapýp uçurma keyfini yaþamak ayrý bir zevktir.

Betonlaþmýþ kentlerde yaþamak doðaya özlemi artýrýr.

r.

Aþaðýda verilen sözcüklerden hangisi yapýsý bakýmýndan diðerlerinden farklýdýr?

1.   Davulun sesi uzaktan hoº gelir.

2.   Keskin sirke küpüne zarar verir.

3.   Çam sakýzý çoban armaðaný.

4.   Komþunun tavuðu komþuya kaz görünür.

Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi birden çok yapým eki almýþtýr?Soru 4.

A)  

B)  Kazada yaralanan adamýn bacaðýnda kýrýklar varmýþ.

C)  duraklarýný yenileyerek hizmete koydu.

D)  Öðrenciler, 15 haziranda karnelerini alýp yaz tatiline baþlayacaklar.

Susuzluktan kurumak üzere olan fidanlara su verdik.

Belediye, otobüs 
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( 5. ve  6. sorularý metne göre cevaplayýnýz.)

BÝSÝKLET

Ne var ki bisiklete binmeyi bilmiyordum. Benden birkaç yaþ büyük Ýhsan 

Aðabey’den bana bisiklete binmeyi öðretsin diye rica ettiler. 

Ertesi gün yalnýz Ýhsan Aðabey’le gittik, yine bir bisiklet kiraladýk. O gün 

akþam, artýk düþmeden, bisiklet üstünde beº on metre gidebiliyordum.  

Üçüncü gün gene koþtuk bisikletçiye. Bindim, nasýl oldu anlatamam: Sanki 

bisiklet canlý ve benim sesimi dinlemiyor, baþýný almýþ gidiyor… Frenini sýkmayý 

da düºünemiyorum. Farkýna bile varmadan pedallara basmayý baþarmýþým. 

Birden yolun yanýndaki dikenli çitlerin içine dalývermeyeyim mi? Ýhsan Aðabey 

koþup beni çýkardý ki, dizlerim sýyrýlmýþ, elim, yüzüm çizilmiþ… 

Bisiklet derslerinin haftasýydý sanýrým. Babam: 

- Artýk tamam, dedi. Yarýn sana bir bisiklet alacaðým. 

Sabahý zor ettim, gözüme bir türlü uyku girmedi. Sabah erken kalktýk. 

Babamla bir bisiklet maðazasýna gittik. Ýçeri girdik ki aman yarabbi ne çok 

bisiklet!... Kýrmýzý bir bisiklet beðendim. 

- Haydi, dediler bana, atla bakalým bisikletin üzerine… 

Yol, birden gözüme nasýl kalabalýk gözüktü!… Kamyonlar, arabalar, 

bisikletler, yayalar… Çaresiz yüreðim güm güm atarak oturdum seleye … 

Kendimi birden evin önünde buldum. 

Demirtaº CEYHUN

(Çocukluk Yýllarý, 1980 / Düzenlenmiºtir.)

SELE

PEDAL

GÝDON

FREN

     Evimiz ºehrin güneyinde; ortaokul, kentin dýþýnda, batýdaydý. Yaya gidip 
gelebilmek imkansýzdý. Bu nedenle annemle babam uzun uzun düþünüp bana bir 

bisiklet almaya karar verdiler.
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Babam, ben, Ýhsan Aðabey bir pazar günü birlikte gittik; bir bisiklet kiraladýk.

Irmaðýn kýyýsýndaki boþ arsalardan birinde, beni bisikletin selesine oturttular.

Gidonun iki ucundan kavradým. Bir yanýmda babam, öteki yanýmada Ýhsan Aðabey

bisikleti tutuyorlar. Þöyle biraz itiverdiler mi, bisiklet bir saða yalpalýyor bir sola; ha

devrildi ha devrilecek. Yüreðim aðzýma geliyor. Pedallarý bir türlü ayaðýmýn altýnda

tutamýyorum; ne kadar uðraþýrsam uðraþayým, kaçý kaçýveriyorlar.
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Soru 5.    Çocuða neden bisiklet alýnmýþtýr?

B)  Boþ saatlerini bisiklet sürerek deðerlendirmesi için çocuða bisiklet alýnmýþtýr.

Soru 6.    Çocuk, bisiklet sürme becerisini nerede ve nasýl kazandý?

A)  Evlerinin önünden geçen yolda, satýn aldýklarý kýrmýzý bir bisiklet üzerinde 

      arkadaþlarýnýn yardýmýyla sürüº denemeleri yaparak kazandý.

Soru 7.    

A)  

B)  Modern 

C)  Birçok müzik aleti

D)  Birçok aleti

Orkestralarda

D)  Irmak kenarýndaki boþ bir arsada, kiraladýklarý bir bisiklet üzerinde babasý ve 

      Ýhsan Aðabey'in yardýmýyla sürüþ denemeleri yaparak kazandý.

A)  

C)  Ev ile okul arasýndaki mesafe yürünecek kadar yakýn olmadýðýndan çocuða 

      bisiklet alýnmýþtýr.

D)  Sýnýfý geçme baþarýsýný gösterdiði için ödül olarak çocuða bisiklet alýnmýþtýr.

Bisiklet kullanmanýn saðlýklý yaþamý desteklediði düþüncesinden bisiklet alýnmýþtýr.

B)  Oturduklarý mahallede bulunan parkta, arkadaþýnýn bisikleti üzerinde ve 

     arkadaþýnýn yardýmýyla sürüº denemeleri yaparak kazandý.

C)  Irmak kenarýndaki boþ bir arsada, satýn aldýðý kýrmýzý bir bisiklet üzerinde 

      Ýhsan Aðabey'in yardýmýyla sürüº denemeleri yaparak kazandý.

“müzik  –  modern  –  vardýr  –  orkestralarda  –  aleti  –  birçok”   sözcükleriyle 

oluþturulacak anlamlý bir cümlenin öznesi hangisi olur?
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Soru 8.    Aþaðýdakilerin hangisinde, “da” yerine “çok” kelimesi getirildiðinde cümlenin 

A)  

B)  Hava daha da ýsýnýrsa serinlemek için denize, yüzmeye gideceðiz.

C)  Ýçme suyumuz da göletten arýtýlacak sudan saðlanacak.

D)  Yaz gelince kavun, karpuz da sofralarýmýzda yerlerini alýr.

Uçaktan bakýldýðýnda bulutlar da pamuk yýðýnlarýna benzer.

Soru 9.    

Soru 10.    

Yanda verilen þiirin  ana duygusu (temasý)

En çok yazým yanlýþý hangi cümlede yapýlmýþtýr?

A)  

      izlemeye gitik.

Yanýmýza Cemler'i de alarak birlikte ªahin Sinemasýna, gösterimdeki son filmi 

anlamýnda bozulma olmaz?

   nedir? 

“Uçun kuþlar uçun, doðduðum yere;

Þimdi daðlarýnda mor sümbül vardýr.

Ormanlar koynunda bir serin dere,

Dikenler içinde sarý gül vardýr.

Orda geçti benim günlerim;

O günleri anýp bugün inlerim;

Ömrümün destanýný  okur, dinlerim,

Ýçimde oralý bir bülbül vardýr.”

Rýza Tevfik BÖLÜKBAÞI

A)  

B)  Yaºama sevinci

C)  Arkadaº özlemi

D)  Memleket özlemi 

Doða ve kuº sevgisi
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(Düzenlenmiþtir.)

B)  Kuzenim, 5 Haziran 2014'de Lefkoºada, dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet 

      Hastanesinde doðdu.

C)  3 Temmuz 2015'de, ailemle birlikde, THY'nýn saat 04.35'deki uçaký ile Ýstanbula  

      gideceðim.

D)  Doðru cevaplarý, cevap kaðýdýna iþaretlerkende dikkatli olalýmki doðrularýmýz 

      yanlýþ olmasýn.
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Soru 11.    

A)  

Soru 12.    

A)  

B)  Temasý barýþ olan ºiirler  yazmak istiyor.

C)  Beðenilecek  ve farklý fikirler yaratacak þiirler yazmak istiyor.

D)  Çevre ve doða konulu þiirler yazmak istiyor. 

Milli duygularý kamçýlayan þiirler yazmak istiyor.

B) 

C)  

D)  

Aþaðýdaki paragrafa göre þair nasýl bir þiir yazmak istiyor?

Aþaðýda “A, Ý, K, P, T” harfleriyle ifade edilen her kutu, “Saklambaç Oyunu”nun 

bir bölümünü içermektedir. Bölümler, oyunun oynanýþýna uygun olarak 

sýralandýðýnda aþaðýdaki sözcüklerden hangisi oluþur?

KATÝP

KÝTAP

TAKÝP

PATÝK

Sobelemeler, gülmeler, çýðlýklar, 

koþuþmalarla oyun devam ederken 

annemin “ Haydi eve!...” sesiyle  

oyunu bitirdik. 

Uzun bir aradan sonra dün, gün 

batýmýnda, bizim sokaðýn çocuklarý 

toplanýp saklambaç oynadýk.

Baºka bir gün yeniden buluºmak 

üzere sözleºtikten sonra  yorgun 

ama mutlu bir ºekilde evlerimizin 

yolunu tuttuk.

Hüseyin'i sobeleyen ebe “Saklandýðýn 

yerden çýk!...” deyince çýktýk. Hüseyin 

ebe oldu, yeniden saklandýk ve oyuna 

devam ettik.

Tekerleme söyleyerek seçtiðimiz 

ebe bir duvara yumup yüze kadar 

sayarken biz saklandýk.

Ý K

P T

A

      “Öyle bir þiir yazmalýyým ki, okuyan bir daha, bir daha okumalý. Her 

okuyuþunda yeni þeyler keþfetmeli, deðiþik tatlar almalý. Bunu yapabilirsem 

þiir yazdým sayarým kendimi.”
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Soru 13.    

B)  

Soru 14.    Aþaðýdakilerin hangisinde “mi” sözcüðü, “ Yangýn dendi mi Beþparmak 

Aþaðýda isimleri verilen öðrencilerden, metinde konmayan noktalama 

iþaretlerini parantez içlerine koymalarý ve  kullandýklarý noktalama iþaretlerini 

sayýp sonucu kendilerine verilen tabloya yazmalarý  istenmiþtir. Hangi öðrenci 

tabloyu doðru doldurmuþtur?

A)  

C)  

      

D)  

A)  

B)  Öðretmenimiz iyileþip okula geldi mi diye merak ediyorum.

C)  Havalar ýsýndý mý göçmen kuþlar ülkemize gelir.

D)  Araba gelir mi diye yola bakýp sonra karþýya geçiyorum.

Köyde, güzel mi güzel bir evleri vardýr.

      Atatürk(  ) Türkiye Cumhuriyeti(  )nin kurucusu ve baþöðretmeni olarak 

öðretmenlere þöyle seslenmiþtir(  )

      (  ) Öðretmenler(  ) Yeni kuþaðý(  ) Cumhuriyet(  )in özverili öðretmen ve 

eðitimcileri olarak sizler yetiºtireceksiniz( ) Yeni kuºak( ) sizin eseriniz 

olacaktýr(  )

AYÇA

TUÐÇE

ÖZGÜR

KENAN

NOKTA VÝRGÜL ÝKÝ NOKTA
KESME 
ÝÞARETÝ

ÜNLEM
ÝÞARETÝ

KONUÞMA
ÇÝZGÝSÝ

1 2 1 2 2 2

NOKTA VÝRGÜL ÝKÝ NOKTA
KESME 
ÝÞARETÝ

ÜNLEM
ÝÞARETÝ

KONUÞMA
ÇÝZGÝSÝ

2 3 1 2 1 1

NOKTA VÝRGÜL ÝKÝ NOKTA
KESME 
ÝÞARETÝ

ÜNLEM
ÝÞARETÝ

KONUÞMA
ÇÝZGÝSÝ

2 2 2 2 1 1

NOKTA VÝRGÜL ÝKÝ NOKTA
KESME 
ÝÞARETÝ

ÜNLEM
ÝÞARETÝ

KONUÞMA
ÇÝZGÝSÝ

3 2 1 1 2 1

Daðlarý'ndaki büyük yangýn aklýma gelir.” cümlesindeki anlamýyla kullanýlmýþtýr?
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Soru 15.    

Soru 16.    

A)  

B)  Çöreeek!

C)  Çörek satan adamýn

D)  Diye baðýrýþý

Sýcak çöreeek!

A)  “Biz” sözcüðü Anýl, Emre ve Hande isimli öðrencilerin yerine kullanýlmýþtýr.

Metinde, isimlerin yerine kullanýlan zamirlerle ilgili olarak aþaðýdaki 

açýklamalardan hangisi doðru deðildir?

Anýl, Emre ve Hande'yi göstererek Ýpek'e þunlarý söyledi:

- Biz pikniðe gidiyoruz. Sen de gelir misin?

Ýpek, konuþulanlarý duymadý. Hýrkasýný çýkarýp Anýl'a uzattý.

- Bunu tutar mýsýn, dedi.

Aðaçtaki elmalarý göstererek:

- Ben, onlarý toplayacaðým. Þu seninki o da benim olsun.

Festival alaný çok kalabalýktý. Her taraftan sesler geliyordu. Bu sesler arasýnda 

çörek satan adamýn sýcak çöreeek! diye baðýrýþý kulaklarý týrmalýyordu.

Paragrafta geçen sözlerden hangisi, týrnak (“ ”) içinde yazýlmalýdýr?

Soru 17.    Hangi seçenekteki sözcüklerin alfabetik sýralanmasý doðrudur?

A)  

B)  Paragraf  –  paralel  –  parantez  –  paratoner

C)  Paralel  –  paratoner  –  paragraf  –  parantez 

D)  Paratoner  –  paragraf  –  paralel  –  parantez

Parantez  –  paragraf  –  paratoner  –  paralel
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B)  “Ben”, “sen” sözcükleri “Ýpek” isimli öðrencinin adý yerine kullanýlmýþtýr.

C)  “Bunu” sözcüðü Ýpek'in hýrkasý yerine, “onlarý” sözcüðü aðaçtaki elmalarýn 

      yerine kullanýlmýþtýr.

D)  “O” sözcüðü Anýl isimli öðrencinin adý yerine kullanýlmýþtýr.
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Soru 18.    Aþaðýdakilerden hangisi yaþamýn güzelliklerini tatmakla ilgili deðildir?

( 18. soruyu aþaðýdaki þiire göre yanýtlayýnýz.)

ÇOK GÜZEL ªEY

Yaþamak güzel þey doðrusu

A)   Gelir getirecek iº güç sahibi olmak

B)  Saðlýk ve sýhhatin yerinde olmasý

C)  Kötü duygu, düºünce ve isteklerden uzak durmak

D)  Temiz ve þýk giyinerek  zevk ve keyif  içinde yaþamak         

Üstelik hava da güzelse

Hele gücün kuvvetin yerindeyse

Elin ekmek tutmuºsa bir de

Hele tertemizse gönlün

Hele kar gibiyse alnýn

Yani kendinden korkmuyorsan

Kimseden korkmuyorsan dünyada

Dostuna güveniyorsan

Ýyi günler bekliyorsan hele

Ýyi günlere inanýyorsan

Üstelik hava da güzelse

Yaºamak güzel ºey

Çok güzel þey doðrusu.

Melih Cevdet ANDAY

Soru 19.    Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “büyük” kelimesinin nitelediði sözcük 
somuttur?

A)  Mesleðini geliþtirmek için  büyük hayaller kurardý.

B)  Öðretmenimizin okuldan ayrýlmasý bize büyük üzüntü yaþatmýþtý.

C)  Büyük öðrenciler tarihi yapýlarý incelemek için Lefkoþa'ya gittiler.

D)  Büyük düþünceleri olan insanlar yaratýcý, giriþimci ve baþarýlý olur.
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Soru 20.    

Soru 21.    

“Gelmediniz” fiilinin kök ve ekleri hangi seçenekte doðru sýralanmýþtýr?

A)  

B)  Kök – pekiþtirme eki – zaman eki – þahýs eki

C)  Kök – olumsuzluk eki – zaman eki – þahýs eki

D)  Kök – zaman eki – tamlama eki  – þahýs eki  

Kök – olumsuzluk eki – zaman eki – hal eki – þahýs eki

Numaralandýrýlmýþ cümlelerle karþýlarýnda verilen ve küçük harflerle 

A)  1 - d      2 - c      3 - a      4 - b

B)  1 - c      2 - a      3 - b      4 - d

C)  1 - a      2 - b      3 - d      4 - c

D)  1 - b      2 - d      3 - a      4 - c

isimlendirilen duygu ifade eden sözcükler eþleþtirilirse doðru eþleme 

1. Uçak biletlerimizi bir ay önce alsaydýk daha hesaplý olacaktý.

2. Sular üç gün kesilince çamaþýrlar dað gibi yýðýldý.

3. Ortaokula bu yýl baþlayacak olan çocuk þehrin trafiðine 

uyabilecek mi?

4. Þenliðe bizim okulun dansçý öðrencileri de davet edilebilirdi.

a. Endiþe

b. Sitem

c. Abartma

d. Piþmanlýk

Soru 22.    Paragrafta, aþaðýdaki sýfat türlerinden hangisine örnek yoktur?

        O gün hava çok sýcaktý. Denize gitsek nasýl olur? diye konuþarak denize, 

yüzmeye gitmeye karar verdik. Arabaya binip denize doðru yola çýktýk. Yarým saat 

sonra denizdeydik. Ýrili ufaklý þemsiyeler sahile dizilmiþti. Sahilde, bazý insanlar sýcak 

kumlarýn üzerinde güneþleniyor, bazýlarý da denizde yüzüyordu. Masmavi deniz 

insaný ferahlatýyor, huzur veriyordu. Önce insanlarý, þemsiyeleri, martýlarý seyrettik.

Sonra biz de mayolarýmýzý giyip denizin serin sularýna kendimizi býraktýk.

A)  

B)  Belgisiz sýfat

C)  ýfatý

D)  Küçültme sýfatý

Niteleme sýfatý

Pekiºtirme s
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Soru 23.    
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A)  H

B)  Hazýrlandýk

C)  Hazýrlanýrýz

D)  Hazýrlanacaðýz

azýrlanýyoruz

Soru 24.    

A)  

B)  Fýkra

C)  Fabl

D)  Biyografi

Aný

Aþaðýdaki parçanýn yazý türü nedir?

“Projemizi sýnýfa sunmak için çok iyi …………..” cümlesinin  yazýlmayan  yüklemi 

olan  “hazýrlanmak”  sözcüðünün geçmiþ zaman, 1. çoðul þahýs  ºeklinde 

çekimlenmiº hali hangisidir ?

      Bir gün Atatürk, yaveri ve ben bahçede dolaþýyorduk. Çok ihtiyar ve geniþ 

–   Emrederseniz derhal keselim Paºam!

Bir an yüzüme baktý, sonra Ulu Önder þöyle dedi:

–   Sen hayatýnda böyle bir aðaç yetiþtirdin mi ki keseceksin!

yanýnda suyu çekilmiþ bir havuz vardý. Ata, havuz tarafýndaki kýsma yaslanarak 

bir aðaç, Ata'nýn geçeceði yolu kapatýyordu. Aðacýn bir yanýnda dik bir sýrt, diðer 

karþýya geçti. Derhal atýldým.

Soru 25.    

A)  

B)  Kuvvetlenmiº

C)  

D)  Zayýflamýþ

Deðiþmemiþ

Azalmýþ

“Ýki yaþlý turist yemyeºil çimenler üzerinde golf oynuyordu.” cümlesindeki “yemyeºil”

sözcüðü “yeºil” sözcüðüne göre nasýl bir anlam kazanmýþtýr?
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Soru 26.    

“ Taº fýrýndan o an çýkan sýcacýk ekmeðin mis kokusu burnumda tütüyor.” 

Bu cümlede aþaðýdaki ses olaylarýndan hangisi yoktur?

Soru 27.    

A)  Kaynaþma (Kaynaþtýrma)

Aþaðýdaki dizelerde altý çizilmiþ sözcüklerin türleri hangisinde sýrasýyla ve 
doðru olarak verilmiþtir?

A)  Ýþaret zamiri  –  belgisiz sýfat  –  iþaret sýfatý  –  kiºi zamiri

B)  Ýþaret sýfatý  –  sayý sýfatý  –  iþaret zamiri  –  kiºi zamiri

D)  Ýþaret sýfatý  –  belgisiz zamir  –  iþaret zamiri  –  þahýs zamiri

C)  Ýþaret zamiri  –  sayý sýfatý  –  iþaret zamiri  –  þahýs zamiri

      

D)  Benzeþme (sertleþme)

B)  Ünsüz düþmesi

C)  Ünlü düþmesi

“Orda bir ev var, uzakta,

O ev bizim evimizdir.”

(Ahmet Kutsi TECER)

TÜRKÇE TESTÝNÝZ BÝTMÝÞTÝR

YANITLARINIZI KONTROL EDEREK FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝNE GEÇÝNÝZ.
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Soru 1.

A)  
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Soru 2.

A)  K

B)  Karbonhidrat,  protein, mineral

C)  Yað, mineral,  karbonhidrat

D)  Vitamin, karbonhidrat,  yað,  protein, mineral

arbonhidrat,  yað,  protein

Aþaðýdaki grafiklerde, eþit miktarlardaki dört farklý menünün besin içerikleri 
gösterilmiþtir. Buna göre, hangi menüdeki besin içerisinde bulunan 
enerji miktarýnýn, diðerlerine göre, en az olduðu söylenebilir?

Ýçerik
miktarý

Besin
çeþidiKarbonhidrat YaðProtein

B)  

Ýçerik
miktarý

Besin
çeþidiKarbonhidrat YaðProtein

C)  D)  
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50

100

120

50

120

Ýçerik
miktarý

Besin
çeþidiKarbonhidrat YaðProtein

50

100

120

Ýçerik
miktarý

Besin
çeþidiKarbonhidrat YaðProtein

50

120

100

Ayþe öðle yemeðinde;

Tavuk

Pilav

Salata (içinde domates, salatalýk, marul, zeytinyaðý, tuz bulunan)

yemektedir. Bu durumda Ayþe’nin öðle yemeðinde bulunan besin içeriklerinin
tümü hangi seçenekte doðru olarak verilmiþtir?



Soru 3.

13

Soru 4.

Yukarýda verilen hal deðiþimlerini eþleþtirdiðimizde hangisi 
boþta kalýr?

açýklamalar ile 

A)  

B)  Buharlaþma

C)  Yoðuþma

D)  Kýraðýlaþma

Süblimleþme

Verilen özdeþ oyuncak arabalara, eþit kuvvet uygulanarak hareket ettiriliyor. 
Oyuncak arabalarýn farklý zeminlerde aldýklarý yol ve durduklarý yer aþaðýdaki 
þekillerde gösterilmektedir. 

A)

B)

C)

D)

 I -  Katý bir maddenin sývý haline geçmeden gaz 
      haline geçmesine denir.
II -  Buharlaþmanýn en hýzlý olduðu durumdur.
III - Maddenin sývý halden gaz hale geçmesine denir. 
IV - Gazlarýn sývýlaþmadan katý hale geçmesine denir.

Yoðuþma 

Kýraðýlaþma 
Buharlaþma     

Kaynama
Süblimleþme

Açýklamalar Hal deðiþimi
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Buna göre, hangi zeminde sürtünme kuvveti en azdýr?



Soru 5.
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Soru 6.

Bu deneyin sonucunda Suzan, aþaðýdaki sonuçlardan hangisine ulaþýr?

A)  

B)  Kaynayan maddelerin sýcaklýðý sürekli artar.

C)  Eþit ýsý verilen farklý maddelerin kaynama noktalarý da eþittir.

D)  Maddelerin kaynama sýcaklýklarý birbirinden farklýdýr. 

Maddeler eþit ýsýda ayný derecede kaynar. 

A)  Yalnýz  I

B)  I  ve  II

C)  I  ve  III

D)  II  ve  III

“Suzan, üç deney tüpüne sýrasýyla eþit miktarda kolonya, alkol ve su koyuyor. Bu 
tüpleri içi su dolu behere koyarak kaynatýyor.” 

X küresi Y halkasý

Yukarýda þekilleri verilen X küresi, Y halkasýndan geçebilmektedir. X küresine bir 
miktar ýsý verilmiþ, Y halkasý ise buz dolu bir kabýn içerisine konulmuþtur. Daha 
sonra X küresi, Y halkasýndan geçememiþtir.

Bu durumda,

III. Y Halkasý genleþmiþtir.

ifadelerinden hangisi doðrudur?
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I.   X Küresi genleþmiþtir.

II.  Y Halkasý büzülmüþtür.



Soru 7.
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Soru 8.

A)  

B)  Güneþ’in en tepede olduðu öðle saatindeki konumu.

C)  Güneþ’in batýda olduðu öðleden sonraki konumu.

D)  Güneþ’in batmakta olduðu akþam saatindeki konumu.

Güneþ’in doðuda yükseldiði sabah saatindeki konumu.

Gölge boyunun en kýsa olduðu anda, Güneþ’in konumu hangisinde doðru 
olarak verilmiþtir?

A)  

B)  6

C)  3

D)  1

8

Aþaðýdaki ifadelerin doðru (D) veya yanlýþ (Y) olduðuna karar vererek ilgili
ok yönünde ilerlediðimizde hangi numaraya ulaþýrýz?
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Sesin yayýlabilmesi 
için maddesel ortama 

ihtiyaç vardýr.

Sesin oluþmasý için
titreþime ihtiyaç 

yoktur.

Ses, bir enerji
biçimidir.

Ayný ses, farklý
ortamlarda farklý

duyulur.

Ses, dalgalar
halinde yayýlýr.

Ses, doðrusal
þekilde yayýlýr.

Her sesin bir
kaynaðý vardýr.

(D)

(D) (D)

(Y)

(Y) (Y)

(D) (Y) (D) (Y) (D) (Y) (D) (Y)

1 2 3 4 5 6 7 8



Soru 9.
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Soru 10.

Yukarýda özellikleri verilen canlý varlýklar hangisinde doðru olarak sýralanmýþtýr?

A)    

B)

C)

D)

Yanda verilen þekilde bitkinin 
kýsýmlarý numaralarla gösterilmiþtir.

4

3           

2

1

Arka ayaklarý uzun ve perdelidir.

Vücudu pullarla kaplý olup yüzgeçleriyle hareket eder.

Doðurarak çoðalýr ve yavrularýný süt ile besler.

Gövdesi genellikle uzun olduðundan sürünerek hareket eder.

I

II

III

IV

A)  

B)  Kurbaða           Fok                    Timsah               Balýk

C)  Timsah             Fok                    Balýk                  Kurbaða

D)  Fok                  Timsah               Kurbaða             Balýk

Kurbaða           Balýk                  Fok                    Timsah

Buna göre, kaç numaralý bölüm 
bitkinin besin ürettiði kýsýmdýr?

1

2

3

4
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Soru 11.
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Soru 12.

Aþaðýda, özdeþ pil ve ampullerle kurulmuþ üç devre verilmiþtir. Verilen þekillerdeki 
ampullerin parlaklýðý çoktan aza doðru sýralandýðýnda hangisi doðru olur?

A)  

B)  3  ,  2  ,  1

C)  1  ,  3  ,  2

D)  1  ,  2  ,  3

2  ,  3  ,  1

A)  

B)  1-A      2-B      3-C

C)  1-B      2-A      3-C

D)  1-A      2-C      3-B

1-B      2-C      3-A

+ -+ -

Þekil-3

+ -+ -

Þekil-2

+ -

Þekil-1

+ -

Bir devrede elektrik enerjisinin iletiminde
kullanýlan metal tel

Elektrik enerjisini ýþýk enerjisine dönüþtüren
araç

Bir devreye elektrik üreten araç

x

+ -

Tabloda, tanýmlarý ve sembolleri verilen devre elemanlarýnýn doðru þekilde 
eþleþtirilmesi aþaðýdakilerden hangisidir?

1

2

3

A

B

C
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FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝNÝZ BÝTMÝÞTÝR. YANITLARINIZI KONTROL EDEREK 

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝNE GEÇÝNÝZ.

Okuduðum gazete haberinde: “Bir grup fosil bilimci 
yaptýklarý çalýþmalar sonucunda, yerin (yerkabuðunun) 
50m altýnda, kayaçlar arasýnda, hayvan fosillerine 
rastlamýþtýr.” bilgisi verildi.

Gazete haberine göre, fosil bilimciler, hayvan fosilleri ile ilgili olarak aþaðýda 
verilen sonuçlardan hangilerine ulaþabilir?

I.    Hayvan fosilinin bulunduðu kayacýn hangi zamana ait olduðu bilgisine ulaþabilir.
II.   Bu fosilin nesli tükenmiþ canlý olup olmadýðý sonucuna ulaþabilir.
III.  Fosilin bulunduðu bölgenin coðrafi yapýsý hakkýnda bilgilere ulaþabilir.

A)  

B)  I  ve  II

C)  II  ve  III

D)  I,  II  ve  III

Yalnýz I

Soru 14. Resimde gördüðünüz arazideki erozyon etkisini 
azaltmak için aþaðýdakilerden hangileri yapýlmalýdýr?

I.   Aðaçlandýrmayý azaltmalýyýz.
II.  Teraslama yapmalýyýz.
III. Tarlalarý eðime paralel deðil, eðime
     dik sürmeliyiz.  

A)  

B)  II  ve  III

C)  Yalnýz II

D)  I,  II  ve  III

I  ve  III
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Soru 1.

A)  

B)  Eþ

C)  Futbolcu

D)  Yönetici

Baba

Soru 2.
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    Ayaz Bey, evli ve iki çocuk babasýdýr. Lefkoþa Sanayi Bölgesi'nde bulunan 
bir fabrikanýn yöneticisidir. Hafta sonlarý çocuklarý ve eþiyle birlikte tuttuklarý 
futbol takýmýnýn maçýný izlemeye gitmekten hoþlanmaktadýr.

Yukarýda verilen bilgilere göre Ayaz Bey'in toplum içinde üstlenmiþ olduðu 
roller içerisinde hangisi yer almaz?

Venedikliler tarafýndan yapýlan ve günümüze 
kadar gelen kültür miraslarýmýzdan biri de 
Lefkoþa surlarýdýr.

Bu surlar üzerine yapýlmýþ günümüze kadar 
gelen toplam kaç tane burç bulunmaktadýr?

A)  

B)  6

C)  9

D)  11

4

Soru 3.      Kýbrýs, birçok devlete ev sahipliði yapmýþ bir adadýr.  Bu devletlerden
biri, adayý üs olarak kullanýp, deniz ticareti ile Doðu ürünlerini Batý’ya, Batý 
ürünlerini Doðu’ya satarak zengin olmuþtur.

Yukarýda bahsedilen devlet hangisidir?

A)  

B)  Lüzinyanlar

C)  Venedikliler

D)  Ýngilizler

Osmanlýlar
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Soru 4.
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A)  

B)  Mesarya              Mehmetçik

C)  Mehmetçik          Mesarya

D)  Yeþilýrmak           Güzelyurt

Mesarya              Güzelyurt

Onur ve Emir'in açýklamalarý doðrultusunda yaþadýklarý bölgelerin nereleri 
olabileceði hangi seçenekte verilmiþtir?

Soru 5.

A)  

B)  Geçitköy, Mersinlik

C)  Mersinlik, Girne

D)  Mersinlik, Geçitköy

Girne, Geçitköy

Yukarýdaki boþluklara sýrasýyla hangi seçenekte verilenler gelmelidir?

Girne’den Lefkoþa'ya en kýsa yoldan gitmek isteyen bir kiþi …………..... Boðazý’ndan,  

Benim yaþadýðým 
bölgede en çok arpa 
ve buðday yetiþir.

Benim yaþadýðým yer, Kýbrýs’ýn 
narenciye bölgesi olarak bilinir.

ONUR EMÝR

ONUR                  EMÝR
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Girne’den  Güzelyurt'a en kýsa yoldan gitmek isteyen bir kiþi ise ……….. Boðazý’ndan

geçmek zorundadýr.
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Soru 6.

Soru 7.

Yukarýda anlatýlanlar hangi tarým ürünümüzle ilgilidir?

A)  

B)  Zeytin

C)  Portakal

D)  Patates

Harup

Yukarýda konuþan öðrencilerden hangileri bilim ve teknolojinin olumsuz 
etkilerinden bahsetmektedirler?

Akdeniz Ýkliminde görülen aðaç türlerinden biriyim. Ülkemizin her yerinde 
yetiþmekle birlikte Girne Bölgesi'nde yoðunluktayým. Verdiðim ürünün yeþili ve 
siyahýyla sofralarýnýzý süslerim. Benden elde ettiðiniz sývýyla yemeklerinize tat 
katarsýnýz.

Savaþ aletlerinin 

geliþmesine sebep 

olmuþtur.

Hareketsizlikten 

dolayý insanlarýn 

saðlýðý bozulmuþtur.

Küresel ýsýnma 

nedeniyle birçok 

yer çölleþmiþtir.

A)  

B)  Ýrem ve Özge

C)  Ýrem, Özge ve Kemal

D)  Ýrem ve Kemal

Özge ve Kemal

Ýrem
Kemal

Özge

Dünya’nýn en büyük yeþil alanýdýr.

Dünya’daki bitki ve hayvanlarýn % 30'unun barýnaðýdýr.

Birçok ilacýn ham madde kaynaðýdýr.

Dünya’nýn akciðeri olarak kabul edilir.

BURASI NERESÝ?Soru 8.

Yukarýda hakkýnda bazý bilgiler verilen yer neresidir?

A)  

B)  Himalaya Daðlarý

C)  Alp Daðlarý

D)  Kuzey Amerika Ormanlarý

Amazon Ormanlarý
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Soru 10.

A)  

B)  Ýnsanlarýn farklý inançlara sahip olmasý

C)  Ülkelerin nüfus artýþlarýnýn farklý olmasý

D)  Ülkelerin farklý özellik ve kaynaklara sahip olmasý

Bazý ülkelerdeki insanlarýn daha çalýþkan olmasý

Yukarýda tanýtýlan ülkeler üretimleri ve ihtiyaçlarý bakýmýndan birbirinden farklýlýk 
göstermektedir. Bunun nedeni nedir?

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝNÝZ BÝTMÝÞTÝR. YANITLARINIZI KONTROL EDÝNÝZ.

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ 2015 KGS-Final  2015 KGS-Final

Soru 9. Demokrasinin olduðu toplumlarda aþaðýdakilerden hangisinin 
olmasý beklenir?

I.    Ýnsanlar her istediklerini özgürce yapabilirler.
II.  Ülke yönetimi demokratik olur.
III. Ýnsanlar eþit haklara sahip olurlar. 

A)  

B)  II  ve  III

C)  I  ve  II

D)  I,  II  ve  III

Yalnýz III

Benim ülkem, petrol bölgesindeki ülkelerden biri olan Kuveyt’dir. Bol miktarda 
petrol bulunurken tarýmsal üretimimiz ihtiyacýmýzý karþýlayamaz.

Japonya'da teknoloji geliþmiþtir; ancak tarým yapacak çok fazla alan yoktur. 
Bu nedenle ihtiyaç duyduðumuz tarým ürünlerinin bir kýsmýný baþka ülkelerden 
alýrýz. 

Akdeniz iklimine sahip KKTC'de turizm geliþmiþtir; ancak sanayi çok az 
geliþmiþ olduðundan ihtiyaç duyduðumuz sanayi ürünlerinin birçoðunu diðer 
ülkelerden satýn alýrýz. 
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