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 2021 KGSTÜRKÇE TESTİ 

12 HAZİRAN 2021

A)   K

B)   L 

C)   M

D)   N  

1. Alfabe ile ilgili bir oyun oynayan  Mehmet, Ceren, Latif ve Melda, ünsüz harfleri doğru sırayla 
söylemeye çalışmaktadırlar. 

İlk iki turda     Mehmet; B, F     Ceren; C, G     harflerini söylediğine göre Melda'nın üçüncü 
turda söylemesi gereken harf aşağıdakilerden hangisidir?

MEHMET CEREN LATİF MELDA

B

F

-

C

G

-

-

-

-

-

-

?

2.

Ayşe Öğretmen, öğrencilerinden yukarıda verilen üç cümle içinden sırasıyla bir gerçek, bir 
mecaz, bir de terim anlamlı sözcük bularak yazmalarını istemiştir. 

Buna göre seçeneklerdeki öğrencilerden hangisinin verdiği tüm örnekler doğrudur?

Alfabemizde sekiz sesli harf vardır.

Cesaretimin kırılmasına sen sebep oldun.

Sindirim sayesinde besinler vücudumuzda kullanılabilir hale gelir. 

A)   Ayda:

B)   Hale:

C)   Esra:

D)   Veli:  

Gerçek Mecaz Terim

Besin

Cesaret

Kırılma

Sesli

Sindirim

Kırılma

Alfabe

Alfabe

Cesaret

Sesli

Besin

Sindirim

1. Tur

2. Tur

3. Tur
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TÜRKÇE TESTİ  2021 KGS TÜRKÇE TESTİ 

A)   Ampulü takmadan elektiriği kesti.    

B)   İki ülke aralarındaki ilişkiyi kestiler.

C)   Babası, harçlığının yarısını kesti.

D)   Polis yol çalışmasından dolayı yolu kesti.

3.

A)   Onu görünce çocukluğumu hatırladım.

B)   Artık eskisi kadar solgun görünmüyordum.

C)   Hiç bu denli güzel bir kek yememiştim.

D)   Sen anlatınca konuyu daha iyi anladım.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kesmek” sözcüğü “verilecek şeyin bir bölümünü 
vermemek” anlamında kullanılmıştır? 

A)   Padişahın verdiği tohumları yeşertememeleri.

B)   Çiçekleri büyütürken nasıl emek verdiklerini anlatmaları.

C)   Güzel çiçekler yetiştirdikleri için padişah olacaklarına inanmaları.

D)   Padişahın yaptığı sınavda başarılı olabilmek için hile yapmaları.

4. Bir zamanlar yaşlı bir hükümdar yerine geçecek olan genç hükümdarı seçmek için ülkesinin 

bütün gençlerini bir salonda toplamış. Hükümdar aralarından bir kişiyi seçecekmiş bunun için 

de bir sınavdan geçmeleri gerektiğini söylemiş. Muhafızların getirdiği bir sepetin içinden her 

gence bir tane tohum vermiş ve tohumuna en güzel şekilde bakıp çiçek açtıran gencin ülkenin 

yeni hükümdarı olacağını söylemiş ve bir yıl süre vermiş. Tüm gençler en güzel çiçeği yetiştirmek 

üzere şehirlerine dağılmış. Aradan tam bir yıl geçtikten sonra sarayda büyük bir şölen 

hazırlanmış. Tüm gençler ellerinde çiçekleriyle saraya gelmiş ve bir bir hükümdarın önünden 

geçmişler. Herkes saksısındaki renk renk çiçekleri hükümdara sunmuş. Nasıl büyütüp emek 

verdiklerini anlatmışlar. En son bir genç kalmış ve hükümdarın karşısına geçmiş. Hükümdarına, 

ne yaptıysa tohumu yeşertemediğini ama hükümdarının sözü üzerine geldiğini söylemiş. 

Hükümdar genci kolundan tutup: "Ülkemizin yeni hükümdarı bu geçtir." diye açıklamış. Herkes 

çok şaşırmış çünkü saksısında çiçek bile yokmuş. Fısıldaşmalar, mırıldanmalar başlayınca 

hükümdar onlara verdiği tohumların hepsinin suda haşlanmış tohum olduğunu söylemiş. 

Haşlanmış bir tohum asla yeşeremezmiş. Hükümdar aslında gençleri doğruluk sınavına sokmuş.

Renk renk çiçekler ye�ş�rerek hükümdara sunan gençlerin yap�kları en büyük hata hangi 
seçenekte verilmiş�r?

5. Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur?

A)   Somut bir cins isimdir.

B)   Somut bir topluluk ismidir.

C)   Çoğul eki almış bir cins isimdir.

D)   Çoğul eki almış bir somut isimdir.

6. Aşağıdakilerden hangisi “Yağan yağmur sonrası bahçelerimiz çiçeklerle kaplandı.” 

cümlesindeki altı çizili sözcüğün özelliklerini tam olarak yansıtmaz?

A)   Metin

B)   Eda

C)   Şule

D)   Esra

7. Öğretmen; Me�n, Eda, Şule ve Esra'ya aşağıdaki sözcükleri vererek bu sözcüklerden anlamlı 
cümleler oluşturmalarını istemiş�r.

Me�n; çoğalır, azalır, paylaşıldıkça, üzüntüler, sevgiler, 

Eda; pantolonumun, diken, para, terzi, benden, almadı, paçasını,

Şule; ödevlerine,sını�a, öğretmenimiz, bak�, sınav, öğrencilerin, 

Esra; gi�, için, ders, kütüphaneye, Ayşe, çalışmak,

Buna göre, cümleler tamamlandığında hangisinin cümlesinde anlamı bozan, gereksiz bir sözcük 
olduğu görülecek�r?
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TÜRKÇE TESTİ  2021 KGS TÜRKÇE TESTİ 

A)   Bir arama kurtarma köpeği nasıl belirlenmektedir?

B)   Hangi özellikleri köpeklerin arama ve kurtarmada kullanılmasını sağlamaktadır? 

C)   Köpeklerin işlerini gayretli bir şekilde yapmasının sebebi nedir? 

D)   Köpekler kokudan iz sürme özelliklerini ne zaman kaybederler?

8.

Televizyonlarda izlediğimiz arama kurtarma köpekleri rastgele seçilmezler. Henüz 

yavruyken yapılan özel testlerle seçilen bu köpekler iki yıllık yoğun bir eğitimden geçerler. 

Onları özel yapan en büyük özellikleri kulakları ve burunlarıdır. Üzerinden dört gün geçmiş 

olsa bile kokudan iz sürme özellikleri vardır. Dört metre derinlikteki insan kokularını 

rahatlıkla alırlar. İnsanda bulunan 4 milyon koku alma özelliği bu hayvanlarda 220 

milyondur. Temel itaat eğitimiyle basit komutları rahatlıkla öğrenir ve uygularlar. Çok azimli 

çalışmalarının en büyük sebebi en sonunda ödüllendirilecek olmalarıdır. Tiz sesleri daha iyi 

duyabildikleri için kedi sesi çıkarmanız sizi daha kolay bulmasını sağlar.

ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ 

Me�nde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A)   Asla

B)   Belki

C)   Bugün

D)   Maalesef

9. “Öğretmenimiz çok fazla ödev verirse ___________ seni beklemem.” cümlesinde boş bırakılan 

yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelirse olasılık (ih�mal) anlamı katar?

A)   Salih: Aile

B)   Bekir: Kolokas

C)   Sude: Kart

D)   Emine: Gram

10. Salih, Bekir, Emine ve Sude interne�e Türkçe dersi ile ilgili bir siteye üye olmuşlardır. Siteye giriş 

yapabilmek için bir şifre yaratmaları gerekmektedir. Sitenin şifre olarak Türkçenin ses 

özelliklerine uygun bir kelime kullanma şar� olduğuna göre öğrencilerden hangisi geçerli bir 

şifre seçmiş�r?

A)   Bir toplumun geçmişten günümüze aktardığı ortak değerlere kültür denir. 

11. Aşağıdakilerden hangisi bir paragra�n giriş cümlesi olamaz?

B)   Ülkemizde binlerce yıldır değişik toplumlarla etkileşimden ülkemize ait bir yemek kültürü 
      oluşmuştur.

C)   Yerel kültürleri ve yemekleri incelediğimizde, başlıca yemeklerin ye�ş�rilen ürünlerden 
      yapıldığını görmekteyiz.

D)   Ülkemizde ise göz (kıskançlık) ve hase�en korunmak için buhurdanlık içinde zey�n yaprağı 
      yakılmaktadır.

A)   Bu çirkin iddiayı dinlemek istemedim.

B)   Hep beraber okula doğru yürüyorduk.

C)   Ankara'ya gideceğini bana söylemedi.

D)   Kelimelerin anlamlarını bilmiyordum.

12. Aşağıdakilerden hangisinde “ Söylediği güzel sözcüklerle hepimizi mutlu e�.” cümlesindeki 
sözcüklerden herhangi biriyle yeni-eski sözcükleri arasındaki ilişkiye benzer anlam ilişkisi kuran 
bir sözcük vardır?

A)   Çocuğu küp üzerinde değil küpe tırmanırken çizmelidir.

B)   Küp üzerindeki çocuğun yüzüne farklı bir ifade çizmelidir.

C)   Tüm şekillerin üzerine küp yazarak çok sayıda olduklarını belirtmelidir.

D)   Küplere direksiyon ve koltuk çizerek “binme” mesajını güçlendirmelidir.

13. Öğretmeni Ali'den “Küplere binmek” 

deyimini resimlemesini istemiş, Ali de 

yandaki resmi çizmiş�r.

Öğretmen, resmin deyimi tam olarak 

karşılamadığını söylediğine göre Ali'nin 

resimde nasıl bir değişiklik yapması 

gerekir? 
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A)   1 - 4 - 5 - 3 - 2

B)   1 - 5 - 2 - 4 - 3  

C)   4 - 1 - 5 - 3 - 2

D)   4 - 5 - 2 - 3 - 1

14. Aşağıda bir metnin cümleleri karışık olarak verilmiştir.

1.   Kral Edward İstanbul'a geldiği zaman, ya�ndan bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı'na 

      yanaş�.

2.   Bunu gören Kral bir mendille elini silmek istediği bir anda Atatürk “Vatanımın toprağı 

      temizdir, o, elinizi kirletmez!” diyerek Kral'ı elinden tutup rıh�ma çıkarıverdi.

3.   O sırada Atatürk de Kral'ı rıh�ma almak üzere elini uzatmış bulunuyordu.

4.   Atatürk de rıh�mda onu bekliyordu. Deniz dalgalı idi ve Kral'ın bindiği motor inip çıkıyordu.

5.   Kral rıh�ma çıkmak istediği bir sırada eli yere değdi ve tozlandı.

Me�n, düşünce akışına göre düzenlendiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

                ...............
baharın gelişi,neşesi bunlar

yaşama sevinci veriyorlar

çocuklar seviyormu oynarlar

arıları çeken en tatlı çiçek...

yaşı ve kurusu umut vadeder

kayna�r içersen acılar diner

dosta verilecek has hediyeler

kırlarda ye�şen prenses çiçek

hisari der papatyayı ezmeyin.

sıra sıra dizip taçlar bezeyin

papatya içinde kırda gezeyim

sevgi numunesi sunulan çiçek

15.

Yukarıdaki şiire ge�rilebilecek en uygun başlık seçeneklerden hangisidir?

A)   Papatyayı Ezmeyin

B)   Baharın Neşesi

C)   Yaşama Sevinci 

D)   Papatyalar  

Tevfik Tükenmez

16. Can'ın evine ulaşabilmesi için önüne çıkan cümlelerdeki hal eklerini doğru olarak belirten 
okları takip etmesi gerekmektedir.

Buna göre Can, hangi çıkıştan geçerek evine ulaşmış�r?

A)   4

B)   3

C)   2

D)   1

-i hali

-e hali

Matema�k dersine
ısınamıyordu.

-e hali

-de hali

Annesi de dakikalarca
pencereden ayrılmazdı.

-den hali

-i hali

1

2

3

4

A)   Kalın Ünlüler

B)   İnce Ünlüler

C)   Sert Ünsüzler

D)   Yumuşak Ünsüzler

17.

Yukarıdaki harfleri  Kalın Ünlüler,  İnce Ünlüler,  Sert Ünsüzler,  Yumuşak Ünsüzler  olarak dört 
gruba ayırdığımızda hangi grupta en az sayıda harf olacak�r?

A,  E,  F,  B,  I,  İ,  H,  C,  O,  Ö,  S,  D,  U,  Ş,  Ç,  Ğ
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A)   D
D
Y
Y

   
      

18.

Parça “Disiplin sadece çocuklara mı yönelik olmalıdır?” sorusunu cevaplamaktadır.    (   )

Parçaya göre aileler, çocuklarının disiplinsiz davranışlarından şikayetçidir.                     (   )

Parçaya göre sadece çocuklar disiplinsiz davranışlar sergilemektedir.                             (   )

Parçaya göre ye�şkinlerin disipline ih�yacı yoktur çünkü onlar büyüktür.                      (   )

Aşağıda verilen ifadelerin parçaya göre doğru mu, yanlış mı olduğunu bulup yanlarına doğru 

ise “D”, yanlış ise “Y” yazdığımızda oluşacak görünüm seçeneklerden hangisinde verilmiş�r?

20.
Ÿ Güdük Necmi'nin tavırları beni çok güldürür.

Ÿ Alicik, Atatürk İlkokulunda okuyor.

A)   Ertaftaki insanlardan uzak durmalı aramızda en az iki metre mesafe bırakmalıyız.

B)   Maske takmaya özen göstermeli kullandıktan sonra atık kutusuna veya çöpe atmalıyız.

C)   Hijyen malzemelerimizi yanımızda taşımaya ve ortak kullandığımız eşyaların temizliğine 

      

D)   Teneffüse çıkarken arkadaşlarımızı omuzlarından tutup tek sıra oluşturarak yürümeliyiz. 

21.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sağlığımızı korumak için yapmamız gerekenler arasında 
yer almaz?

Disiplin sadece çocuklara mı yönelik olmalıdır?” sorusu sanırım günümüzde sorulması 

gereken en önemli soruların başında gelmektedir. Birçok yetişkin evde çocuklarına disiplinli 

bir plan yapamadığından yakınmaktadır. Hatta ne yaparsa yapsın evde kuralları bir türlü 

oturtamadığını, çocukları teknolojik aletlerden uzaklaştıramadığını ilave etmektedir. Oysa 

disiplin sadece çocuklar için midir? Evde kendini teknolojiye hapseden yetişkinlerin ne kadar 

disiplinli davrandığı söylenebilir? Birçok yetişkin, kendi yapamadığı disiplinli davranışı nasıl 

çocuklardan bekleyebilir? “Yetişkinlerin disipline ihtiyacı yoktur, onlar büyüktür.” algısı 

gerçeği tam anlamıyla gizlemek değil de nedir? O halde yapılması gerekenin basit ve 

inandırıcı olması gerekmektedir.

C)   D
Y
Y
D

   
      

B)   D
Y
D
Y

   
      D)   Y

D
Y
D

   
      

19. Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem sıfat hem de zamir kullanılmış�r?

Cümlelerinde, aşağıdaki kurallardan hangisinin örneği yoktur?

A)   Lakaplar, büyük harfle başlanarak yazılır.

B)   Kurum ve kuruluş isimlerine gelen ekleri, isim açık olarak yazılmışsa, kesme işare� ile 
      ayırmayız.

C)   “-ler/-lar” ekleri, eklendikleri özel isimlere “abartma” ya da “aile” anlamı ka�yorsa, yapım 
      eki olur ve bi�şik yazılır. 

D)   Özel isimlere eklenen “-li, -siz, -ci, -gil, -ler, -çe, -lik, -cik” ekleri, kesme işare� ile ayrılmaz. 

Maskemizi kullandıktan
sonra maske a�k kutusuna

veya çöpe atalım.

Sosyal mesafeyi korumaya,
hijyen malzemelerimizi 

yanımızda taşımaya dikkat
edelim.

Kişisel eşyalarımızı
paylaşmamaya özen

gösterelim.

Ortak kullandığımız
eşyaların temizliğine

dikkat edelim.

Hapşırırken veya 
öksürürken

kağıt mendil yoksa
dirseğimizin içini 

kullanalım.

Teneffüslere 
sırayla çıkalım.

dikkat etmeliyiz.
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A)   Bilir misin sürün neden azaldı

B)   Kâh acıkmış kurtlar ona saldılar
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D)   Kala kala en sonunda bu kaldı
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22.

A)   Al-nın-da  nur-dan  bir  ı-şık

B)   Ge-ce-yi  ay-dın-lat-tı  her  dem

C)   Kö-tül-ük-ler-den  ar-ın-mış

D)   Yü-re-ğin  sev-gi  yu-ma-ğı

Aşağıdaki dizelerden hangisi hecelerine ayrılırken hata yapılmış�r?

23.

A)   Bir gün önce çok fazla tatlı yediğimden karnım ağrıyordu.

B)   Ağrıya dayanamadım ve okuldan çıkıp annemin yanına gittim.

C)   Annemin işi olduğu için hemen eve gidemedik.

D)   Yine de onun yanında olmak bana iyi gelmişti.

Aşağıdakilerden hangisi “Niçin?” sorusuna yanıt vermez?

24.

A)   Öğrenci sayısı gün geçtikçe artıyor.

B)   Takımın en iyi öğrencisi sakatlandı.

C)   Ali'nin kompozisyonları çok başarılıydı.

D)   Öğretmenimin eski çantasını çok severdim.

Aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tamlaması kullanılmış�r?

_____________________ Le�oşa'daki arkadaşlarının yanına gi�.
25.

A)   Uzun süredir görmediği için

B)   Yardım istemek için

C)   Tatile girdikleri için

D)   Evde sıkıldığı için

Yukarıdaki cümlenin anlamlı bir şekilde amaç bildirmesi için noktalı yere aşağıdakilerden 
hangisinin ge�rilmesi gerekir?

26. Bazıları denizin güzelliklerinin farkında değildir. İnsanların ____________ her gün telaş 

içinde ya işyerlerine ya da okullarına koşuşturur. Oysa ____________ denizi seyretmeyi, 

mar�lara simit atmayı çok severim. ____________ simit parçalarını havada kapar. Hele 

vapurdaysanız ____________ seyrine doyum olmaz. ____________ bildim bileli denizi 

severim. ____________ de denizi sever misiniz? Bana “Dünyada en çok ____________ 

seviyorsun?” deseler, cevabım “Annemi.”, “Dünyada en çok ____________ seviyorsun?” 

deseler cevabım “Denizi.” olur. 

Yukarıdaki me�ndeki boşlukları, verilen kelimelerle doldurduğumuzda "X" ile belir�len alana 
seçeneklerden hangisinin gelmesi gerekir?

A)   Kimi

B)   Neyi

C)   Kendimi

D)   Çoğu

27. "Dünya" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim olarak kullanılmamış�r?

A)   Dünya, canlıların yaşamını sürdürdüğü bir gezegendir. 

B)   Dünya, güneş sistemi içindeki üçüncü büyük gezegendir.

C)  Dünya, hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında döner.  

D)   Dünya kadar işim olmasına rağmen yine de telefonla oynamaktan vazgeçmiyorum.

TÜRKÇE TESTİ BİTMİŞTİR.

siz  -  ben  -  çoğu  -  kimi  -  onlar  -  onların  -  kendimi  -  neyi

X
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C)  Dünya, hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında döner.  

D)   Dünya kadar işim olmasına rağmen yine de telefonla oynamaktan vazgeçmiyorum.

TÜRKÇE TESTİ BİTMİŞTİR.
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FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ 2021 KGS FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ

1.

A)   Proteinler

B)   Vitaminler

C)   Karbonhidratlar

D)   Mineraller

Bütün sporcularda olduğu gibi basketbolcularda da beslenme çok önemlidir. Maçlara çıkmadan 

önce enerji depolamaları gerekmektedir. 

Buna göre bir basketbolcu, karşılaşmalarda yeterli enerjiye sahip olup daha iyi performans 

göstermek için hangi besin grubunu ihmal etmeden beslenmelidir? 

2. Oya, bisiklet sürerken düştü ve  sol bacağını ciddi şekilde yaraladı. Sol bacağına gerekli ilaçlamayı 

yapan doktor, yarasının hızlıca iyileşmesi için beslenmesine de dikkat etmesi gerek�ğini söyledi. 

Buna göre, Oya'nın yarasını hızlıca iyileş�recek  besin grubu aşağıdakilerden hangisidir?

12 HAZİRAN 202112 HAZİRAN 2021

 2021 KGS

(1, 2 ve 3 numaralı soruları aşağıdaki paragra�a verilen bilgilere göre yanıtlayınız.)

A)   Proteinler

B)   Yağlar

C)   Karbonhidratlar

D)   Mineraller

3. Sağlıklı büyümek ve gelişmek için tüm besin gruplarından vücudun ih�yaç duyduğu kadar 

tüketmeye dengeli beslenme denir. 

Buna göre, aşağıda verilen yemek listelerinden hangisi dengeli beslenme için doğrudur?

A)   Makarna, patates, pilav

B)   Balık, makarna, salata

C)   Et, süt, yumurta

D)   Ekmek, zeytin, badem

4. Tazeliğini yi�rmiş sebze meyvelerin vitamin, mineral gibi besin içerikleri azalmış olur. Peynir, süt, 

et, tavuk, balık gibi hayvansal gıdalarla makarna, salça, konserve gibi, ambalajlanarak sa�lan 

yiyecekler tazeliğini yi�rdiğinde bozulur. 

Tazeliğini yi�rmemiş veya bozulmamış olması için besinleri sa�n alırken neye dikkat etmeliyiz?

A)   Markete yeni gelmiş olmasına.

B)   Bilinen markaların ürünü olmasına.

C)   Ambalajlarının renkli ve göz alıcı olmasına.

D)   Üretim tarihi ve son kullanma tarihine.

Besinler

    Büyüyüp gelişebilmek, yaşamı devam e�rmek için 

kullanılan yiyecek ve içeceklerin tümüne besin denir. 

Besinlerin içerikleri  farkl ıdır.  Bunlar:  proteinler, 

karbonhidratlar, yağlar, vitaminler, su ve minerallerdir.  

Proteinler, yapıcı ve onarıcı besin grubuna girer.  Proteinler 

kas ve kemiklerin yapısına girerek yapım görevini, yaraları 

iyileş�rerek onarım görevini gerçekleş�rir. Bu nedenle vücudumuzda bir yara veya kesik 

oluştuğunda zamanla bu yaraların veya kesilen yerlerin iyileşmesi proteinler sayesinde 

olur. Et, süt, yoğurt, peynir, yumurta, balık, baklagiller, tahıllar, kuruyemişler protein 

açısından zengin besinlerdir. Vücudumuz için gerekli enerji, temel besinlerden olan 

karbonhidratlardan sağlanır. Pirinç, makarna, patates, ekmek, arpa, buğday, yulaf, mısır 

ve bulgur karbonhidrat yönünden zengindir. Yağlar da karbonhidratlar gibi enerji veren 

besin içeriği grubundadır. Karbonhidratların yetersiz kaldığı durumlarda gerekli enerjiyi, 

yağlardan elde ederiz. Ayçiçeği, zey�n, susam, ceviz, badem, �ndık ve soya fasulyesi 

yağlar bakımından zengin olan besinlerdir. Meyve ve sebzeler ise bolca vitamin içerirler. 

Vitaminler, vücu�a düzenleyicilik görevini üstlenirler. En önemli görevleri vücudun 

direncini ar�rmak ve vücudu hastalıklardan korumak�r. Su da vitaminler gibi 

vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapar.
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5.

A)   Ağız            Yutak            Mide            Yemek Borusu            Kalın Bağırsak            İnce Bağırsak             

B)   Ağız            Yutak            Yemek Borusu            Mide            İnce Bağırsak            Kalın Bağırsak

C)   Ağız            Yutak            Mide            Yemek Borusu            Böbrekler            İnce Bağırsak

D)   Ağız            Yutak            Yemek Borusu            Mide            Böbrekler            Kalın Bağırsak

Besinlerin vücudumuzda kullanılacak hale gelmesi için meydana gelen faaliyetlerin tümüne 

sindirim denir. Sindirim sayesinde besinlerin içindeki yararlı maddeler vücudumuzda kullanılır. 

Sindirim ağızda başlar ve anüste son bulur. Buna göre tüke�ğimiz besin, sindirim sistemindeki 

hangi yapı ve organlardan sıra ile geçerek sindirilir?

8.

A)   1

B)   2

C)   3

D)   4

6.

A)   Deri – Kalp

B)   Akciğer – Kalp

C)   Deri – Akciğer

D)   Böbrekler – Kalın bağırsak

Yukarıda bahsedilen boşal�ma yardımcı yapı ve organlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiş�r?

I.    T erleme yoluyla vücu�an amonyak, tuz, üre, şeker gibi a�k maddeler dışarı a�lır. 

II.   V ücudumuz için ih�yaç duyulan enerji üre�minde oksijen kullanılırken oluşan 

        karbondioksit gazı soluk verirken dışarı a�lır. 

7.

A)   Sağ yöne 30 N

B)   Sol yöne 30 N

C)   Yukarı yöne 10 N 

D)   Aşağı yöne 10 N 

Yandaki şekilde de görüldüğü gibi cisme 
kuvvetler etki etmektedir. 

Buna göre cisim hangi yöne kaç 

Newton kuvvetle hareket eder?

9. Yanda, tüm özellikleri aynı üç dinamometre 

verilmiş�r. K cismine etki eden yerçekimi 

kuvve� 30 Newton olarak ölçülüyorsa L ve M 

cisimlerine etki eden yerçekimi kuvvetleri kaç 

Newton'dur?

A)        5               15

B)       10              40

C)       15              45

D)       20              30
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5 N

25 N
Sağ30 NSol

5 N

15 N

Aşağı

Yukarı

Sürtünme kuvveti daima 
hareketinin zıt yönüne 

doğrudur.

Sürtünme kuvveti 
pürüzlü yüzeylerde daha fazla, 
kaygan yüzeylerde daha azdır.

DOĞRU

YANLIŞ

DOĞRU

YANLIŞ

DOĞRU

YANLIŞ

1

GİRİŞ

ÇIKIŞ

Aşağıdaki şemada çerçeveler içerisinde bilgiler verilmiştir. Giriş çerçevesinden başlayarak, verilen 
bilgilerin “doğru” veya “yanlış” olmasına göre, okları izlediğimiz zaman kaç numaralı çıkışa ulaşırız?

Sürtünme kuvveti 
hareketli cisimleri yavaşlatır 

ve durdurur.

2

3

4

L cismi M cismi
K

cismi

L
cismi

M
cismi

30 N
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10.

A)   Yapılan deney sonucunda transfer edilen ısı enerjisi miktarı 150 joule olarak hesaplandı.

B)   Sobayı çalıştırdıktan sonra odanın ısısı 28 C oldu.0

C)   Kıbrıs'ta yazları hava sıcaklığı çoğu zaman 40 C'tan da fazla olur.0

D)   Termometre yardımıyla tencerede kaynayan suyun sıcaklığını ölçtük.

Isı, sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen bir enerji türüdür. Isı, direkt olarak herhangi 

bir aletle ölçülmez ancak maddelerin birbirine aktardığı ısı enerjisi kalorimetre kabı ile ölçülebilir 

birimi de “joule” veya “kalori”dir. Sıcaklık ise maddenin sıcak ya da soğuk olduğunu anlatan 
0

fiziksel bir büyüklüktür. Termometre ile ölçülür ve birimi “derece san�grat” ( C) �r.

11.

A)   Yalnız  I

B)   I  ve  II

C)   I  ve  III

D)   II  ve  III

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanlar hangi seçenekte verilmiş�r?

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ 

BİTMİŞTİR.
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Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış�r?

 

  I.    Su, her sıcaklıkta kaynar.

 II.   Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.

III.  Buharlaşma çevresinden ısı alan bir olaydır.

12.

A)   Kaynama Noktası

B)   Isınma Noktası

C)   Erime Noktası

D)   Donma Noktası

Maddelerin hangi sıcaklıklarda hal değiş�rdikleri miktarlarına bağlı değildir. Maddelerin miktarları 

ar�kça sadece hal değiş�rmeleri sırasında geçen süre artar, sıcaklık değişmez. Buna maddelerin 

ayırt edici özellikleri denir. 

Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliklerinden birisi değildir?

13.

Yukarıdaki tabloda P, R, S maddelerinin donma ve kaynama noktaları verilmiş�r.  
0Buna göre  maddelerin 60 C'taki halleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiş�r?

Kaynama
Noktası ( C)

o
Donma

Noktası ( C)
oMaddeler

P

R

S

75

0

-45

150

100

45

A)   Katı            Sıvı            Gaz

B)   Sıvı             Katı           Gaz

C)   Katı            Gaz            Sıvı

D)   Gaz            Sıvı            Katı

P R S

14.

Isının maddeler üzerindeki etkisini incelemek için yapılan deneyde aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmış�r.

Sonuç 1: Ka� bir maddeye ısı verilince madde eriyor.

Sonuç 2: Sıvı bir maddeye ısı verilince madde buharlaşıyor.

Sonuç 3: Sıvı bir maddeye ısı verilince madde içinde bulunan termometre yardımıyla 

                 sıcaklığının ar�ğı gözlemleniyor.

Elde edilen deney sonuçlarına göre, seçeneklerde verilenlerden hangisine ulaşılamaz?

A)   Isı enerjisi alan maddeler hal değişimine uğrar.

B)   Isı enerjisi alan maddelerin sıcaklığı artar.

C)   Bir maddenin sıcaklığını termometre ile ölçülür.

D)   Bir maddenin hal değişimi madde miktarına bağlıdır.
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SOSYAL BİLGİLER TESTİ 

4. 10 yaşındaki Ali, okula gitmemekte ve mevsimlik işçi olarak çalışmaktadır. Büyüklerden daha 

yavaş çalış�ğı için patronu Ali'yi sık sık azarlamaktadır.

Parçaya göre Ali'nin 

A)   1, 2, 3, 4

B)   1, 3  ve  4

C)   2, 3  ve  4

D)   1  ve  2

1.  Eği�m

2.  Beslenme

3.  Çalışmama

4.  Kötü muamele görmeme

haklarından hangilerinin kısıtlandığı söylenebilir?

5.

diyen Berk aşağıdaki düşüncelerden hangisini kabul etmez? 

A)   Gelişen ülkeler, sorumluluklarını bilen vatandaşlardan oluşan ülkelerdir.

B)   Kültürel mirası korumak tüm vatandaşların sorumluluğudur.

C)   Kültürel mirası korumak gelişmenin bir parçasıdır.

D)   Gelişmek için gelişmiş ülkelerin kültürleri benimsenmelidir.

6. "Etkin vatandaş, toplumsal sorunlar karşısında her zaman duyarlı, haklarının bilincinde ve 
farkında olan kişidir."
Buna göre mahallesindeki parka a�lan çöplerin kokusundan rahatsız olan Jale Hanım'ın 
etkin bir vatandaş olarak tutumu ne olmalıdır?

A)   Bir müddet için parka gitmekten vazgeçmelidir.

B)   Belediyeye konu ile ilgili bir dilekçe yazmalıdır.

C)  Çöpleri kendisi temizlemeli ve kirletmeyeceklerini ummalıdır.

D)   Bunun normal olduğunu düşünerek hayatına devam etmelidir.

 2021 KGS SOSYAL BİLGİLER TESTİ 

A)   Bindallı

B)   Şalvar

C)  Beyaz gelinlik

D)   Gece elbisesi

1. Çağla'nın okulunda “Kültürümüzü Tanıyalım” başlıklı bir çalışma yapılmaktadır. Bu nedenle bir 
kına gecesi düzenlenecektir. Çağla da bu törende geleneksel Kıbrıs gelinini canlandıracaktır. 
Buna göre Çağla'nın hangi kıyafeti giymesi doğru olur?

2. Sosyal Bilgiler dersinde “Kültürel Mirasımız” konusunu işleyen öğretmen, çocuklardan Kıbrıs 
Türk kültür varlıklarından biri hakkında sunum yapmalarını istemiştir. Buna göre öğrencilerden 
hangisi öğretmenin isteğini doğru uygulamıştır?

A)   Ali, arkadaşlarına gitar çalarak Kıbrıs düğünlerinde müziğin çok önemli olduğunu anlatmıştır.

B)   Ayşe arkadaşlarına krep tarifi vermiş ve Kıbrıs mu�ağının lezzetli yemeklerle dolu olduğunu 
      söylemiş�r.

C)   Mert, dedesinden öğrendiği bilgilerle arkadaşlarına eskiden Kurban Bayramı'nın nasıl 
      kutlandığını anlatmış�r.

D)   Ece, cep telefonlarının haya�mızda önemli bir yeri olduğunu belirterek yeni telefon 
      modellerini tanıtmış�r.

A)   Ali

B)   Can

C)   Jale

D)   Mine

3. Sosyal Bilgiler dersinde öğretmenlerinin “Sen de bir sivil toplum kuruluşu kuracak olsaydın, bu 
örgütün adı ve faaliyet alanı ne olurdu?” sorusuna  

Şeklinde cevap veren öğrencilerden hangisi öğretmenin sorusuna uygun bir cevap vermemiş�r?

12 HAZİRAN 202112 HAZİRAN 2021

 2021 KGS

Ali: “Al�n Kitap” Çocuklara okumayı sevdirmek.

Can: “Uçan Süpürge” Ev işlerinden yorulan annelere yardım etmek.

Jale: “Köpek Dedek�fleri” Kaybolan hayvanlarımızı bulmak.

Mine: “Sağlık Bakanlığı” Korona pandemisini sona erdirmek.

KKTC 
vatandaşıyım.

Sorumluluğum kültür 
mirasımızı korumak.

Hedefim ülkemin 
gelişmesini sağlamak.

Berk
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SOSYAL BİLGİLER TESTİ 

9. Derslerine çalışması gerek�ğini söyleyen abisine “Benim çalışmama hakkım var!” diye cevap 
veren Arda, annesi tara�ndan aşağıdaki çalışmayı yapmak üzere odasına gönderilir. 

Arda, tabloyu yukarıdaki şekilde doldurduğuna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)   Arda, haklarını da sorumluluklarını da doğru işaretlemiştir. 

B)   Arda, haklarını da sorumluluklarını da yanlış işaretlemiştir.

C)   Arda, haklarını doğru ancak sorumluluklarını yanlış işaretlemiştir.

D)   Arda, sorumluluklarını doğru ancak haklarını yanlış işaretlemiştir. 

10. Ailelerinin yardımı ile Kıbrıs kültür ögelerinden bir tanesini yapacak olan öğrenciler, alışverişe 
çıkarak temel malzemeleri almışlardır. 

Öğrencilerden hangisi aldıklarıyla diğerlerinden farklı bir kültür ögesini yapmayı hedeflemektedir?

A)   Cenk

B)   Anıl

C)   Rüya

D)   Tan

Haklarınızı İşaretleyiniz

Bir adım ve kimliğim var.

Ailemle yaşıyorum.

Sağlıksız a�ş�rmalardan uzak duruyorum.

İlkokulda eği�m alıyorum.

İnsanlara saygılı davranırım.

Sorumluluklarınızı İşaretleyiniz

Sını�a ders düzenini bozmam.

Sokak hayvanlarına zarar vermem.

İlkokulu parasız bir okulda okuyorum.

Düşüncelerimi açıkça söylerim.

Teneffüslerde oyun oynarım.

SOSYAL BİLGİLER TESTİ İLE BİRLİKTE
I. OTURUM BİTMİŞTİR.

Cenk

Un, su, pekmez

Anıl

Rüya Tan

Molohiya, et, soğan

Buğday kalemi, cifcik Taze ceviz, şeker

 2021 KGS SOSYAL BİLGİLER TESTİ 

A)   Ayla

B)   Berk

C)   Ceren

D)   Bora

7 Öğretmenlerinin sorduğu “Lefkoşa surları neden restore edilerek korunmalıdır?” sorusunu 
aşağıdaki gibi yanıtlayan öğrencilerden hangisinin cevabı, önceki dönemler için doğru iken 
bugün için yanlıştır?

Ülke turizmine
katkı sağlamak için.

Şehrin güvenliğini
 sağlamak için.

Milli kültürümüzü
korumak için.

Çevre düzenini
sağlamak için.

Ayla Berk

Ceren Bora

A)   Kötü zamanlarda kullanılmak üzere sığınaklar hazırlamak.

B)   Resim yapma, şiir ve kompozisyon yazma yarışmaları düzenlemek.

C)   Halkın da katıldığı yangın, deprem tatbikatları yapmak.

D)   Okullarda afetlerden korunma hakkında eğitim vermek.

8. Ülkemizde savaşlar, doğal afetler, yangınlar gibi can ve mal kaybına yol açacak durumlarda  

kayıpları en aza indirmek için Sivil Savunma Teşkila� kurulmuştur. Bu teşkila�n görevleri 

arasında halkı bilinçlendirmek de vardır.

12 HAZİRAN 2021 12 HAZİRAN 2021

 2021 KGS

Aşağıdakilerden hangisi Sivil Savunma Teşkila�nın halkı bilinçlendirmek amacıyla yap�ğı 
faaliyetlerden biri değildir?
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