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SALON BAÞKANI SINAVINIZ BAÞLAMIÞTIR UYARISINDA BULUNMADAN
SORU KÝTAPÇIÐINI AÇMAYINIZ.

yazýlmýþ ve kodlanmýþtýr.

yanýt olup diðerleri yanlýþtýr.





1)

TÜRKÇE

1

Bu sözleri söyleyen kiþinin aþaðýdakilerden 
hangisini okumaktan hoþlanmasý beklenemez?

Kýsaltmalardan sonra gelen çekim ekleri kesme 
iþareti ile ayrýlýr. Bu ekler, kelimenin uzun þeklinin 
okunuþuna göre deðil son harfin okunuþuna göre 
belirlenir. Bazý kýsaltmalar kelime gibi oluþturulmuþtur. 
Bunlara getirilen ekler de düz okunuþa göre belirlenir.

3)

MakaleA)  

BiyografiB)  

FýkraC)  

ÞiirD)  

KKTC'ye dönen gençler farklý otellerde karantina 
altýna alýndý.

A)  

Eðitimdeki deðiþikliklerden haberdar olmak için  
MEB'nin sayfasýný sýk sýk ziyaret ediyor.

B)  

TBMM'nin 100. yýlý, planlanandan farklý bir 
þekilde kutlandý.

C)  

Önümüzdeki ders yýlýnda BEAL'de eðitim görmek 
istediðini söyledi.

D)  
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Okumak en büyük tutkularýmdan biridir ama 

tutkun olduðum kadar seçiciyimdir de. Ýnsan 

hayatýný anlatan yazýlarý severim mesela. Onlarý 

okumanýn beni yeni insanlarla tanýþtýrdýðýna 

inanýrým. Ancak okumak için önce onun gerçek bir 

insan olduðunu bilmeliyim. Nerede doðmuþ, neler 

yaþamýþ, neler öðrenmiþ, hayatta nerelere gelmiþ… 

Gözümle gördüðüm, hayatý paylaþtýðým bir 

insandan ders alýr gibi ders almalýyým ondan. Sonra 

gazete yazýlarýndan hoþlanýrým. Öyle konuþur gibi 

yazýlanlardan deðil; fikri ortaya koyup nedeniyle 

niçiniyle açýklayanlardan. Öyle bir yazmalý ki adam 

“Vay be, hiç bu þekilde düþünmemiþtim!” 

demeliyim. Ýnanmalýyým yani. Hayalle, kurguyla 

iþim olmaz.  Ne zaman okumaya kalksam sýkýlýp 

býrakýveririm. Ciddi adamýmdýr yani. En azýndan 

arkadaþlar öyle derler.  Ama an gelip birkaç mýsra 

takýlmaz mý kulaðýma hepsini yalancý çýkarýveririm.

Buna göre hangi seçenekte kýsaltmalarýn yazýmýyla 
ilgili bir hata yapýlmýþtýr?

Adam ( ) avazý çýktýðý kadar baðýrýyor ( )  ( ) Simit, 
sýcak simit ( ) Oysa tablasýnda her þey var ( ) kestane 
( ) mýsýr ( ) elma þekeri ( )

Boþ parantezle gösterilen yerlere aþaðýdaki 
noktalama iþaretlerinden hangisi getirilmelidir?

2)

Yazar, okulda yaþadýðý bir olaydan sonra çok 
öfkelenen Ali ile ilgili bir oyun yazmaktadýr. Önce 
Ali'nin öfkeyle haykýrdýðý bir cümleyi aðzýndan 
çýktýðý þekliyle ancak birkaç sözcüðünü sansürleyerek 
yazmýþ ardýndan Ayþe'nin Ali'ye verdiði cevabý yine 
aðýzdan çýktýðý þekilde kaleme almýþtýr.

4)

Buna göre yazarýn aþaðýdakilerden hangisini 
yapmasý doðru olmaz?

Konuþan kiþiyi belirttikten sonra ( : ) iþareti 
kullanmasý.

A)  

Ali'nin öfkeyle kurduðu cümlenin sonunda ( ! ) 
iþareti kullanmasý. 

B)  

Sansürlediði, yazmadýðý kelimeler yerine ( ? ) 
iþareti kullanmasý.

C)  

Kahramanlarýn hareketlerini, durumunu 
( ) iþareti içinde açýklamasý.

D)  

( : )  ( ; )  ( - )  ( ! )  ( ; )  ( , )  ( , )  ( . )A)  

( , )  ( . )  ( “ )  ( ”)  ( : )  ( , )  ( ; )  (…)B)  

( ; )  ( . )  ( “ )  (” )  ( ; )  ( , )  ( ; )  ( . )C)  

( , )  ( : )  ( - )  ( ! )  ( : )  ( , )  ( , )  (…)D)  



6)

7)

Yukarýdaki paragraftan seçeneklerden hangisi 
çýkarýlamaz?

Dilimizdeki bazý kalýplaþmýþ sözler, zaman içinde 
geçirdikleri deðiþimle asýllarýný kaybedip farklý 
anlamlar kazanmýþlardýr.

A)  

Kalýp sözlerin anlam deðiþiminde ve kazandýklarý 
yeni anlamlarda toplumun düþünce ve 
deðerlerinin etkisi vardýr.

B)  

Osmanlý döneminde Baðdat, hem güzelliði hem de 
ilim merkezi olmasý nedeniyle önemli bir  þehirdir.

C)  

Uçurum anlamýna gelen “yar” kelimesinin zaman 
içinde sevgili anlamýný kazanmasý kalýp sözün 
anlamýný deðiþtirmiþtir. 

D)  

2

ÞartlarA)  

ZekiB)  

GelecekC)  

GörevD)  

Yukarýdaki metinde, seçeneklerde verilen 
sözcüklerden hangisinin eþ anlamlýsý 
kullanýlmamýþtýr? 

5)     Geçen aylarda çocuklara “Ne olursa olsun, saygý ve 
hukuk çerçevesinde haklarýnýzý savunun, kendinize 
güvenin ve haksýzlýða uðradýðýnýzý düzgün 
cümlelerle, üzülmeden, eðilip bükülmeden anlatýn.” 
demiþtim. Aradan zaman geçti. Bir konuyu iki hafta 
boyunca anlattým, sonra da sýnav yaptým. Çocuklar 
çok kötü notlar aldý. Epeyce sinirli bir þekilde sýnýfa 
girip onlara kýzdým. “Nasýl bu kadar düþük notlar 
alýrsýnýz. Bundan sonra ödevlerinizi artýrýyorum.” 
dedim. Gerçekten de çok fazla ödev verdim. Önde 
oturan bir çocuk el kaldýrýp “Hocam, bize bu kadar 
ödev veremezsiniz.” dedi. “Niyeymiþ, bal gibi 
veririm.” dedim. “Siz bize haksýzlýða uðrarsak 
kendimizi düzgün bir þekilde savunmamýzý 
söylemiþtiniz. Þu an kýzgýn olduðunuz için 
yapamayacaðýmýzý bile bile bize çok fazla ödev 
veriyorsunuz.” dedi.   
    Ýçimde iki kiþi karþýlýklý konuþmaya baþladý. Þeytan,   
“Sen öðretmensin. O öðrenci! Hem küstaha bak 
hele, nasýl konuþuyor. Senin de bir gururun var 
herhalde,” derken; melek, “Eðer çocuða daha çok 
kýzarsan, bil ki bir daha hakkýný hiç savunamayacak. 
Statü olarak ondan daha üstün konumda olanlara 
karþý koyun gibi hep itaat edecek” diyordu. Karþýmda 
nefesini tutmuþ, ne söyleyeceðimi bekleyen bir sýnýf 
ve boncuk boncuk bana bakan bir öðrencim vardý. 
“Tamam haklýsýn. Size çok kýzgýným, ama bunu 
söylediðine sevindim. Teþekkür ederim. Hadi þu 
ödevin yarýsýný iptal edelim.” dedim. Çocuklarýn 
gözlerindeki sevinç paha biçilmezdi. 
   Gurur mu? Umurumda olmadý. Konuyu baþka bir 
teknikle anlattým. Sonuç çok güzeldi. Çok 
yorulmuþtum ama deðdi.

Öðretmenin çocuðun kendini saygý çerçevesinde 
ifade ettiðini düþünmesi ve bunu gurur kýrýcý 
bulmamasý.

A)  

Öðretmenin konuyu yanlýþ bir yöntemle anlattýðýný 
fark etmesi ve yeni bir yöntem denemeye karar 
vermesi.

B)  

Öðretmenin çocuðun, kendinden üst konumda 
olanlara karþý davranýþlarý konusundaki kiþilik 
geliþimine zarar vermek istememesi.

C)  

Öðretmenin gereksiz derecede fazla ödev verdiðinin 
bilincinde olmasý. 

D)  

Yukarýdaki metinde öðretmenin çocuðun uyarýsýný 
dikkate almasýnýn en önemli nedeni aþaðýdakilerden 
hangisidir? 

Dilimizdeki “Ana gibi yar, Baðdat gibi diyar olmaz.” 

sözünün aslý muhtemelen “Ane gibi yar, Baðdat 

gibi diyar olmaz.” þeklindedir. Çünkü sözün 

aslýndaki Ane kelimesi Baðdat yakýnlarýndaki sarp 

bir uçurumun kuþattýðý dik bir geçidin adýdýr. 

Baðdat gibi (güzel) þehir, Ane gibi de (sarp ama 

manzaralý) yar (uçurum) olmaz demeye gelir. 

Ancak siz Baðdat'ýn Osmanlý Türk'ü için önemine 

bakýn ki oradaki Ane'yi anne yapývermiþ. Týpký 

“Yanlýþ hesap Baðdat'tan döner.” Sözüyle 

Baðdat'ýn eskiden beri bir ilim merkezi olduðunun 

altýnýn çizilmesi gibi.
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Ey  Türk  istikbalinin  evlâdý!  Ýþte, bu ahval 
ve þerait  içinde  dahi, vazifen; Türk  Ýstiklâl 
ve Cumhuriyetini kurtarmaktýr! Muhtaç 
olduðun kudret, damarlarýndaki asil kanda 
mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim 1927



Aylin: 
Köksal: Evet, üstat þiir konusunda hayli marifetlidir.
Aylin:  Marifet de neymiþ, onca þair okudum, bu kadar 
            güzel yazanýný görmedim. Þiirlerindeki ahenge 
            hayran kaldým.
Köksal: 
Aylin:  Haklýsýn, hele de bir Sakarya Türküsü adlý þiiri 
            var, okudukça okuyasý geliyor insanýn. Hatta ilk 
            bölümünü ezberledim bile!
Köksal: Ýyi yapmýþsýn, þiir ezberlemenin birçok faydasý 
             var. Hele ki böyle güzel þiirler bambaþka.

8)

Bu diyalogda numaralandýrýlan yerlere 
aþaðýdakilerden hangisi sýrasýyla getirilmelidir?

11)Aþaðýda bir metnin cümleleri karýþýk olarak 
verilmiþtir.

1. 

     yürütme denir.

2. Algýlama, duyularýmýzýn anlam kazanmasý ve 

     yorumlanmasýdýr.

3. Akýl yürütme (düþünme) yeteneði yalnýzca insanlarda 

    olduðu için insan “düþünen bir hayvan” olarak 

    tanýmlanmýþtýr.

4. Zihnimiz, duyu organlarýndan aldýðý malzemeyi çeþitli 

    biçimlerde iþler. 

5. Bu yargýlar arasýnda iliþki kurarak yeni sonuçlara varýr.

6. Ayýrýr, birleþtirir. 

7. Yargýlar oluþturur.   

Bilinen yargýlardan yeni yargýlar elde etmeye akýl 

Metin düþünce akýþýna göre düzenlendiðinde doðru 
sýralama aþaðýdakilerden hangisi olur?

2-4-6-7-5-1-3A)  

1-2-3-4-6-7-5B)  

2-4-5-6-7-1-3C)  

1-5-6-7-3-4-2D)  

I-Dün Necip Fazýl'ýn bir þiir kitabýný okumaya 
baþladým, ne kadar güzel þiirleri varmýþ!
II-Neredeyse tüm þiirleri öyledir. Þiirlerinde en 
çok dikkati çeken þey kafiye ve rediftir. Öyle 
zannediyorum ki kafiye ve redif uyumuyla mest 
etmeyen tek bir þiiri yoktur.

A)  

I-Necip Fazýl'ýn Sabýr taþý isimli oyununu okuyorum. 
Duyduðuma göre þiirleri de çok güzelmiþ.
II-Neredeyse tüm þiirleri öyledir. Þiirlerinde en çok 
dikkati çeken þey kafiye ve rediftir. Öyle 
zannediyorum ki kafiye ve redif uyumuyla mest 
etmeyen tek bir þiiri yoktur.

B)  

I-Dün Necip Fazýl'ýn bir þiirini okudum, ne kadar 
güzel þiirleri varmýþ!
II- Yalnýzca o deðil, bütün þiirleri öyledir. Konusuyla, 
duygu bütünlüðüyle beni etkilemeyen tek þiiri bile 
olmamýþtýr.

C)  

I-Dün Necip Fazýl'ýn þiirleriyle ilgili bir deðerlendirme 
okudum. Gerçekten iyi bir þairmiþ.
II- Yalnýzca o deðil, bütün þiirleri öyledir. Konusuyla, 
taþýdýðý duygu bütünlüðüyle beni etkilemeyen tek 
þiiri bile olmamýþtýr.

D)  
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9) Aþaðýdakilerden hangisinde altý çizili sözcük isim 
fiildir?

Annem bir tencere dolma yapýnca çok 
sevinmiþtim. 

A)  

Her konuyu biraz okuma iyi bir çalýþma sistemi 
deðil.

B)  

Baþýndaki yazma kýrmýzý çiçeklerle süslüydü.C)  

“Yüzüme bile bakma.” diye baðýrdý arkadaþýna.D)  

10) Aþaðýdaki cümlelerden hangisinde isim tamlamasý 
kullanýlmýþtýr?

Arkadaþlarýmýzla geçirdiðimiz günlerin sonuna 
yaklaþýyorduk.

A)  

Okulda son senemizdi ve ayrýlmadan birbirimizi 
özlemeye baþlamýþtýk.

B)  

Bir gün önce “okullar açýlacak” diye açýklama 
yapýlmýþtý.

C)  

Sivri kayalarý aþarak ilerlemeye devam ettik. D)  

12) Aþaðýdakilerden hangisi yapý yönünden “Biz hep 
hayallerin peþinden koþtuk, umudu kovalamaktan 
asla býkmadýk.” cümlesiyle özdeþtir?

Dün okula gittiðimde öðretmenim söylemiþti 
Ayþe'nin okulu býraktýðýný.

A)  

Karþý daðlarda açan umut çiçeði, kokunu yolla 
huzursuz insanlara.

B)  

Çiçeklerle bezenmiþ bahçeler, ötüþen kuþlar hep 
bizim içindi.

C)  

Özlenen anne kucaðý gibi sýmsýcaktý bakýþlarý, 
kucaklayýcýydý.

D)  

I

II



“Yüklemin varlýðýyla yok olan cümle türü.” ifadesi 
aþaðýdakilerden hangisini tanýmlar?

15)

Ýsim CümlesiA)  

Devrik CümleB)  

Eksiltili CümleC)  

Basit CümleD)  

TÜRKÇEKKTC YS 2020
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             USTA
Ustaya baþarýnýn sýrrýný 
sormuþlar.
-Ýki kelime, demiþ:
-Doðru kararlar.
Hepimizden farklý olarak, 
sürekli doðru
kararlarý nasýl alabildiðini 
sormuþlar.
-Tek kelime, demiþ:
-Tecrübe.
Ýyi de kardeþim bu tecrübe 
denen þeyin 
sýrrý neymiþ? 
Usta derin bir iç geçirmiþ ve 
þöyle demiþ:
-Yanlýþ kararlar.

13)

“Baþarý” aþaðýdakilerden hangisinde tam olarak 
metindeki þekliyle tanýmlanmýþtýr?

Baþarý, bir insanýn aldýðý doðru kararlarýn sonucunda 

bir iþi istenilen biçimde bitirmesi, elde etmek 

istediðine ulaþmasýdýr.

 A)  

Baþarý, yanlýþ kararlarýmýz sonucunda kazandýðýmýz 

tecrübenin ýþýðýnda aldýðýmýz doðru kararlarýn 

sonucudur.

B)  

Baþarý, yaþlandýkça ustalaþan insanýn doðru karar 

alabilme yeteneðinin sonucudur. 

C)  

Baþarý, diðer insanlardan farklý olarak her zaman 

doðru kararlar almýþ tecrübeli bir insanýn, istediðine 

ulaþmasýdýr.

D)  

14) Sözcük Ek
Gül-, saç-, ele-, 
koþ-, gecele-, yüz-

-ýp, -arak, -an, -ýþ, 
-ýnca, -madan, 

Zarf fiiller, fiil kök veya gövdelerine getirilen zarf fiil 
yapan eklerle oluþturulur. Buna göre, verilen sözcük 
ve eklerden kurala uygun olanlar seçilerek her biri 
yalnýzca birer defa kullanýlmak þartý ile bir araya 
getirildiðinde zarf fiil olarak kullanýlabilecek kaç farklý 
sözcük oluþturabiliriz?

Sözcük sayýsý kadarA)  

Ek sayýsýndan iki azB)  

Sözcük sayýsýnýn yarýsý kadarC)  

Yalnýzca iki taneD)  

Anlamýna, anlatýmýna önem verilen sözcükler veya 
sözcük gruplarý cümle içerisinde vurgulanýr. 

16)

Cenk: Bu bilgisayarý geçen yýl oldukça yüksek bir 
fiyata Ýngiltere'den babam almýþtý.

A)  

Suna: Üzerimdekileri çok pahalý bir butiðin indirim 
bölümünden neredeyse bedavaya aldým.

B)  

Ayça: Sýnav malzemelerini karþýdaki büyük alýþveriþ 
merkezinden az önce aldým.

C)  

Ayhan: Teyzemin arkadaþý sayesinde balo elbisemi 
Ýstanbul'dan aldým.

D)  

17)

A)  

B)  

C)  

D)   

  

Ahengi saðlamak için rediflerden 

       yararlanýlmýþtýr.

Çocukluðum, çocukluðum
Uzakta kalan bahçeler
O sabahlar, o geceler
Gelmez günler çocukluðum

Çocukluðum, çocukluðum
Çekmecede unutulmuþ
Senelerle rengi solmuþ
Bir tek resim çocukluðum

Yukarýdaki þiir için hangisi söylenemez?

Þair, çocukluðunu eskimiþ bir fotoðrafa 
benzetmektedir.

Þair çocukluðuna özlem duymaktadýr.

Konusuna göre lirik bir þiirdir.

Aþaðýda öðrencilerin, yaptýklarý alýþveriþleri anlatan, 
cümleleri verilmiþtir. Buna göre öðrencilerden hangisi 
nereden alýþveriþ yaptýðýný diðerlerine göre daha 
fazla önemsemektedir? 



18) Aþaðýdakilerden hangisi veya hangileri uygulanýrsa 
“Dün okuldan çýktýktan sonra hep beraber sinemaya 
gittiðinizi Aliye anlattý.” cümlesine, daha önce 
cümlede bulunmayan farklý bir öge eklenmiþ olur?

                      Büyü
Duydum 
Þeytan Daðýndaki maðarada
Bir büyücü kadýn yaþarmýþ
Aþka inanmayan taþ kalplileri büyüler
Büyüler de karasevdalý yaparmýþ
Yüreðimde yenilginin acýsý 
Düþtüm Þeytan Daðýnýn yoluna

20)

Bu dizelerin anlamlý ve kurallý cümleler hâline 
getirilmiþ biçimi aþaðýdakilerden hangisidir?

TÜRKÇE KKTC YS 2020

5 KKTC YS 2020

 I.  Cümlenin baþýna “o” sözcüðü eklenir “Aliye” 
      sözcüðü çýkarýlýrsa
II.  Aliye sözcüðü çýkarýlýr yerine “kime” sözcüðü 
      eklenirse 
III. Ali sözcüðünden sonra kesme iþareti getirilirse
IV. “dün” sözcüðünden sonra virgül konursa

Yalnýzca IIA)  

I  ve  IIB)  

II, III  ve  IVC)  

I, II, III  ve  IVD)  

Aþaðýdakilerden hangisi tarihi bir romandan alýnmýþ 
olamaz?

19)

A)  

B)  

C)  

D)  

Albay Kazým, 17. Tümen Komutaný Albay Nurettin 
Özsu ile Ýzmit Bölgesi Komutanlýðýna atanmýþ olan 
Yarbay Emin Yazgan'ý, Mürettep Kolordu  
karargâhýna çaðýrmýþtý. Durumu deðerlendirdiler. 
Yunan taarruzu yakýn görünüyor, cephe gerisini 
gecikmeden güven altýna almak gerekiyordu.

Karargah, istasyonun otuz adým kadar saðýndaki 
hükümet konaðýnda kurulmuþtu. Tevfik Bey ise, 
konaða bitiþik iki katlý evde yatýp kalkýyordu. 
Odanýn pencereleri güneye doðru ekip biçmeye 
pek elveriþli bir sýrt halinde uzanýrken bir vadiden 
sonra birdenbire keskin ve sarp kaya bloklarý 
þeklini alýveren tepelere bakýyordu. Soldaki 
büyük misafir odasýnda konaða açýlan bir kapý 
vardý. 

“Armaðan da neymiþ?” diyerek dikilmiþ Dündar 
Bey, “Bildiðimiz haraçtýr. Müslüman'ýn haraç 
vermesi kitapta var mý? Biz bu Hisarý Sultanýn, 
Moðol'un arkalamasýyla mý kaptýk, hayýr, gazilerin 
çabalamasýyla vireledik. Sultan sultansa, biz de 
beyiz. Selçukluysa, biz de Gök Alp soyundanýz. 
Aslýnda biz bu ülkeye onlardan önce geldik,” diye 
baðýrmýþ.

Osmanlý Devleti'nde çocuðun eðitimine önem 
verilmiþtir. Okula baþlama zamaný gelmiþ çocuklar 
için 'Âmin Alayý, Dua Alayý' adý verilen törenler 
düzenlenmiþtir. Ayrýca saray yaþamýnda doðan 
bebekler için 'Beþik Alayý' adý verilen tören 
yapýlmýþ ve bu bebeklerin doðumu sevinçle 
karþýlanmýþtýr

A)  

B)  

C)  

D)  Bir kadýnýn aþka inanmayan taþ kalpli insanlarý 
büyü yaparak âþýk edebilmek için Þeytan 
Daðý'ndaki maðarada yaþadýðýný duydum. 
Yüreðimde yenilginin acýsýyla Þeytan Daðý yoluna 
düþtüm.

Yüreðim acýyordu. Bir kadýnýn Þeytan Daðý'ndaki 
maðarada büyü yaptýðýný ve aþka inanmayanlarý 
kara sevdalý âþýk ettiðini duydum ve Þeytan 
Daðý'na gitmek için yola çýktým.

Þeytan Daðý'ndaki maðarada, aþka inanmayan taþ 
kalpli insanlarý büyüleyerek onlarý kara sevdaya 
düþüren bir büyücü kadýn yaþadýðýný duydum. 
Yüreðimde yenilginin acýsýyla Þeytan Daðý yoluna 
düþtüm.

Bir kadýnýn Þeytan Daðý'ndaki maðarada büyü 
yaptýðýný ve aþka inanmayanlarý kara sevdalý âþýk 
ettiðini duymuþtum. Benim de yüreðim acýyordu. 
Þeytan Daðý'na gitmek için yola düþtüm.

21)

Daha o son güzel þarkýyý duymadan hepimiz ona 
hayran olmuþtuk.

A)  

Hepimizi hayran eden o þarkýyý söyleyen sarý saçlý, 
minicik bir kýzdý.

B)  

“Sayýlarýn ilki bir.” diye baþlardý; ilkokul günlerimin 
o ilk þiiri. 

C)  

Büyük denizlerin, sonsuz göklerin rengidir mavi 
ruhumda.

D)  

Aþaðýdakilerden hangisinde altý çizili sözcük, türüne 
göre diðerlerinden farklýdýr?
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22)

Yukarýdaki metinden hangisi çýkarýlamaz?

25) Þehrin kapýsýnda yaþlý bir çoban yanýndaki genç çýraðýyla 
bir kayanýn üzerine oturur, bir yandan büyük koyun 
sürüsünü gözler bir yandan da mekanik el hareketleriyle 
pazarda sattýðý süveter ve çoraplarý örermiþ. Bir gün bir 
ziyaretçi gelmiþ, þehrin kapýsýnda içeri alýnmayý bekleyen 
erkeklerin yanýnda sýraya girmiþ ama adam tereddütte 
görünüyormuþ. Çobana yaklaþýp sormuþ: "Söyle bana 
yaþlý adam, bu þehri tavsiye eder misin? Buraya yerleþip 
küçük bir iþ kurmayý düþünüyorum ama amacýma bu 
kadar yaklaþýnca kalbime bir korku doldu. Bu þehrin 
insanlarý nasýldýr? Onlara güvenebilir miyim?"
"Geldiðin þehirdeki insanlar nasýldý?" diye sormuþ çoban. 
"Ah!" demiþ adam, "Hepsi yalancý, dolandýrýcý, hýrsýz! Bu 
yüzden yeni bir yer arýyorum. Benî sürekli hayal kýrýklýðýna 
uðratmalarýndan býktým."
"Ne yazýk ki yabancý, bu þehrin insanlarý da ayný. En iyisi 
sen yoluna devam et" demiþ yaþlý çoban.
Yaklaþýk bir hafta sonra baþka bir ziyaretçi þehir 
kapýsýndaki kabul sýrasýndan çýkýp yaþlý çobanýn yanýna 
gitmiþ:
"Söyle bana yaþlý adam, bu þehri tavsiye eder misin? 
Yerleþip küçük bir iþ kurmayý düþünüyorum ama amacýma 
bu kadar yaklaþýnca kalbime bir korku doldu. Bu þehrin 
insanlarý nasýldýr? Onlara güvenebilir miyim?"
"Geldiðin þehirdeki insanlar nasýldý?" diye sormuþ çoban.
"Buna çok üzülüyorum iþte" demiþ adam, "Dünyanýn 
hiçbir yerinde o kadar sevgi dolu, güvenilir ve cömert bir 
çevre bulamam. Bir hafta önce komþularýmdan zor 
ayrýldým ve onlarý þimdiden özledim."
"Eh, þanslýsýn yabancý; bu þehrin insanlarý da ayný." demiþ 
yaþlý çoban.
Ýki konuþmayý da duyan çýraðý yaþlý adama sormuþ: 
"Neden bu adamlara farklý cevaplar verdin? Þehrin 
insanlarýyla Ýlgili fikrin bir hafta Ýçinde tamamen deðiþmiþ 
olamaz."
"Hayýr, oðlum, bu adamlarýn her birine kendilerinin 
yaþayacaklarý gerçeði söyledim. Dünya içimizde 
taþýdýðýmýz korkularýn aynasýdýr."

Aþaðýdakilerden hangisinde öznel bir ifade vardýr?

Küçük çocuðun önünde durmuþ pencereden 
dýþarýya bakýyordu.

A)  

Sonra kötülüðün rengine bürünmüþ gözleriyle 
çocuðu süzdü.

B)  

“Senin adýn ne çocuk!” diye yüksek sesle sordu.C)  

“Ali” diye cevap verdi karþýsýnda duran çocuk.D)  

23)

Cümlelerinden hareketle virgülün kullanýmýyla 
ilgili kurallar yazýldýðýnda aþaðýdakilerden hangisi 
bu kurallardan biri olamaz?

Cümlede özel olarak vurgulanmasý gereken 
ögelerden sonra konur.     

A)  

Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri 
ayýrmak için konur.

B)  

Birbiri ardýnca sýralanan eþ görevli kelime ve 
kelime gruplarýnýn arasýna konur.

C)  

Sýralý cümleleri ayýrmak için tekrarlanan cümleler
arasýna konur.

D)  

Ali, dün bizimle sinemaya gelmedi.
Dýþarýdaki çocuk, uzun olan, bize bakýyordu.
Sarý, uzun saçlarý vardý.

24) Aþaðýdakilerden hangisinde “sarmak” sözcüðü 
hoþuna gitmek, zevkini okþamak anlamýnda 
kullanýlmýþtýr?

Yaþlý adama göre ilk yolcu þehre yerleþtiði takdirde 
yalancý, dolandýrýcý ve hýrsýzlarla karþýlaþacaktýr.

A)  

Yaþlý adam, ikinci yolcunun þehirde güvenilir ve 
cömert insanlarla karþýlaþacaðý görüþündedir.

B)  

Yaþlý adam, tek bir gerçek olmadýðýný, yaþanacaklarýn 
insanýn korkularýna göre deðiþtiðini düþünmektedir.

C)  

Yaþlý adam, yaþanacaklarla ilgili düþüncelerini 
söylememiþ yolcularýn beklentilerine uygun 
yanýtlar vermiþtir.

D)  

TÜRKÇE TESTÝ 

BÝTMÝÞTÝR

Kültür düþüklüðündeki çöküþ, yaygýn bir hastalýk 
gibi sarar toplumu.

A)  

Dolma sarýyorum diye yapraðý parmaðýma 
doladým. 

B)  

Bu canlýlýk, insaný on yýl önce görmüþ olduðum 
muhteþem yazdan daha baþka türlü sarýyordu. 

C)  

Bahçenin her yanýný mis kokulu, rengârenk güller 
sarmýþtý ve duruþlarýyla bir tabloyu hatýrlatan 
beyaz zambaklar. 

D)  
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1)

6)

According to the given product algorithm

2)  Which of the following numbers must be used to 

simplify the fraction            to get its simplest form ?

3)

Two wires with lengths 30 m and 48 m will be cut 
into pieces of equal length. What can be the lengths 
of each piece, in meters?

5)

7)

What can we say about the result of the following 
operation?

8)

According to the given equations, 

what is the result of the operation 

                                       

A)    

B)  

C)  

D)  

6 

12

24

36

Which of the following equations is correct?

A)   It is the smallest two-digit natural number.

B)  It is an even integer.

C)  It is a prime number.

D)  It is a negative integer.

4)

A)    

B)  

C)  

D)  

184

188

194

198

There are 16 students in class 8A and 22 students 
in class 8B. At least how many students must join 
these two classes in total, in order to divide them 
into groups of 3 or 4  and get no remainder?

A)    

B)  

C)  

D)  

10

9

8

6

A
90
45

C
5
1

2
2
B
3
5

A + B + C  ?

72
120

How many cases are needed to put the  9  number 
of fruit juice boxes, if  27 fruit juice boxes can be put 
in each case?

5

A)    

B)  

C)  

D)  

3

3

3

3

7

6

5

4
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What is the result of the operation 

9 = 3

= 2
1

16

    1 = (-5)

M

N

P
P - N

M
?

A)    

B)  

C)  

D)  

-2

-1

1

2

A)    

B)  

C)  

D)  

 8    2  =  

 

 3    2 = 6 
8.4 4

-2.

27

3
-2

= 3

1
2

1
2

. 2   = 1
-2

5

(       )1
2

-3

(       )1
3

-2

(       )1
4

-1

+ -

A)    

B)  

C)  

D)  

2, 5, 6, 12

1, 2, 3, 6

2, 4, 6, 8

1, 2, 6, 10
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9)

10) The result of which of the following multiplications 
is a natural number?

11) If         = m, which of the following is the value of 

the number              in terms of m ?

12)

13) The following floor is formed by squares of side 

length             m each.

14)

Which of the following square rooted numbers is 
approximately closest to the position indicated by 
the arrow in the number line below?

A)  8m  

B)  6m

C)  4m    

D)   3m    

What is the result of the following operation?

Which of the following is not another form of 
the algebraic expression (4x) (6xy)?

A)  3 m 

 B)  3.6 m 

C)  5 m

D)  5.6 m

15) What is the result of the algebraic operation?

A)  

B)  

C)  

D)  

6 6.5 7 7.5 8 8.5 9

45

51

59

65

A)  

B)  

C)  

D)  

12(         )2 6(         )3.

16 8.

2(         )5 10.

27 3(         )4.

6

216

902 - 40

20

A

B
m

According to this, how many meters will an ant at 
the point A travel using the route in the figure to 
reach the point B?

0.36

0.36

m0.36

A)  24x y

 B)  3xy  8x

C)  12y  2x

D)  8  3xy 

2

2

.

2.

.

A)  2m    

B)  m    

C)  m    -

D)  2m -

KKTC YS 2020

KKTC YS 2020
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.

13m - 4m(2m + 3) + 8m
2

A)       

B)      

C)      

D)    

22

2

52

2
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20)16) Which of the following is not an identity?

21)

A)  -4x (3 - 8x) = -12x + 32x 

B)  (3t + 5) (5 - 3t) = 25 - 9t 

C)  (y - 2) (y - 2) = y  + 4

D)  (k + 1) (2 - k) = 2 + k - k 

17) Which of the following algebraic expressions has 

(x - 3) as a factor?

The gradient of the straight line  5x - by - 3 = 0  is 

50%. What is the value of  "b"?

22)

Which of the following is the graph of the linear 

equation y = 4 - 4x? 

What is the value of x, in the  equation:

18) What must the value of “m” be to make 

the expression mx  + 12x + 9  a perfect square?

A)  4

B)  3 

C)  2

D)  1

2

2

.

.

. 2

2.

2

19) In a safe box there is 500 TL at the beginning. 
Cem takes 50 TL from this safe box every day. 
According to this, which of the following 
equations shows the relation between time and 
the change of the amount of money in the safe 
box?

A)  y = 500x - 50

B)  y = 50x - 500 

C)  y = 500 - 50x

D)  y = 500 + 50x

4

-1

y

x

4

1

y

x

4
1

y

x

-4

-1

y

x

O
O

O
O

A) B)

C) D)

x - 3
2

= x - x 
5

A)  -5

B)  -3

C)  3

D)  5

KKTC YS 2020
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?

A)  x  + 6x + 9 

B)  4x  - 36

C)  ax + 3a - bx - 3b

D)  6yx - 12y

2

2

A)  -10

B)  -5 

C)  5

D)  10
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24)

The capacity of a bottle is 10 LT.          of this bottle is 

filled with water. How many liters of water should 

we drink in order to get a half-filled bottle?

23)

A)  1  

B)  1.5   

C)  2  

D)  2.5  

3
5

A)  Each payment is 150 TL.

B)  Ali bought the bicycle for 1600 TL.

C)  Ali will pay a total of 550 TL with the first payment.

D)  The amount Ali paid in advance is 300 TL.

25) A student buys a book with       and an exercise book 

with        of his money. Given that he has 52 TL left, 

what is the cost of the book?

3
8

A)  96 TL

B)  48 TL

C)   36 TL 

D)  27 TL

1
12

KKTC YS 2020
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Ali bought a bicycle and he paid        of the price in

advance. If he wants to pay the rest of the money

which is 1200TL in 8 equal payments, which of the 

following is false?

1
4



1) The process by which plants produce food and 
oxygen by taking in water from the soil, carbon 
dioxide from the air and using light and chlorophyll, 
is called PHOTOSYNTHESIS.

2)

Then, on which of the following organism(s) does 

an increase in the number of snakes have a positive 

effect?

4)

Only IA)  

B)  

C)  

D)  

I  and  II

II  and  III

I, II  and  III

The organisms that form a food chain are given below.

which of the above group(s) of organisms?

5) The exchange of substances between two organelles 
is shown in the figure below. 

Which of the following is false about this exchange?

 
Considering the definition given above, in which of 
the following, are the reactants and products of 
the equation for photosynthesis given correctly?

A)  Water-carbon dioxide           Food-oxygen

B)  Food-water                       Carbon dioxide-oxygen

C)  

     

Food-oxygen                     Water-carbon dioxide

D)  Carbon dioxide-oxygen           Food-water

A food chain is going to be formed with the organisms 
whose symbols and names are given below.

3)

P       C       D       SA)  

Cellular respiration is the process by which living 
cells break down glucose to release ATP (Energy).

II.  Humans

I.   Green plants

III. Unicellular organisms

11

REACTANTS  PRODUCTS 

Grass  Grasshopper Chameleon Snake Eagle                                

Only grasshopperA)  

Grasshopper and eagleB)  

Grass and chameleonC)  

Grass and eagleD)  

S: Secondary consumer
D: Decomposer
P: Producer
C: Primary consumer

Then, which of the following food chains is correct? 

P       C        S       B)  

D

C)  S       C       P       D)  

D

D       P        C       

S

The process mentioned above takes place in

A)  

B)  The products of aerobic respiration are CO  2

      

C)  Organelle X is chloroplast.

D)  Y is the food produced by the chloroplast.

Organelle X and mitochondrion function in 

the process of respiration.

KKTC YS 2020

KKTC YS 2020

SCIENCE and TECHNOLOGY

and H O.2

O
2

Y

CO
2

H O
2

Organelle X
Mitochondrion
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6) About the CYCLES OF MATERIALS in nature; 8)

7)

1A)  

2B)  

3C)  

4D)  

CarbonA)  

NitrogenB)  

WaterC)  

OxygenD)  

The science teacher draws the following logo on 
the board.

A)  

B)  It helps obtain the raw materials in a shorter time.

C)  By reducing the amount of waste substances, it helps 

      prevent environmental pollution.

D)  It expresses energy-saving resources.

Re-cycling benefits sustainable development.

How many of the statements given above is/are 
correct?

One of the material cycles on earth is given in 
the figure below.                              

Some of the groups shown in the Periodic table 
below are given special names.

9)

A)  

B)    

C)     

D)     

  

II.  Materials involved in the cycles run out through 

       time.

I.   Cycles occur between living and non-living 

      environments.

III. Materials like nitrogen, oxygen, carbon and 

        water are cycled in nature.

IV. Cycles maintain an equilibrium of materials 

       on earth.

Then, the figure above is the cycle of which of 
the following materials in nature?

Which of the following ideas, presented by 
the students about the logo drawn, is false?

1A
2A 7A

8A

In which of the following are the groups paired 
correctly with their names?

1A 2A 7A 8A
Alkaline

Earth
Metals

Alkali
Metals

Halogens Noble
gases

  Halogens Alkaline
Earth

Metals

Alkali
Metals

Noble
gases

Alkali
Metals

Noble
gases

Alkaline
Earth

Metals

Halogens

Alkali
Metals

Alkaline
Earth

Metals

Halogens Noble
gases

KKTC YS 2020
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Precipitation

Respiration TranspirationEvaporation



10) 13)

11)

Which of the following elements is shown on 
the left-hand side of the periodic table although it is 
a non-metal?

14) The particle model for the equation    
H   +   ½ O              H O    is given below.2 2 2

A part of the Periodic table is given below. 

Hydrogen ( H )1A)  

Lithium ( Li )3B)  

Florine ( F )9C)  

Helium ( He )2D)  

One of the properties of non-metals is that they are 
found on the right-hand side of the periodic table. 

12) To write down the formula for an ionic compound, 

According to the information given above, which of 
the following is the correct formula of the compound 

4+ 2- 
formed with the ions  Pb and  O ? 

Some ionic compounds were written and named 
below. 

 II.   

 

K CO   : Calcium Carbonate2 3

I.   NaF  : Sodium Florate

III.  (NH ) SO   : Ammonium Sulphate4 2 4

A)  

B)  

C)  

D)  

BONDS 
BROKEN

Y-Z X

Y    X-Z   

X Y-Z

X-Y   Z

13

T

Y Z

X

Note: Element Z accepts one electron and forms 
          an anion to become stable.

According to the information given above, which of 
the following comments is false?

Elements T and Z form a covalent bond.A)  

Element Y forms an ionic bond with metals.B)  

Element X is stable, so it does not form any 
chemical bonds. 

C)  

A covalent bond is formed between Y and Z.  D)  

1. 
2. By crossing, the total charge of the compound 
     is brought to zero.
3. The formula of the compound is written in 
     the simplest form.

First the cation and then the anion is written.

Pb O4 2A)  

Pb O2 4B)  

PbO2C)  

PbOD)  

 IV.  Fe O   : Iron (II) Oxide2 3

Which of the above namings is/are correct? 

Only IVA)  

B)  

C)  

D)  

Only III

II  and  III

I, II  and  III

+

x y z

Then, at which of X, Y and Z are bonds formed or 
bonds broken?

When a chemical compound reacts with oxygen, 
a combustion (burning) reaction occurs. When organic 
substances containing carbon and hydrogen in their 
structures burn, CARBON DIOXIDE and WATER are formed. 

15)

Complete the equation below by using the information 
given above. 

C H    +  XO                     ………….  + …………….3 8 2

When the equation you completed is balanced by 
using the smallest whole numbers, what should be 
written instead of X?

A)  2

B)  3

C)   4 

D)  5

KKTC YS 2020
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BONDS 
FORMED  

....



16) 19) Screws are simple machines which are used to hold 
two or more pieces together.

Although not similar in appearence, 
like which of the following simple 
machines do the screws work?

A teacher, who is trying to teach the positions of 
strong and weak acids and bases on pH scale, gives 
the following names to four students.

Then, which of the following positionings is correct?

Ali              Cem            Fatma          AyþeA)  

Ali              Cem            Ayþe             FatmaB)  

Fatma        Ayþe           Cem             AliC)  

Cem           Fatma         Ali                AyþeD)  

A)  

B)  Lever

C)  Inclined plane

D)  Pulley

Gearwheel

20)

14

Ali        : 
Ayþe    : Weak base
Cem    : Weak acid
Fatma : Strong base

Strong acid

She asks the students to go to the correct positions 
on the pH scale below.                

0 7 14

X Y Z T

X Y Z T

A man pushes a car with a broken 
engine for 20 m. If the work done 
by the man is 8000 joules, how 
many Newtons is the force he 
exerted on the car? 

17)

160000A)  

8000 B)  

600C)  

400D)  

The work done per unit time is called 'POWER'.
If the unit of work is joule, and the unit of time is 
taken as seconds, what is the unit of power?

18)

NewtonA)  

HorsepowerB)  

WattC)  

CaloryD)  

Power = 
Work

Time

Joule

Second?

A)  

B)  3 m

C)  4 m

D)  5 m

2 m

21) The pulley system given below is in equilibrium.

 II.   

 

Pulley X is fixed, pulley Y is movable.

I.   A pulley provides gain in distance, but 

      loss, of the same proportion, in force.

III.  The direction of force is the same as 

        the direction of load. 

 IV.  

         the gain in force whereas the weight 

         of pulley Y affects the gain in force.    

The weight of pulley X does not affect 
Load

X

Y

Then, which of the comments above is/are correct?

Only IIA)  

B)  

C)  

D)  

II  and  IV

I  and  III

I, II, III  and  IV

KKTC YS 2020

KKTC YS 2020

A worker wants to use a 6 m rod as a lever, with a 
support in between, in order to lift a 100 N load 
with a force of 50 N. How far from the load should 
this worker place the support?

SCIENCE and TECHNOLOGY

Load

F = 50 N

6 m

?

100 N

{



Light rays change direction as they pass from one 
medium to another medium with a different 
density.  

22) 24) Rays parallel to the principal axis are sent to a 
convex (converging) lens as shown below.

IV.  

       the incident ray and the surface. 

The angle of incidence is the angle between 

II.  As light rays pass from a denser medium to a less 

      dense medium, they refract away from the Normal. 

I.   As light rays pass from a less dense to a denser 

      medium, they refract towards the Normal. 

III. The angle of incidence is equal to the angle of 
       refraction.

A)  

23)

How many of the above statements about refraction 
is/are correct?

Which of the following is the path followed by 
the rays after they are refracted by the lens?

1st medium

2nd medium

Refracted
Ray

Incident
Ray

Normal

The figure below shows this phenomenon. 

The density of the 1st medium is GREATER than 
the density of the 2nd medium.

A)  

The densities of the 1st and 2nd media are 
EQUAL.

B)  

The density of the 1st medium is LESS than 
the density of the 2nd medium.

C)  

With the figure given, it is impossible to comment 
on the densities of the 1st and 2nd media. 

D)  

15

1A)  

2 B)  

3C)  

4D)  

M F F M

M F F M

B)  

M F F M

C)  

M F F M

D)  

M F F M

principal 
axis

KKTC YS 2020

KKTC YS 2020

SCIENCE and TECHNOLOGY

principal 
axis

principal 
axis

principal 
axis

principal 
axis

Then, which of the following pieces of information
about the densities of the media is correct?



16

Myopia is the eye defect where distant objects 
cannot be seen clearly. Which of the following 
lenses cannot be used in the glasses of a person 
with myopia?

25)

A)  

C)  

B)  

D)  

KKTC YS 2020

KKTC YS 2020
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END OF THE
SCIENCE AND TECHNOLOGY

EXAM
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