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TÜRKÇE TESTÝ

20 HAZÝRAN 2020

 2020 KGS-2

Soru 1.   

Soru 2.   

Yukarýdaki paragrafta hangisinin cevabý yoktur? 

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “kendi” zamiri 3. tekil þahýs görevinde 

kullanýlmýþtýr? 

A)  

B)  

C)  

D)  

Özel olarak kendilerine ayrýlan yere oturdular. 

Her iþini kendin yapmalýsýn. 

Dün okula gitmediðini kendi söyledi.

Tiyatro gösterisi için kostümleri kendimiz hazýrladýk.

     Pinokyo, Carlo Collodi'nin yazdýðý çok sevilen bir çocuk romanýdýr. O, 

hünerli bir marangozun odundan yontarak yaptýðý sonra da evlat edindiði 

bir kukladýr. Haylaz ve tembel olan bu tahta kuklanýn hatalarý yüzünden 

baþýna gelmedik kalmaz. Orman perisi, Pinokyo'yu korur. Peri, onun 

yalan söylemeyen, iyi bir çocuk olmasýný istemektedir. Bunun için bir 

sihir yapar. Pinokyo her yalan söylediðinde burnu uzayacaktýr. Haylaz 

kukla, verdiði sözlerde bir türlü durmaz. Kolaycý ve tembel olduðu için kötü 

niyetli kiþilerce çabuk kandýrýlýr. Bu yüzden baþýna pek çok bela gelir. 

Aslýnda Pinokyo, diðer arkadaþlarý gibi gerçek bir çocuk olmak istemektedir.

PÝNOKYO

A)  

B)  

C)  

D)  

Pinokyo isimli çocuk romanýnýn yazarý kimdir?

Pinokyo'nun baþýna pek çok bela gelmesinin nedeni nedir?

Peri, Pinokyo'ya neden sihir yapmýþtýr?

Pinokyo isteðine kavuþtu mu?

Soru 3.   Aþaðýdakilerden hangisinde kullanýlan isim tamlamasý diðerlerinden farklýdýr?

A)  

B)  

C)  

D)  

Teyzemin uzaktan gelen sesi doldu kulaklarýma.

Hýrçýn rüzgar, yaðmur damlalarýný camlara çarpýyordu.

Evlerin çiçeklerle dolu bahçelerinde kelebekler uçuþurdu.

Annesinin sözleri bir kulaðýndan giriyor ötekinden çýkýyordu.
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TÜRKÇE TESTÝ

Soru 4.    Aþaðýda bir paragrafýn giriþ, geliþme ve sonuç bölümleri karýþýk olarak verilmiþtir. 

Bölümlerin özelliklerine göre doðru eþleþme aþaðýdakilerden hangisidir?

A)  

B)  

C)  

D)  

1-Geliþme      2-Giriþ             3-Sonuç

1-Giriþ            2-Geliþme       3-Sonuç

1-Geliþme      2-Sonuç          3-Giriþ

1-Sonuç         2-Geliþme       3-Giriþ

Ýlerde iyi bir yazar olmak için çok okumam gerektiðini biliyorum. Bunun için 

kütüphaneye üye oldum. Kütüphaneden ilgi duyduðum konulardaki kitaplara 

ulaþabiliyorum. Yazma becerimi geliþtirmek için ise günlük tutuyorum.

1

Sözün kýsasý yazarlýk hayalimi gerçekleþtirmek için ilk adýmlarý atýyorum.2

Herkesin ilgi duyduðu bir meslek vardýr. Benimki de yazarlýk.3

 2020 KGS-2

20 HAZÝRAN 2020

Soru 5.

Yukarýdaki paragrafý iki parçaya bölmek gerekirse, ikinci paragraf 

numaralandýrýlmýþ cümlelerin hangisiyle baþlayacaktýr?

     Kuzey Kýbrýs'ýn toplum hayatý gelenek, görenek, adetleri ve sosyal 

yaþantýlarý, doðal güzellikleri gibi çok renklidir. Düðün, sünnet, bayram, gibi 

sosyal törenleri, aile iliþkileri ve ailelerin bir araya gelip çeþitli etkinliklerde 

bulunmasý çok önemlidir. (1) Kýbrýs Türk Toplumunun karakteristik 

özelliklerinin baþýnda “Konuk Aðýrlama” gelir ki bu, tüm dünyada bilinen 

geleneksel Türk konukseverliðinin ta kendisidir. (2) Misafirlerin en kýdemlisi 

ve yaþlýsý en saygýn kiþi olup tüm toplumun deðer verdiði bir þekilde 

aðýrlanýr. (3) Kahve ikram kültürü çok geliþmiþtir. Tanýmadýðýnýz bir ortama 

girdiðinizde bile mutlaka bir kahve ikram edilir. (4) Ýkram ve konukseverlik 

Kuzey Kýbrýs'ta günlük hayatýn en belirgin özelliðidir.

A)  

B)  

C)  

D)  

1

2

3

4
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TÜRKÇE TESTÝ  2020 KGS-2

20 HAZÝRAN 2020

Aþaðýdaki görselden hareketle hazýrlanan bir metinde seçeneklerde verilenlerden 

hangisi yer alamaz?

A)

B)  

C)  

D)  

Aþaðýdaki cümlelerde seçeneklerdeki yazým kurallarýndan hangisinin örneði yoktur?Soru 7.

A)  

B)  

C)  

D)  

Evcil hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle baþlar.

Önemli olaylar ve günler büyük harfle baþlar. 

Kurum ve kuruluþ isimleri büyük harfle baþlar. 

Çoðul ekleri eklendikleri özel isimlere “abartma” anlamý katýyorsa bitiþik yazýlýr.

Soru 6.

 Birleþmiþ Milletler bünyesinde çalýþmalarýný sürdüren Dünya Saðlýk Örgütü 

 koronavirüsü pandemi ilan etti.

 Avrupalara gezmeye gittiði için kendini bir þey sanýyor.

 Komþumuzun yeni muhabbet kuþu Maviþ, çok güzel ötüyordu. 

Besleyici
arý ürünleri 

tüketmeye özen
göster!

Toprak ve su
varlýklarýný koru!

Sürdürülebilir
ve verimli arýcýlýðý

destekle!

yARInlarýmýz için...

Biyolojik
çeþitlilik

Besleyici
deðeri yüksek
bir gýda: bal

Tozlaþma

Arýcýlýk

Aþýrý ve gereksiz
tarým kimyasallarý 

kullanma!

Biyolojik çeþitliliði korumak için arýlarý olumsuz çevre koþullarýnýn etkilerine karþý 

koruyan çalýþmalara destek verilmesi gerekmektedir.    

Tarým kimyasallarý, insan saðlýðýna zarar vermesi yanýnda bal arýsý baþta olmak 

üzere bazý böceklerin ölümüne de neden olmaktadýr.  

Bal, sivilce tedavisi için önerilen doðal ürünler arasýndadýr. Ballý yüz maskeleri 

bakteri birikimini engeller ve sivilcelerin iyileþmesine yardýmcý olur.   

Doðal, saðlýklý ve kaliteli bal tüketildiðinde arýcýlýk mesleðinin sürdürülebilirliðine 

katký saðlanmýþ olacaktýr.  
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Soru 8.   

TÜRKÇE TESTÝ

Soru 9.

Yukarýdaki metinde çocuðun "haksýzlýk" olarak gördüðü nedir?

A)  

B)  

C)  

D)  Her yemekten sonra d

Okula gitmek zorunda olmasý

Yataðýný toplamak zorunda olmasý

Büyüklerin uymadýðý kurallara uymak zorunda olmasý

iþlerini fýrçalamak zorunda olmasý

    Çocuk olmak zor! Okula gitmek, ödev yapmak, odanýzý toplamak, diþlerinizi 

fýrçalamak zorundasýnýz. Sevmeseniz bile tabaðýnýza konulan tüm yemekleri 

bitirmeniz gerekiyor. Üstelik tüm bunlarý yapýp yapmadýðýnýz, okuldaki ya da 

herhangi bir yerdeki kurallara uyup uymadýðýnýz sürekli olarak büyükler tarafýndan 

kontrol ediliyor. Ama bu haksýzlýk! Çünkü büyükler istemedikleri yemekleri yemiyor, 

gece geç saatlere kadar oturabiliyor. Evde yalýnayak dolaþtýklarýnda kimse onlara 

bir þey demiyor. Yataklarýný toplamadýklarýnda da sorun olmuyor. Peki ya çocuk 

olmanýn hiç güzel yaný yok mu? Elbette var! Hem de o kadar çok ki!

Çocuk Olmak Zor

Okulda Necdet Neydim'in “Dostluk” isimli þiirini okuyan Ece,  Zehra, Ahmet ve 

Emel, þairin arkadaþý Ali'yi birer cümleyle tanýtmýþlardýr. Buna göre öðrencilerden 

hangisinin söylediði doðru deðildir? 

A)  

B)  

C)  

D)  

Emel: Ali, þairin çalýþýp güçlükle kazandýðý her þeyden pay istemektedir.

Ahmet: Ali, zorluklar karþýsýnda þairin yanýnda mücadele vermektedir. 

Zehra: Ali, öðüt alýnabilecek akýllý ve bilgili bir arkadaþtýr.

Ece: Ali iyi bir çocuktur; þairin hayatýna neþe ve sevinç getirmektedir.

DOSTLUK
Dostum arý
Bana her sabah
Paylaþarak üretmenin
Güzelliðini,
Dostum karýnca
Dayanýþmanýn
Ne güçlükleri
Aþabileceðini,
Dostum baykuþ
Bilgeliði,
Dostum bülbül
Neþeyi, sevinci,
Arkadaþým Ali ise
Bunlarýn hepsini
Hatýrlatýyor.

Necdet NEYDÝM

20 HAZÝRAN 2020

 2020 KGS-2
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Soru 10.  

TÜRKÇE TESTÝ

Aþaðýdakilerden hangisinde boþ parantezle (  ) gösterilen yere hal eki 

getirilemez?

Soru 11.  

A)  

B)  Sen( ) önce kardeþinle tanýþmýþtým.

C)  O ( ) bizimle gelecekmiþ.

D)  Arkadaþým( ) dikkatle dinledim.

Kapý( ) küçük bir çocuk duruyordu.

20 HAZÝRAN 2020

 2020 KGS-2

Ben bir çýnar aðacýydým o yol kýyýsýnda. Ýnsanlar yanýmdan gelip geçiyorlardý. 

Benim de insanlar gibi sevinçlerim ve acýlarým vardý. Bazý günler sevenlerim çok 

oldu. Bazý günler de yanýma gelenler ceplerinden býçaklarýný çýkararak gövdeme 

isimlerini yazdýlar. O býçak yaralarý yüzünden diþlerimi sýkýyordum. Bir gün de biri 

gelip eþeðini baðladý bedenime. Kendisi gölgeme oturdu. Eþek, keskin diþleriyle 

kabuðumu kemirdi. Bu olay olurken gölgemdeki adam eþeðini seyretti. O gün 

oracýkta öldüm. Gövdem, dallarým, yapraklarým kurudu. Biliyordum, bundan böyle 

odun olarak yakacaklardý beni. Yavru kuþlarý kurtaran çocuk ertesi gün yataðýndan 

kalkýp pencereden baktýðýnda belki de þöyle seslenecekti: “Eyvah çýnarý da 

öldürmüþler.”                         
Þevket YÜCEL

Yukardaki metne göre aþaðýdakilerden hangisi “Siz olsaydýnýz metindeki çýnar 

aðacýný korumak için neler yapardýnýz?” sorusuna verilmiþ bir cevap olamaz?

A)  

B)  

C)    

D)  

Hayvanlarýn aðaçlarý yemesini engellerdim.

Ýnsanlara aðaçlarý düzenli olarak sulamalarýný söylerdim.

Ýnsanlarý aðaçlara zarar vermemeleri konusunda eðitirdim.

Ýnsanlara aðaçlarýn da canlý olduðunu öðretirdim.
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TÜRKÇE TESTÝ

Verilen bilgilere göre aþaðýda anlatýlan ve hepsi 10 yaþýnda olan çocuklardan

hangisi yaþýna uygun bir sorumluluðu yerine getirmektedir?

Soru 12.   

A)  Havalar ýsýnýnca Ayla annesinden yataðýna ince çarþaflar koymasýný istedi.

Soru 13.

A)  

B)  

C)  

D)  

Görme

Ýþitme

Tatma

Koklama

Bu parçanýn anlatýmýnda aþaðýdaki duyulardan hangisine ait detaylar 

kullanýlmamýþtýr?

Çocuklarýn 10 Yaþýnda Alabilecekleri Sorumluluklar

- Kendi yatak çarþaflarýný deðiþtirmek,

- Listedeki malzemeleri çarþýdan almak,

- Kendi randevularýný takip etmek (diþ hekimi, 
  spor antrenmaný veya dil kursu)

- Okumak istediði kitaplarý almak,

- Basit yaralanmalarla baþa çýkmak,

B)  Ali, kitap okumayý sevdiði için babasýndan kendisine kitap almasýný rica etti.

C)  Ayþe, yaz tatilinde diþ doktoru olan babasýnýn hasta randevularýný takip ediyor.

D)  Asya, annesine bale dersinin cuma günü saat 10.00'a alýndýðýný hatýrlattý.

Kýbrýs denince akla masmavi denizler ve kumsallar gelir. Ancak Kýbrýs'ý 

yaþamýþ olanlar için daha fazlasý vardýr. Hafta sonlarýnda en beklenmedik yerlerde 

sizi yakalayan mis gibi kebap kokusunu hatýrlarsýnýz; hatta o koku burnunda 

tütüverir insanýn. Sonbaharda bahçelerde kanat çýrpan serçelerin cývýltýsý yükselir 

anýlardan. Yemyeþil bahçeler, inadýna kurak alanlar hatýrlanýr. Bir de yemekler... 

Aslýný isterseniz Kýbrýs denince sadece denizi hatýrlayanlar Kýbrýs'ý tanýmamýþtýr.

20 HAZÝRAN 2020

 2020 KGS-2
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Soru 14.  

A)  

B)  

C)  

D)  

Kamp

Kapan

Kapak

Kapý

Soru 15.  

A)  

B)  

C)  

D)  

Ýlk “o” isim görevindedir.

Tüm "o" sözcükleri, zamirdir.

Ýkinci “o” sýfattýr.

“o” iki yerde isim olarak kullanýlmýþtýr.

TÜRKÇE TESTÝ

Yukarýdaki cümlede “o” sözcüðü için hangisi söylenemez?

Soru 16.  Yandaki görselden hareketle kaleme alýnan bir 

yazýnýn ana fikri aþaðýdakilerden hangisi olabilir?

A)   

B)   

C)   

D)   

Telefon size yeni bir ufuk açar; öyle ki hayatý 
kuþlar gibi yukarýdan görürsünüz.

Teknoloji size yeni ve beklenmedik bir hayatýn 
kapýlarýný açar.

Teknoloji sizi hayata tutsak olmaktan kurtarýr; 
öyle ki sorunlarý görmezsiniz bile.

Teknoloji bazen sizi bir kuþ kafesine 
kapatýlmýþçasýna tutsak eder.

O, alfabenin tombul harflerinden biridir. Baþkalarýný iþaret etmekten býkmaz. 

O çocuk çok çalýþýr, o çalýþmaz. Daha neler neler. O, iþte. Hep konuþur hiç susmaz.

Soru 17.  

A)  

B)  

C)  

D)  

Biri gelip sessizce yanýma oturdu.

Yiyeceklerin birazý bize yeterdi.

Kimi insanlar çok düþüncesizce davranýyor.

Arkadaþlarýndan bazýlarý onu desteklemiþti. 

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sözcüðün türü farklýdýr?

 2020 KGS-2

20 HAZÝRAN 2020

Aþaðýdaki sözcükler alfabetik olarak sýralandýðýnda hangisi ilk sýrada yer alýr?
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TÜRKÇE TESTÝ

Soru 20.

Yukarýdaki metinde Yürüyen Köþk ile ilgili aþaðýdakilerden hangisine 

deðinilmemiþtir? 

A)  

B)  

C)  

D)  

Köþkün yerinin deðiþtirilmesinin nedenine

Köþkün bulunduðu yere

Köþkün yapýlýþ tarihine

Yer deðiþikliðinin nasýl yapýldýðýna

Soru 19.   

A)  

B)  

C)  

D)  

Kardeþimin mutluluðu gözlerinden okunuyordu. 

Bebeðin neþeli hareketleri herkesi güldürdü.

Dað çiçeklerinin güzel kokusu içimize doldu. 

Televizyonun sesi karþý sokaktan duyuluyordu.

Aþaðýdakilerin hangisinde tamlananý soyut isim olan bir isim tamlamasý 

kullanýlmýþtýr?

Soru 18.  

Altý çizili sözcüklerin türleri aþaðýdakilerden hangisinde sýralý ve doðru olarak 

verilmiþtir?

A)   

B)   

C)   

D)   

Ýsim-sýfat-zamir

Zamir-sýfat-isim

Ýsim-zamir-sýfat

Zamir-isim-sýfat

20 HAZÝRAN 2020

 2020 KGS-2

Çocuklar beni de alýn içerinize,

Ben de güzel oyunlar oynamayý bilirim,

Çocuklar, imreniyorum þimdi size,

Yýllar oluyor ki kýrýldý çemberim.

Ceyhun Atuf KANSU

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 1930 yýlýnda Yalova'daki yazlýk köþkünün 

çatýsýna deðen çýnar aðacý dallarýndan birinin kesilmesi gerektiði bildirilir. Atatürk, 

aðaç dalýnýn kesilmesi yerine köþkün ileri taþýnmasýný ister. Ýstanbul'dan getirilen 

tramvay raylarý, binanýn temelleri altýna yerleþtirilir ve bina raylarýn üzerine oturtulur. 

Bu yöntemle köþk, 4 metre 80 santim kaydýrýlýr. Atatürk'ün bizzat katýldýðý çalýþmalar 

tamamlandýðýnda ise hem yapý yýkýlmaktan, hem de çýnar kesilmekten kurtulur. Bu 

tarihten sonra ise iki katlý bina 'Yürüyen Köþk' olarak anýlmaya baþlar. 
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TÜRKÇE TESTÝ

Soru 22.

Soru 21. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcükten sonra virgül (,) konulmasý 

sözcüðün türünü deðiþtirir?

A)  

B)  

C)  

D)  

Bu çok da hoþa giden bir durum deðildi.

Þu köyde yýllarca dedesiyle birlikte kaldý.

O gerçekten önemli deðildi. 

Kimi arkadaþ olmaktan rahatsýzlýk duyar. 

Soru 23.

20 HAZÝRAN 2020

 2020 KGS-2

A)  S

B)  

C)  

D)  

ýfat           Zamir

Sýfat           Sýfat

Zamir         Zamir

Zamir         Sýfat

Yukarýdaki cümlede numaralandýrýlmýþ yerlere “o” sözcüðü yerleþtirildiðinde 

oluþacak yeni cümledeki “o” sözcüklerinin türü aþaðýdakilerden hangisinde 

doðru olarak verilmiþtir?

Annem (1) kitabý bana ver demiþti; ses tonu rica eder gibiydi ama (2) aslýnda bir emirdi. 

A)  

B)  

C)  

D)  

Ece: Yolun solunda sarý, mis kokulu, minicik çiçekler açmýþ bir aðaç vardý. 

Ayhan: On gün sonra bazý adamlarýn bir çocuðu kaçýrmaya çalýþtýðýný duyduk.

Menteþ: Bu çocuk beþ dakika içinde iki, büyük elma yedi.

Sevgi: Ahmet Bey, yüz liraya biraz erzak alýp büyük bir kutuya yerleþtirdi.

Ece ve arkadaþlarý derste cümle içinde sýfat kullanma yarýþmasý yapmaya karar verirler. 

Yarýþmanýn iki kuralý vardýr:

· Kullanýlan sýfat sayýsý önemli deðildir.

· Kurduðu cümlede en fazla sýfat çeþidini örnekleyen yarýþmayý kazanacaktýr. 

Buna göre aþaðýdaki öðrencilerden hangisi yarýþmayý kazanmýþtýr?

1 2
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Soru 25.

TÜRKÇE TESTÝ

20 HAZÝRAN 2020

 2020 KGS-2

Soru 26. Aþaðýda bir metnin cümleleri karýþýk olarak verilmiþtir.
 

  I.  Sýrt tarafý kýrmýzýmsý kahverengi alt tarafý ise beyazýmsý açýk sarý renklidir. 

 II.  Bu çukurlara bir defada 100 yumurta býrakabilir. 

III. Yavrular, 2 aylýk kuluçka döneminden sonra gece vakti yumurtadan çýkarak denize 

      giderler. 

IV.  Yumurtlamak için karaya çýkar ve yumurtalarýný kumsalda açtýðý çukura gömer. 

 V.   Deniz kaplumbaðasý, denizlerde yaþar. 

Metin düþünce akýþýna göre düzenlendiðinde doðru sýralama aþaðýdakilerden 

hangisi olur?

A)  

B)  

C)  

D)  

V I IV II III

I – II – III – IV – V

IV – V – II – I – III

III – V – IV – II – I

 –  –  –  – 

Aþaðýdakilerden hangisi bir paragrafýn ilk cümlesi olamaz?

A)   

B)   

C)   

D)   

Kum, güneþ ýþýnlarý ile ýsýnýr ve altýndaki yumurtalarý ýsýtýr.

Dinazorlar ve dev kara kaplumbaðalarý tamamen yok oldu.

Deniz kaplumbaðalarý, yaklaþýk 95 milyon yýldan beri dünyamýzda yaþamaktadýr.

Ülkemiz sularýnda bu türlerden sadece iki tanesi yaþar.

Soru 24. Öðretmeninin verdiði cümleyi inceleyen Ali,  

cümledeki isimleri yandaki gibi sýnýflandýrmýþtýr. 

Buna göre Ali, aþaðýdaki cümlelerden hangisini 

incelemiþtir?

A)  

B)  

C)  

D)  

Zeynep ile dostluðumuz eskilere dayanýr.

Çiçek demetlerini neþeyle fýrlatýyordu.

Öðretmen, çiçekleri öðrencilere daðýtmasýný istemiþ.

Onu bütün arkadaþlarýmdan önce tanýdým.

Cins
isim

Özel
isim

Soyut
isim

Çoðul
isim

3 - 1 1
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TÜRKÇE TESTÝ

20 HAZÝRAN 2020

 2020 KGS-2

TÜRKÇE TESTÝNÝZ BÝTMÝÞTÝR.

YANITLARINIZI KONTROL EDEREK FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝNE GEÇÝNÝZ.

Bir bakarsýn canlanýr yer 

Kýrlar hep yeþiller giyer

Döner geline her aðaç

Süslü bir etektir yamaç

Dere akar çaðýl çaðýl 

Kuzularla dolar aðýl 

Þimdi bakarsýn gök nurlu 

Þimdi bakarsýn yaðmurlu 

Güneþ bir doðar bir kaçar 

Hava bir kapar bir açar

Seçeneklerden hangisi þiirde anlatýlan mevsimi karþýlar?

A)  

  

C)  

Soru 27.    

B)  

  

D)  



12

Soru 1.

Soru 2.

Soru 3.

Hal deðiþimi ile ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr?

0Bir kapta bulunan 30 C'taki X sývýsýna ýsý verilmeye baþlanýyor. Sývý içinde 

bulunan termometre ile eþit zaman aralýklarýyla sýcaklýðý ölçüldüðünde, X sývýsýnýn 
0

sýcaklýðýnýn önce arttýðý, 90 C'a gelince sabit kalarak deðiþmediði görülüyor. 

A)  

B)  

C)  

D)  

1 numaralý olayýn adý süblimleþmedir.

2 numaralý olay gerçekleþirken madde ýsý alýr.

3 numaralý olayýn adý donmadýr.

4 numaralý olay gerçekleþirken madde ýsý alýr.

A)  

B)  

C)  

D)  

90

90'dan büyük

90'dan küçük

100

Yandaki þekilde 1, 2, 3, 4 olarak gösterilen olaylarla 

ilgili verilenlerden hangisi yanlýþtýr?

0Buna göre X sývýsýnýn Kaynama Noktasý kaç C'týr?

A)  

B)  

C)  

D)  

Bir maddenin ýsý vererek sývý halden katý hale geçmesine donma denir.

Erime ve donma olaylarý birbirinin tersidir.

Sývý maddelerin ýsý alarak gaz haline geçmesine buharlaþma denir.

Buharlaþma her sýcaklýkta gerçekleþmez. Buharlaþmanýn gerçekleþmesi için 

      kaynama noktasýna ulaþmak gereklidir.

Gaz

Katý Sývý

1 2

3

4

  I.  

 II. 

III. 

Saf maddelerin erime ve donma noktalarý aynýdýr.

Maddelerin erime ve donma noktalarý miktarlarýna baðlý deðildir.

Maddenin kaynama noktasý miktarýna baðlýdýr.

Soru 4.

Yukarýda verilen bilgilerden hangileri doðrudur?

A)  

B)  

C)  

D)  

Yalnýz  I

I  ve  II

Yalnýz III

II  ve  III

20 HAZÝRAN 2020

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ 2020 KGS-2
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Soru 5.

Soru 6.

Aþaðýdaki metinde 1 ve 2 numaralý boþluklara yazýlmasý gerekenler hangi 

seçenekte doðru olarak verilmiþtir?

Elimize döktüðümüz kolonya kýsa bir süre sonra buharlaþýr. Kolonya buharlaþýrken 

elimizde serinlik hissederiz.

Soru 7.

Aþaðýda isimleri belirtilen üç öðrenci, ýsý ve sýcaklýkla ilgili bilgiler vermektedir. 

Hangi öðrencilerin verdiði bilgiler doðrudur?

Sami: Isý bir enerji türüdür.

Ali: Sýcaklýk fiziksel bir büyüklüktür ve termometre ile ölçülür.

Oya: Sýcaklýk ve ýsý birbiri ile ayný kavramlardýr.

A)  

B)  

C)  

D)  

Sami ve Oya

Sami ve Ali

Ali ve Oya

Sami, Ali ve Oya

Yukarýda anlatýlan olayýn sebebi hangi seçenekte doðru olarak verilmiþtir?

A)  

B)  

C)  

D)  

Kolonyanýn kokulu bir sývý olmasý

Elimizin soðuk, kolonyanýn sýcak olmasý

Buharlaþmanýn ýsý alan bir olay olmasý 

Buharlaþmanýn tüm sýcaklýklarda gerçekleþmesi

Maddeler, çevrelerinden ýsý aldýklarýnda yani sýcaklýklarý arttýðýnda hacimleri 

büyür buna ___________ denir. Çevrelerine ýsý verdiklerinde ise sýcaklýklarý 

azalýr ve hacimleri küçülür, bu olaya da ___________ denir?

A)      

B)  

C)  

D)  

Uzama                  Kýsalma

Esneme                   Daralma

Büyüme                   Küçülme

Genleþme                Büzülme

1 2

(1)

(2)

20 HAZÝRAN 2020

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ  2020 KGS-2
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Soru 8.

Soru 9. 0
Aþaðýdaki kapta bulunan suyun sýcaklýðý 80 C'týr. Kapta bulunan suyun içine 

S ve R metal küreleri atýlýyor. Bir süre sonra S küresinin genleþtiði, R küresinin 

ise büzüldüðü görülüyor. 

A)  

B)  

C)  

D)  

0S ve R kürelerinin sýcaklýklarý 80 C'tan büyüktür.
0 0S küresinin sýcaklýðý 80 C'tan büyük, R küresinin sýcaklýðý 80 C'tan küçüktür.
0 0S küresinin sýcaklýðý 80 C'tan küçük, R küresinin sýcaklýðý 80 C'tan büyüktür.

0S ve R kürelerinin sýcaklýklarý 80 C'tan küçüktür.

Aþaðýda verilenlerden hangisi sývý maddeleri ayýrt etmede kesinlikle kullanýlýr?

A)  

B)  

C)  

D)  

Kaynama Noktasý

Aðýrlýðý

Sývýnýn rengi

Bulunduðu kabýn içindeki hacmi

80 C
o

S
küresi

R
küresi

S
küresi

R
küresi

Buna göre S ve R metal kürelerinin, kaptaki suya atýlmadan önceki sýcaklýklarý 

hakkýndaki bilgiler hangi seçenekte doðru olarak verilmiþtir?

Soru 10. Iþýk ve sesle ilgili olarak aþaðýda verilen bilgilerin hangileri doðrudur?

A)  

B)  

C)  

D)  

I  ve  II

I,  II  ve  IV

II,  III  ve  IV

I,  II, III  ve  IV

I.    Iþýk boþlukta yayýlýr.

II.   Ses titreþimle oluþur.

III.  Iþýðýn yayýlmasý için maddesel bir ortama ihtiyaç vardýr.

IV.  Sesin yayýlmasý için maddesel bir ortama ihtiyaç vardýr.

20 HAZÝRAN 2020

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ 2020 KGS-2
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Soru 11.

Soru 13. Tablolarda verilen bilgi ve tanýmlarýn doðru olarak eþleþtirilmesi hangi seçenekte  

verilmiþtir?

A)  

B)  

C)  

D)  

Beton duvarlar yerine metal levhalar kullanmak.

Duvarlarý koyu renk bir boya ile boyatmak.

Duvarlarý açýk renk bir boya ile boyatmak.

Duvarlar arasýnda boþluklar býrakmak.

Yeni inþa edilen bir binada ses yalýtýmý yapýlmak isteniyor. Bunun için aþaðýda 
verilenlerden hangisi yapýlmalýdýr?

Aþaðýdaki þekilde perdede oluþan gölgenin boyunu küçültmek için seçeneklerde 

verilenlerden hangisi yapýlmalýdýr?

Soru 12.

A)  

B)  

C)  

D)  

Iþýk kaynaðýnýn þiddetini azaltmak.

Iþýk kaynaðýný topa yaklaþtýrmak.

Iþýk kaynaðýný toptan uzaklaþtýrmak.

Perdeyi toptan uzaklaþtýrmak.

A)  

B)  

C)  

D)  

1       B  ,  2       C  ,  3       A  ,  4       E  ,  5       D  

1       A  ,  2       B  ,  3       C  ,  4       E  ,  5       D  

1       C  , 2       A  ,  3       B  ,  4       D  ,  5       E  

1       B  ,  2       A  ,  3       C  ,  4       D  ,  5       E  

1.  Üzerine düþen ýþýðý tamamen geçiren maddelere verilen 

      addýr.

2.  Iþýðýn bir kýsmýný geçiren maddelere denir.

3.  Iþýk ýþýnlarýný hiç geçirmeyen maddelere denir.

4.  Ay'ýn Dünya ile Güneþ arasýna girerek gölgesinin 

      Dünya üzerine düþmesi olayýna denir.

5.  Dünya'nýn gölgesinin Ay'ýn üzerine düþmesi olayýna denir. 

A.  Opak maddeler

B.  Saydam maddeler

C.  Yarý saydam maddeler

D.  Ay Tutulmasý

E.  Güneþ Tutulmasý

Bilgi Tanýmlar

20 HAZÝRAN 2020

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ  2020 KGS-2
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Soru 14. Sesle ilgili olarak aþaðýda verilen bilgilerden hangisi yanlýþtýr?

A)  

B)  

C)  

D)  

Sesin yayýlmasý için maddesel ortama ihtiyaç vardýr.

Ses en hýzlý havada yayýlýr.

Ses kaynaðýndan uzaklaþtýkça sesin þiddeti azalýr.

Ayný kaynaktan çýkan ses farklý ortamlarda farklý duyulur.

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝNÝZ BÝTMÝÞTÝR.

YANITLARINIZI KONTROL EDEREK SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝNE GEÇÝNÝZ.

20 HAZÝRAN 2020

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ 2020 KGS-2



Soru 1.

A)  

B)  

C)  

D)  

Yeþilden sarýya

Turuncudan kahverengiye

Açýk yeþilden koyu kahverengiye

Sarýdan turuncuya

Yükselti basamaklarýna göre yeryüzü þekillerinin daðýlýþýný gösteren haritalara 
fiziki harita denir. Fiziki haritalarda renkleri doðru okuyarak yaþadýðýmýz yerin 
yeryüzü þekilleri hakkýnda bilgi sahibi olabiliriz. 

Yokuþ çýkan araçlar eðim miktarý arttýkça 

daha fazla yakýt tüketmektedir. Buna göre 

bir araç hangi yükselti basamaklarý arasýnda 

yolculuk yaparsa daha fazla yakýt tüketir?

Hangi rengin hangi yükseltiye denk geldiði 
yanda gösterilmiþtir.

Aþaðýdakilerden hangisi yeryüzü þekillerinin yapýsýný, daðýlýþýný ve yükseltilerini 

gösteren haritalardýr?

A)  

B)  

C)  

D)  

Beþerî ve Ekonomik haritalar

Siyasi haritalar

Özel haritalar

Fiziki haritalar

Soru 2.

Dünya'yý kuzey ve güney olmak üzere iki eþit parçaya bölen paralel dairesine 

ne denir?

A)  

B)  

C)  

D)  

Kutup Noktasý

Greenwich

Meridyen

Ekvator

Soru 3.

Aþaðýdakilerden hangisi fiziki haritada yeþil renk ile gösterilebilir?

A)  

B)  

C)  

D)  

Alevkayasý

St. Hilarion Kalesi

Mesarya Ovasý

Selvilitepe

Soru 4.

17
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Soru 6. Sosyal Bilgiler Dersinde grup çalýþmasý yapan Sude, Ali, Büþra ve Kaan cetvel 

kullanarak öðretmenin her birine ayrý ayrý verdiði ikiþer yerleþim yerinin arasýndaki 

mesafeyi ölçmüþ ve çizgi ölçekten faydalanarak aralarýndaki gerçek mesafeyi 

hesaplamýþlardýr. 

Soru 5. Haritalarý incelediðimizde üzerlerinde bazý iþaretler ve renkler olduðunu görürüz. Devlet 

sýnýrlarý, kent merkezleri, kara ve demiryollarý, havaalanlarý, tüneller ve benzeri yerler 

resim ve yazýlarla gösterilemez. Haritalarda bu yerler iþaretlerle (sembol) ifade edilir. 

Kullanýlan bu iþaretlerin ve renklerin ne anlama geldiði haritanýn bir köþesinde gösterilir. 

Sembollerin yer aldýðý bu bölüme harita anahtarý (lejant) adý verilir.

A)                              

B)  

C)  

D)  

Bu bilgilere göre aþaðýdakilerden hangisi bir harita anahtarýnda yer almaz?

Orman

Devlet Sýnýrý

Kent Merkezi

Kablosuz Ýnternet

Harita uzunluðu

Gerçek uzunluk

Sude Ali Büþra Kaan

7

70

5

50

13

30

16

160

Kullanýlan çizgi ölçeðinde 1 cm = 10 km'yi gösterdiðine göre öðrencilerden 

hangisinin hesaplamasý yanlýþ olmuþtur?

A)  

B)  

C)  

D)  

Sude

Ali

Büþra

Kaan

18
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Soru 7.

A)  

B)  

C)  

D)  

Birçok canlýya yardým eder.

Toplumsal birlikteliði güçlendirir.

Dayanýþma duygusunu geliþtirir.

Ýnsanlarýn gelir düzeylerinin artmasýný saðlar.

Aþaðýda Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn bazý amaçlarý verilmektedir.

Soru 8.

A)  

B)  

C)  

D)  

çalýþan – hizmetli

kamu çalýþaný – uzman

kamu çalýþaný – memur

muhtar – bakan

Resmî kurumlarýn özellikleri, yasalarca belirlenmiþ görev ve sorumluluklarý vardýr. 

Çalýþma þartlarý ve yöntemleri devlet tarafýndan belirlenir. Resmî kurumlara Kamu 

Kurumlarý da denir. Çalýþanlarýna "____________" ya da "____________" denir.

Eðitim
faaliyetlerinin 
desteklenmesi

Doðal çevrenin
ve hayvanlarýn

korunmasý

Kadýn
haklarýnýn
korunmasý

Kültür ve
sanatýn

desteklenmesi

Ýhtiyaçlý
bireylerle

dayanýþma 
saðlanmasý

Buna göre Sivil Toplum Kuruluþlarý ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi 

söylenemez?

Yukarýdaki parçada boþ býrakýlan yerleri en doðru olarak dolduran kelime çifti 

hangi seçenekte verilmiþtir?

19
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Soru 9. Ceyda Öðretmen, öðrencilerine aþaðýdaki soruyu soruyor.

A)  

B)  

C)  

D)  

Hüseyin

Hacer

Kemal

Banu

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝYLE BÝRLÝKTE

I. OTURUM BÝTMÝÞTÝR.

YANITLARINIZI KONTROL EDÝNÝZ.

Soru 10. Aþaðýda resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluþlarý ile ilgili bilgiler verilmiþtir.

A)  

B)  

C)  

D)  

Kanunlara uygun olarak çalýþýrlar.

Çalýþmalarýný çeþitli alanlarda yaparlar.

Gönüllülük esasýna dayalý hizmet verirler.

Bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarýný karþýlarlar.

Ýnsanlarýn toplum hâlinde yaþamaya baþlamalarý, bazý sorunlarý beraberinde 

getirmektedir. Toplumu oluþturan bireyler arasýndaki anlaþmazlýklar ve güçlü 

olanlarýn zayýflara haksýzlýk yapmasý bu sorunlarýn en önemlilerini oluþturmuþtur. 

Toplum yaþamýný tehdit eden bu sorunlarýn çözümü için güçlü bir otoriteye ihtiyaç 

duyulmuþtur. Bu ihtiyaç hangi kurumun ortaya çýkmasýný saðlamýþtýr?

Öðrencilerin cevaplarý aþaðýdaki gibidir.

Hüseyin Hacer Kemal Banu

Kurum
Meslek
Örgütü Devlet

Sivil Toplum
Örgütü

RESMÝ KURUMLAR SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI

Toplumun çeþitli alanlarda süreklilik 
gösteren ihtiyaçlarýný karþýlamak için 
kurulmuþ topluluklara kurum denir. 
Devlet tarafýndan oluþturulmuþ, kanunlar 
çerçevesinde yürütülen resmi kurumlarda 
maaþlý devlet çalýþanlarý görev yapar.

Resmi kurumlarýn ihtiyaçlarý karþýlamakta 
güçlük çektiði zamanlarda duyarlý insanlar 
sorunlarýn çözülmesi için bir araya gelerek 
kanunlar çerçevesinde gönüllü destek 
verirler. Bu insanlarýn amaçlarýna ulaþmak 
için oluþturduklarý örgütlere Sivil Toplum 
Kuruluþlarý denir

Aþaðýdakilerden hangisi bu kurumlarýn ortak özellikleri arasýnda yer almaz?

20

Hangi öðrenci doðru cevabý vermiþtir?
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