
KKTC MÝLLÝ  EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI

KOLEJLERE GÝRÝÞ SINAVI-1 (KGS-1)

27 OCAK 2018 CUMARTESÝ

Ýsim/Soy Ýsim:.............................................          Aday No:...................

TÜRKÇE - FEN VE TEKNOLOJÝ - SOSYAL BÝLGÝLER

Þimdi aþaðýdaki örnek sorunun nasýl cevaplandýrýlacaðýný beraberce inceleyelim.

ÖRNEK SORU:  “Temiz” sözcüðünün (zýt) anlamlýsý hangisidir?

A) Saf                     B) Kirli                   C) Yýkanmýþ                D) Pak

Bu sorunun doðru cevabý “Kirli” dir. Doðru olan bu cevap B seçeneðidir. Onun için, cevap kaðýdýndaki
bu soruya ait seçeneklerde B dairesinin içi karalanmýþtýr. Hepinize baþarýlar dileriz.

A B C D

1. OTURUM SORU KÝTAPÇIÐI

GENEL AÇIKLAMA

1.

2.

Bu kitapçýk, Türkçe, Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler testlerini içermektedir. Kitapçýk, 19 sayfadan
oluþmaktadýr. Sizlere bu üç testi cevaplayacaðýnýz bir de TEST CEVAP KAÐIDI verilmiþtir. Soru 
kitapçýklarýnýn daðýtýlmasýnýn ardýndan salon baþkanýnýn gözetiminde kitapçýðýnýzý kontrol ediniz. 
Hatalý olan kitapçýklar sýnav baþlamadan önce mutlaka deðiþtirilecektir.

Size daðýtýlan Cevap Kaðýdýnýn üzerine adýnýz, soyadýnýz ve aday numaranýz bilgisayar tarafýndan    
yazýlmýþ ve kodlanmýþtýr. Cevap Kaðýdýnýn size ait olup olmadýðýný ve aday numaranýzýn doðru 
kodlanmýþ olup olmadýðýný kontrol ediniz.

Bu test 27 Türkçe, 14 Fen ve Teknoloji ile 10 Sosyal Bilgiler sorusundan oluþmaktadýr. Tüm sorularý 
cevaplandýrmanýz için sizlere toplam 90 dakikalýk süre verilecektir.

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

Cevap kaðýdýnda her sorunun karþýsýnda bulunan þýklardan doðru yanýt olan dairenin içini koyu siyah        
ve yumuþak bir kurþun kalemle iyice karalayýnýz. Kurþun kalem dýþýnda baþka çeþit kalem 
kullanmayýnýz. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken iz býrakmayacak þekilde dairenin içini yumuþak  
bir silgiyle iyice siliniz.

Soru kitapçýðý üzerindeki boþ yerleri iþlem yapmak için kullanabilirsiniz.

Cevap kaðýdýnýzý buruþturmayýnýz ve üzerine gereksiz iþaret koymayýnýz.

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

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Soru 1.    Aþaðýdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doðru ayrýlmýþtýr?

A)                                

B)  Kýrkayak                            Kýr – ka – yak

C)  Büyükayý                           Bü – yük – a – yý 

D)  Ýnsanoðlu                          Ýn – san – oð – lu                        

Akasya Ak – as – ya

Soru 2.    Aþaðýda verilen altý çizili sözcüklerden hangisinde sessiz harflerin tümü  

                sert sessizdir?

A)  

B)  Eksik tartý yapan manavý belediyeye þikayet etti.

C)  Karabiberin kokusundan annemi hapþýrýk tuttu.

D)  Patates köftelerinin üzerine ketçap döküp yedik. 

Babamýn verdiði haftalýk harçlýk bana yetiyor.

Soru 3.

A)  

B)  Müzik dersinde, porte üzerine notalarý yerleþtirmeyi öðrendik.

C)  Baþka bir yere atanan doktorun yerine yeni bir hekim görevlendirildi.

D)  Uçak yolculuðu sýrasýnda saðýmda annem, solumda babam oturmuþtu.

Saz örgülü, tahta bir sandalyeye oturmuþ saz çalýp türkü söylüyordu.

Aþaðýdakilerden hangisinde  “-ler, -lar”  eki diðer üçünden  farklý bir 

anlamda kullanýlmýþtýr?

Soru 4.

A)  

B)  Bana alýnan bisikleti gördüðüm an, dünyalar benim olmuþtu.

C)  Masamda, okumam gereken daðlar kadar kitap vardýr.

D)  Ateþler içinde yanan kardeþimi, doktora götürdük.

Çam kese böceði, ormanlara zarar veren bir böcektir.

Aþaðýdaki cümlelerden hangisinde eþ anlamlý (anlamdaþ) sözcükler birlikte 

kullanýlmýþtýr?
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Soru 5.    “Küçük” sözcüðüyle ilgili olarak aþaðýda verilen yargýlardan hangisi doðrudur?

A)  

B)  Sözcük, ünlü ile baþlayan bir ek alýrsa araya kaynaþtýrma harfi girer.

C)  Sözcüðün sonuna  “–cýk, –cik” eki getirilirse ünsüz düþmesi olur.

D)  Sözcük, sert sessizle baþlayan bir ek alýrsa, ekin ilk harfi yumuþar.

Sözcükteki sessiz harflerin tümü yumuþak sessizdir.

Soru 6.   

Soru 7.

A)  

B)  2

C)  3

D)  4

1

“Bað” sözcüðü aþaðýdaki cümlelerde kaç deðiþik anlamda kullanýlmýþtýr?

Bu parçanýn ana düþüncesi aþaðýdakilerden hangisidir?

A)  

B)  Arkadaþlarýmýz, sýkýntýlarýmýzý kolayca atlatmamýza yardýmcý olurlar.

C)  Ýnsanoðlu, hiçbir zaman yalnýz kalmak istemez.

D)  Ýyi bir insan olarak yetiþmek için, iyi arkadaþlar edinmek çok önemlidir.

Arkadaþlarýmýza hatalarýný dürüstçe söylemeliyiz.

Annem, piþirmek için manavdan üç bað pýrasa aldý.

Baðdan topladýðý kasalar dolusu üzümü pazarda sattý.

Baðlarýný çözüp buzdolabýný kamyonetten indirdi.

Mesut Bey'in gazete ile olan baðý, köþe yazarý olmasýndandý.

Ýnsanoðlu, yalnýz kalmak istemez. Hayatýmýz boyunca farklý farklý arkadaþlar 

ediniriz. Bazý arkadaþlarýmýz, biz kýrýlmayalým diye, hatalarýmýzý yüzümüze 

söylemezler. Bazýlarý, sadece onlarla vakit geçirmemizi ister; baþkalarýyla 

konuþunca rahatsýz olurlar. Bütün bunlarý bizi sevdikleri için yaptýklarýný 

düþünürüz. Belki gerçekten de öyledir. Oysa iyi arkadaþ, hatamýzý dürüstçe 

söyleyip bize kendimizi düzeltme þansý tanýyandýr. Ýyi arkadaþ, diðer 

arkadaþlarýmýzla da vakit geçirebilir. Ýyi arkadaþ, iyi ve kötü günümüzde 

yanýmýzda bulunarak bize destek verir. Böylece büyük sýkýntýlarýmýzý bile kolayca 

atlatýr, baþarýlý bir hayata ilerlemek için cesaret buluruz. Evet kimse yalnýz kalmak 

istemez. Arkadaþlýk bizim için önemlidir ancak baþarýlý ve mutlu bir insan olarak 

yetiþmek için asýl önemli olan, iyi arkadaþlar edinmektir.
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Soru 8.   

Soru 9.   

A)  3

B)  8

C)  9

D)  

“Akþamleyin  gökyüzüne baktýðýmýzda gök kubbede  Ay ve yýldýzlarý görürüz. 

Büyükayý, Küçükayý ve yön gösteren Kutup Yýldýzý da tablodaki yerlerini almýþ

olurlar.” cümlelerinde Büyük Ünlü Uyumu Kuralý'na uyan kaç sözcük vardýr?

Bu paragrafta, aþaðýda verilen isim çeþitlerinden hangisine örnek yoktur?

Soru 10.   

A)  

B)  Somut isim

C)  Soyut isim

D)  Çoðul isim

Topluluk ismi

A)  

B)  4 – 1 – 3 – 2 – 6 – 7 – 5

C)  5 – 7 – 2 – 6 – 4 – 1 – 3 

D)  3 – 7 – 4 – 1 – 2 – 6 – 5 

3 – 2 – 6 – 7 – 1 – 4 – 5 

27 OCAK 2018

1. sözler     2. damla     3. petekten     4. güzel     5. baldýr     6. damla     7. sýzan

Yukarýda numaralanmýþ olarak verilen sözcüklerle anlamlý bir cümle 

oluþturulduðunda, sýralama aþaðýdakilerden hangisi gibi olur?

20

     “Hava çok güzeldi. Güneþ gökte pýrýl pýrýl parlýyordu. Cemil ve arkadaþlarý 

oyun oynuyor, koþuyor, gülüyor, eðleniyorlardý. Özgürlüðün sevincini yaþýyorlardý.” 
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Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?Soru 11.   

A)  

B)  Ýþledikleri konulara son bir kez göz atýp sýnav hazýrlýklarýný tamamladý.

C)  Ümit, öðretmeni can kulaðýyla dinliyor ve yerinde sorular soruyordu.

D)  Bisiklet üzerinde gereksiz hareketler yapan çocuk, düþüp kolunu kýrdý.

Basketbolu güzel oynamaya baþlayýnca takýmýn göz bebeði oldu.

TÜRKÇE TESTÝ 2018 KGS-1

Soru 12.   

A)  

B)  Belirtisiz isim tamlamasý

C)  Takýsýz isim tamlamasý

D)  Zincirleme isim tamlamasý 

Belirtili isim tamlamasý

Bu metinde kullanýlmayan isim tamlamasý çeþidi aþaðýdakilerden hangisidir?

Soru 13.   

A)  

B)  2

C)  3

D)  4

1

Numaralandýrýlmýþ cümlelerden hangisi, düþüncenin akýþýný bozmaktadýr?

27 OCAK 2018

      “Bir tatil günüydü. Arkadaþýmla yakýndaki gölete, kuþlarý gözlemeye 

gitmiþtik. Giderken yanýmýza fotoðraf makinesi, dürbün, not defteri, kuþ 

türleri kitabýný ve biraz yiyecek aldýk. Sessiz, kuþlarý rahatsýz etmeyecek, 

gölü yüksekten gören bir yere, bir harup aðacýnýn altýna, küçük plastik 

sandalyelerimize oturduk. Harup aðacýnýn dallarý bizi gizliyordu. Bazen 

çýplak gözle bazen dürbünle kuþlarý saatlerce izledik.”

       (1) Iþýklarýn açýlmasýyla birlikte aydýnlanan odada yaný baþýmýzda beliren ve 

maket olduðunu sonradan fark ettiðimiz iri yarý bekçiden çok korkmuþtuk. 

(2) Korkudan nefesimiz tutulmuþ, benzimiz atmýþ, sýnýfýn en yaramazlarý bile sus 

pus olmuþtu. (3) Kalenin bir baþka bölümündeki Batýk Gemi Müzesi’ni de gezdik.

(4) Sessiz ve korkulu gözlerle, kalbimiz korkudan küt küt atarak iþkence biçimlerini 

ve iþkence aletlerini gördük. (5) Bahçeye geri döndüðümüzde o devirlerde 

yaþamadýðýmýz için hepimiz derinden bir ohh!..çektik. 
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Soru 14.  

Bu dörtlükte aþaðýdaki ses olaylarýndan hangisi yoktur?

TÜRKÇE TESTÝ  2018 KGS-1

A)  

B)  Sertleþme (Benzeþme)

C)  Kaynaþma (Kaynaþtýrma)

D)  Ünsüz Düþmesi

Ünsüz Yumuþamasý (Yumuþama)

Bu paragraftaki anlatým, aþaðýdaki sorulardan hangisine cevap vermez?

Soru 15.  

Eskiden komþu yüzleri güleçti.

Herkesin ayaðý topraða deðerdi açýnca kapýsýný.

Þimdi baþlar gibi yapýlar, yýldýzlara deðdi.

Yeryüzü kaçýyor insanlarýn avuçlarýndan.

A)  

B)  Doðal hayatý nasýl koruyabiliriz?

C)  Doðal hayata verilen zararlarýn sonuçlarý nelerdir?

D)  Doðal hayatý koruyabilecek olanlar kimlerdir? 

Doðal hayatý niçin korumalýyýz?

       “Ýnsanlar, yaþamlarýný sürdürebilmek için doðaya muhtaçtýrlar. Öyleyse, doðal 

hayatý korumak için önce, insanlarýn bilinçli ve sorumluluk sahibi olmalarý gerekir. 

Doðanýn korunmasýný hem kendimiz, hem de gelecek nesiller için istemeliyiz. 

Gelecek nesillere bozulmamýþ, zengin bir doða, saðlýklý, temiz bir çevre býrakmak 

hepimizin insanlýk görevi olmalýdýr. Doðal hayatý korumak için; kirliliðin ve 

savaþlarýn önlenmesi, doðal kaynaklarýmýzýn bilinçli harcanmasý, kirlilik 

yaratmayan enerji kaynaklarýnýn kullanýlmasý ve doðal hayatýn öðelerinin sevgiyle 

korunmasý gerekir.” 

27 OCAK 2018

Coþkun ERTEPINAR
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Soru 16.  

Soru 17.  

A)  

B)  II – III

C)  II – III – IV 

D)  II – IV 

I – III – IV

Bu þiirin konusu aþaðýdakilerden hangisidir?

A)   

B)   

C)   

D)   

TÜRKÇE TESTÝ 2018 KGS-1

Yukarýda numaralanmýþ olarak verilen cümlelerin hangileri sebep – sonuç 

cümlesidir?

Oyun özlemi

Çocuk ve oyun

Çocuk ve bahçe

Oyun sevinci

27 OCAK 2018

I.    Teknoloji geliþtiðinden artýk mektup yazýlmaz oldu.

II.   Kýþ mevsimi soðuðu, rüzgarý, yaðmuruyla hükmünü sürüyor.

III.  Düzenli olarak spor yaptýðýndan saðlýklý bir vücuda sahip oldu.

IV.  Resim çizme yeteneði olduðu için çok güzel resimler yapýyor.

Bahçenin içinde oyun kurulmuþ,

Eðlenir oyunla dinlenir çocuk.

Rollerine dalmýþ kimi yorulmuþ,

Eðlenir oyunla dinlenir çocuk.

 “Dün kitapçýya uðramýþtým. Aslý'yý gördüm. Uzun süre görüþmemiþtik. Sarýldýk, 

kucaklaþtýk, konuþtuk. Aslý benim ilkokuldan arkadaþýmdýr. Kendisi için kitap 

bakýyordu.” cümlelerinde kullanýlmayan hal eki aþaðýdakilerden hangisidir?

A)   

B)   

C)   

D)   

Bulunma ( -de hali) hal eki

Yönelme ( -e hali) hal eki

Belirtme ( -i hali) hal eki

Ayrýlma ( -den hali) hal eki

Pencereden baktým gülüþüyorlar,

Kahkahalar atýp dolaþýyorlar,

Daðýlýp toplanýp buluþuyorlar,

Eðlenir oyunla dinlenir çocuk.

Soru 18.  
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Soru 19.  

A)         

B)  Koklama 

C)  Ýþitme     

D)  Tatma

Görme  

Soru 20.  

A)  

B)  Gül bahçelerinde gönüllerince oynamalarý

C)  Güzel bir gelecek için çalýþýp baþarmalarý

D)  Dertsiz, tasasýz bir çocukluk yaþantýlarýnýn olmasý

Büyüdüklerinde de saf ve temiz kalmalarý

Bu parçada hangi duyu ile ilgili ayrýntýlara yer verilmemiþtir?

TÜRKÇE TESTÝ

     Okuldan eve dönüyordu. Mis gibi pasta kokularý sokaðý sarmýþtý. Eve 

vardýðýnda annesi onu kapýda karþýladý, kucakladý. Birlikte içeriye girdiler. 

Mutfaktan güzel kokular geliyordu. Hemen odasýna gitti. Çantasýný býrakýp 

üstünü deðiþtirdi. Mutfaða koþtu. Masada çok güzel, meyveli, çikolatalý bir 

kek duruyordu. Annesi, koca bir dilim kek kesip tabaðýna koydu. Yanýna bir 

bardak da taze sýkýlmýþ limonata hazýrladý. Özgür, keki yedi, limonatayý içti. 

Limonata da, kek de çok leziz olmuþtu. Annesine teþekkür etti.

Þiire göre aþaðýdakilerden hangisi, þairin çocuklar için dilediklerinden biri 

deðildir?  

Gülün, koþun, eðlenin çocukluðu yaþayýn,

Mutlu yarýnlar için çalýþýn ve baþarýn.

Koklanacak gülsünüz, kýrýlmasýn dalýnýz,

Safsýnýz temizsiniz hep böylece kalýnýz.

Mahmut ÖZBUÐRA

 2018 KGS-1

27 OCAK 2018
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Soru 21.

Aþaðýdakilerden hangisi bu iki çiçeðin ortak yönlerinden biridir?

TÜRKÇE TESTÝ

A)  

B)  Yetiþtikleri ortamlar

C)  Koruma altýnda olmalarý

D)  Köklerinin salep yapýmýnda kullanýlmasý

Çiçeklenme zamanlarý

              Kum Zambaðý

Nergisgiller familyasýna ait 

bir çiçektir.  Ülkemizin kýyý 

kumsallarýnda yetiþen bir 

bitki türüdür. Çok yýllýktýr. 

Soðan köklüdür.  Geniþçe, 

uzun, þeritsi  yapraklarý vardýr. Yaklaþýk 

40–45 cm boyunda olur. 3 ile 15 arasýnda 

çiçek açar.  Aðustos ve ekim aylarý 

arasýnda, yazýn o en kavurucu günlerinde, 

kumsallarda  açtýðý beyaz beyaz çiçekler  

insanlarýn ruhuna ferahlýk verir.  

Nesli tükenmekte olan bir çiçek 

olduðundan yasayla koruma altýna 

alýnmýþtýr.  Kesilmesi, koparýlmasý, 

toplanmasý, soðanlarýnýn sökülmesi, ülke 

dýþýna çýkarýlmasý yasaktýr.

                       Orkide

Doðanýn en güzel, gizemli ve 

narin çiçekleri olan orkidelerin 

33 türü KKTC'nin doðasýnda 

bulunmaktadýr. Kýbrýs Arý 

Orkidesi, Lapta Orkidesi ve Kýbrýs Anadolu 

Orkidesi Kýbrýs'a özgü endemik türlerdir.

Ülkemizin her yerinde yetiþebilen deðiþik 

boy, renk ve þekilleriyle   orkideler genelde 

Mart - Nisan döneminde çiçeklenirler.  Kökleri 

yumru köktür. Yumrularýnýn salep yapýmý için 

sökülmesi, tarýmsal ilaçlamalar, ot yakma, 

“çiçek sevgisi” adýna toplama ve sökme, 

otlatma ve yaðýþsýzlýk, orkideleri yok  oluþa 

götüren sebeplerdir. Bu güzel çiçekleri yok 

oluþa götüren insan elli zararlarý önlemek  için 

yasayla koruma altýna alýnmýþlardýr. Orkide 

yürüyüþleri, orkide festivalleri gibi etkinliklerle 

de insanlarý bilinçlendirme faaliyetleri 

yapýlmaktadýr.

Soru 22. Aþaðýdaki sözcük çiftlerinden hangisinde farklý bir anlam iliþkisi vardýr?

A)  

B)  hellim - peynir

C)  ceviz - macun

D)  harup - pekmez  

limon - limonata

limon - limonata hellim - peynir ceviz - macun harup - pekmez

27 OCAK 2018

 2018 KGS-1
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Soru 23. Aþaðýda verilen cümlelerin taþýdýklarý anlamlar seçeneklerin hangisinde doðru

olarak verilmiþtir?

A)   

B)  

C)  

D)  

TÜRKÇE TESTÝ

Soru 24.

Yukarýdaki cümlelerle anlamlý bir paragraf oluþturulduðunda sýralama nasýl olur?

A)  

B)  3 – 1 – 4 – 2

C)  3 – 4 – 2 – 1

D)  4 – 2 – 3 – 1   

1 – 4 – 2 – 3

27 OCAK 2018

I.    Bu kadar çok abur cubur yersen saðlýðýn bozulacak.  

II.   Çocukken oynadýðýmýz oyunlar burnumda tütüyor. 

III.  Doðum günü partisine beni de davet etmesini beklerdim. 

IV.  Oyunumuza Korcan'ý da katsaydýk o da mutlu olacaktý.   

I. Tahmin         II. Piþmanlýk          III. Þaþýrma              IV. Abartý 

I. Olasýlýk        

I. Þaþýrma       II. Piþmanlýk          III. Uyarý                   IV. Endiþe

I. Uyarý            II. Özlem               III. Yakýnma              IV. Piþmanlýk

II. Beðeni              III. Küçümseme        IV. Tahmin

1.  Atatürk'ün ölümsüz varlýðý, bu yeþillikler arasýnda dinlenmektedir.

2.  Hatta bütün dünya uluslarý, Anýtkabir'in çevresine dikilmek üzere pek çok 

     fidan göndermiþtir.

3.  Türk ulusu, Atatürk'ün aðaç ve yeþillik sevgisini yakýndan bilir.

4.  Bunun için Anýtkabir'in dört bir yanýný Anadolu'da yetiþen çeþitli aðaç ve 

     yeþilliklerle donatmýþtýr.

 2018 KGS-1
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Soru 25.

TÜRKÇE TESTÝ 2018 KGS-1

A)  

B)  cýlýz

C)  söyleþi 

D)  endemik

festival

27 OCAK 2018

Soru 26.

Tolga'nýn açýklamasýný yaptýðý atasözü aþaðýdakilerden hangisidir?

Aþaðýda verilen sözcükler ile sözlük anlamlarý eþleþtirildiðinde bir sözcüðün 

anlamýnýn doðru olmadýðý görülecektir. Bu sözcük hangisidir?

festival

söyleþi

cýlýz

endemik

Arkadaþça, dostça karþýlýklý konuþma, sohbet

Sadece bir bölgede yetiþen veya yaþayan (bitki, hayvan)

Saðlam, güçlü ve iyi geliþmiþ

Bir bölgenin en ünlü ürünü için yapýlan gösteri, þenlik

Baþkalarýnýn zarar görmesine yol açacak iþler yapan 

kimse, çok sert tepkilerle karþýlaþýr ve sonunda en büyük 

zarara kendisi uðrar.

Tolga

A)  

B)  Besle kargayý oysun gözünü.

C)  Ne ekersen onu biçersin.

D)  Gülü seven dikenine katlanýr.

Rüzgâr eken fýrtýna biçer.

Soru 27. Ebru, aþaðýdaki kelimeleri alfabetik sýraya göre dizerken bir hata yapmýþtýr. 

Hangi kelimelerin yerlerini deðiþtirirse hatasýný düzeltmiþ olur?

A)  

B)  III – IV

C)  I – II 

D)  II – IV 

II – III

I – basýnç          II – basit          III – baston         IV – baskül

TÜRKÇE TESTÝNÝZ BÝTMÝÞTÝR

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

Soru 2.

A)  2  ve  3 

B)  1  ve  3

C)  1  ve  4

D)  2  ve  4

Su, tüm besinlerin yapýsýnda bulunur / bulunmaz. Mineraller  düzenleyici / enerji verici 

besin grubudur.

                                                         

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

....................., yapýcý ve onarýcý besin grubunu oluþtururlar. Vücudun mikroplara

karþý direncini artýrýrlar. ..................... vücudumuz için gerekli enerjiyi aldýðýmýz 

temel besin grubudur. Vücudun direncini artýrmak ve hastalýklardan korumak ise

..................... sayesinde olur.

Soru 3.

1 2 3 4

  Yukarýda verilen cümlelerin doðru olmasý için altý çizili sözcüklerden hangileri 

  kullanýlmalýdýr?

A)  Proteinler

B)  Karbonhidratlar

C)  

D)  Vitaminler

27 OCAK 2018

 2018 KGS-1

I

II

III

Yukarýdaki paragrafta boþ býrakýlan yerlere gelmesi gerekenler, hangi seçenekte

doðru olarak verilmiþtir?

I

Karbonhidratlar

Yaðlar

Mineraller

Karbonhidratlar

II

Vitaminler

Mineraller

Yaðlar

Mineraller

III

Proteinler

Azý diþler, ……………………………………………………….

A)  

B)  toplam 4 tanedir.

C)  aðzýmýzýn ön kýsmýnda bulunur.

D)  kesici diþlerin yanýndadýr.

geniþ yüzeyleriyle besinleri ezer ve öðütür.

Yukarýdaki cümleyi aþaðýdakilerden hangisi ile tamamlarsak doðru olur?
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Soru 4.

Yukarýda verilen bilgilere göre, Pýnar Haným’da eksik olan vitamin hangisidir?

Soru 5. Anneleri dört öðrencinin beslenme çantalarýný aþaðýdaki gibi hazýrlýyor.

A)           

B)  C vitamini  

C)  E vitamini

D)  K vitamini

A vitamini

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

A)            

B)  Halit

C)  Ebru

D)  Þengül

Canan

Pýnar Haným'ýn ameliyat olmasý gerekmektedir. Doktor ona birtakým testler 

yaptýrdý. Çýkan sonuçlara göre ameliyatý ertelemek zorunda kaldýlar. Çünkü 

Pýnar Haným'ýn kanýnýn pýhtýlaþmasýyla ilgili sorunu olduðu anlaþýldý.

Etli sebze yemeði

Pilav

Yoðurt

Makarna

Köfte

Salata

Patates

Mercimekli pirinç pilavý

Ekmek

Haþlanmýþ Tavuk

Makarna

Yoðurt

Canan Halit Ebru Þengül

27 OCAK 2018

 2018 KGS-1

Hangi çocuðun çantasý, dengeli beslenmeye uygun deðildir?
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Soru 6.

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

Soru 7.

Yukarýdaki tablonun doðru doldurulmuþ hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A)  

 

Çiðnenmiþ yiyeceklerin aðýzdan yemek borusuna ilerlemesini yutak saðlar.

Besinler, ince baðýrsaktan salgýlanan sývýlarla küçük parçalara ayrýlýr.

Kalýn baðýrsak, posada kalan su ve mineralleri emer.

Yemek borusunda sindirim olayý gerçekleþmez.

Doðru Yanlýþ

Doðru Yanlýþ B)  

 

Doðru Yanlýþ

C)  

 

Doðru Yanlýþ D)  

 

Doðru Yanlýþ

27 OCAK 2018

 2018 KGS-1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Yukarýda verilen bilgilerin hangisi karbonhidratlar ile ilgili deðildir?

A)  I

B)  II

C)  III

D)  IV

Yapýcý ve onarýcý 

besin grubudur.

Baþlýca enerji 

kaynaðýdýr.

Üzerine iyot 

damlatýldýðý zaman 

renk deðiþtirir.

Pirinç, buðday, 

mýsýr gibi 

besinlerde bolca 

bulunur.

I II III IV
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Soru 8.

Soru 9.

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

A)  

B)  2

C)  3

D)  4

1

Vücudumuzda oluþan 
zararlý atýk maddeler, 

kan aracýlýðýyla taþýnarak 
böbreklere gelir.

Böbreklerden gelen idrar, 
idrar borusu (üreter)

ile idrar kesesine taþýnýr.

Ýdrar kesesinin dörtte 
biri dolduðunda 

tuvalete gitme ihtiyacý 
hissederiz.

DOÐRU

YANLIÞ

DOÐRU

YANLIÞ

DOÐRU

YANLIÞ

1

2

3

4

Þekildeki cisim, üzerine etki eden tüm kuvvetler ile birlikte gösterilmektedir. Cisim

hareket etmediðine göre, F kuvveti kaç N dir?

A)  

B)  55

C)  50

D)  45

60

GÝRÝÞ

ÇIKIÞ

Aþaðýdaki þemada çerçeveler içerisinde bilgiler verilmiþtir. Giriþ çerçevesinden 
baþlayarak, verilen bilgilerin “doðru” veya “yanlýþ” olmasýna göre, oklarý izlediðimiz 
zaman kaç numaralý çýkýþa ulaþýrýz?

27 OCAK 2018

 2018 KGS-1

20 N

10 N

30 N

5 N

F = ?
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Soru 10.

Soru 11.

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

Aþaðýdaki tabloda X, Y, Z maddelerinin donma ve kaynama noktalarý verilmiþtir. 

Bu maddelerin 30 C’deki halleri, hangi seçenekte doðru olarak verilmiþtir?

A)  

B)  X-Sývý   ,   Y-Gaz   ,   Z-Katý

C)  X-Sývý   ,   Y-Katý   ,   Z-Gaz

D)  X-Gaz   ,   Y-Sývý   ,   Z-Katý

X-Katý   ,   Y-Sývý   ,   Z-Gaz

    Kuvvet, ..................... adý verilen araçla ölçülür.  Kuvvet birimi 

olarak ..................... kullanýlýr. Kuvvet, ..................... ve çekme etkisi 

olarak tanýmlanabilir.  

Yukarýdaki paragrafta boþ býrakýlan yerlere gelmesi gerekenler hangi seçenekte

doðru olarak verilmiþtir?

27 OCAK 2018

 2018 KGS-1

1

2 3

A)  

B)  Atma

C)  Dinamometre

D)  Ýtme

Dinamometre

1

Yerçekimi

Newton

Newton

Terazi

2

Newton

Dinamometre

Ýtme

Newton

3

o

Madde
Donma Noktasý Kaynama Noktasý

X

Y

Z

-40

0

40

20

100

120

( C)
o

( C)
o
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Soru 13.

Soru 14.

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝ

A)  

B)  Maddeler buharlaþýrken çevreden ýsý alýr.

C)  Maddeler donarken çevreye ýsý verir.

D)  Maddeler erirken çevreden ýsý alýr.

Maddeler yoðuþurken çevreye ýsý verir.

 100 gram alüminyum ýsýtýldýðýnda 660 C de eriyor.

 Buna göre, 1 gram alüminyum kaç   donar?C’de

A)  

B)  6 

C)  660 

D)  6600 

1 

Ece, odaya ýslak çamaþýr asarak kuruttu. Ece, çamaþýrlarý asmadan önce odanýn 

sýcaklýðýný 26 C , çamaþýrlar kuruduktan sonra  odanýn sýcaklýðýný 24.5 C olarak 

ölçmüþtür.

o o

Ece'nin ölçüm sonuçlarýndan yararlanarak aþaðýdaki bilgilerden hangisine 

ulaþýlabilir?

o

FEN VE TEKNOLOJÝ TESTÝNÝZ BÝTMÝÞTÝR

YANITLARINIZI KONTROL EDEREK SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝNE GEÇÝNÝZ.

27 OCAK 2018

 2018 KGS-1

o

I.    Yazýn elektrik tellerinin uzamasý

II.   Isýtýlan kavanoz kapaðýnýn daha kolay açýlmasý

III.  Sýcak havada termometredeki civanýn yükselmesi

Soru 12.  Aþaðýda verilen bilgilerin hangileri genleþme ilkesi ile ilgilidir?

A)  Yalnýz 

B)  I  ve  II

C)  II  ve  III

D)  I, II  ve  III

I  
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Soru 1.

Soru 2.

Aþaðýda, kültürle ilgili olarak verilen cümlelerden hangileri doðrudur?

A)  

B)  I, II  ve  IV

C)  II, III  ve  IV

D)  I, II, III  ve  IV

I, II  ve  III

A)  

B)  Hellim

C)  Samsý

D)  Molohiya

Gullurikya

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ

Soru 3.

Yukarýda bahsedilen kültür varlýðýmýz hangisidir?

A)  

B)  Othello

C)  Bellapais Manastýrý

D)  Vuni Sarayý

Salamis Antik Kenti

Aþaðýda kültürümüze ait bazý yiyecekler verilmiþtir. Bu yiyeceklerden hangisi sütten 

yapýlýr?

I.    Bir toplumun geçmiþten günümüze aktardýðý ortak deðerlere kültür denir.

II.   Kültür, bir toplumun kimliðini oluþturur.

III.  Kültür, toplumlara özgüdür.

IV.  Bir toplumun kültürü, sadece halk oyunlarýndan oluþur.

Maðusa’nýn 6 km kuzeyinde yer almaktadýr. Bronz çaðý sonlarýnda kurulmuþ 

bu kentin kuruluþ efsanesine göre kent, Teukros tarafýndan kurulmuþtur.

Soru 4.

A)  

B)  Mimari yapýlarýmýz

C)  Bankada biriken paramýz

D)  Halk danslarýmýz

Yemeklerimiz

“ Her ülke, kendine ait kültürel özelliklerini yeni nesillere aktarmak ve ilgi duyanlarýn 

incelemesine imkan saðlamak için her türlü önlemi almaktadýr.” Bu duruma göre, 

aþaðýdakilerden hangisi ülkemizin kültürel miraslarýndan biri deðildir?

27 OCAK 2018

 2018 KGS-1
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Soru 5.

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ

Aþaðýda verilen kültürel miraslarýmýzýn isimleri ve tanýmlarý hangi seçenekte doðru 

olarak eþleþtirilmiþtir?

A)  

B)  1      B  ,  2      D  ,  3      A  ,  4      C

C)  1      A  ,  2      C  ,  3      D  ,  4      B

D)  1      B  ,  2      D  ,  3      C  ,  4      A

1      C  ,  2      A  ,  3      B  ,  4      D

Soru 6. Ýnþaat Mühendisi olan Ahmet Bey, çalýþtýðý inþaat için kazý yapýlýrken bir takým tarihi

eserler bulmuþtur. Bu durumda Ahmet Bey’in yapmasý gereken aþaðýdakilerden 

hangisidir?

A)  O

B)  Uygun fiyata satmalýdýr.

C)  Evinde uygun bir yerde sergilemelidir.

D)  En yakýn resmi makama bildirmelidir.

radan çýkarýp baþka bir yerde saklamalýdýr.

Aþaðýda verilen bilgilerden hangileri doðrudur?Soru 7.

I.     Okulda yalnýzca idarecilerin ve öðretmenlerin haklarý vardýr.

II.    Bir öðrencinin sýnýf arkadaþlarýna karþý sorumluluklarý yoktur.

III.   Okuldaki kurallara uyma sorumluluðumuz vardýr.

A)  

B)  II  ve  III

C)  III  ve  IV

D)  I  ve  IV

I  ve  II

27 OCAK 2018

 2018 KGS-1

IV.   Her hak belli sorumluluklarý da beraberinde getirir.

1 - Sele

2 - Venedik Sütunu

3 - Alaydan Malaydan

4 - Büyük Han

A - Ülkemize özgü geleneksel çocuk oyunlarýndan birisidir.

B - 19. yy’dan günümüze kadar ulaþmýþ özellikle Serdarlý 

      Köyü’nün en önemli el sanatlarýndan birisidir.

C - Kýbrýs’ýn ilk Osmanlý valisi Muzaffer Paþa tarafýndan 
      yaptýrýlmýþ, Lefkoþa’nýn geleneksel ticari merkezi olan 
      kare þeklindeki iki katlý yapýdýr.

D - Salamis Harabeleri’nden getirilerek Sarayönü Cami’nin 
      avlusuna dikilmiþ, Ýngiliz idaresince de günümüzdeki yeri 
      olan Sarayönü Meydaný’na taþýnmýþ yapýdýr.
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SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ

27 OCAK 2018

 2018 KGS-1

Soru 8.

I.     Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi

II.    Atatürk Ýlkokulu

III.   Kýbrýs Türk Diyabet Derneði

IV.   KKTC Cumhurbaþkanlýðý

Aþaðýda verilenlerden kaç tanesi resmi kurumdur?

A)  

B)  2

C)  3

D)  4

1

Devlette çalýþan bu kiþiler devletten ücret veya maaþ alýrlar. Çalýþanlar arasýnda 

mevki (makam) ve görev farký vardýr. Tatil günleri dýþýnda mesai saatlerinde 

çalýþmak zorunludur.

Soru 9.

Yukarýda açýklamasý verilen bu kiþiler kimlerdir?

A)  

B)  Kamu görevlileri

C)  Öðrenciler

D)  Sporcular

Esnaflar

Soru 10. “Günümüz savaþlarýnýn korkunç görünümüne, doðal afetlerin büyük yýkýntýlarýna, 

yangýnlarýn kasýp kavurmalarýna raðmen; can ve mal kaybýný en az düzeyde 

tutmak amacýyla bu tehlikelere karþý önlemler aldýran ve gerektiðinde uygulatan 

teþkilatýn adý nedir?

A)  

B)  Eðitim Teþkilatý

C)  Türk Mukavemet Teþkilatý

D)  Sivil Savunma Teþkilatý 

Devlet Teþkilatý

SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝYLE BÝRLÝKTE

I. OTURUM BÝTMÝÞTÝR

YANITLARINIZI KONTROL EDÝNÝZ
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