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1.OTURUM SORU KİTAPÇIĞI  

TÜRKÇE- SOSYAL BİLGİLER –FEN VE TEKNOLOJİ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GENEL AÇIKLAMA  

 

1.  Bu kitapçık Türkçe – Sosyal Bilgiler - Fen ve Teknoloji sorularını içermektedir. Kitapçık 16 

sayfadan oluşmaktadır. 

2. Bu test 30 Türkçe, 10 Sosyal Bilgiler ve 10 Fen ve Teknoloji sorusundan oluşmaktadır. 

(Toplam 50 soru) Tüm soruları yanıtlamanız için size 90 dakikalık süre verilecektir. 

3.  Her sorunun 4 seçeneği vardır. Doğru yanıt yalnız bir tanesidir.  

4. Bir soruda birden çok seçenek işaretlenirse o soru yanlış olarak değerlendirilir. 

5. Bilmediğiniz soru üzerinde fazla zaman harcamayınız. Zamanınız kalırsa tekrar dönersiniz. 
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1.  Aşağıdaki hangi seçenekte mecaz anlamlı bir sözcük  

kullanılmıştır? 

A) Defter ini  öfkeyle y ırtıp att ı .  

B) Baş ağrı lar ı  art ınca i lâ ç almak zorunda kaldı .  

C) Gözleri  uzaklara dal ıp gitti .  

D) Tabaktaki  meyveler  çok sulu idi.  

 

2. Aynı cümle içinde zıt anlamlı sözcüklerin bulunduğu seçenek aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Babam güçlü kuvvetli  bir adamdı .  

B) Uzun ve yorucu bir yolculuk oldu. 

C) Lefkoşa Belediyesi evlere verilen suyu artırdı .  

D) Motoru bozulan uçak  yükselip alçalarak uçuyordu .  

 

3. “Yolculuk sırasında  ikaz ışıkları yanınca durmak zorunda kaldık.”  

Yukarıdaki cümlede geçen “ikaz” sözcüğünün eş anlamlısı hangi 

seçenektedir ? 

 

A) Renkli  

B) Uyarı  

C) Sesli  

D) Dikkat  

 
 

4. “Göz boyamak” deyimini en iyi anlatan tümce hangisidir? 

  
A) Gözlerindeki boyalar aktı.  

B) Haksızlığa uğradığına inandı.  

C) İyi olmayan bir şeyi iyi gibi gösterip herkesi aldattı.  

D) Dikkat çekmek için her yola başvurdu.  
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5. Aşağıdaki numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı  bir 

cümle yaparsak sıralama hangi seçenekteki gibi olur? 

 

 
 
 
 

A) 4 - 3 – 2 –  1 

B) 3 – 2 –  1 –  4 

C) 2 – 4 –  1 –  3 

D) 3 – 1 –  2 -  4 

      
 
6. “Kızımın telefonu cevap vermiyor, nerede kaldı acaba?”  

Yukarıdaki cümle anlamına göre nasıl bir cümledir?  

 

A) Endişe cümlesi.  

B) Özlem cümlesi.  

C) Yakınma cümlesi.  

D) Pişmanlık cümlesi.  

 
7. Aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına koyarsak hangisi baştan 

ikinciden sonra gelir? 

A) Kuyu   

B) Kumru   

C) Kuzu  

D) Kupa 

 
 
 
 
 

Düşen   Yılana   Denize  Sarılır 
    1                                2                                3                               4 
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8.  Sizce yukarıdaki  ş i i r in ana f ikri  ne olmalıdır  ? 

        A) Takvim güzeldir.  

        B) Zaman akıp gidiyor.  

        C) Çocuk doğum gününü kutladı . 

        D) Yapraklar da olgunlaşır. 

 

9.  Şi ir in kaçıncı  dizesinde Büyük Ünlü Uyumu Kuralı ’na uymayan 

sözcük var? 

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

 

10.  Şiirin üçüncü dizesinde kaç tane hece var ? 

A) 8   B) 10    C) 6   D)2 

 

11.  Hangi seçenekteki sözcüğün sonuna sesli  harfle başlayan bir ek 

getirildiğinde hece düşmesi olmaz? 

 

A) ufuk 

B) nesil  

C) kırk  

D) fikir  

 

“Her gün bir filiz büyüdü. 

Yavaş yavaş olgunlaştı zaman yaprağı. 

Hafta bitti, ay bitti, yıl bitti. 

Bir yaş daha büyüdü ömür takvimi.”  

8., 9. ve 10. sorular şiire göre cevaplanacaktır.  
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12.  “Samet sabah süt içip okula geldi. Hukuk sınavında sorulan soruları 

Buket ile değerlendirecekti.” 

Yukarıdaki paragrafta verilen altı çizili kelimelerden kaç tanesi sesli harf 

ile başlayan ek aldığı zaman yumaşama olayı olur? 

 

A) 3   B)  2   C)  1   D)  0  

 

 

13.   Aşağıdaki  cümlelerden hangisi  Vuni  Sarayı  iç in söylenmiş 

olabi l i r? 

A)  Vuni  Sarayı ,  Kanlı  Dere’nin yanında kuruldu.         

B)  Vuni  Sarayı ,  düz bir  ovada kuruldu.   

C)  Günümüzde Vuni  Sarayı ’nda kalabal ık  bir  nüfus yaşamaktadır.                      

D)  Vuni  Sarayı ,  Lefke’ye yakın antik bir  yer leş im yeridir .  

 

14. “Geceleyin Lefkoşa semalarında görülen yabancı cisimler halkı 

korkuttu.” 

Yukarıdaki cümlede geçen “semalarında” sözcüğünün eş anlmalısı 

hangi seçenektedir? 

 

A)  Yol lar ında    

B)  Parklarında    

C)  Gökyüzünde    

D)  Evler inde 

 

 



TÜRKÇE TESTİ 
 

  6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 15., 16. ve 17. soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.  
 

15.  Parçada sözü edi len kişinin ruh hal i  aşağıdaki lerden 

hangis idir?  

 

A)  Kaygıs ız   B)  Neşeli   C)  Kaygıl ı   D)  Umursamaz 

 

16.  Hasta kişinin  yıl larca dost  o larak yaşadığı ,  aslında düşmanı 

olan şey aşağıdaki lerden hangisi  olabi l i r ?  

 

A)  Alkol  B)  Aşırı  Sürâ t  C)  Harekets izl ik  D) S igara  

 

17.   Parçada sözü edilen “yemeden içmeden kesi lmek” deyimini 

açıklayan seçenek hangis idir ? 

A) Yemek yerken yorulmak.  

B) Yemek yeme isteği duymamak.  

C) Yemekleri çiğneyerek yemek.            

D) Çok sık yemek yemek .       

 

 

“Her geçen gün öksürüğü artıyor, daha erken yoruluyordu. 

Yüzü gülmüyor ve yemeden içmeden kesilmeye başlamıştı. Bu 

duruma çok üzülen ailesi ısrarla onu doktora götürmek istiyordu. 

O ise yıllarca kendisine zarar veren düşmanla dost olduğu için 

doktorun kötü bir şey söylemesinden korkuyordu. Ciğerleri belli 

ki büyük zarar görmüştü.  

Yıllarca ciğerlerine temiz oksijen yerine zehir çekenler 

maalesef sağlığını kaybediyor.”  
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18.  

 

Yukarıdaki sözcüklerin kaç tanesi kaynaştırma harfi almıştır?  

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

 

19. Aşağıdaki hangi seçenekteki sözcük aldığı ek nedeni ile Büyük Ünlü 

Uyumu Kuralı’na uymaz?  

A) Dünkü 

B) Sabahleyin   

C) Gelirken 

    D) Sarımtrak 

 

20.  

 

 

 

Yukarıdaki metinde Kıbrıs Adası için verilen hangi bilgi yanlıştır? 

A) Kıbrıs Akdeniz’de üçüncü büyük adadır.  

B) Asya, Avrupa ve Afrika’yı birbirine bağlayan merkezi yerdedir.  

C) Kıbrıs’ın kuzeyinde Trodos Dağları, güneybatısında Beşparmak 

Dağları bulunur. 

D) Adanın iklimi kışları ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kuraktır.  

 

“Kıbrıs, Akdeniz’de üçüncü  büyük adadır. Asya, Avrupa ve 

Afrika’yı birbirine bağlayan merkezi bir bölgededir. Kıbrıs’ın 

kuzeyinde Trodos Dağları, güneybatısında  Beşparmak Dağları 

bulunur. Kıbrıs Adası’nın iklimi kışları ılık ve yağışlı, yazları 

sıcak ve kuraktır.”  

“ sabuna – radyonun -  makasa – suya – terazinin – anayasa – kuytu” 
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21. “Ali Amca aynı mahallede kaldığı yahudi komşusun u Girne’ye 

yemeğe götürdü.”  

Yukarıdaki cümlede “özel isimlerin yazılışı kuralına” uymayan 

sözcük hangisidir?  

   A) yahudi   B) Ali  Amca    C) Girne’ye  D) mahalle 

  

22. “bulut –  umut –  öfke –  kale –  ter – kum – ok –  başarı  ”  

Yukarıdaki sözcüklerin somut olanların yanına  □, soyut olanların 

yanına  ∆ koyarsak kaç tane ∆ koymuş oluruz?  

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

 

23. Topluluk ismi olmayan sözcük hangi seçenekte verilmiştir? 

A) Toplum   B) Millet   C) Kafile  D) Kuşlar  

 

24. “Hoşgörü” sözcüğü aşağıdaki hangi cümlede anlamına en uygun 

şekilde kullanılmıştır?  

 

    A) Hoşgörülü olan öğretmen sürekli sinirleniyor.    

B) Ali, bazı düşünceler kendini rahatsız etse de o düşüncelerin dile 

getirilmesini savunduğu için hoşgörülüdür.    

C) Devrim denizde yüzmeyi sevdiği için hoşgörülüdür.  

D) Okulumuzda hoşgörülü bir günde resim  yaptık.  
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25. “Ayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz.” Atasözünde 

ismin “-e” halinde bulunan kaç tane kelime var? 

 

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

 

26. “Ağustos Böceği i le Karınca” hikâyesinde eğlenceyi seven, müzik 

aleti çalıp şarkı söyleyen kimdi? 

 

A) Ağustos böceği  

B) İkisi  de  

C) Karınca  

D) Hiçbiri  

 

27.  Aşağıda hangi seçenekteki sözcük yumuşamaya uğramamıştır? 

A) sebebi 

B) değeri  

C) ucu 

D) sözcüğü  
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28. “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” atasözünü en iyi anlatan 

seçenek hangisidir? 

A) Sert konuşmak her zaman sonuç verir.  

B) Bal yiyenin dili tatlı olur.  

C) Yılan tatlı  dilden hoşlanır.  

D) Tatlılıkla, gönül okşayıcı konuşma herkesi etkiler, düşmanı 

bile yola getirir.  

 

29.  

  

Yukarıdaki cümlede boş yerlere hangi seçenekteki sözcükler 

gelmektedir? 

A) artar –  azalır  

B) azalır –  çoğalır  

C) eksilir –  biter 

D) çoğalır –  artar 

 

30. “İncirli Mağara” parçası ile ilgili hangi seçenek  doğrudur?  

A) Mağara adını girişindeki incir ağacından alır.  

B) İncirli  Mağara Tepebaşı Köyü’ne yakındır.  

C) İncirli  Mağara Trodos Dağları eteklerindedir.  

D) Mağarada uzun yıl lar krallar yaşamıştır.  

 TÜRKÇE TESTİNİZ BİTMİŞTİR .  

YANITLARINIZI KONTROL EDEREK SOSYAL BİLGİLER  TESTİNE GEÇİNİZ.   

 

“Paylaşılan dertler.... ...................,  paylaşılan mutluluklar 
..........................  ”  
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31. <<Bireysel özelliklerimiz fiziksel, zihinsel ve ..........................  

olmak üzere üçe ayrılır.> >  

Yukarıdaki tümcede boş yere hangi sözcük gelmelidir?  

A) özgü    

B)  bedensel    

C)  duygusal   

D) k imyasal  

32. Hangi seçenek pasaport sahibi olmanın amaçlarındandır?  

A) Yurt dış ı  seyahatlerimiz için gerekl idir .    

B)  Araç kul lanırken zorunludur.    

C)  Evlenirken istenir .  

D) Sağlık  kontrolüne giderken götürülür.  

33. “Tüm canlılar gibi insanlar da enerjilerini ...................  alırlar.”  

Yukarıdaki cümlede boş yere hangi sözcük gelmelidir? 

A) oksijenden 

B) topraktan  

C) mutfaktan 

D) besinlerden 

34. Aşağıdaki tümcelerden hangisi yanlıştır? 

A)  Nişan,  evl i l ik  öncesi  yapı l ır .    

B)  Nikâh, nikâh memuru,  şahitler  ve davetl i ler  önünde yapı lan 

evl i l ik  sözleşmesidir .     

C)  Ülkemizde evl i l ik ,  dini  kural lara göre düzenlenmişt ir.  

D)  Evl i l ik  iç in kadın ve erkeğin evl i l ik yaşına gelmesi  zorunludur.

  

SOSYAL BİLGİLER TESTİ 
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35. Baban ın veya annenin erkek kardeşinin eşine ne denir? 

A) Yenge  

B) Hala   

C) Teyze   

D) Dayı  

 

36. Aşağıdakilerden hangisi “asgari ücretle” çalışmış olabilir?  

A) Müzik öğretmeni 

B) Okul temizlik çalışanı 

C) Okul müdürü 

D) Veteriner  

 

37. Günümüzdeki aile yapısı ile 80 yıl öncesinin aile yapısını 

karşılaştırırsak hangi seçenek doğru  olur? 

A) Fark yoktur.  

B) Eskiden aileler daha az bireylerden oluşurdu.  

C) Günümüz aileleri daha kalabalıktır.  

D) Eskiden aileler daha kalabalıktı.  

 

38. Hangi seçenek “çocuk hakları ihlâli” değildir? 

A) 12 yaşındaki çocukların çalıştırılması  

B) Çocuk yaştaki bireylerin savaştırılması  

C) Cinsiyet ayırımı yapılmadan tüm çocuklara eğitim hakkı 

verilmesi  

D) Çocuk yaştaki kızların evlendirilmesi  

SOSYAL BİLGİLER TESTİ 
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39. Hangi seçenek “ailede demokrasi” ile uyumludur?  

A) Tatillerde gidilecek yere annenin karar vermesi. 

B) Aile bütçesinin harcanmasına aile bireylerinin söz hakkı olması. 

C) Okula gidip gitmemeye karar verme yetkisinin çocuklarda olması.  

D) Babamın her konuda tek başına karar veren aile reisi olması. 

 

40. “Aylık geliri  5000 TL olan bir ailenin giderleri (harcamaları) 6000 

TL ise bu aile .................  olur. ”  

Yukarıdaki cümlede  bırakılan  boş yere gelebilecek en uygun 

seçenek aşağıdakilerden  hangisidir?  

A) Tasarruf yapmış  

B) zengin 

C) hesaplı  

D) borçlanmış  

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER  TESTİNİZ BİTMİŞTİR .  

YANITLARINIZI KONTROL EDEREK FEN VE TEKNOLOJİ  TESTİNE GEÇİNİZ.   

 

SOSYAL BİLGİLER TESTİ 
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41. Nesneler in “sert  –  yumuşak –  sıcak –  soğuk” gibi  özel l ikler ini 

algılamamızı  sağlayan aşağıdaki lerden hangis idir? 

A) Gözlerimiz 

B) Kulaklarımız  

C) Burnumuz  

D) Derimiz  

 

42. Aşağıdaki şekillerden hangisi vücudumuzun göğüs kafesini 

gösterir?  

 

 

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

 

43. Aşağıdaki sporculardan hangisi spor yaparken diğerlerine göre 

daha fazla oksijen sıkıntısı yaşar? 

         

A) Dağcı  

B) Güreşçi  

C) Koşucu  

D) Yüzücü 

 

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ 
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44.   Akciğerler imiz in en  büyük düşmanı  aşağıdakilerden 

hangis idir? 

 

A)  Çok aşır ı  yemek yiyerek obez olmak .  

B)  Spor yapmamak.   

C)  Sigara içmek veya s igara içi len ortamlarda bulunmak .  

D)  Gürültülü yerde yaşamak .  

 

45.  Hareketsiz bir kişi gördük ve boynundan parmağımızla n abzını 

kontrol ettik. Biz  bu kişide neyi  kontrol ettik? 

 

A) Bizi duyuyor mu? 

B) Nefes alıyor mu?  

C) Vücut ısısı  düşmüş mü?  

D) Kalbi atıyor mu?  

 

46.    Aşağıdaki hangi seçenekteki durumda nabzımız ve soluk alıp  

vermemiz artmaz?     

 

A) Egzersiz yaparken 

B) Ağır yük taşırken  

C) Uyurken 

D) Korktuğumuzda  

 

47.  Suyun uyguladığı itmeye ne denir?  

 

A) Suyun kaldırma kuvveti  

B) Su direnci  

C) Su basıncı  

D) Suyun akışı  

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ 
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48. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “maddenin saydamlık özelliği” 

yoktur? 

 

A) Araba camı 

B) Kola tenekesi 

C) Gözlük 

D) Sınıf penceresi 

 

49. Hangi seçenekteki tanımlama yanlıştır? 

 

A) Maddenin kütle birimi gram ve kilogramdır.  

B) Dereceli silindir i le sıvıları ölçeriz.  

C) 5 litrelik sütü terazi ile tartarız.  

D) Hacmin ölçü birimi litre veya mililitredir.  

 

50. Su dolu bir plastik şişedeki suyu içtikten sonra aşağıdakilerden 

hangisi meydana gelir?  

 

A) Şişenin boyu uzar. 

B) Şişenin kütlesi artar.  

C) Şişenin büyüklüğü  değişir.  

D) Şişe hava dolar.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

FEN VE TEKNOLOJİ  TESTİNİZ BİTMİŞTİR. YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.  

FEN VE TEKNOLOJİ TESTİ 


