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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 18 

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 yalnız bir tanesidir. Cevap anahtarındaki doğru 

cevabın harfini kurşun kalemle iyice karalayınız. 

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

5. Bilmediğiniz soru üzerinde fazla zaman harcamayınız. Zamanınız kalırsa tekrar dönersiniz. 
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1., 2. ve 3. sorular yukarıdaki parça ile ilgilidir. 

 

1. Piknik alanına giderken araçta en az kaç kişi vardı?  

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

 
 
2. Aşağıdaki tümcelerin hangisindeki yargı parçaya göre yanlıştır? 
 

A) Aile pikniğe gittiğinde mangalda kebabı tercih eder. 

B) İnsanlar doğayı kirletiyor. 

C) Çocuklar pikniği çok sever. 

D) Piknik alanında gördükleri manzara onları mutlu etti.  

 

 

 

 

 “Pazar sabahı tüm aile heyecanla koşuşturuyorduk. Babam mangalı 

arabaya koyarken, annem etleri, pideleri, salatayı toparlıyordu. 

Güzel bir gün geçirmek için piknik alanına doğru yola çıktık. Yolda 

kardeşimle top oynamayı, ip atlamayı, rüzgarın tatlı sesini dinlemeyi hayal 

ediyordum.  

Yemyeşil bir ormanın içindeki piknik alanına erkenden vardık. 

Gördüklerimiz karşısında hepimiz şok olmuştuk. Gittiğimiz yer piknik alanı 

değil de sanki, bir şehir çöplüğüydü.” 
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3.  Parçada sözü edilen piknik alanının girişine hangi uyarı levhasını 

koymazdınız? 

 
A) Ateş yakarken dikkatli ol. 

B) Piknik alanını, temiz bırak, temiz bul. 

C) Kebap sağlığa çok zararlıdır. 

D) Doğayı, çevreyi koruyalım. 

 
4.  

 

A) İnek  

B) Ova 

C) Üzüm    

D) Öfke  

 
 
5. “Fikri ve cesareti olan, ruhunu şeytana teslim etmez.” 

Yukarıdaki tümcede kaç tane soyut isim vardır?  

  
A)  1 

B)  2 

C)  3 

D)  4 

6. “Demircide” sözcüğünü en iyi anlatan seçenek hangisidir? 

 
A)  Somuttur, türemiştir,  -e eki almıştır 

B)  Özel isimdir, türemiştir , -de eki almıştır 

C)  Soyuttur,  -i eki ve –de eki almıştır 

D)  Somuttur , türemiştir , -de eki almıştır 

 

16. harften sonra gelen sesli harfle başlayan sözcük hangisidir? 
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7. “Araba – makinist” arasındaki ilişki aşağıdaki hangi seçenekteki 

ilişkiyle benzerlik gösterir? 

 
A)  Vapur- Liman  

B)  Köpek- Veteriner 

C)  Bisiklet - Tekerlek  

D)  Okul - Öğrenci  

 
8. “Ağaca tırmanan sincabı kimse yakalayamadı”.  

  

Yukarıdaki cümlede “topacı” sözcüğünün uğradığı ses değişikliğine 

uğrayan kaç sözcük var? 

 

A) 4 

B) 3 

C) 2 

D) 1 

 
 
9.  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Büyük Ünlü Uyumu Kuralı’nı 

bozabilen eklerden birisi  vardır?  
 

A)  Sabahları erken uyanırım. 

B)  Geceleyin yıldızların parlaklığını seçerim. 

C)  Cemil kalemini evde bıraktı. 

D)  Demet demet karanfilleri vazoya koydum. 
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10. “Sık” sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir? 

 

A)  Geçmiş 

B)  Dar 

C)  Sıkı 

D) Seyrek 

 
 
11. “Bir ülke mutlu yaşayabilmek için, öncelikle o ülke sevmek gerekir”.  

Yukarıdaki altı çizik sözcüklere sırasıyla aşağıdaki hangi hal ekleri 

gelmelidir? 

 

A)  -den, -i 

B)  -de, -i 

C) -i, -den 

D)  -e, -i 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bal” sözcüğü gerçek anlamda 

kullanıldı? 

 

A) Ağzından bal damlıyor. 

B) Olayı ballandıra ballandıra anlattı.  

C) Her arı bal yapmaz. 

D) Çok ballı bir adamdı. 
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13., 14. ve 15. sorular yukarıdaki parça ile ilgilidir. 

 
13. Parçada sözü edilen havaların aşağıdaki hangi ayda olması mümkün 

değildir? 

A)  Ağustos 

B)  Kasım 

C)  Ocak 

D)  Şubat 

 
 
14. Parçada sözü edilen yer nerede olabilir? 

A)  Ormanda bir kulübede.  

B)  Çok gelişmemiş bir köyde. 

C)  Büyük bir şehirde . 

D)  Elektrikli cihazlarla ısınılan bir kasabada . 

 

 

 

 

 Güneş tepelerin ardında yavaşça koybolurken evlerin bacalarından 

dumanlar yükselmeye başlamıştı. İhtiyar adam eşeğine biraz odun 

yükleyip çamurlu yoldan evine gidiyordu. Simsiyah bulutların kapladığı 

gökyüzü yağmura dönmek üzereydi.  

 Bu mevsimde akşam sofralarında tarhana çorbası en çok tercih 

edilen yiyeceklerdendi. 
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15. “Gökyüzü yağmura dönmek üzereydi” cümlesinden ne anlıyoruz? 

 
A)  Yağmur duruyor.  

B)  Yağmur yağdı. 

C)  Yağmur başlamak üzeredir. 

D)  Gökyüzü aydınlanıyor. 

 

 

16.     “İhtiyar adam eşeğine biraz odun yükleyip evine gidiyordu.” 

tümcesindeki sıfat tamlamalarının sırası hangi seçenekte doğru 

verilmiştir?  

 

A)  Niteleme sıfatı – Soru sıfatı 

B)  Niteleme sıfatı – Sayı sıfatı 

C)  Belirtme sıfatı – Belgisiz sıfat 

D)  Niteleme sıfatı – Belgisiz sıfat 

 

 

17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “burun” sözcüğü gerçek anlamda 

kullanıldı?  

 

A)  Arkadaşımın burnu çok kanadı. 

B)  Onun burnu çok büyüdü. 

C)  Her şeye burun kıvırıyor. 

D)  Burnu çok havalarda. 
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18. Hangi seçenekteki tümcede ünlü düşmesi yoktur? 

A)  Deniz omzunu kapıya çarptı.     

B)  Sınavlarda beynimizi kullanmalıyız.   

C)  TV’de zevksiz bir film izledim.     

D)  Benim de bir fikrim var.  

 

19. “ Bir şişe soğuk su içtim …………. bir türlü serinleyemedim. ”  tümcesinde 

anlatım bozukluğu olmaması için noktalı yere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

A) ile 

B) çünkü 

C) hatta 

D) fakat 

 

20. Hangi sözcük diğerlerine göre daha geniş anlamlıdır? 
 

A) Domates 

B) Sebze  

C) Marul 

D) Pırasa 

 

21. “Sabah yazlıktan yeni dönmüştük” cümlesinde hangi sözcük 

hem yapım eki hem de çekim eki almıştır?  
 

A) Yazlıktan  

B) Sabah 

C) Yeni 

D) Dönmüştük  
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22. ve 23. sorular yukarıdaki şiir ile ilgilidir. 

 

22. Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? 

 

A)  Dil imizi  iy i  öğrenip korumal ıy ız .  

B )  Kültürümüz,  d i l imiz i  öğrenmeye yardımcı  o lur.  

C)  Dil imizi  yabancı  sözcüklerden korumal ıy ız .  

D)  Dil imiz  yabancı  di l lerden  çok yarar lanmal ıdır .  

 

23. “ Gidenlere yakılan ağıtları” söz dizisinden ne anlıyoruz? 

  

A) Gidenler için çok sevindiğimizi  

B) Kaybettiklerimize üzülmemeliyiz.  

C) Yitirdiklerimizin arkasından çok üzülüyoruz. 

D) Gidenlerin anılarını unutalım.  

 

 

 

 

Önce türkülerimizi öğren, 

Sonra büyüten ninnilerimizi dinle 

Gidenlere yakılan ağıtları….  

Her sözün en güzeli Türkçemizde, 

Diline takılanları ayıkla, 

Yabancı sözcükleri at! 
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24.   Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde “O” sözcüğü adın yerine 

kullanılmıştır? 

 

A)  O filmi daha önce izlemiştim.                                                          

B)  O neden bana böyle davranıyor? 

C)  O bahçe çiçeklerle doludur. 

D)  O kağıtta seninle ilgili neler yazıyor? 

 

25. Tırtıldaki sözcüklerle kurallı bir tümce kurarsak baştan ikinci sözcük 

ne olur? 

 

 

A) Denizi 

B) Uzaktan 

C) Balkona 

D) Çıkarsan 

 

26. “Güzelyurt” sözcüğü ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

A)  Cins isimdir - tekildir - somuttur 

B)  Özel isimdir – tekildir - soyuttur 

C)  Özel isimdir – tekildir - somuttur 

D)  Cins isimdir – çoğuldur - soyuttur 

görebilirsin 
uzaktan 

balkona 

denizi 

çıkarsan 
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27.   Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde hem “ulama” hem de “kaynaşma” ses 

olaylarından her ikisi de vardır? 

A) Sabah aldığım simiti beğenmedim.  

B) Makasın ucu pas tuttu.   

C) Arabanın aküsünü değiştik. 

D) Yarın öğleden sonra gelirim. 

 

 

 

 

 

 

 

28. Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Çocuk sevgisi 

B) Çocukluk özlemi 

C) Umut 

D) Pişmanlık 

 

29. Aşağıdaki atasözlerden  hangisi “Keskin sirke küpüne zarardır”  atasözü ile 

aynı anlamdadır? 

A) Öfkeyle kalkan zararla oturur.  

B) Huy canın altındadır. 

C) Atılan ok geri dönmez.  

D) Topalla gezen aksamak öğrenir.  

 

Çocuk olsam yeniden 

Yontulmamış tahta atlara binsem 

Topaç diye dolayıp kırbacıma 

Uydumuz aydedeyi döndürsem 

Yeniden çocuk olsam 

Kendi kendime yetsem 
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30. “Bahçemizdeki  güllerin güzelliğini gören annemin yüzü güldü.” 

cümlesinde geçen “gül” sözcüğü ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) Eş anlamlıdırlar 

B) Anlamdaştırlar 

C) Zıt anlamlıdırlar 

D) Eş seslidirler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKÇE TESTİNİZ BİTMİŞTİR .  

YANITLARINIZI KONTROL EDEREK SOSYAL BİLGİLER  TESTİNE GEÇİNİZ.   
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31.   Kıbrıs Türk aile yapısı ile ilgili aşağıdaki hangi yargı yanlıştır?  

 

A)  Ailede kadın ve erkek eşittir. 

B)  Ailede aile içi demokrasi benimsenir. 

C)  Ailede erkek çalışırken kadın evde ev işleri yapar ve çocuk bakar. 

D)  Ailede kız ve erkek çocuklarına eğitimde eşit olanaklar sağlanır. 

 
32. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde temel ihtiyaçlarımız doğru verilmiştir? 

 

A)  Elbise – ayakkabı – konut - gazete 

B)  Tiyatro – bisiklet - ekmek 

C)  Süt – ekmek – meyve - tatil 

D)  Tavuk – et – elbise - konut 

 
33. Evlenmeye karar veren yetişkin insanların evlilik için izledikleri aşamalar 

hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? 

 

A) Tanışma – nişan – nikah - evlilik 

B) Nişan – nikah – tanışma - evlilik 

C) Tanışma – evlilik – nişan - nikah 

D) Evlilik – tanışma – nikah - nişan 

 

34.  “Eğitim …………………. başlar.” tümcesinde boş yere gelebilecek en uygun 

sözcük hangisidir?  

 

A)  Kreşte 

B)  Okulda  

C)  Ailede 

D)  Üniversitede 



SOSYAL BİLGİLER TESTİ 
 

  14 
 

35. Günümüzde mektubun yerini ağırlıklı olarak alan iletişim aracı nedir? 

A)  Telefon  

B)  E-mail 

C)  Gazete 

D)  Telgraf 

 

36.  Yüzü doğuya bakan birisi sağ kolunun bulunduğu yöne dönüp yürürse hangi 

yöne gitmiş olur? 

A) Kuzeye 

B) Güneye 

C) Kuzey- Doğuya 

D) Batıya 

 

37.  Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi günümüzde ülkemizde 

kullanılmamaktadır? 

 

A) Uçak  

B) Bisiklet  

C) Tren  

D) Gemi  

 

38. Hangisi bireysel özelliklerimizden birisi değildir? 

 

A)  Sarı saçlı olmak 

B)  Uzun boylu olmak 

C)  Limonata sevmek 

D)  Esmer tenli olmak 



SOSYAL BİLGİLER TESTİ 
 

  15 
 

39. Bir ülkede çevre ve doğa kirliliği hangi olumsuz sonuçlara sebep olur? 

 

A) Yerkürenin daha güzel olmasına. 

B) Kanser ve benzeri hastalıkların artmasına. 

C) Ormanların çoğalmasına. 

D) Su kaynaklarının temiz kalmasına. 

 

40. Taşınabilir tarihi eserlerin bir araya toplanıp kalıcı olarak sergilendiği yere 

ne denir? 

  

A)  Kütüphane  

B)  Han  

C)  Tekke  

D)  Müze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER  TESTİNİZ BİTMİŞTİR .  

YANITLARINIZI KONTROL EDEREK FEN VE TEKNOLOJİ  TESTİNE GEÇİNİZ.   
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41.  Aşağıdakilerden  hangisi ses kirliliğini artıran bir etken değildir? 

     

A) Nüfusun kalabalıklığı. 

B) Ormanların artışı. 

C) Yollardaki araba sayısındaki artış. 

D) Fabrika ve sanayi bölgelerindeki artış. 

 
 
42.  

 

 

 
 

Yukarıdaki çizimde Cemal ve Devrim aynı anda karşılıklı olarak birbirlerine 

doğru hareket edip eş zamanlı olarak R Noktasında buluştular. Bu duruma 

göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? 

 

A) Cemal ve Devrim’in süratleri eşittir. 

B) Devrim’in sürati daha fazladır. 

C) Devrim’in sürati daha azdır.  

D) Cemal’in sürati daha azdır. 

 

43.  Hangi seçenek yapay ışık kaynağıdır? 

 

A) El feneri 

B) Güneş 

C) Ateş böceği 

D) Yıldız 

Cemal Devrim 

R Noktası 
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44. Sorulan soruya “eklem” diye yanıt veren öğrenci aşağıdaki hangi soruya 

doğru yanıt vermiş olur? 

 

A)  Vücudun dik durmasına yardım eden yapıya ne ad verilir? 

B)  Kemiklerin birbirlerine bağlandıkları yere ne ad verilir? 

C)  Kanımızı vücudumuza pombalayan organımıza ne ad verilir? 

D)  Kanın damarlarda yaptığı etkiye ne ad verilir? 

 
45.   Vücudumuzun ihtiyacı olan bol oksijeni en çok nerelerde bulabiliriz? 

 

A)  Kırlarda, ormanlarda 

B)  Caddelerde 

C)  Yüksek binaların üstünde 

D)  Fabrika bölgelerinde 

 

46.  Eni boyundan büyük kemiklere ne ad verilir? 

A) Yassı kemikler 

B) Kısa kemikler 

C) Uzun kemikler 

D) İnce kemikler 

 

47.   Pencere – taş - okçuların yayı - kol saati - plastik top - tencere kapağı 

 

Yukarıdakilerden kaç tanesi esnek maddedir? 

 

A)  2 

B)  3 

C)  4 

D)  1 
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48.  Resim yaparken kullandığımız boyalar aşağıdaki hangi seçeneğe uygundur? 

 

A) Kullanım  

B) Alet  

C) Esnek  

D) Malzeme  

 

49.  Karışımların ayrılması işleminde aşağıdaki hangi seçeneği kullanmayız? 

 

A)  Parçalara ayırma 

B)  Yüzdürme   

C)  Süzme                             

D)  Mıknatısla ayırma 

 

50.  Geçmişte  ülkemizde yeraltı sularını yeryüzüne çıkarmak için, 

günümüzde de birçok ülkede elektrik üretmek için kurulan ve 

rüzgarla çalışan düzeneğe ne ad verilir ? 

 

A)  Rüzgar gülü 

B)  Yağ değirmeni 

C)  Jeneratör  

D)  Yel değirmeni 


