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Genel Konu Tarama Deneme Sınavı - 14. Sınıf

Hikayedeki çocuk nasıl biriymiş?

Çocuk okula gittikten sonra ne ol-
muş?

Pantolon bütün eşyalara ne demiş?

“Ben üç gündür buradayım. Yata-
ğımın altında sıkışıp kaldım. Kimse 
beni görmüyor.” diyen eşya aşağı-
dakilerden hangisidir?

DAĞINIK ÇOCUK

1, 2, 3. ve 4. soruları yukarıdaki met-
ne göre cevaplayınız.

düzenliA)

Eşyalar konuşmaya başlamış.A)

Şarkı söyleyelim.A)

GömlekA)

dağınıkB)

Eşyalar ağlamaya başlamış.B)

Oyun oynayalım.B)

CeketB)

sinirliC)
başarılıD)

Eşyalar kaybolmuş.C)

Eşyalar uyumuş.D)

Otobüse binip gidelim.C)

PantolonC)

ÇorapD)

Yemek yiyelim.D)

Türkçe

Bir zamanlar çok dağınık bir çocuk var-
mış. Eşyalarını sürekli dağıtır, odasını hiç 
toplamazmış. Bir gün çocuk okula gittikten 
sonra odadaki eşyalar arasında konuş-
maya başlamış. Ceket, ders kitabına “Sen 
neden yerdesin?” diye sormuş. Ders kitabı, 
“Dağınık çocuk beni okula giderken aradı 
ama bulamadı. Bulamayınca fark etmeden 
üzerime basıp gitti.” demiş. Çorap, “Ben üç 
gündür buradayım. Yatağın altında sıkışıp 
kaldım. Kimse beni görmüyor.” diye yakınıp 
durmuş. Gömlek ise “Ben de dolaptaydım 
ama beni dolaptan çıkarttı sonra yere attı. 
Üstelik sürekli üstüme basıyor. Bu yüzden 
her yerim buruştu.” demiş. Pantolon bütün 
eşyalara, “Dağınık çocuk benim cebimde 
bir otobüs bileti unutmuş. Haydi, hep bir-
likte otobüse binip gidelim.” demiş. Bu fikir, 
dağılan eşyaların çok hoşuna gitmiş ve yola 
koyulmuş. Otobüs onları güzel, yemyeşil bir 
kıra götürmüş. Eşyalar burada oynayıp hiç 
umursamadan çamurda kirlenmişler. Daha 
sonra eve dönmüşler. Okuldan gelen dağı-
nık çocuk eşyalarını eskisinden daha kötü, 
yıpranmış ve kirli görünce odasını dağıttığı 
için çok pişman olmuş.

1.

2.

3.

4.
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Genel Konu Tarama Deneme Sınavı - 14. Sınıf Türkçe

Yukarıdaki kelimeleri sözlük sıra-
lamasına göre sıraladığımızda 4. 
sıradaki kelime hangisi olur?

Yukarıdaki kelimeleri zıt anlamlıla-
rı ile eşleştirildiğinde hangi kelime-
ler dışarıda kalır?

LemanA)

Tembel  - DarA)

LeylekB)

Kısa - UzakB)

LevrekC)

Çürük - UzakC)

LokumD)

Dar - KısaD)

5.

6.

Aşağıda satır sonuna sığmayan 
kelimelerden hangisi doğru bölün-
müştür?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
büyük ünlü uyumu kuralına uyma-
yan bir kelime vardır?

Yukarıdaki kutuda eş sesli kelime-
ler toplanmak isteniyor. Buna göre 
aşağıdaki kelimelerden hangisi ku-
tuya atılmaz?

.............hanım-
eli

A)

..............tahta-
kale

B)

..............yür-
ümek

C)

..............Kenan-
ın

D)

7.

8.

9.

Leylek
Lamba
Levrek
Leman
Lokum

• Cimri
• Çalışkan
• Islak
• Tenha
• Sağlam
• Geniş

• Kuru
• Dar
• Kalabalık
• Kısa
• Tembel
• Cömert
• Çürük
• Uzak

Denize girmeyi çok istemişti.A)

YazA)

Sakın ödevlerini unutma.B)

BenB)

Okullar yine mi kapandı.C)

ÇayC)

Kenan amcam yarın geliyor.D)

TelefonD)
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Aşağıdaki altı çizili kelimelerden 
hangisi terim değildir?

“Kesmek” kelimesi aşağıdaki cüm-
lelerin hangisinde gerçek anlamın-
da kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi 
nesnel yargı bildirir?

Matematik dersinde üçgenleri işle-
dik.

A)

Bakışlarıyla etrafı kesti.A)

Derslerimize çok çalışmalıyız.A)

Müzik dersinde notaları öğrendik.B)

Sofradaki ekmekleri kesti.B)

Yağmur yağınca içimi bir hüzün
kaplar.

B)

Melisa, benim çok yakın arkada-
şımdır.

C)

Arkadaşım öğretmenimin sözünü 
kesti.

C)

Yediğim en lezzetli yemekti.C)

Dün izlediğim maçta penaltı kulla-
nıldı.

D)

Onunla arkadaşlığımı kestim.D)

Kırmızı rengi herkes çok sever.D)

10.

11.

12.

Yukarıdaki eşleştirmelerden han-
gileri yanlıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
varlığın özelliğini belirten birden 
fazla kelime vardır?

13.

14.

I - IIA)

Öğrencileri büyük sınıfta toplaya-
lım.

A)

IV - VB)

Kırmızı terliğini çok seviyor.B)

I - IVC)

Ablam doğum günümde bana bir ki-
tap aldı.

C)

II - III - IVD)

Küçük parkta sıcak bir çay içelim.D)

I. evler    topluluk adı
II. sevgi     soyut ad
III. Suat    özel ad
IV. rüya     somut ad
V. kedi     cins ad
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Yukarıdaki cümlelerin hangisinde 
adın yerini tutan bir kelime kulla-
nılmamıştır?

Cümlelerin hangisinde yön adları-
nın yazımıyla ilgili yanlışlık yapıl-
mıştır?

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi
eğitimle ilgilidir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“ki” ekinin yazımı ile ilgili bir yazım 
yanlışı vardır?

Aşağıdaki iş, oluş, hareket bildiren
kelimelerden hangisi olumsuzdur?

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakıl-
lan yerlere aşağıdaki noktalama 
işaretlerinden hangisi getirilemez?

IA)

Ülkemizin batısı bugün yağışlı ola-
cak.

A)

El elden üstündür.A)

Öyle yoruldum ki anlatamam.A)

Yazıyor.A)

( ? )A)

IIIB)

Sinop ülkemizin kuzeyindedir.B)

Ağaç yaş iken eğilir.B)

Mahalledeki arkadaşlarımı çok
özledim.

B)

Korkmadı.B)

( ‘ )B)

IVC)

Güneybatıdan gelen sıcaklar ülke-
mizde etkili olacak.

C)

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.C)

Dolapda ki yemek bozulmuş.C)

İzledi.C)

( : )C)

IID)

Rüzgâr kuzey batıdan esiyor.D)

Az veren candan, çok veren mal-
dan.

D)

Evdeki eşyalar çok eskidi.D)

Yürüyor.D)

( , )D)

15.

16.

17.

18.

19.

20.

I. Bu adam kim?
II. Sizinle Ayşe de gelebilir mi?
III. Kalemimi sen mi aldın?
IV. O kitap çok güzel

I. Ayın 5( )inde Bursa’ya dönecek.
II. Ünlü harfler ikiye ayrılır( ) Kalın ve 
ince ünlüler.
III. Bu akşam 20( )30’da dizi baş-
layacak.
IV. Yaptığım resimde mavi( ) sarı 
renklerini kullandım.

Türkçe
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Genel Konu Tarama Deneme Sınavı - 14. Sınıf Matematik

Yukarıda çözümlenişi verilen sayı 
aşağıdakilerden hangisidir?

“5, 7, 0, 1” rakamlarını bir kez kul-
lanmak şartıyla oluşturabileceği-
niz dört basamaklı en büyük ile en 
küçük sayı arasındaki farkın ra-
kamları çarpımı  kaçtır?

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi gelmeli-
dir?

1 ve 2 numaralı sayılar en yakın 
yüzlüğe yuvarlama, 3 ve 4 numaralı 
sayıları ise en yakın onluğa yuvar-
ladığımızda elden edilen sayıların 
onlar basamağındaki rakamların 
toplamı kaçtır?

348 513A)

500A)

6 - 100 - 6099A)

0A)

843 351B)

450B)

6 - 100 - 6199B)

14B)

384 531C)

400C)

5 - 80 - 5909C)

7C)

384 135D)

360D)

5 - 100 - 6099D)

21D)

1.

3.

4.

2.

 4 binlik + 3 yüz binlik + 1 birlik + 
5 yüzlük + 8 on binlik + 3 onluk

3145
3

4198
2

7654
1

7419
4

1032 sayısından başlayıp ileriye bi-
ner ritmik sayarken 5032 sayısını 
....... sırada söylerim.

3200 sayısından başlayıp ileriye 
......... ritmik sayarken 6. sırada 3700 
sayısını söylerim.

6599 sayısından başlayıp geriye 
doğru yüzer ritmik sayarken 6. sı-
rada ........... sayısını söylerim.
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Yukarıdaki gösterimde “1” yerine 
yazılabilecek en büyük sayı ile “2” 
yerine yazılabilecek en küçük sayı-
ların çarpımı en fazla kaç olabilir?

Verilenlere göre A + B kaçtır?

Yukarıdaki tabloya göre “A, B, C, 
D“ yerine aşağıdakilerden hangisi 
gelemez?

Yukarıdaki örüntüde “?” yerine 
aşağıdakilerden hangisi gelmeli-
dir?

Yukarıdaki toplama işlemi ile ilgili 
aşağıda verilenlerden hangisi yan-
lıştır?

16A)

6000A)

6380A)

77A)

d > aA)

25B)

5376B)

3655B)

70B)

a + b + c + d = 23B)

10C)

5300C)

6235C)

80C)

c - b = 3C)

27D)

6800D)

3806D)

75D)

a + b  < c + dD)

5.

8.

9.

6.

7.

72 .... 95 6875 A

B

2396 1499

..........

..........

-

-7 .... 674<1 2

4 8

215

29

8 11

719

45

12 14

1223

61

16 17

1727

?

4 9 6 7

c 5 d 1
2 a 9 b

+ 108 259

3547 A B

6127 C D
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Mustafa, Ali’den 6 yaş küçük, 
Mert’ten ise 5 yaş büyüktür. Mert 
12 yaşında olduğunda göre üçünün 
yaşları toplamını en yakın onluğa 
yuvarladığımızda hangi sayıyı elde 
ederiz?

33 ile 107 sayıları arasındaki tek 
sayıların toplamı aşağıdakilerden 
hangisi olamaz?

Her biri diğerinden 5 fazla olan 
5 sayının ortanca sayısı 149’dur. 
Buna göre sayıların toplamı kaç-
tır?

40A)

990A)

745A)

55B)

2790B)

645B)

52C)

1581C)

700C)

50D)

1466D)

785D)

10.

11.

12.

Matematik
Bir kırtasiyeci düzinesi 36 TL’ye 
aldığı defterlerin tanesini 7 TL den 
satmaktadır. Buna göre kırtasiyeci  
kalemlerin  bir destesini sattığında  
kaç TL kar elde etmiş olur? 

Yukarıdaki işlemlere göre A + ( B - 
C ) sonucu kaçtır?

Çeyreği 52 olan sayı ile 40’a yu-
varlanan en küçük sayının çarpım-
larının rakamları toplamı kaçtır?

10A)

40A)

15A)

40B)

36B)

17B)

50C)

26C)

20C)

70D)

30D)

25D)

13.

14.

15.

(3 x 56) x 22 = 44 x  ( 3 x A ) 

(4 x 12) x 19 = 12 x  ( 4 x B ) 

 17 x (10 x 5) = ( 1 x C ) x 50 
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Matematik

Havva 2.bölümde 9,  1.bölümde 11 
ve 3. bölümde ise 6 doğrusu oldu-
ğuna göre bu sınavdan kaç puan 
almıştır?

Yukarıdaki verilenlerden hangileri 
yanlıştır?

288A)

I - II - IIIA)

348B)

II - IIIB)

310C)

I - IIC)

330D)

I - IIID)

16. 

17. 

50 soruluk bir sınavda soruların 
zorluk derecelerine göre 1. bölüm-
deki  ilk 17 sorunun her biri 8 puan, 
2. bölümdeki 17 sorunun her biri 12 
puan, 3. bölümdeki 16 sorunun her 
biri ise 19 puandır.

3 basamaklı rakamları farklı en 
büyük çift sayıyı 64 ‘e bölersek 
bölüm 15, kalan ise 27’dir.

3 basamaklı en küçük tek sayıyı 
12’ye bölersek bölüm 8, kalan 4 

845 sayısını 18 sayısına bölersek 
bölüm 47 kalan ise 16 olur.I.

II.

III.

Yukarıdaki rakamları kullanarak 
oluşturulan en küçük sayının çey-
reği kaçtır?

Yukarıdaki bölme işleminde bölünen 
ve bölen en yakın onluğa yuvarlana-
rak tahmini sonuç 21 olarak bulun-
muştur. Buna göre “K” sayısı aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?

6 işçi günde 5 saat çalışarak bir işi  
14 günde bitiriyor. Günde 15 saat 
çalışan bir işçi aynı işi kaç günde 
bitirir?

350A)

35A)

10A)

527B)

45B)

18B)

435C)

55C)

20C)

262D)

34D)

28D)

18.

19.

20.

8 0 1 4

.

.835 K = 21
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Yukarıdaki yer kabuğunun yapısını 
oluşturan unsurların oluşum sırası 
hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Fosillerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi 
ülkemizde çıkan madenler ve kulla-
nım alanlarını yanlış vermiştir? 

Yukarıdaki verilen bilgilerden han-
gileri yanlıştır?

Dünya güneş etrafında dönmesey-
di ne olurdu?

Yukarıda boş bırakılan yerlere sı-
rasıyla hangileri gelmelidir?

III - IV - I - IIA)

Fosiller canlının vücut şeklinin izleri 
kayaçların içerisinde bulunur.

A)

Eda: Kurşun  - Gıda SanayiA)

I - IIA)

Gece - gündüz oluşmazdı.A)

1 ay  - 1 günA)

III - I - IV - IIB)

Fosiller canlıların parçalarının taş-
laşmış hali olarak da bilinir.

B)

Mehmet: Mermer - Ev dekorasyonuB)

I - II - IIIB)

Gündüzler çok uzun olurdu.B)

24 saat - 365 gün 6 saatB)

II - III - I - IVC)

Geçmişte yaşamış bütün canlıların 
fosilleri günümüze kadar gelmiştir.

C)

Nur:  Taş Kömürü - Demir Çelik Sa-
nayi

C)

II - IIIC)

Dünya’mız hareket etmezdi.C)

365 gün 6 saat  - 24 saatC)

IV - I - II - IIID)

Fosiller canlıların kemikler, dişler ve 
kabukları  gibi sert maddelerin ko-
runmasıyla oluşur.

D)

Havva: Bakır - Elektrik ElektronikD)

Yalnız ID)

Mevsimler oluşmazdı.D)

365 gün - 24 saatD)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I. Kaya
II. Toprak
III. Kayaç
IV. Taş

Dünya’mızın 2 türlü hareketi vardır.

Dünya’mızın dönme hareketi saat yö-
nüne doğrudur.
Dünya’nın dolanma hareketi kendi ek-
seni etrafında yaptığı harekettir.

Dünya’mızın Güneş etrafındaki do-
lanma süresi .....................dır.

Dünya’mızın kendi etrafında dönme 
süresi ................ dır.

I.

II.

III.
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Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki-
lerden hangisi maden değildir?

Yukarıda boş bırakılan yerlere sı-
rasıyla aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir?

Su ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

PetrolA)

vitaminlere - madenlerdenA)

Vücumuzda sadece belirli bir bölge-
sinde su vardır.

A)

KromB)

minerallere - denizlerdenB)

Suya sadece doğrudan tüketerek 
ulaşırız.

B)

GümüşC)

toprağa  - ormanlardanC)

Su vücumuzda sadece sindirimde 
görevlidir.

C)

AltınD)

enerjiye - besinlerdenD)

Günlük aktivitelerimizi yaparken su 
kaybederiz.

D)

7.

8.

9.

Besin içeriklerinin gerekli enerji-
yi sağlamak için vücutta kullanım 
sırası hangi seçenekte doğru veril-
miştir?

Kemik ve dişlerimizin sağlıklı ol-
ması için en çok hangi minerale ih-
tiyacı vardır?

Besin vitamin  ve besin değerinin 
korunması için aşağıdakilerden 
hangisini yapmak uygun değildir?

Karbonhidrat  - Yağ - ProteinA)

KükürtA)

Meyvelerin yenilebilir kabuklarını 
soymadan tüketmek

A)

Karbonhidrat - Protein - YağB)

KalsiyumB)

Uzun süre pişirmekB)

Yağ - Protein - KarbonhidratC)

İyotC)

Sebzeleri doğrarken bıçağı az kul-
lanmaya dikkat etmek

C)

Protein - Karbonhidrat - YağD)

FosfatD)

Mümkün olduğu kadar sebze ve 
meyveleri  mevsiminde tüketmek

D)

10.

11.

12.

Mineraller, kayaçlar arasında oluş-
muş  maddelerdir. Ekonomik değeri 
olan minerallere maden denir.

İnsanlar; konuşma, düşünme, dü-
şünme ve diğer yaşamsal faaliyetleri 
gerçekleştirmek için ............ ihtiyaç 
duyarlar. Bunu da çevrelerindeki 

...................  sağlarlar.
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“ Havva koşu yarışmasında birinci 
olmuştur. Koşarken çok fazla ener-
ji harcamıştır. ” Kaybettiği enerji-
yi kazanmak için aşağıdakilerden 
hangisini öncelikli olarak tüketme-
lidir?

Nalan’ın sorunu aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

Hangi cisme uygulanan kuvvet ka-
lıcı şekil değişikliğine neden olur?

LeblebiA)

ZayıflıkA)

YastıkA)

BalıkB)

DiyetisyenB)

YayB)

ElmaC)

ObeziteC)

Cam bardakC)

ÇikolataD)

Gelişim geriliğiD)

SüngerD)

13.

14.

15.

Fen Bilimleri

Nalan boyuna ve yaşına göre kilo-
sunun fazla olduğunu söyledi.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşa-
ğıdaki kelimelerden hangisi getiri-
lemez?

Bir voleybolcu maç esnasında yu-
karıdakilerden hangisini diğerleri-
ne göre daha sık yapar?

çekerA)

IVA)

döndürmeB)

IIB)

hareketliC)

IIIC)

azalırD)

ID)

16.

17.

 » Mıknatısın zıt kutupları birbirini 
.................

 » ................... uygulanan cansız varlık-
lar hareket eder.

 » .................. cisimler durdurmak tehli-
keli olabilir.

 » Vidayı tahtaya yerleştirmek için 
kuvvetin ................ etkisinden yarar-
lanılır.

I. Sallanma
II. İtme
III. Dönme
IV. Çekme
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Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya 
da  hangileri doğrudur?

Yunus kafasını avizeye çarptığın-
da, avizenin hareket şeklinin aşa-
ğıdakilerden hangisi olması bekle-
nir?

Yukarıda bahsedilen tanımlar aşa-
ğıdakilerden hangisine aittir?

Yalnız IIA)

DönmeA)

Hacim - Kütle - KarışımA)

Yalnız IB)

ZıplamaB)

Kütle - Hacim - KarışımB)

I - IIC)

SallanmaC)

Kütle - Hacim - Saf maddeC)

I - IIID)

YuvarlanmaD)

Hacim - Kütle - Saf maddeD)

18.

19.

20.

Fen Bilimleri

Mıknatısın zıt kutupları birbirini çe-
ker.

Bir mıknatıs kırıldığında tüm özellik-
lerini kaybeder.

Mıknatıs sadece demirden yapılan 
maddeleri çeker.

I.

II.

III.

Yunus, uzun boylu bir çocuktu. 
Bu özelliği, onu bazen zor durum-
da bırakıyordu. En nefret ettiği 
şey dalgınlıkla kafasını salondaki 
avizeye çarpmaktı.

1. Maddenin bulunduğu ortamda 
kapladığ yere denir.

2. Ölçülebilen madde miktarına 
denir.

3. Tuzlu su, çay, ayran gibi örnek-
lere denir.
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Yukarıdaki kimlikte numaralarla 
gösterilen bölümlerde yazan bilgi-
lerin hangilerinin başka insanların 
kimliklerinde bulunma ihtimali yok-
tur?

Yukarıdaki verilenlerden hangile-
ri yeteneğimizin olduğu bir alanda 
başarımızın artmasını sağlar?

“Havva hanım kimliklerini kaybet-
miş, hepsini yeniden çıkarmak için 
başvuru yapacaktır.” Hangisi ya da 
hangilerine gitmesime gerek yok-
tur?

Aşağıda verilen özelliklerin hangisi
her insanda mutlaka farklıdır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
duygu belirtilmektedir?

I - IIA)

1 - 2 - 3A)

Yalnız IVA)

Parmak iziA)

Sarı ve kıvırcık saçlı, mavi gözlü bi-
risiyim.

A)

Yalnız IIB)

2 - 3 B)

I - IIB)

KiloB)

Kitap okuduktan sonra çok mutlu 
ve huzurlu oluyorum.

B)

Yalnız IC)

1 - 2C)

I - II - IVC)

Boy UzunluğuC)

Yarın akşam başlıyoruz.C)

III - IVD)

1 - 2 - 3 - 4D)

IIID)

Saç rengiD)

Amcam okula ne zaman gelecek?D)

1. 4.

5.

2.

3.

I III

IV

II

1. Planlı Çalışma
2. Azim
3. İstekli olma
4. Kendine güven

I. Seyahat ettiği otobüs şirketi
II. Çalıştığı Kurum
III. Nüfus Müdürlüğü
IV. Üye olduğu spor kulübü
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Genel Konu Tarama Deneme Sınavı - 14. Sınıf Sosyal Bilgiler

Sözlü tarih çalışmasında aşağıda-
kilerden hangisi en son yapılmalı-
dır?

Yukarıdakilerden hangileri aile 
geçmişimizi araştırmak için kulla-
nabileceğimiz kaynaklardandır?

Görüşme yapacağım büyüğümden
randevu alırım.

A)

I - II - IIIA)

Öğrendiğim bilgileri düzenlerim.B)

I - IIB)

Hazırladığım soruları büyüğüme
sorarım.

C)

II - IIIC)

Soracağım soruları hazırlarım.D)

I - IIID)

6.

7.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla 
aşağıda yer alan kahramanlardan 
hangisi yazılmalıdır?

Yukarıdaki tanımları verilmiş oyun-
ları seçeneklerle eşleştirdiğimizde 
hangisi dışarıda kalır?

Aşağıdakilerden hangisi milli kül-
türümüzü yansıtan, geçmişte oy-
nanan oyunlardan değildir?

Ali Saip Bey - Şahin Bey - Sütçü 
İmam

A)

Çelik çomakA)TepüA)

Şahin Bey - Sütçü İmam - Ali Saip 
Bey

B)

TepüB)KuzurcukB)

Sütçü İmam - Şahin Bey - Ali Saip 
Bey

C)

CiritC)Çelik çomakC)

Sütçü İmam - Şahin Bey - Ali Saip 
Bey

D)

GüreşD)Taso oyunuD)

9.

10.
8.

I. E-devlet üzerinde soyağacı araştır-
ması yaparak.

II. Eski diploma, mektup ve tapu senedi 
gibi belgeleri inceleyerek.

III. Aile büyüklerimizin kullandığı eski 
kıyafet ve eşyalar hakkında bilgi ala-
rak.

I. Maraş’ta Ermenilere karşı 
................. direniş gösterdi.

II. Kilis ve Antep’te ...................... Fran-
sızlarla kahramanca savaştı.

III. Urfa’da .......... düşmana karşı sa-
vaştı.

Oyuncular vücutlarına yağ sürerek 
oynarlar. Oynanılan yer “er meydanı” 
diye adlandırılır. Oyunculara “pehli-
van” denir.
Yere bir çukur kazılır ve bu çukurun 
üzerine 20 - 25 cm uzunluğunda bir 
çubuk konur. Kalın uzun sopa ile çe-
lik adını verdikleri ince kısa sopaya 
vurarak oynanılan oyundur.

At üzerinde iki ayrı takımla oynanır. 
Oyuncular at üzerinde koşturup 
birbirine değnek isabet ettirmeye 
çalışırlar.
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Yukarıdakilerden  hangisi  deprem 
çantasının  içinde  bulunmalıdır?

Aşa ğıda kilerden  hangisi  çevre-
mizdeki beşerî  unsurların  doğal  
unsurlardan daha  fazla  olmasının  
nedenlerinden değildir?

Bu  cüm le de ki  boş lu ğa  han gi si  ge ti-
rilme li dir?

Yukarıdakilerden hangisi Kurtuluş 
Savaşı’nda Batı Cephesi’nde Yu-
nanlara karşı yapılan savaşlardan 
değildir?

Aşağıda verilenlerden hangisi millî
kültürümüzü yansıtan değerlerden
biri değildir?

Yukarıda boş bırakılan yere aşağı-
dakilerden hangisi yazılmalıdır?

II - III - IV - VIA)

Ormanların yerini binaların almasıA)

kuş bakışıA)

2A)

Paskalya kutlamalarıA)

GümrüA)

I - II - III - IV - VB)

Dünya nüfusunun giderek artmasıB)

izlemeB)

4B)

Kına geceleriB)

LozanB)

III - IV - IV - V - VIC)

Sık sık ağaç dikilmesiC)

krokiC)

3C)

Asker uğurlamalarıC)

AnkaraC)

I - III - IV - VD)

İhtiyaçların artmasıD)

yüksek bakışD)

1D)

Sünnet düğünleriD)

MudanyaD)

14.

15.

16 

11.

12.

13.

1. I. ve II. İnönü Savaşları
2. Sakarya Savaşı
3. Kütahya - Eskişehir Savaşları
4. Balkan Savaşı

I. El Feneri
II. Hamburger
III. Cep Telefonu
IV. Su
V. Düdük
VI. Sandviç

Fransızlar Güney Anadolu toprak-
larında tutunamayacağını anladılar. 
20 Ekim 1921’de TBMM hükümeti ile 
.............................. Antlaşması’nı im-
zalayıp işgal altında tuttukları An-
tep’ten çekildiler.

Bir yerin yüksekten bakılarak gö-
rülmesine ........................... denir.
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Genel Konu Tarama Deneme Sınavı - 14. Sınıf Sosyal Bilgiler

Yu ka rıda ki  ifadelerden kaç tanesi 
 han gisi  dep remin  et ki si ni  azaltır?

Yu ka rıda  ken di ni  ta nı tan  bi lim  in-
sa nı  kim dir?

Yukarıdaki krokide yer alan ma-
navın markete göre konumu hangi 
yöndedir?

Aşağıda  verilen  bilgilerden  hangisi 
yanlıştır?

2A)

EdisonA)GüneyA)

Beşerî unsurlar insan etkisiyle ol-
muştur.

A)

1B)

PasteurB)KuzeyB)

Baraj, köprü, tünel beşerî unsurlara 
örnektir.

B)

3C)

Louis BrailleC)GüneybatıC)

Şehirlerde beşerî unsurlar daha
fazladır.

C)

4D)

Albert EinsteinD)GüneydoğuD)

Köylerde beşerî unsurlar bulunmaz.D)

17.

20.
18.

19.• Binaların  çürük olması
• Depremle ilgili bilinçsizlik
• Fay hatlarına bina yapılması
• Sağlam zeminlere ev yapılması

MarketOkul

Manav Hastane

Kemal Paşa 
Caddesi Çok küçük yaşlarda gözlerimi 

kaybettim. Görme özürlüler için 
kabartmalı bir alfabe yaptım.



https://ilkokulda.com
https://www.instagram.com/ilkokuldacom
https://ilkokulda.com
https://twitter.com/ilkokuldacom
https://www.facebook.com/ilkokuldacom
https://www.facebook.com/groups/ilkokul1.class
https://t.me/joinchat/GPEKe_1rBkub8Mo3
https://t.me/joinchat/T-IwHieDsHcC4IY_
https://t.me/joinchat/TSoNdDGpTnU56sry
https://t.me/ilkokuldacom
https://t.me/joinchat/QVGthkmnwA_UXxhA
https://www.facebook.com/groups/ilkokul2.class
https://www.facebook.com/groups/ilkokul3.class
https://www.facebook.com/groups/ilkokul4.class

