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7.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI 

A KİTAPÇIĞI 

Adı -Soyadı     :…………………………… 

Sınıfı-No          :……………………………

• Bu sınav Altıeylül  Ortaokulu öğrencilerinin kavrama 

düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanan “Değerlendirme 

Sınavı”dır. 

• Sınav süresi 135 dakikadır. 

• Bu kitapçıkta 90 soru yer almaktadır. Soru dağılımı 

aşağıdaki şekildedir. 

- Türkçe     : 20 Soru 

- Sosyal Bilgiler      : 10 Soru                                            

- Din Kültürü ve  Ahlak Bilgisi : 10 Soru  

-          İngilizce            : 10 Soru 

- Matematik     : 20 Soru 

- Fen Bilimleri                                    : 20 Soru  
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       TÜRKÇE TESTİ 

 

SİNESTEZİ 

 Beynin sol yarım küresi ile ilgili ve 

hipokampüs bezine bağlı olarak her beyinde 

gerçekleşen bir sürecin bazı insanlarda bilinç 

yüzeyine yansımasından kaynaklanan normal bir 

beyin fonksiyonudur.  

 Demografik olarak genelde solaklarda, çift 

el kullananlarda ve kadınlarda daha sık rastlanır 

ve kalıtımsal olduğu düşünülür. Bu kişilerde hafıza 

fonksiyonları güçlenirken matematiksel ve 

mekânsal algı fonksiyonları zayıflar.  

 Sinestezi sahibi insanlar basitçe gazete 

okurken bile okudukları her kelimede gözlerinin 

önünde bambaşka renkler parlar. Do notası 

çalınınca mavi renkler görebilir. Gökkuşağına 

baktıklarında çeşit çeşit sesler duyabilir. Annesini 

ılık süt, kardeşini bir kedi olarak hatırlayabilirler.  

 

(İlk 3 soru yukarıdaki metne göre 

cevaplandırılacaktır.) 

 

1)  Yukarıdaki metinden hangisi çıkarılamaz? 

A) Sinestezi normal bir beyin fonksiyonudur. 

B) Bu kişilerde mantıksal algı sorunları görülür. 

C) Solaklarda, çift el kullananlarda ve kadınlarda 

daha sık rastlanır. 

D) Kalıtımsal olduğu tahmin edilir. 

 

 

 

2) Metinde hangi anlatım biçimi ağır 

basmaktadır? 

A) Açıklayıcı  B) Öyküleyici 

C) Tartışmacı  D) Betimleyici 

 

 

 

3) Metinde hangi düşünceyi geliştirme yolu 

kullanılmıştır? 

A) Tanık gösterme  

B) Karşılaştırma 

C) Tanımlama   

D) Sayısal verilerden yararlanma 

 

 

 

4) İnsanların birbirinden çok farklı 

deneyimleri bulunmaktadır. Bir yandan dostluk, 

sevgi, saygı, yardımlaşma; bir yandan da bencillik, 

adamsendecilik, bozup yıkmak, kırıp dökmek…  

Bu eğilimler her insanda doğuştan 

bulunur. Hangisinin yaşamımızı şekillendireceği, 

büyüdüğümüz ortamda, geçirdiğimiz yaşantıda 

gizlidir.  

Bir çocuk destek ve dayanışma ortamında 

büyüdüyse olumlu ve yapıcı bir kişilik, tam tersi 

bir ortamda büyüdüyse bencil, yıkıcı bir kişilik 

geliştirir. 

 

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 

A) İnsanların iyilik ve kötülük eğilimleri ile 

dünyaya geldiğine 

B) İyilik ve kötülüğün toplumdan topluma 

değiştiğine 

C) Gizli eğilimlerin aile ortamının etkisiyle ortaya 

çıktığına 

D) İyi bir ortamda yetişen insanın olumlu 

davranışlara sahip olduğuna 

 

 

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bahsedilen 

kişinin güvenilir olmadığı” anlamını taşıyan bir 

deyim kullanılmıştır? 

A) Geziye gidecekleri günü iple çekiyor. 

B) Onun ipiyle kuyuya inilemeyeceğini tahmin 

edemedim. 

C) İpliğimiz pazara çıktı bir kere, ne yapsak boş. 

D) İpin ucunu kaçırmış, kimsenin sözünü 

dinlemiyordu. 
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6) Koz, ceviz manasına gelir. Eskiden 

Kastamonu’nun iki köyü arasında ortak kullanılan 

bir cevizlik vardı. Ceviz toplama mevsimi gelince 

bir gün belirlenir ve cevizleri paylaşırlarmış. Ancak 

her seferinde kavga çıkarmış. Hatta öyle bir 

seviyeye gelmiş ki köylerde kavgaya müsait eli 

sopalı delikanlılar koz paylaşma gününden önce 

günlerce hazırlık yaparlarmış. Bir ana, oğlunun 

büyüdüğünü anlatmak için “Benim oğlum, kozunu 

paylaşacak çağa geldi.”derdi.  

 

“Kozunu paylaşmak” deyiminin günümüzdeki 

anlamı nedir? 

A) Cevizini paylaşmak   

B) Gülünç duruma düşmek 

C) Karşılıklı yardımlaşmak  

D) Güç gösterisinde bulunmak 

 

 

 

 

 

7)  Türkiye bor rezervlerinin % 65’ine sahipken 

dünya üretiminin % 32’sini gerçekleştiriyor. Tüm 

dünyada 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak rezerv 

varken Türkiye’deki rezerv 450 – 500 yıllık ihtiyacı 

karşılayabilecek durumdadır.  

      Burhaniye’den Savaştepe’ye, Susurluk’tan 

Dursunbey’e, Bigadiç’ten Sındırgı’ya, Kütahya 

Emet’e kadar 1.700.000 hektarlık bir bor madeni 

rezerv alanı kamulaştırılmış durumdadır.  

 

Parçada hangi düşünceyi geliştirme yolları 

kullanılmıştır? 

A) Sayısal verilerden yararlanma – karşılaştırma 

B) Tanımlama – örneklendirme 

C) Sayısal verilerden yararlanma – benzetme 

D) Tanık gösterme – benzetme 

 

 

 

 

 

8) Aşağıdakilerden hangisinde yer- yön zarfı 

kullanılmıştır? 

A) Hadi, hemen aşağıya inelim. 

B) Ben çok yoruldum, der ve dışarı çıkar. 

C) İçeride her şey çok farklı. 

D) İleriye gitmelisin. 

 

 

 

 

9) Yazar ustalıkla kullanıyor ayrıntıyı 

hikayelerinde.  Bunun sonucu olarak kimi 

hikayelerinde zaman zaman dönüp birkaç sayfa 

önceki sözcüğe veya konuşmaya bakmak 

gerekiyor. Hikaye okundukça aydınlanıyor.  

  

Yukarıdaki parçaya göre yazarın başarılı yönü 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Sözcük seçiminde titiz olması 

B) Hikayelerini açık bir anlatımla yazması 

C) Hikayelerinde sade bir dil kullanması 

D) Ayrıntıyı başarıyla işlemesi 

 

 

 

 

10) Biçimsel özellikleri bakımından Yaşar Kemal’in 

romanları destan değildir. Ancak destanı 

toplumun doğaya, olağanüstü güçlere, düşmana, 

uğursuz sayılan varlıklara karşı yürüttüğü 

mücadelenin bir anlatımı olarak 

düşündüğümüzde onun bazı romanlarında 

destansı özellikler bulunduğu rahatça 

söyleyebiliriz.  

  

Yukarıdaki parçada Yaşar Kemal’in yapıtları 

hangi nedenle destana benzetilmektedir? 

A) Toplumun kendi dışındaki güçlere karşı 

koymasını anlatması 

B) Doğayla ilgili olayları anlatması 

C) İnsanların birbiri ile çatışmasına yer vermesi 

D) Anlatımın sade olması 
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11)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman 

bildiren bir zarf kullanılmıştır? 

A) Koşarak sınıfa girdi ve sessizce yerine oturdu. 

B) Öğretmen geldi ve hepimiz aşağı indik. 

C) Böylesine büyük bir hatayı nasıl yaparız? 

D) En sevdiğim yarışma programı birazdan 

başlayacak. 

 

 

 

 

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam 

kaymasına örnek vardır? 

A) Gelecek hafta kuzenimle gezmeye gideceğiz. 

B) Her zaman düzenlidir, odasını hep temiz tutar. 

C) Teyzemler yıllar önce memlekete yerleşir. 

D) Ödevini bir saat içinde bitirdi.  

 

 

 

 

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem haber 

kipiyle hem de dilek kipiyle çekimlenmiş fiiller 

kullanılmıştır? 

A) Güne başlarken gülümsemeliyiz, bu bizi mutlu 

eder. 

B) Derslerimize çalışmalı, görevlerimiz bilmeliyiz. 

C) Yatmadan önce mutlaka dişlerimi fırçalar, kitap 

okurum. 

D) Önce size geleyim, sonra gezmeye gidelim. 

 

 

 

 

14) “Söylemek” fiilinin geniş zaman 3. Çoğul kişi 

olumlu soru şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) söylüyorlar mı  B) söylerler mi 

C) söylemezler mi  D) söyleyecekler mi 

 

 

 

 

 

15)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün 

kullanım amacı diğerlerinden farklıdır? 

A) Evde, okulda, kursta hep kitap okuyor. 

B) Öğretmenler, öğrenciler, veliler iletişim içinde 

olmalıdır. 

C) Hayır, seninle gezmeye gelemeyeceğim. 

D) Çarşıdan yiyecek, içecek, kıyafet aldık. 

 

 

 

 

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yoktur? 

A) Kumbaradaki paramla istediğim herşeyi aldım. 

B) 18 ocak 2009’da bu okuldaki görevine başladı. 

C) Sınıfımızda herkez etkinliklere katıldı. 

D) Altıeylül Ortaokulu’nda 7/G sınıfında 

okuyorum. 

 

 

 

17) Ömer Seyfettin, Gönen’de doğdu. Gönen’de 

başladığı öğrenimini İstanbul’da sürdürdü. 

Kabataş Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 

Asıl ünü “Genç Kalemler” dergisi ile oldu. İlk 

sayıda imzasız olarak yayımlanan “Yeni Lisan” 

başlıklı yazısı, Milli Edebiyat akımının başlangıç 

bildirgesi sayılır. Şiir, öykü, makale, fıkra, anı, 

tiyatro türünde eserler yazdı.  

 

Yukarıdaki parçanın türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) otobiyografi B) biyografi 

C) makale  D) anı 
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18) Fiiller, anlamlarına göre üçe ayrılırlar. Bunlar 

iş, oluş ve durum fiilleridir.  

Aşağıdakilerin hangisinde bu fiillerin hepsine 

örnek vardır? 

A) çürümek, uyumak, okumak 

B) susamak, kızarmak, bayatlamak 

C) bitirmek, içmek, çizmek 

D) ekşime, konuşmak, uzamak 

 

 

 

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duyulan 

geçmiş zaman eki sonradan farkına varma 

anlamı katmıştır? 

A) Öğretmen yazılıları okumuş. 

B) Babam bana hediye almış. 

C) Televizyonun karşısında uyuyakalmışım. 

D) Çarşıya yeni dükkanlar açılmış. 

 

 

 

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcükte haber kipi kullanılmıştır? 

A) O, çok başarılı bir yazar. 

B) Elindeki suyu hemen bitir. 

C) Derslerine düzenli çalışmalısın. 

D) Bu konuyu verilen sürede yetiştiremezsin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. 

DİĞER TESTE GEÇİNİZ. 
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       SOSYAL BİLGİLER TESTİ 

 

1) İletişimi olumlu ve olumsuz etkileyen bazı 

davranışlar şunlardır. 

 Empati kurmak 

 Dinlemek 

 Emir vermek 

 Öğüt vermek 

Yukarıda verilen davranışlardan hangilerinin 

kişiler arasındaki iletişimi olumsuz etkilediği 

söylenemez ?  

A) Emir vermek- Öğüt vermek                   

B) Empati kurmak- Emir vermek 

C) Dinlemek-Öğüt vermek         

D) Empati kurmak- Dinlemek 

 

 

 

2) Kitle iletişim araçları hayatımızı 

kolaylaştırdığı gibi hep faydalı olmayabilir. Kitle 

iletişim araçlarının zararları da vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu zararlardan biri 

değildir? 

 

A) İnsanlar günün büyük bir bölümünü 

televizyon ve bilgisayar karşısında 

harcamaktadır. 

B) Kitle iletişim araçları bazen yalan, 

yanlış haber yaymaktadır. 

C) İnsanların farklı görüş ve düşünceleri 

tanımalarını sağlamaktadır. 

D) Sosyal ilişkiler zayıflamaktadır. 

 

 

 

 

3) Osmanlı Devleti Balkanlarda uyguladığı 

iskan politikasıyla aynı zamanda otoriteyi de güçlü 

tutmaya çalışmıştır. 

Buna göre ; 

I-Göçebe Türkmenleri yerleşik hayata 

geçirmişlerdir. 

II-Anlaşmazlık yaşayan aileler iskana tabi 

tutulmuşlardır. 

III- İskan bölgesinin izinsiz terk edilmesi 

yasaklanmıştır. 

Yukarıdaki uygulamalardan hangileri merkezi 

otoriteyi güçlendirmeye yöneliktir?  

A) Yalnız I        B) I-II-III      

C) I ve II              D) II ve III 

 

 

 

4) **1363 yılında yapılan Sazlıdere Savaşı ile    

Edirne fethedilerek başkent yapıldı. 

**Germiyanoğullarından çeyiz olarak 

Kütahya ve Tavşanlı dolayları alındı. 

Yukarıda verilen bu gelişmelerin Kuruluş Dönemi 

padişahlarından hangisinin döneminde 

gerçekleştiği söylenebilir?  

A) Orhan Gazi                       B) I.Murat      
C)  I.Bayezit(Yıldırım)       D) I.Mehmet    
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5) Aşağıdakilerden hangisinin Devşirme 

Sistemi ile ilgili olduğu söylenemez? 

 

A) Yetenekli olanlar medreselerde eğitime 

alınırdı. 

B) Genelde Hristiyan çocuklardan seçilerek 

alınırdı. 

C) Alınan bu çocuklar önce Türk asıllı ailelerin 

yanına yerleştirilirdi. 

D) Askeri eğitimden geçenler Kapıkulu 

Ocağına asker olarak kaydedilirdi. 

 

 

6) 

 Fethedilen toprakları tapu defterlerine 

kaydetmek, 

 Padişahın fermanlarına padişah 

tuğrasını(imzasını) çekmek, 

 Devlet yazışmalarını düzenlemek, 

 

Yukarıda görevleri belirtilen Divan-ı Hümayun 

üyesi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Sadrazam         B) Vezir         

C) Nişancı       D) Defterdar 

 

 

7)  Savaşlarda keşif amaçlı olarak ordunun en 

önünde giden, düşman toprakları ve askeri 

durumları hakkında bilgi toplayan ve Eyalet 

Askerleri içinde yer alan askeri birlik 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Akıncılar            B) Tımarlı Sipahiler         

C) Yeniçeriler                   D) Kapıkulu Süvarileri 

 

 

 

8) Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin 

siyasi sonuçlarından birisi değildir? 

 

A) İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu. 

B) Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki 

saygınlığı arttı. 

C) Bizans imparatorluğu yıkıldı. 

D) Avrupa’ya kaçan bilim insanları Rönesansın  

başlamasına neden oldu. 

 

 

 

9)  I. Hristiyanlığı yayma isteği 

     II. Pusula ile yön bulmanın kolaylaşması 

     III. Yeni ticaret yolları bulma isteği 

     IV. Coğrafya bilgisinin artması 

 

Yukarıda Coğrafi Keşiflerin sebeplerinden hangisi 

ekonomik bir sebep olarak gösterilebilir? 

 

A)I             B) II             C)  III            D) IV 

 

 

10)    Rönesans hareketleri sonucunda skolastik 

düşünce ortadan kalkarak, yerini deney ve 

gözleme dayanan pozitif düşünce almıştır. 

Yukarıda verilen bilgiye göre, aşağıdakilerden 

hangisi bu durumun bir sonucu olarak ortaya 

çıkmıştır? 

 

 A) Derebeylik rejimi zayıfladı 

 B) Ticaret yolları yön değiştirdi 

 C) Hristiyanlık daha geniş alanlara yayıldı 

 D) Avrupa’da bilimsel çalışmalar hızlandı 

 

 

SOSYAL BİLGİLER TESTİ BİTTİ. 

DİĞER TESTE GEÇİNİZ. 
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      DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ 

 

1) “Yüce Allah’ın yarattığı, duyu ya da akıl yoluyla 

kavranabilen varlıkların 

tamamına…………………….denir.” 

 Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere gelmesi 

gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ahiret                B) Gayb                   
C) Âlem                  D) Mahşer 
 
 
 
2) “Sen yeryüzünü de ölü ve kupkuru görürsün. 

Fakat biz onun üzerine yağmuru indirdiğimiz 

zaman, o harekete gelir, kabarır, her çeşitten iç 

açıcı bitkiler verir. Çünkü Allah (cc) hakkın ta 

kendisidir.” (Hac Suresi, 5-7.ayetler) 

Yukarıdaki ayette ahiret hayatının hangi 

aşamasına işaret edilmiştir? 

A) Haşr                B) Ba’s               
C) Mahşer               D) Mizan 
 
 
 
3) “Ben Allah’ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve 

beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım O 

beni mübarek kıldı; yaşadığım sürece bana 

namazı ve zekâtı emretti. Beni anneme saygılı 

kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum 

gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden 

kaldırılacağım gün esenlik banadır.” (Meryem 

Suresi, 30-33.ayetler)  

Ayetlerde geçen bu sözlerin sahibi olan 

peygamber aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hz. İsa (as) 
B) Hz. İdris (as) 
C) Hz. İsmail (as) 
D) Hz. İbrahim (as) 
 

4) Varlıkların şerrinden Allah’a (cc) sığınmayı ifade 

ettikleri için, bu iki sureye “kendileriyle Allah’ın 

(cc) korumasına sığınılan” manasında 

“Muavvizeteyn” denmiştir. Hz.Peygamber (sav), 

arkadaşlarından Ukbe b. Âmir’e (ra) şöyle 

demiştir:”Muavvizeteyni oku! Şüphesiz ki sen 

onların benzerini okumamışsındır.” 

Peygamber Efendimizin (sav) okunmasını tavsiye 

ettiği benzeri olmayan bu iki sure 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İhlas-Kevser       B) Felak-Nas         
C) Felak-Nasr            D) Asr-Nasr 
 
 
 
5)  

 Allah’a (cc) ibadet etmek için yapılan 

yeryüzündeki ilk mabettir. 

 İnsanların tavaf yaptığı, namaz kıldığı 

“Mescid-i Haram” denilen büyük alanın 

ortasındadır. 

 Tüm Müslümanlar namaz kılarken yönünü 

oraya çevirir ve Yüce Allah’a (cc) dua eder. 

 Güneydoğu köşesinde tavafın başlangıç 

noktası olan “Siyah Taş” anlamına gelen 

“Hacerü’l Esved” bulunur. 

 Yukarıdaki ifadelerde bahsi geçen kutsal 

mekanın adı nedir? 

A) Mescid-i Aksa 
B) Mescid-i Kuba  
C) Mescid-i Nebi 
D) Beytullah  
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6) “Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten 

sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap 

ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın 

gereğine göre davran.” 

Peygamber Efendimizin (sav) bu sözüyle, bizi 

davet ettiği güzel davranış aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Dürüstlük                    B) Özdenetim 
C) Dostluk                        D) Adalet 
 

 

 
7)  “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, 

hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah 

içindir.” (En’am Suresi 162.ayet) 

Yukarıdaki ayette geçen “…Allah içindir.” 
ifadesindeki amaç aşağıdaki güzel ahlaki tutum 
ve davranışlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? 
 
A) Doğruluk   B) Adalet 
C) Samimiyet   D) Cesaret 
 
 

 

 

8) Fatma piknik yaptıkları alanda gördüğü 

ağaçlarda büyümüş güzel elmalara elini uzatıp 

tam alacakken  “Kitabını (amel defterini) oku! 

Bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeter.” 

ayetini hatırladı ve elini uzatmaktan vazgeçti. 

Ayette bahsi geçen amel defterini kaydetmekle 

sorumlu olan melekler aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

 

A) Hafaza Melekleri                       B) Münker-Nekir 
C) Kiramen  Katibin                        D) Mikail-İsrafil  
 

 

 

 

 

9) “Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği 

için yapmış olur, kim de kötülük işlerse kendi 

aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla 

haksızlık etmez.” (Fussilet Suresi, 46. Ayet)  

 

Ayette geçen Allah’ın “kullarına asla haksızlık 

etmemesi” anlamına gelen güzel ismi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Rahim  B) Rab 
C) Rahman  D) Adl  
 

 

 

10)  

 Hayatı boyunca Hz. Peygamberi yalnız 

bırakmadı. 

 Peygamber Efendimizi hem malı hem canıyla 

desteklemiştir. 

 Hz. Peygamberin hicret arkadaşıdır. 

 Peygamberimiz insanlara ondan bahsederken 

“kardeşim ve arkadaşım” ifadelerini kullanmış, 

İsra ve Miraç olayından sonra ona “sıddık” 

demiştir. 

 

Yukarıda anlatılan kişi  aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Hz.Ali (ra) 

B) Hz. Ebubekir (ra) 

C) Hz. Ömer (ra) 

D) Hz. Osman (ra) 

 

 

 

 

  

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  TESTİ BİTTİ. 

DİĞER TESTE GEÇİNİZ. 
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İNGİLİZCE TESTİ 

 

1) Choose the  best option that completes the 

gap. 

           A:  ………………….. do you go fishing? 

           B: At the weekend. 

 

 A) When   B) How often  
 C) How   D) Where 
 
 
 
 
 
2)            
Susan : We want to go to the cinema with Kate 
after training ,mum. 
Mum : Who’s Kate darling? I don’t remember 
her.What does she look like?  
Susan : She is tall and medium weight with curly 
blonde hair.Do you remember? 
Mum : Oh! OK. That cute girl ! 
Susan : Yes of course.She is very cute. 
Mum : OK.But I want to know something more 
about her. 
What is she like? 
Susan : Why do you ask mummy ? She is very 
thougtful and  
sincere.Her friends and her family like her very 
much. 

Read the dialogue and find the sentence that 

Susan describes Kate’s personal qualities. 

A) She is medium weight. 
B) She has curly blonde hair. 
C) She is sincere and thougtful. 
D) Everybody likes her.   
 

 

3)  Which of the following is the ANSWER of the 

question? 

 

A: What is your brother like? 

B: ……………………………………… 

 

A) He likes watching TV .                     
B) He is tall with blue eyes. 
C) She is medium height and slim.  
D) He is kind and helpful.                       
 

 

 

4)  

 

 

 

 

Fernando : What do you know about about 

Nadal? 

Maria :  He is a brilliant tennis player.He won  80 

cups. 

Fernando : How often does he train? 

Maria : He trains 5 hours a day. 

Fernando : Hımm.How many tournaments did he 

join? 

Maria : He attended tennis tournaments 18 

times. 

Fernando : Oh My God! That’s a great success 

Maria : Of course,he is very eager sportsman. 

 

Find the sentence in the dialogue that shows 

Maria talks  about the frequency of an action. 

 

A) He joined tournaments 18 times. 
B) He is a good tennis player. 
C) Nadal is very ambitious. 
D) He trains 5 hours a day 
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5) Choose the  best option that completes the 

gap. 

Aslı: What do you know about Einstein? 

Selen:He was a physicist. He …………………….. on 

the general  theory  of  relativity. 

 
A) worked               B) made 
C) died                     D) invented 
 

 

 

 

6)  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Read the text.Which question does not have an 

answer ? 

 

A) What is the species of flamingos? 
B) What is the diet of flamingos? 
C) How long they live? 
D) Why are the flamingos in danger? 

 

7) Choose the  best option that completes the 

gap. 

He has ……… blonde hair and ……. face.  

 

A) brown /  long                      B) curly / hazel  
C) fat/ tall                                 D) straight/ round                     

 

 

 

 

 

8) Which option is WRONG according to the 

table? 

Beşiktaş  &  Galatasaray       3-1   

Chelsea  &  Real Madrid       4-1 

Arsenal & Liverpool              3-3 

Barcelona & Fenerbahçe     0-5 

 

A) Beşiktaş won the match against Galatasaray. 
B) Barcelona beat Fenerbahçe. 
C) The score of Arsenal and Liverpool match is 
draw. 
D) Real Madrid lost the match. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flamingos are  pink birds.They have long 

legs , pink feather and a beak.They  live  

near lakes and rivers in Africa.They aren’t 

herbivores because they eat small fish and 

other creatures in the water.The habitat of 

flamingos is freshwater and saltwater 

lakes.They have also enemies.Eagles and 

hawks hunt them.The adult flamingos are 

not in danger ,but they must stay near their 

babies.The biggest danger for flamingos is 

loss of habitat because of pollution. 
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9) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read the biography of Barış MANÇO and find the 

option which topic isn’t mentioned in the text. 

 

A) His profession 
B) His marriage 
C) His educational life 
D) Cause of his death 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) According to the text which sentence 

CANNOT be completed? 

 

Barış MANÇO ………………………. 

 

A) died in winter of 1999 suddenly. 
B) was an ambitious , intelligent  and successful 
student. 
C) was called Barış,because he was born when 
the war began. 
D) went to abroad to study.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barış Manço was born on 2nd January 1943 in 

Istanbul.He was a Turkish singer, composer, and 

television producer.His older brother’s name was 

Savaş.Because he was born during World War II, but 

his parents called him Barış to celebrate the end of 

the war.He studied at Galatasaray High School.In 

1963 he won a scholarship to the Belgian Royal 

Academy, and went to Belgium to study graphics 

and art.He composed and sang a lot of songs during 

his career. Manço died on 31st January 1999 of a 

sudden heart attack. 

 

İNGİLİZCE TESTİ BİTTİ. 

DİĞER TESTE GEÇİNİZ. 
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MATEMATİK  TESTİ 

1)  

 

 

 

 

İki saatten birincisi saat 7’yi gösterirken 16 saat 

geri, ikincisi ise saat 3ü gösterirken 22 saat ileri 

alınıyor. Son durumda birinci saatin gösterdiği 

sayı ve ikinci saatin gösterdiği sayının toplama 

işlemlerine göre terslerinin farkı kaçtır? 

A) 2  B) -2   C) 4  D) -4 

 

 

 

 

2)   

         Bir araç 10 

kilometrede 0,5 litre 

yakıt tüketmektedir. 

Aracın    yakıt deposu 60 litreliktir ve başlangıçta 

tam doludur. 600km yol yaptıktan sonra depoya 

20 litre yakıt ekleniyor ve ardından 300 km daha 

yol gidiliyor. Son durumda aracın yakıt 

deposunun kaçta kaçı doludur? 

 

A)  
 

 
   B) 

  

  
   

C) 
 

  
   D)  

 

  
 

 

3) 

 I. Adım      II. Adım                  III.   Adım

  

 

Yukarıda bir kenarı 1br olan kareler kullanılarak 

oluşturulan şekil örüntüsünün 21. adımındaki 

kare sayısı ile şeklin çevresi hangi şıkta doğru 

olarak verilmiştir? 

     Kare Sayısı           Şeklin Çevresi 

A)  21          84 
B)   41         164 
C) 41          84 
D)  84          41 
 

 

 

 

 

4)  

  

 

 

 

ABC eşkenar üçgen ve KLMN karedir.  

│AB│= 2x + 4  ve │NM│= x – 2 birimdir. 

Buna göre Ç(ABC) – Ç(KLMN)=? 

A) 2x + 4                          B) 2x – 12          
C) 10x – 20                      D) 2x + 20 
 

 

 

A 

B C 

 K L 

M N 
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5)       – 18 – 2 . (-5) – 1= ? 

 İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 99   B) 9              C) -99      D) -9 

 

 

 

6) 

    

Bilgisayarda oynanan matematik oyununda sayı 

doğrusu üzerinde bulunan çöp adam sağ tuşa 

basılınca 6 birim sağa, sol tuşa basılınca 3 adım 

sola doğru hareket ediyor. Bu oyunda 3 defa sağ, 

2 defa sol tuşa basılınca çöp adam son olarak -2 

noktasında duruyor. Buna göre çöp adam en 

başta hangi noktada bulunmaktadır? 

A) -14              B) -6                C) 10                 D) 18 

 

 

 

7) 

 

Ali evden okula gitmek için çıkıyor. Ali , (2x+1)m 
olan adımlarıyla 7 adım attıktan sonra geriye 
(21x+8)m daha yolu kalıyor. Ali’nin evi ile okulu 
arası kaç m’dir? 

A) 14x + 7           B) 23x + 9          
C) 35x + 15           D) 35x + 9 
 

 

8) 

 

Yukarıdaki kutu, üzerinde tam sayı yazan 

toplarla doludur. Kutunun kapağı açılınca 

içindeki toplar küçükten büyüğe doğru hareket 

ederek kutudan çıkmaktadır. Buna göre kutudan 

çıkan 3. ,  5. ve 10. topun üzerinde yazan tam 

sayıların toplamı kaçtır? 

A)  -15            B) -2           C) 0              D) 18 

 

9) 

 

K,L ve M kapları eşit miktarda su alabilen 

kaplardır. 

 K kabındaki suyun 
 

 
  ‘si boşaltılıyor. 

 L kabındaki suyun 
 

 
 ‘ü kadar su 

boşaltılıyor. 

 M kabından suyun yarısı boşaltılıyor. 

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden 

hangisi kaplarda geriye kalan su miktarlarının 

küçükten büyüğe sıralanmış halidir? 

A) M < K < L                      B) L < M < K                          
C) M < L < K                      D) K < M < L 
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10) 

 

 
 
 
 
 
 
Yukarıda verilen sayı örüntülerine göre; 
Birinci örüntünün 20.terimi A’ dır. İkinci 
örüntünün 12.terimi B’ dir. 
 
Buna göre               ifadesinin değeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) 242           B) 245                C) 249             D) 253 
 
 
 
 
11) Celil ile Barış eşit uzunlukta iki ipi 

oynayacakları oyun için hazırlamak 

istemektedirler. Celil ipi 2 ye bölerek 1 parçasını 

kullanmıştır. Barış ise ipin ucundan 10 cm yi 

kesip sonra ikiye bölmüştür. Celil’in ipinin 

Barış’ın ipinden kaç cm uzun olduğunu bulunuz? 

A) 10      B) 8                C) 5  D) 2 

 

 

12)  Bir sütçünün kovası 2 
 

 
  litre süt almaktadır. 

Bu sütçü ilk mahalleye 2 kova, 2. mahalleye 2 
 

 
 

kova, 3. Mahalleye ise  
 

 
 kova süt satmıştır. 

Sütçünün bu üç mahalleye sattığı toplam süt kaç 

litredir? 

A) 
  

 
               B)12  

 

 
   C) 

  

 
        D) 13 

 

 
 

 

 

13)  Bartu’nun hazırladığı bilgisayar programına 

göre işlem adımları aşağıdaki gibidir. 

1. adım : Sayının çarpma işlemine göre tersini al 

2. adım: 1. adımda bulduğun sayıya  
 

 
 ekle  

3. adım: 2. adımda bulduğun sayı 
 

 
 den küçükse 

1. adıma dön, 
 

 
  den büyükse 4. adıma geç 

4. adım: sayıyı yaz 

Bartu bu programa ilk adımda 5 sayısını girerse 

4. adım sonucu ekranda hangi sayı yazacaktır? 

A) 
 

 
    B) 

 

 
        C)  

  

  
     D)  

   

   
 

 

 

14)  Rabia öğretmen deneme sınavı için 40 soru 

hazırlamıştır. Eğer her soru için 2 dakika fazla 

zaman ayırsaydı bu sürede 5 soru eksik 

hazırlayacaktı. Buna göre Rabia öğretmenin bir 

soru hazırlamak için harcadığı süre 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 10  B) 14  C) 18  D) 20 

 

 

15)   
  

 

  
 

  
 
 

   

 

A)  3  
 

 
         B) 3 

 

 
     C) 3 

 

 
           D) 4  

 

 
 

 
 
 

… 11 15 19 7 

… 18 16 14 20 
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16) Mustafa, Recai  ve Zeynep okulda düzenlenen 

kitap okuma yarışmasına katılıyor. 

 Mustafa , Recai’den 13 - 2x sayfa daha az 

okumuştur 

 Zeynep , Recai’nin 2 katından 14 sayfa 

daha az okumuştur 

 Recai  9x + 7 sayfa kitap okumuştur 

Yukarıdaki bilgilere göre Mustafa, Recai ve 

Zeynep’in okuduğu toplam kitap sayfa sayısını 

belirten cebirsel ifade aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)  7x + 20   B)   14x + 6 
C)  38x + 1  D)  38x + 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
17) Görkem 90 metre uzunluğundaki bir çubuk 

demiri  
 

 
 metre uzunluğundaki parçalara 

ayıracaktır. Bu demiri keserken her bir kesme 
işlemi için Görkem  1,5 dakikasını 
harcamaktadır. Görkem bu demirlerin tamamını 
kestiğine göre kesim işlemi kaç dakika 
sürmüştür? 
 
A)   36        B)   52,5          C)   60            D) 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18)  Efe ,  -21, -9 , 10 ve 19 sayıları arasından üç 

tam sayı seçiyor ve seçtiği bu üç tam sayıyı 

topluyor. 

 

 Efe´nin elde ettiği toplam 8 olduğuna göre , 

Efe´nin seçmediği tam sayı kaçtır? 

A) 19             B) 10            C) -9          D) -21 

 
 
 
 
 
 
 
19) Çarşıda alışverişe çıkan Hakan 6 Eylül 

Ortaokulu bahçe duvarında yazan sabit artışlı ilk 

üç adımı verilen örüntünün genel terimini 

bulacaktır. 

Örüntünün ikinci adımı tam olarak 

okunamamaktadır. 

Duvarda yazan örüntü aşağıdaki gibidir. 

 

47        ?         29 

 

Yukarıdaki örüntünün genel terimi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 18n + 47  B) 47 - 18n 
C) 38 - 9n  D) 56 - 9n 
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20) 

 
 
Zemin altında 25 kat,zemin üstünde 28 katı 
bulunan bir binanın kat numaraları toplamı 
kaçtır? 
 
A) 28     B) 55               C) 106          D) 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

MATEMATİK TESTİ BİTTİ. 

DİĞER TESTE GEÇİNİZ. 
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       FEN BİLİMLERİ TESTİ 

 

 1) Tabu oyununun kuralı: Başta yazan kelimeyi, 

altındaki yasaklı kelimeleri söylemeden 

anlatmaktır.  

Aşağıdaki tabu kartının başlık kısmı yırtılmıştır. 

Bu kartı çeken öğrenci neyi anlatmaya 

çalışmaktadır?  

 

A)  Takımyıldızı  B)   Kutup Yıldızı  
C)  Kuyruklu Yıldız  D)   Galaksi 

 

 

2) Aşağıdaki tabloda verilen cümlelerin doğru 
olanların yanına “D” yanlış olanların yanına “Y” 
yazıldığında hangi şıktaki sıralama doğru olur? 
 
 

 BİLGİ D/Y 

I Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır.  

II Halley bir takımyıldızıdır.  

III Büyükayı ve Küçükayı birer 
kuyruklu yıldız örneğidir. 

 

IV Yıldızlar uzaydaki “Bulutsu” adı 
verilen gaz ve toz yığınlarının bir 
araya gelip sıkışmalarıyla oluşur. 

 

 
 
A)   D-D-Y-Y                      B)  D-Y-Y-D 
C)   D-Y-D-Y                      D)  Y-D-Y-D 
 

 

3) 

 

 

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin söylediği 

dünya çevresinde bir yörüngeye yerleştirilerek 

bilgi toplamaya yardımcı olan ortam veya 

araçlara örnektir? 

A)  Yalnız Teoman          B)  Yalnız Asya 
C)  Teoman ve Asya       D)  Asya ve Elif     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejderha 

 Küçükayı 

 Büyükayı 

 Kuzey Tacı 

 Avcı (Orion) 

Teoman 

Hubble Teleskobu 

Kandilli Rasathanesi 

NASA 
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4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altıeylül Ortaokulu’nun Gazetesinde yayımlanan 

habere göre InSight uzay aracı görev olarak 

aşağıdaki uzay araçlarından hangisine 

benzetilebilir? 

A)  Uzay istasyonu  B)  Uzay roketi 
C)  Uzay sondası  D)  Yapay uydu 

 

 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda verilen gazete haberindeki ailenin bu 
karışıklığı fark etmesi,  aşağıdakilerden 
hangisiyle açıklanabilir? 
 
A)  Fenotipte genotipin etkili olması 
B)  Çevrenin fenotipi etkilemesi 
C)  Genotipte fenotipin etkili olması 
D)  İnsanlarda kromozom sayısının farklı olması 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSİGHT: NASA'NIN MARS'A İNDİRDİĞİ 

UZAY ARACI HAKKINDA BİLİNENLER 

NASA'nın keşif aracı InSight'ın Kızıl 

Gezegen'e( Mars) iniş yaptığı açıklandı. 

 

InSight; 

 Sondaj yoluyla Mars'ın yeraltı yapısını 
inceleyecek. 

 Mars'taki sismik aktivite, yeraltı ısısı ve 
gezegenin çekirdeği konusunda veriler 
toplayacak. 

 Çekirdeğin yapısı ve büyüklüğü konusunda da 
bilim insanlarının ilk kez fikir sahibi olmasını 
sağlayacak. 

 Mars'ın katmanlarının incelenmesi, sadece 
Mars konusunda değil, diğer gezegenlerin 
oluşumu konusunda da önemli bulguların elde 
edilmesini sağlayacak. 

 

ALTIEYLÜL ORTAOKULU 

GAZETE 

KARIŞAN BEBEK 

Yeni bebeği olan bir aile “ Bebeğimiz bize 

benzemiyor” diye şüphelenip DNA testi 

yaptırıyor. Sonuç alındığında bebeğin DNA 

sının anne ve babayla uyuşmadığı anlaşılıyor. 

Bunun üzerine aile bebeğin doğduğu 

hastaneye başvuruyor. Hastane yetkilileri bu 

bebekle  aynı zamanda doğan  diğer 

bebeklere  de DNA testi  yapılarak aileye 

bebeğinin bulunacağını söylüyor. 
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6)  

 

Hücre ve bölünmeler ünitesinde Giray soru çarkı 

hazırlamıştır. Çarkı çevirince üçgen hangi organel 

üzerinde durursa onun görevini açıklayacaktır.  

Arkadaşları sırayla çarkı çevirip aşağıdaki cevapları 

vermiştir: 

Mine: Bitki hücrelerinde bulunur. Fotosentez  

yaparak besin ve oksijen üretir. 

İlker: Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur. 

Hücrenin enerji ihtiyacını karşılar. 

Tuğçe: Hayvan hücresinde bulunur.Hücre 

bölünmesinde görevlidir. 

Giray: Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur.  

Protein sentezinde görevlidir. 

Giray ve arkadaşlarına gelen organeller 

aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A)              B)  

 

 

 

C)             D) 

 

 

7) İki farklı hücre organeli arasındaki etkileşim 
şekilde gösterilmiştir. 
 

 

Şemada belirtilen etkileşimle ilgili olarak ; 
 
I.   Hayvan hücrelerinde meydana gelir. 
II.  Havadaki gaz oranlarının dengelenmesinde rol   
      oynar. 
III. X organeli bitkilerde, Y organeli ise hem   
      bitki hem de hayvanlarda bulunur. 
 
Şeklindeki ifadelerden hangileri doğrudur? 
 
A)  Yalnız I.                      B)   II.  ve   III. 
C)  I. ve   III.                     D)   I.  II.  ve  III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitokondri       Kloroplast    

 

Ribozom            Sentrozom                

   

MineMitokondri 

İlkerKloroplast 

TuğçeSentrozom 

GirayRibozom 

MineKloroplast 

İlkerMitokondri 

TuğçeSentrozom 

GirayRibozom 

MineRibozom 

İlkerKloroplast 

TuğçeSentrozom 

GirayMitokondri 

MineKloroplast 

İlker Sentrozom  

TuğçeMitokondri 

GirayRibozom 
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8) 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki kavramlar basitten karmaşığa 

sıralandığında oluşan harf sıralaması nasıl olur? 

 

A) 

 

 B)  

 

 C)  

 

 

 D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Mayoz ve mitozun özellikleri yazılı kartlar 

sepetlere atılacaktır. 

 Beyaz sepete mitoz bölünmeye ait 

özellikler atılacak. 

 Kırmızı sepete mayoz bölünmeye ait 

özellikler atılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

Atılan kartlarda bir hata yapıldığına göre, bu 

hata hangi sepette ve kaç numaralı karttır? 

A) Beyaz sepette 1 numaralı kart 

B) Kırmızı sepette 1 numaralı kart 

C) Beyaz sepette 3 numaralı kart. 

D) Kırmızı sepette 3 numaralı kart 

 

 

 

 

 

 

 

A Organizma Kemik 

Destek Sistemi 

Kemik Hücresi 

Hücresi  

Kemik doku 

A B C D E 

D B C E A 

A E C D B 

E C B D A 

Beyaz Sepet 

Kırmızı Sepet 

1. Kromozom sayısı 

sabit kalır. 

2. 2 yavru hücre 

oluşur. 

3. Eşeysiz üreyen  

tek hücreli 

canlılarda 

çoğalmayı sağlar. 

1. Kromozom sayısı 

yarıya iner. 

2. 4 yavru hücre 

oluşur. 

3. Eşeyli üreyen 

canlılarda 

büyüme, gelişme, 

onarımı sağlar. 

B 

C 

D E 
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10) Kinetik enerji grafiği şekildeki gibi olan 

cismin hareket düzeneği aşağıdakilerden hangisi 

gibi olabilir? (Ortam sürtünmesiz) 

 

 

 

 

11) 

 

3h yüksekliğinden serbest bırakılan m kütleli 
cismin K, L ve M noktalarından geçerken sahip 

olduğu kinetik enerjiler EK,  EL  ve EM  
arasındaki ilişki nedir? 
 

A)   EK = EL  = EM                    B)  EK > EM  > EL 

C)   EM > EK  > EL                    D)  EK = EM  > EL   
 

 

 

 

12) 

 

      V 

 Paraşütle atlayan bir paraşütçü için; paraşüte 

uygulanan hava sürtünmesi önemsenmediğinde, 

Çekim Potansiyel Enerjisi, Kinetik Enerji, 

Mekanik Enerji hakkında verilen grafiklerden 

hangisi yanlış olur?  

 

(ÇPE: Çekim Potansiyel Enerjisi, 

 KE: Kinetik Enerji, ME: Mekanik Enerji, t: zaman) 

 

A)    ÇPE  B) ÇPE 

 

 

     t      t 

 

 

C)    ME  D)  KE 

 

 

       t       t 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinetik Enerji 

Zaman 

A) 

D) C) 

B) 
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13) Yerden belirtilen yüksekliklerde duran m1 ve 
m2  kütleli cisimlerin potansiyel enerjileri eşittir. 
 

 
 

Buna göre   
  

  
  oranı kaçtır? 

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

 

 

14) Kütlesi 3 kg olan cisim sürtünmelerin ihmal 

edildiği düşey zeminde F kuvvetinin etkisi altında 

aşağıya doğru 3 m kayıyor. ( 1kg=10 N) 

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A)  F kuvvetinin yaptığı iş 40 J dür. 
B)  Cisim üzerinde yapılan toplam iş sıfırdır. 
C)  Yerçekimi kuvvetinin yaptığı iş 90 J dür. 
D)  F kuvvetinin yaptığı iş yerçekimi kuvvetinin   
      yaptığı işe eşittir.  

 

 

15) 

 

      

      

      

      

      

      

Z Gezegeni’nin kütlesi X Gezegeni’nden, 

 X Gezegeni’nin kütlesi Y Gezegeni’nden büyüktür. 

 
 B cismi   A cismi 

   8 kg    10kg 

 

10 kg’lık A cismi ve 8 kg’lık B cismi X, Y, Z 

gezegenlerinde dinamometreler ile ağırlıkları 

ölçülüyor. Bu ölçümler için aşağıdaki 

hipotezlerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? 

 

 
I 

A cisminin Y Gezegeni’ndeki,  
B cisminin X Gezegeni’ndeki ağırlıkları 
eşit olabilir. 

 
II 

A cisminin X Gezegeni’ndeki, 
B cisminin Z Gezegeni’ndeki ağırlıkları 
eşit olabilir. 

III A ve B cisimlerinin Z Gezegeni’ndeki 
ağırlıkları eşit olabilir. 

 

A) I ve II   B) Yalnız II  

C) Yalnız III  D) I, II, ve III 

 

 

 

 

 

X 

gezegeni Y 
gezegeni 

 

Z gezegeni 

m=3 kg 

F=10 N 

F 

3 m 

h 2h

h 
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16) 

 
Ömer Fen Bilimleri dersinde “ Ağırlığın, cismin 

bulunduğu yere göre değişebileceğini” 

öğrenmiştir. Bu bilgiyi yapacağı bir etkinlikle 

ispatlamak istemiştir.  

Bunun için: 

Biri 2 kg’lık diğeri 5 kg’lık iki cisim 2 tane özdeş 

dinamometre alarak bir tepenin yanına gelmiştir. 

 

Aşağıdaki hangi düzenekleri kullanırsa araştırma 

konusunu ispatlamış olur? 

A)       A noktasında  B noktasında 

    
 

B)      A noktasında A noktasında 

   
 

C)  B noktasında C noktasında 

          
 

D) A noktasında  B noktasında 

          
 

17)  

iyon Kütle 
numarası 

Nötron 
sayısı 

Elektron 
sayısı 

Xa 80 45 30 

Yb 82 44 36 

Zc 70 36 36 

 

Xa, Yb, ve Zc   iyonlarının bazı nicelikleri 

yukarıdaki tabloda verilmiştir. 

Buna göre a, b ve c değerleri aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

               a                b                   c  

A )        +5              +2                -2 

B)         -1               +2                +2    

C)         +7              +3                 -2 

D)         +5              -2                 +2         

 

18) Nötr haldeki atom modelleri verilen 

aşağıdaki atomlardan hangisi kararlı hale 

geçerken iyon değeri sayısı, diğerlerinden farklı 

olur? 

A)  B)  

 

 

 

 

C)  D)  

 

 

 

 

2 kg 5 kg 

2 kg 5 kg 

5 kg 2 kg 

2 kg 2 kg 
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19) 

  

Fen Bilimleri dersinde öğretmen tahtaya her biri 

bir elementi ifade eden maddeler çizmiştir. Daha 

sonra öğrencilerden bu maddelerle ilgili yorum 

yapmalarını istemiştir. 

 

 

 

 

 

    

           

 

 

  

 

 

 

  

 

Buna göre yukarıdaki öğrencilerden 

hangilerinin yaptığı yorumlar doğrudur? 

A )  Yalnız Can 

B)  Can ve Batuhan 

C)  Engin ve Batuhan 

D)  Can, Engin ve Batuhan 

 

 

 

20) Atom fikrinin gelişimi süresince bilim 

insanları çeşitli görüşleri savunmuşlardır. Verilen 

tabloda atomla ilgili bazı çalışmalar yapan bilim 

insanlarının adı ve savunduğu görüşleri 

eşleştirilmiştir. 

Tabloda yapılan eşleştirmelerden hangisi 

yanlıştır? 

 Bilim insanı Savunduğu görüşü 

 
A) 

Rutherford 

 
 

 
 
Çekirdek kavramını 
ortaya atmıştır. 

 
B) 

Dalton 

 

 
Atom ile ilgili ilk bilimsel 
çalışmayı yapmış ve 
atomu berk küreye 
benzetmiştir. 

 
C) 

Thomson 

 

 
 
Atomun boş bir küre 
olmadığını, yüklü 
taneciklerden 
oluştuğunu söylemiştir. 

 
D) 

Bohr 

 

 
 
Atomun yapısındaki 
elektronların çekirdekte 
bulunduğunu savunmuş 
ve atomu üzümlü bir 
keke benzetmiştir. 

 

Can 

     Batuhan 

Bir elementin 

bütün atomları 

birbirinin 

aynıdır.ıdır. 

Farklı 

elementlerin 

atomları da 

farklıdır. 

Bazı 

elementler 

moleküler 

yapıdadır. 

TEST BİTTİ.  

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİN. 

Engin 
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SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA 

OKUYUNUZ. 

1. Sınav kimlik bilgilerinizin doğruluğundan emin olunuz. 

2. Sınav başladıktan sonra çevrenizdekileri konuşmayınız. 

3. Soruları cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 

4. Cevaplarınızı cevap anahtarındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak 

uygun bölüme kodlayınız. 

5. Değiştirmek istediğiniz cevabı cevap anahtarına kodladığınızdan emin 

olunuz. 

6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer 

sorulara geçiniz. Zaman kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 

7. Üç yanlış cevap 1 doğru soruyu götürmektedir. Netleriniz bu şekilde 

hesaplanacaktır. 

8. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece netleriniz dikkate alınacaktır. 

9. Cevap anahtarınızı sınav süresince başkalarının göremeyeceği şekilde 

önünüzde bulundurunuz. 

10. Sınav sırasında sözlük, hesap makinası, cep telefonu ve bilgisayarınızın 

bu özelliklerini kullanmayınız. 

11. Sınav süresince yerinizden ayrılmayınız. 


