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DİKKAT!  Bu bölümde cevaplayacağını z toplam soru sayı sı  20'dir. 

Verilen cevap kâğıdı nın "TÜRKÇE TESTİ" için ayrı lan kısımlarını  işaretleyiniz. 

1. Bir kitaplığın rafları ndan birinde yedi adet kitap bulunmaktadı r. Bu kitaplar roman, öykü, masal ve şi-
ir türündedir. Kitaplar soldan sağa sı ralanmışt ı r. Bu kitaplarla ilgili bilinenler şunlardı r: 

• 2 ve 4. sı rada aynı  tür kitaplar bulunmaktadı r. 

• 5. sı rada roman vardı r. 

• Masal ve romandan birer adet vardı r ve bunlar yan yana değildir. 

Şiir kitapları ndan biri 3, biri de 7. sı radadı r. 

Verilen bilgilerden hareketle masal kaçıncı  sırada yer almaktadır? 

B) 2. 	 C) 4. 	 D) 6. 

Yukarıdaki görsele bakarak aşağıdaki kişilerden hangisinin afet çantası  hazırladığı  söylene-

mez? 

A) Çantas ı na yara bandı  ve sargı  bezi koyan Halil Bey'in 

B) Çantas ı na bebek bezi ve oyuncak koyan Meltem Hanı m' ı n 

C) Çantası na bilgisayarı nı  koyan Ali Bey'in 

D) Çantası na sabun ve su koyan Serap Hanı m' ı n 
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A) 1. 

2. 



Küre Dağları  Milli Park ı , Karadeniz Bölgesi'nin batı s ı nda Küre 
Dağları  üzerinde yer alan milli parkt ı r. Park, Kastamonu ve Bar-
tı n il sı n ı rları  içerisinde kalmaktad ı r. Idari olarak milli park çevre-
sindeki ilçe merkezleri ise Azdavay, Pı narbaşı , Ulus, Kurucaşile, 
Amasra ve Cide'dir. Küre Dağları  Milli Parkı , yak ı n çevresini oluş-
turan tampon bölgelerle birlikte 10.3575 hektarl ı k bir alanı  kapla-
maktadı r. Milli park ı n kendisi ise 34.018 hektar büyüklüğünde ve 
Batı  Karadeniz Karst Kuşağı  içinde yer almaktad ı r. 
Özellikle milli park sı n ı rları  içinde bulunan Norma, Valla, Çatak 
ve Aydos Kanyonları  kendi araları nda ilginç ve özel bir ekosistem oluşturur. Valla Kanyonu, 1.000 metre-
nin üzerindeki duvarları  ve f ı rtı na şeklinde esen sert rüzgârlarlyla ulaşımı  hayli zor bir noktadı r. 
Milli park sı nı rları  içinde kalan bir diğer tabii oluşum da Ilgarini Mağarası 'dı r. Bu mağaranı n son iki saatlik 
yürüyüş  kı smı  nemli, balta girmemiş  ve epeyce dik bir yokuşa sahip ormanda yap ı lmaktadı r. Ancak reh-
ber almak şartı yla ulaşı labilecek olan mağaranı n girişi devasa boyuttad ı r ve ağzı ndan itibaren toplam uzun-
luğu 850 m, derinliği 250 m'dir. Ilgarini, Türkiye'nin en derin mağaraları  aras ı nda yer almaktadı r. Mağara-
n ı n girişinde Bizans Dönemi'ne ait olduğu sanı lan, yaklaşık on hanelik bir köy yı k ı ntı s ı  ve su sarnı çları  de-
finecilerin zarar vermesi yüzünden tan ı nmaz hale gelmiştir. 

Bütün bu özellikleriyle, Türkiye'deki tabiat yürüyüşü mekânları  ve parkurları  aras ı nda önemli bir yere sa-
hip olan park, 8 Ekim 2012'de Pan Parks sertifikas ı  almıştı r. 

(3 - 6. soruları  bu metne göre cevaplayınız.) 

3. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin başlığı  
olmaya en uygundur? 

5. Bu metindeki altı  çizili cümlede aşağıdaki 
anlam özelliklerinden hangisi vardır? 

A) Küre Dağları  Milli Parkı 'nda Yaşam A) Amaç-sonuç 	B) Sebep-sonuç 

B) Küre Dağları  Milli Parkı 'nı n Geleceği C) Koşul (şart) 	D) Karşı laşt ı rma 
C) Küre Dağları  Milli Park ı 'nı n Özellikleri 

D) Küre Dağlar ı  Milli Park ı  ve Turizm 6. Aşağıdakilerden hangisi Küre Dağları  Milli 

Parkı  içinde yer almaz? 

A) Kanyonlar 

B) Mağara 

C) Yürüyüş  parkurları  
D) Şelaleler 

7. Bu davranışımdan ötürü disiplin kurulu tara- 
4. Metinden Küre Dağları  Milli Parkı 'yla ilgili; f ı ndan k ı nama cezası  almıştı m. 

I. Türkiye'nin en derin mağaraları ndan biri-
ni içinde bulundurmaktadı r. 

Altı  çizili sözcüğün bu cümleye kattığı  an-
lam aşağıdakilerin hangisinde vardı r? 

Il. Türkiye'nin en büyük milli park ı dı r. 
III. Batı  Karadeniz Karst Kuşağı  içinde bulun-

maktad ı  r. 

IV. Birçok canlı ya ev sahipliği yapmaktadı r. 

yargı ları ndan hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yörükler hayvanları na taze ot bulmak üze-
re yayla yayla gezerler. 

B) İ lyas Bey, kuşlara yem vermek için avluya 
çı ktı . 

C) Yoğun istekten dolayı  dizinin on beşinci 
bölümü bugün tekrar yay ı mlandı . 

A) I ve Il. 	 B) I ve III. 

C) Il ve IV. 	 D) III ve IV. 
D) Hastanı n durumu iyiye gidiyor hatta bu gi-

dişle hasta, hafta sonuna kadar taburcu olur. 
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B B B B B B B 
8. (I) Basketbol hem oynamas ı  hem de seyretmesi eğlenceli bir tak ı m sporudur. (Il) Bu sporu hem er-

kekler hem de kad ı nlar yapar. (III) Ancak resmi' maçlarda tak ı mlar yalnı zca erkeklerden ya da kad ı n-
lardan oluşur. (IV) Her tak ı mda en fazla on iki oyuncu bulunur. 

Numaralanmış  cümlelerden hangisi kanı tlanabilirlik açı sından diğerlerinden farklı dı r? 

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

9. Sarı  Memet, boyu k ı sa olmas ı na rağmen sapsar ı  saçlar ı yla arkadaşlar ı  aras ı nda hemen seçilirdi. Za-
ten sar ı  saçları  yüzünden herkes onu Sarı  Memet diye çağı r ı rd ı . Sarı  Memet'in en sevdiği şey evleri-
nin çat ı s ı nda beslediği güvercinlerle vakit geçirmekti. Güvercinlerine gözü gibi bakar, hepsiyle ayrı  ay-
r ı  ilgilenirdi. Güvercinlerinin havada takla atmas ı na bay ı lı r, sarı  saçlar ı n ı n aras ı ndan gözleri parlard ı . 

Bu metnin olay, yer, zaman ve varlık kadrosuyla ilgili aşağıdaki yargı lardan hangisi doğrudur? 

A) Olağanüstü bir olay anlat ı lmışt ı r. 	B) Yer unsuru ayr ı nt ı ları yla betimlenmiştir. 

C) Belirgin bir zaman unsuru vardı r. 	D) Karakterin fiziksel özellikleri hakk ı nda bilgi verilmiştir. 

10. Deyimler sözlerimizin anlaşı lmas ı n ı  kolaylaştı ran, anlatı m ı  renklendiren ve dakikalarca konuşarak ifa-
de edemeyeceğimiz fikirleri bir ç ı rp ı da dile getiren kal ı plard ı r. Bu kalı plar dilimize yerleşmiştir ve an-
lamları  hemen herkes taraf ı ndan bilinir. Örneğin bir kişi duyarl ı  olduğu bir konuda k ı zdı rı ldığında - - - 
birine çabucak sevgi duyulduğunda - - - sürdürülmekte olan bir işin en can al ı c ı  noktas ı  için - - - - de-
yimini kullan ı rı z. 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş  bırakı lan yerlerden herhangi birine getirilemez? 

A) üstüne perde çekmek 	B) kan ı  kaynamak 	C) zurnan ı n zı rt dediği yer 	D) damar ı na basmak 

11. 1. Geleneksel Japon evleri keresteden yap ı l ı yor ve bu evler, nemden korunmak için genellikle yer-
den yüksekte inşa ediliyor. 

Il. Örneğin, yemek odas ı  olarak kullan ı lan bir oda, gece yatak odas ı  olarak da kullan ı labiliyor. 

III. Geleneksel evlerin bir özelliği de odaları nı n farkl ı  amaçlarla kullanı lmas ı . 
IV. Bu nedenle eşyalar da katlan ı p taşınabilir özellikte. 

Numaralanmış  cümlelerle mantık akışına göre anlamlı  bir metin oluşturulduğunda sı ralama aşa-
ğıdakilerden hangisi olur? 

A) 1 - 111 - Il - IV 	 B) 111 - II - IV - 1 
	

C) 1 - 11 - 111 - IV 	 D) 11 - IV - 1 - 111 

12. Eskiden bir köye gittiğimizde o köyde bulunan insanlar bizi ağı rlamak için ellerinden geleni yaparlar-
d ı . Hemen köyün misafir ağı rlamak için kullan ı lan evi aç ı lı r, köyün meşhur yemekleri önümüze gelir-
di. Köylülerle gönülden yap ı lan sohbetlere, sobanı n üstünde kaynayan tavşankan ı  çay ı n tad ı na do-
yum olmazdı . Şimdi sanki o köylüler gitti onlar ı n yerine pazarlamac ı lar geldi. Daha köye girer girmez 
ellerindeki organik mallar ı  satmaya çalışan insanla doluyor etraf ı nı z. 

Bu metinde yazarı n yakı ndığı  durum aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Organik ürünlerin çok pahalı ya satı lması 	B) Köylülerin eski konukseverliklerinin kalmaması  

C) Misafir ağı rlanan evlerin yetersiz olmas ı 	D) Köylülerin teknolojiye ayak uyduramamas ı  

7. Sı nı f 	 3 	 Gelişim izleme S ı nav ı  - 3 



13. Aşağıdaki altı  çizili söz gruplarından han-
gisi zarf görevinde kullanılmıştır? 

A) Çiftlikte sevimli mi sevimli kuzular sağa so-
la koşturuyordu. 

B) Şu pı lı  pı rtı ları  toplayı p çöpe atalı m. 

C) Kamp yapacağımı z yeri karış  karış  biliyo-
rum. 

D) Eğri büğrü sokaklarda yürüken kayboldu-
ğumuzu anladı k. 

14. I. Kursa giden çocuklar hali dokumayı  öğ-
reniyordu. 

Il. Kasabada yaşayan insanlar için bu ı rmak 
çok değerliydi. 

III. Tören başlamışt ı  ben okula gittiğimde. 

IV. ilkokul öğretmenine mektup yollayacak-
mış. 

Numaralanmış  cümlelerin hangisinde ek fi-
il diğerlerinden farklı  türde bir sözcüğe ge-
tirilmiştir? 

17. Şu güzelim bulut gözlü buzağıyı  
Duy böyle koşturan sevinci 

Dinle nası l telaş  telaş  çarpı yor 

Toprak ananı n kalbi 

Dörtlüğün birinci dizesinde hangi söz sa-
natı  vardı r? 

A) Kişileştirme 	B) Konuşturma 

C) Benzetme 	D) Abartma 

18. I. Öğretmenimiz izin verirse derste şiir oku-
yacağım. (İş  fiili) 

Il. Çantanı n üzerindeki böceği görünce çok 
korktum. (Durum fiili) 

III. Geminin suyun alt ı nda kalan kı smı  tama-
men paslanmış. (Oluş  fiili) 

IV. Sonbahar geldiği için yapraklar da sararı -
yordu. (Durum fiili) 

Numaralanmış  cümlelerin hangisinde altı  
çizili fiilin anlam özelliği yanlış  verilmiştir? 

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

15. Her ağaçta ( ) her otta ve her bahçede kendi-
ni hissettirdi soğuk. Kar yağmış  dallarda şaş-
kı n şaşkı n duran serçeler ( ) Karı n getirdiği gü-
zellikler ( ) kardan adam, kar topu ve tarifi im-
kansı z bir mutluluk... Ah keşke, bu mutluluk 
hiç bitmese ( ) 

Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere 
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerin-
den hangileri getirilmelidir? 

A) (,) (,) (:) 
	

B) (,) 	(;) (!) 

C) (;) 	(:) 
	

D) (,) (...) (:) (!) 

16. Köpeklerle insanları n birlikteliği çok eskilere 
dayanı yor. Evcil köpekler, on bin yı ldı r insan-
larla birlikde yaşıyor. Ancak bazı  köpekler, in-
sanları n el işaretlerini ya da beden dillerini an-
lamada diğerlerine göre daha başarı lı . Çoban 
köpekleri gibi birçok köpek cinsi, insanları n 
işaretlerini çok kolay anlı yor. 

Bu metinde geçen altı  çizili sözcüklerden 
hangisinin yazımı  yanlıştır? 

A) on bin 
	

B) birlikde 

C) ya da 
	

D) birçok  

19. Aşağıdaki altı  çizili fiillerden hangisi yapı-
ca diğerlerinden farklıdır? 

A) Önümüzdeki hafta sı nav sonuçları  aç ı kla-
nabilir. 

B) Babam yeni arabas ı nı  her akşam temizli-
yor. 

C) Köyde yaşayan insan sayı sı  yı ldan yı la 
azalı yor. 

D) Öğretmenimiz bize Barış  Manço'nun bir 
şark ı sı nı  dinletti. 

20. I. Yazarı n imza gününe biz de gidelim. (is-
tek kipi) 

Il. Keşke insanlar her yı l bir fidan dikse! (Şart 
kipi) 

III. Verilen görevleri zaman ı nda tamamlama-
lı sı n. (Gereklilik kipi) 

IV. Biraz gayret edince başarı lı  bir öğrenci 
olacaksı n. (Emir kipi) 

Numaralanmış  cümlelerin hangisinde fiilin 
almış  olduğu kip eki yay ayraç içinde yan-
kş  gösterilmiştir? 

A) I. 	B) II. 	C) III. 	D) IV. 
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SOSYAL BİLGİLER 
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DİKKAT:  Bu bölümde cevaplayacağını z toplam soru sayı sı  10'dur. 

Verilen cevap kâğıdının "SOSYAL BİLGİLER TESTİ" için ayrılan kısımlarını  
işaretleyiniz. 

1. 	II  0-14 Yaş  Ii 65 yaş  ye üzeri r 15-64 yaş  

Yukarı daki grafikte ülkemizin nüfusunun yaş  
grupları na göre dağı l ı mı  verilmiştir. 

Bu grafikten hareketle; 

I. İş  gücü nüfusu fazladı r. 
Il. Nüfus artış  hı zı  azalmıştı r. 
III. En az olan nüfus, yaşlı  nüfustur. 

IV. Tüketici nüfus, üretici nüfustan azdı r. 

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?  

3. ►  Mekanik mühendisliği konusunda çalışma-
lar yapmış  13. yüzyı lı n dehası dı r. 

► Olağanüstü Mekanik Araçları n Bilgisi" isim-
li ünlü eserinde 50'den fazla cihazı n çizimi-
ni yapmıştı r. 

► İ lk robotu yapı p çalıştı rdığı  kabul edilir. 

► Artuklu hükümdarı  abdest alı rken hizmet-
çilerinin eline su dökmesinden hoşlanma-
dığı  için hükümdara su döken tavus kuşu 
şeklinde bir robot yapmışt ı r. 

Bu bilim insanı  aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cezeri 
	

B) Hazini 

C) Farabi 
	

D) Harezmi 

A) Yalnı z I. 

C) III ve IV. 

B) Il ve III. 

D) I, III, ve IV. 

2. Sanayi İ nkı lab ı  ile üretim teknolojisinde mey-
dana gelen gelişmeler sadece ekonomik faa- 
liyetleri değil sosyal yap ı y ı  da etkilemiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkı labı 'mn 
sosyal sonuçlarından değildir? 

A) işçi sı nı fı nı n ortaya çı kması  
B) Geniş  aile yap ı sı n ı n bozulması  
C) Üretim faaliyetlerinin hı zlanması  
D) Yap ı lan göçlerle şehir nüfusunun artması  

4. Tarihçiler Sümer ve Mı sı r gibi uygarlı klar ile 
ilgili çok fazla bilgiye sahiptir. Örneğin Sümer-
lerin binlerce yı l önceki günlük yaşamları , eko-
nomik faaliyetleri, dini inanışları , kralları nı n 
isimleri gibi çok ayrı ntı lı  bilgilere ulaşı lmıştı r. 
Ancak çok daha yak ı n zamanda yaşamış  olan 
bazı  uygarl ı klar hakkı nda kesin bilgiler elde 
edilememiştir. 

Bu durumun en önemli nedeni aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Aynı  coğrafyada kurulmuş  olmaları  
B) Yazı yı  kullanarak bilgileri depolamaları  
C) Ziggurat ve piramitler gibi mimari eserler 

yapmaları  
D) Bulundukları  dönemde çok güçlü impara-

torluklar kurmaları  
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[...1  Osmanlı  Devleti 	
ARABISTAN 

❑ Diğer Devletler 

IRAN 

Antik kentler 

Medreseler 

Kuş  evleri 

Çeşmeler 

A) 

C) 

B) 

D) 

6. 

5. Mert ile Arif okul çı kışında parkta biraz oyna-
dı ktan sonra eve gittiler. Ancak geç kaldı kları  
için eve gittiklerinde farklı  tepkiler aldı lar. 

Mert'in babası : "Oğlum neredesin sen yine, 
Neden böyle yap ı yorsun? Ben sana geç kal-
mayacaksı n demedim mi? Bir daha geç kal, 
ben sana bunun hesabı n ı  sorarı m." (Sen dili) 

Sonuç: Mert geç kalma nedenini aç ı klayama-
dan odası na çekilir. Hatta babas ı na küser. 

Arif'in babas ı : "Oğlum nerede kaldı n? Bir şey 
oldu diye çok merak ettik. Bir sı kı ntı  yok değil 
mi?" (Ben dili) 

Sonuç: Arif durumu ailesine açı klayı nca arka-
daşıyla oynayabileceğini ancak haber verirse 
daha iyi olacağını  söylediler. 

Bu örnekten hareketle "Sen Dili" ve "Ben 
Dili" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez? 

A) Sen dili iletişimin sağlı kl ı  ilerlemesini en-
gellemiştir. 

B) Sen dili tehditkâr bir dil iken, ben dili daha 
yapı cı  bir dildir. 

C) Ben dili kullanmak iletişimi olumlu yönde 
etkilemiştir. 

D) Sen dili kullanı larak sorunlara daha kesin 
çözümler üretilebilir. 

Yukarı da Osmanlı  Devleti'nin en geniş  sı nı r-
ları nı  gösteren bir harita verilmiştir. 

Bu haritadan hareketle aşağıdaki yorum-
lardan hangisi yapı lamaz? 

A) Osmanlı  toprakları  üç kı taya yayı lmıştı r. 
B) Karadeniz ve Ege Denizi Osmanlı  Devle-

ti'nin kontrolüne geçmiştir. 

C) Osmanlı  Devleti yeni k ı talar keşfederek ya-
yı lma alanı nı  genişletmiştir. 

D) Osmanlı  Devleti doğu ve bat ı da büyük dev-
letlerle komşu olmuştur. 

7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisinde hem 
beşer hem de doğal faktörlerin yerleşme-
yi etkilediği belirtilmiştir? 

A) Marmara Bölgesi'nde sanayi ve ticaret ge-
liştiği için yerleşmenin yoğun olması  

B) Ankara başkent olduktan sonra yatı rı mla-
rı n artması  ile nüfusunun da hı zla artmas ı  

C) Dağlı k ve engebeli yerlere yeterli yatı rı m 
yapı lmadığı  için iş  alanları  az olduğundan 
yerleşmenin de az olması  

D) Çok soğuk ya da çok sı cak ve kurak olan 
yerlerde yerleşme ve nüfusun da az olması  

8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı 'dan ka-
lan mirasımıza örnek oösterilemez? 

9. Aşağıdakilerden hangisi ikta ve tımar sis-
teminin sağladığı  yararlardan değildir? 

A) Devletin hazine giderleri azalt ı lmıştı r. 
B) Tarı ma elverişli devlet arazilerinin tam ka-

pasiteli kullanı mı  sağlanmıştı r. 
C) Tarı msal üretimin kontrolü ve devamlı lığı  

sağlanmışt ı r. 
D) Esnaf ve zanaatkârları n artması nı , dış  ti-

caretin canlanması nı  sağlamıştı r. 

10. Osmanlı  Devletinde yönetici ve askeri sı nı f 
dışında kalan kesime "reaya" denilirdi. 

Aşağıdaki gruplardan hangisinin reaya ol-
duğu söylenemez? 

A) Konargöçerler 	B) Müsellemler 

C) Tüccarlar 	D) Zanaatkârlar 
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DİN KÜLTÜRÜ VE 
AHLAK BİLGİSİ  

7. Sınıf Gelişim izleme Sınavı  - 3 

DİKKAT:  Bu bölümde cevaplayacağını z toplam soru sayı sı  10'dur. 

Verilen cevap kâğıdının "DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  TESTİ" için ayrılan kısım-
larını  işaretleyiniz. 

1. "Mallarını  Allah yolunda harcayan sonra da har-
cadıkları nı n peşinden (bunları ) başa kakmayan 
ve gönül incitmeyenlerin, Rab'leri katında mükâ-
fatlan vardı r. Onlar için korku yoktur. Onlar üzül-
meyeceklerdir de." (Bakara suresi, 262. ayet) 
ayetine göre İslam dini ile ilgili; 

I. Müslümanları  yardı mseverliğe teşvik et-
miştir, 

Il. Yardı mları n ihtiyaç sahiplerini incitmeden 
yap ı lması  nı  istemiştir, 

III. Allah yap ı lan iyilikleri karşı lı ks ı z b ı rakma-
yacaktı  r, 

IV. Mal biriktirilmesine karşıdı r 

yargılarından hangisine ulaşılamaz? 

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

3. "...Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. 
Size olan nimetimi tamamladı m ve sizin için 
din olarak İslam' ı  seçtim..." 

(Mâide suresi, 3. ayet) 

Verilen ayetten öncelikle aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir? 

A) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) güzel ahlaklı  ol-
duğuna 

B) Kur'an'ı n 23 yı lda indirildiğine 

C) İ slam'ı n son ilahi' din, Hz. Muhammed'in 
(s.a.v.) son peygamber olduğuna 

D) Islam'ı n Arap Yarı madası nda ortaya çı ktı -
ğına 

4. Hz. Muhammed'in (s.a.v.); 

2. Aşağıdaki ayet ya da hadislerden hangisi 
öncelikle Hz. Muhammed'in (s.a.v.) insani 
yönü ile ilgili değildir? 

A) "Muhakkak sen de öleceksin, onlar da öle-
cekler." 

(Zümer suresi, 30. ayet) 

B) "...Biz ona meleğimiz (Cebrail)'i gönderdik 
de ona tam bir insan şeklinde göründü." 

(Meryem suresi, 17. ayet) 

C) "(Resulüm!) Senden önce gönderdiğimiz 
bütün peygamberler de hiç şüphesiz ye-
mek yerler, çarşı larda dolaşı rlardı ..." 

(Furkân suresi, 20. ayet) 

D) "...Ben bundan önce de aranı zda, bir ömür 
yaşadı m. Hiç düşünmüyor musunuz?" 

(Hadis) 

7. Sını f 	 7 

1 Yaşlı lara ve çocuklara karşı  özel ilgi ve sev-
gisinin olması , yaşlı lara hürmetle, çocukla-
ra sevgiyle davranması  ve Müslümanlara da 
bunu öğütlemesi 

1 Çok sevdiği küçük kuşu için üzülen bir ço-
cuğa "Yâ Ebâ Umeyr, küçük kuşuna ne ol-
du?" diye hal hatı r sorması , onu üzgün gö-
rünce de teselli etmesi 

öncelikle Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aşağı-
daki özelliklerinden hangisinin göstergesi-
dir? 

A) Rahmet peygamberi olduğunun 

B) Kur'an'ı  açı klayı cı  olduğunun 

C) İ nsanlar için uyarı c ı  ve müjdeleyici olduğu-
nun 

D) Son peygamber olduğunun 
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B B 
5. "Kim bir gazinin gölgelenmesi için (çadı r ba-

ğışlarsa) Allah da kı yamet günü onu gölge-
lendirir. Kim bir gaziyi başkası na muhtaç ol-
mayacak şekilde donatı rsa, ölünceye kadar 
gazi gibi sevap kazan ı r." 

(Ahmed b. Hanbel, I, 21.) 

Hadisten öncelikle aşağıdakilerden hangi-

sine ulaşılamaz? 

A) Gazilik İ slam'ı n önem verdiği değerlerden-
dir. 

B) İslam, savaşı  ve savaşmayı  hoş  görme-
miştir. 

C) Bir şeye sebep olan o şeyi yapmış  gibi se-
vap kazanı r. 

D) Allah yolunda mücadele edenlere destek 
olmak gerekir. 

6. "Kim Allah için hacceder de (bu esnada, Al-
lah' ı n rı zas ı na uymayan) kötü söz ve davra-
nışlardan ve Allah'a karşı  gelmekten sakı n ı r-
sa (kul hakkı  hariç) annesinin onu doğurduğu 
günkü gibi (günahları ndan arı nmış  olarak hac-
dan) döner." 

(Buhar?, Hac, 4.) 

Verilen hadisten aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılabilir? 

A) Haccı n günahlardan arı nmayı  sağladığına 

B) Haccı n insanda herkesin eşit olduğu dü-
şüncesini güçlendirdiğine 

C) Haccı n sabı rl ı  olmaya katkı  sağladığına 

D) Hacc ı n ömürde bir kere yerine getirilmesi 
gereken bir ibadet olduğuna 

7. İslam dininin, insanı  sorumlu bir varlı k ola-
rak kabul etmesi ve davranışlarından so-
rumlu tutması; 

I. Ak ı l ve irade sahibi olmas ı  
Il. Yaptı kları nı n hesabı nı  verecek olması  
III. imtihan için bu dünyada olması  
IV. Yaşamak için ihtiyaçları n ı  karşı lamak zo-

runda olmas ı  

durumlarından hangisi ile ilişkilendirilemez? 

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

8. Öldükten sonra dirilip bütün yaptı kları nı n he-
sabı nı  Allah'a (c.c.) vereceğine inanan biri ön-
celikle; 

1. Davranışları nı  öz denetim altı nda tutma-
lı dı r. 

Il. Yaptı kları nın karşılıksı z kalmayacağını  bil-
melidir. 

III. Kötülüklerden uzak durmalı dı r. 
IV. Sorumlulukları ndan kaçı nmalı d ı r. 

gibi durumlardan hangisini yapması  bek-
lenmez? 

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

9. 	I. Kemal Bey pazarlı k yaparak ucuza bir kur- 
banl ı k almıştı r. 

Il. Şaban Amca, fiyatı  düşük olduğu için 1 
yaşında bir dana almıştı r. 

III. Meral Teyze eşiyle birlikte kesmek üzere 
bir koç satı n almıştı r. 

IV. Mesut Bey 2 yaşında bir dana alarak ba-
bas ı yla ortak kurban kesmiştir. 

Yukarıdaki kişilerden hangilerinin kurban 
ibadetini doğru bir şekilde yerine getirdiği 
söylenebilir? 

A) Kemal Bey ve Şaban Amca'nı n 

B) Şaban Amca ve Meral Teyze'nin 

C) Meral Teyze ve Mesut Bey'in 

D) Kemal Bey ve Mesut Bey'in 

10. "Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine 
merhamet ve şefkat göstermede, tı pk ı  bir or-
ganı  rahatsı zlandığında diğer organları  da uy-
kusuzluk ve yüksek ateşle bu acı yı  paylaşan 
bir bedene benzer." 

(Müslim, Birr, 66.) 

Hadiste aşağıdakilerden hangisinin gere-
ğine vurgu yapı lmamıştır? 

A) Birlikteliğin 

B) Merhametli olmanı n 

C) Çalışkanlığın 

D) İ nsanları n birbirini sevmesinin 
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İNGILIZCE 
7. Sı nıf Gelişim izleme Sı navı  - 3 

- - - 	It was 

fantastic. 

DİKKAT:  Bu bölümde cevaplayacağın ı z toplam soru sayı sı  10'dur. 

Verilen cevap kâgı dı nın "İNGİLİZCE TESTİ" için ayrı lan kısı mları nı  işaretleyiniz. 

5. 

Choose the best option for the question 
(1 - 4) to fili in the blanks. 

1. 

He is very - - - 	I want to be like him. 

A) stubborn 
	

B) generous 

C) shy 
	

D) well-built 

2. If you want to ski, you need - - - 

A) walking sticks 	B) snowy surface 

C) swim suit 	 D) net and ball 

3. She wanted to be a doctor. She - - - - 
foreign languages to read more about 
medicine. 

A) saw and spoke 

B) studied and learned 

C) watched and ran 

D) invented and developed  

4. 
When did you 

last watch it? 

di 
A) Two months ago 

B) I will watch it tomorrow 

C) I don't love this movie 

D) It is really worth watching 

Which option expresses the picture best? 

A) They are wearing costumes. 

B) They are drinking beverages. 

C) They are decorating the places. 

D) They are wearing party hats. 
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Read the text about Chaplin and answer the 

questions (9-10) below. 

Charles Chaplin was born in London, England 

in 1889. His father was a vocalist and an actor; 

and his mother was an actress and a singer. 

When Chaplin was about twelve, he got his first 

chance to act in a stage show. Charlie started 

a career as a comedian in vaudeville. He scored 

an immediate hit with American audiences, 

particularly with his characterization in a sketch 

entitled "A Night in an English Music Halt". 

He died on Christmas day in 1977. He had eight 

children from his last marriage to Lita Gray. 

9. Charles Chaplin's mother was - - - 

A) a vocalist 

B) a singer 

C) died in 1977 

D) very beautiful 

10. In which field did Chaplin's career life 
begin? 

A) In a drama 

B) As a singer 

C) As a vocalist 

D) As a comedian 

B B B B B B B 
6. 

• Have hair or fur 

• Give birth to live 

• They feed their kids with milk 

• They need air to breathe 

What can be a title of this definition 
best? 

A) Mammals 	B) Birds 

C) Reptiles 	 D) Insects 

7. Which option is TRUE? 

A) Stripe: to chase and kill an animal 

B) Herbivore: an animal that only eats meats 

C) Paw: an animal's foot that has claws or 
nails 

D) Hunt: a long, narrow band of different 
color from its surface 

8. 

t 
I am a herbivore 
animal. 

What does "herbivore" mean? 

A) An animal that gets its energy from 
eating plants. 

B) An animal that gets food from killing and 
eating other animals. 

C) An animal of a class that includes 
snakes, lizards, crocodiles. 

D) They have thin legs, wings and feathers. 
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MATEMATİ  K 
7. Sını f Gelişim izleme Sınavı  - 3 

DİKKAT:  Bu bölümde cevaplayacağını z toplam soru sayı sı  20'dir. 

Verilen cevap kâğıdını n "MATEMATİ K TESTİ" için ayrılan kısımları nı  işaretleyiniz. 

1. Aynı  cins ve miktardaki iki sı v ı  karıştı r ı ldığında karışımı n sı caklığı  s ı v ı ları n sı cakl ı kları nı n ortalamas ı -
na eşit olur. 

İ ki kapta ayn ı  cins ve aynı  miktarda sı vı  vard ı r. Bu kaplardan birindeki s ı v ı n ı n s ı caklığı  — —5  °C, diğe- 
2 

rindeki s ı v ı nı n sı caklığı  
4  
—3  °C dir. 

r, 
- 

5 
- 
2 

3  °C 
4 

Bu iki kaptaki sı vı lar birbirine karıştı rı ldığında karışımın sıcaklığı  aşağıdakilerden hangisi olur? 

7 	 3 
—
2 

A) — 
1 	

ı 	 —
2 

°C 	 B) — °C 	 C) — °C 	 D) — °C 
8 

2. Ayhan Bey otomobilinin hı z ı nı  saatte 20 km 
1 

art ı rarak iş  yerine ulaşma süresini —
5 

oranı n- 
da k ı saltmıştı r. 

Hı zını  artırdıktan sonra iş  yerine ulaşma 
süresi 45 dakikaya düştüğüne göre Ayhan 
Bey'in iş  yeri kaç kilometre uzaklıktadır? 

A) 75 	B) 80 	C) 85 	D) 90  

3. Aşağıdaki denklemlerden hangisindeki x'in 
değeri diğerlerinden farklı dı r? 

A) 3x + 12 = 28 — x 

B) 5x — 2(x + 3) = x + 2 

C) 4x + 9 = 2x + x + 5 

D) 12 — 6x = 6x — 36 
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8. 4. Bir depodaki suyun °/00,5'i kullan ı ldığında de-
poda 2985 L su kalmıştı r. 

750 L su kullanı lmış  olsaydı  depodaki su-
yun yüzde kaçı  kadar su kullanı lmış  olur-
du? 

A) 25 	B) 20 
	

C) 15 	D) 10 

5. 8 kişi bedelini eşit olarak karşı layacakları  bir 
arsa sat ı n almak istemişlerdir. 2 kişi kat ı lma-
yı nca her birine düşen pay 9000 TL artmışt ı r. 

Aşağıdaki denklemlerden hangisindeki x'in 
değeri kalanlardan her birinin TL cinsin-
den ödeyeceği miktarı  verir? 

A) 8x = (x + 9000) . 6 

B) 8x = (x - 9000) . 6 

C) 6x = (x - 9000) . 8 

D) 6x = (x + 9000) . 8  

9 	7 	8 	5 
2 	5 	3 	2 

Yukarıda verilen rasyonel sayı lar sayı  doğ-
rusuna yerleştirildiğinde hangi ikisi aynı  
ardışık iki tam sayı  arasında yer alır? 

	

A) - —
9 	—

8 	 7 
ile - B) - — ile - 

5 

	

2 	3 	 5 	2 

	

7 	8 	 8 
C) - 5 — ile - 	 D) - —

5 
ile - 

3 	 2 	3 

9. Aşağıdaki tablolardan hangisinde x ile y 
ters orantı lı dır? 

x 1 2 3 

y 3 2 1 

x 1 3 5 

y 2 6 10 

x 2 4 6 

y 12 6 4 

A)  

B)  

C)  

D) x 3 6 9 

y 9 6 3 

6. 210 gram suya 90 gram tuz konularak bir ka-
rışım elde edilmiştir. 

Bu karışımdaki tuz yüzdesi aşağıdaki oran-
tı lardan hangisi ile hesaplanabilir? 

10. Ufuk, dört arkadaşı  ve kardeşi ile birlikte bir 
pizza sipariş  etmiştir. 

90x  
A) 

210 
= 

100 

90 100 
C) 

210 
= 

 x  

90 x  B) 	= 
300 100 

90x  
D) 

100 
= 

210 

7. (-2) . (-2) . (-2) . 4 = (-2)5  

(-3) . (-3)  . (-3)  . (-9) = (-3)6  

(-5)  . (-5) • (-5) . (-5)  . (-25) = 56  

(-6)  . (-6) . 36 = 64  

Yukarıdaki eşitliklerden kaçı  doğrudur? 

A) 4 
	

B) 3 	C) 2 	D) 1  

Pizzanı n bir k ı sm ı nı  kardeşine verdikten son-
ra kalan k ı sm ı  arkadaşları  ile araları nda eşit 
olarak paylaşmışlardı r. 

Arkadaşlarından her birine ve kendisine 

pizzanın 35'ı duştuğune göre kardeşine ver-

diği kısı m pizzanın kaçta kaçı dı r? 

	

A) —
1 	 1 

B)
14 

C)
1 	

D) 5  — 

	

7 	
—
3 

7. Sı nı f 	 12 	 Gelişim izleme Sı nav ı  - 3 



B 

11. 3 A 	4 13. Tablo: Çubukları n uzunlukları  ve kütleleri 

Yukarı daki sayı  doğrusunda 3 ile 4 arası  3 eş  
parçaya bölünmüştür. 

Buna göre A noktasına karşılı k gelen on-
dalı k gösterim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 3,6 	B) 3,3 	C) 3,63 	D) 3,6 

Çubuk Uzunluk(m) Kütle(kg) 

A 1 2 

B 3 3 

C 8 12 

D 10 15 

Yukar ı daki tabloda 4 metal çubuğun uzunluk-
lar ı  ve kütleleri verilmiştir. 

Hangi iki çubuğun uzunluğu ile kütlesi doğ-
ru orantı lı dır? 

A) A ile C 

C) A ile D 

B) B ile D 

D) C ile D 

12. 	 6n — 4 

Yukarıda kuralı  verilen örüntünün 18. adı -
mındaki sayı  14. adımındaki sayı dan kaç 
büyüktür? 

A) 16 	B) 20 
	

C) 24 	D) 32  

14. Ahmet Bey evine ı sı  yal ı t ı m ı  yaptı rd ı ktan son-
ra y ı llı k ı sı nma gideri %35 azalmışt ı r. 

Yalıtım sayesinde elde ettiği tasarruf, 2800 
TL'lik yalı tı m masrafı nı  4 yı lda karşıladığı-
na göre yalıtı mdan önceki yı llı k ı sınma gi-
deri kaç TL'dir? 

A) 1400 	B) 1750 	C) 1800 	D) 2000 

15. Aşağıdaki tabloda 4 ilin cuma ve pazar günlerindeki hava s ı cakl ı klar ı  verilmiştir. 

Tablo: Dört ilin cuma ve pazar günlerindeki s ı cakl ı k değerleri 

Şehir Cuma günü s ı cakl ı k(°C) Pazar günü s ı caklı k(°C) 

Ankara —3 —9 

Düzce 1 —6 

Konya —2 —5 

Denizli 5 —4 

Cuma günü bu illerden birinde bulunan Saim Bey pazar günü yine bu illerden başka birine gitmiş  ve 
s ı caklığın önceki ile göre 5 °C düşük olduğunu görmüştür. 

Saim Bey'in cuma günü bulunduğu ve pazar günü gittiği iller sırası  ile aşağıdakilerden hangi-
sindeki iller olabilir? 

A) Ankara ve Konya 

C) Denizli ve Ankara 

B) Düzce ve Denizli 

D) Konya ve Düzce 
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6 cm 

Yukar ı da bir dikdörtgenin uzun kenar uzunlu-
ğu cebirsel ifade olarak gösterilmiştir. 

Bu dikdörtgenin uzun kenarı  (a + 2) cm ki-
saltılı rsa alanı  kaç santimetrekare küçülür? 

A) 6a + 12 
	

B) 4a + 8 

C) 5a + 9 
	

D) 3a + 6 

20. Tablo: Depolarda bulunan ve her gün kulla-
nı lan su miktarları  

içindeki 
su miktarı  

(Ton) 

Her gün kulla- 
nı lan su miktarı  

(Ton) 

1. depo 120 3 

2. depo 186 5 

Yukarı daki tabloda iki su deposunda bulunan 
ve bu depolardan her gün kullanı lan su mik-
tarlar ı  verilmiştir. 

Buna göre depolarda kalan su miktarları  
kaç gün sonra eşitlenmiş  olur? 

A) 30 	B) 33 
	

C) 35 	D) 38 

19. Tablo: Trafik kazalar ı nı n nedenleri 16. 	 (3a + 5) cm 

Kaza sebebi Yüzdesi 

Hatal ı  sollama %30 

Aşı r ı  hı z %35 

K ı rm ı zı  ışık ihlali %15 

Diğer %20 

Yukarı daki tabloda A ilinde bir y ı lda yaşanan 
trafik kazaları nı n oluş  nedenleri ve yüzdeleri 
verilmiştir. 

Bu ilde bir yı lda aşırı  hız yüzünden yaşa-
nan trafik kazalarını n sayısı , kırmızı  ışık ih-
lali yüzünden yaşanan trafik kazaları nı n sa-
yısından 240 fazla olduğuna göre hatalı  sol-
lama yüzünden yaşanan trafik kazalarını n 
sayısı  kaçtı r? 

A) 360 	B) 375 	C) 400 	D) 450 

17. Leyla Han ı m 600 gram una 200 gram su ko-
yarak bir hamur hazı rlamışt ı r. 

Bu hamurun 300 gramında kaç gram su 
vardır? 

A) 60 	B) 75 C) 100 	D) 125 

18. Sevil Han ı m ile Banu Hanı m birlikte alışveri-
şe çı kmışlardı r. Sevil Han ı m 50 TL, Banu Ha-
n ı m 60 TL harcadığında paraları n ı n başlan-
gı çtaki oranı  değişmemiştir. 

Bu harcamalardan sonra Sevil Hanı m'ı n 
225 TL'si kaldığına göre Banu Hanım'ın kaç 
TL'si kalmıştır? 

A) 240 	B) 250 	C) 260 	D) 270 

7. Sı nı f 	 14 	 Gelişim izleme S ı nav ı  - 3 



FEN BİLİMLERİ  
7. Sınıf Gelişim İzleme Sınavı  - 3 

Mavi kitap 
üzerinde yeşil 

kalem 

Yeşil ışık 

Kı rmı zı  kitap 
üzerinde mavi 

kalem 

Yeşil ışık 

Yeşil kitap 
üzerinde mavi 

kalem 

DİKKAT:  Bu bölümde cevaplayacağını z toplam soru sayısı  20'dir. 

Verilen cevap kâğıdının "FEN BİLİMLERİ  TESTİ" için ayrılan kısımlarını  işaretleyiniz. 

1. Bilgi: M ı knatı s; demir, nikel, kobalt ve bunlar-
dan yap ı lan çeliği çeker. 

X ve Y maddelerinden oluşan karışım mı kna-
tı sla ayı rma yöntemi ile birbirinden ayrı lmak-
tadı r. 

Buna göre X ve Y maddeleri seçenekler-
den hangisindeki gibi olabilir? 

X 
	

Y  

A) Nikel 
	

Kum 

B) Kum 
	

Talaş  
C) Demir 
	

Çelik 

D) Nikel 
	

Kobalt 

2. Yoğunluk fark ı yla ay ı rma yöntemi kullan ı larak 
ayrı lan bir karışım için üç öğrenci aşağıdaki 
ifadeleri söylemiştir. 

Arda : Karışımı  oluşturan maddeler sı v ı  hal-
dedir. 

Ahmet : Kesinlikle zeytinyağı  - su karışımı dı r. 

Ferit : Karışımı  oluşturan maddeler birbiri 
içinde çözünmemiştir. 

Buna göre hangi öğrencilerin söylediği ifa-
de doğrudur? 

A) Yalnı z Arda 

B) Yalnı z Ferit 

C) Arda ve Ferit 

D) Arda, Ahmet ve Ferit  

3. Aşağıdaki düzenekler karanlı k bir ortamdadı r. 

Buna göre hangi düzenekte ışık açılırsa ki-
tap üzerindeki kalem fark edilemez? 

A) 	 B) 

Beyaz ışık 	 Mavi ışık 

4Zr 
Mavi kitap 

üzerinde kı rmı zı  
kalem 
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00 00# 00 00 

B 
6. 4. Aşağıdaki düz aynalardan hangisindeki gö-

rüntü çizimi doğru yapı lmıştır? 

A) 
	

B) 

Düz ayna 	 Düz ayna 

C) 
	

D) 

t 
Düz ayna 	 Düz ayna 

Yukarı da verilen görseller aşağıdaki başlı klar-
la eşleştirilecektir. 

7. 

5. K, L ve M şişelerinde eşit miktarda su bulun-
maktadı r. Şişelerdeki suları n başlangı çtaki sı -
cakl ı kları  aşağıdaki grafikte verilmiştir. 

S ı caklı k (°C) 

40 

30 

20 

10 

Zaman 
K L M 

Şişeler eşit süre güneş  ışığı  altı nda bekletil-
dikten sonra içindeki suları n sı caklığı  aynı  ol-
muştur. 

Buna göre K, L ve M şişeleri seçenekler-
den hangisindeki gibi olabilir? 

A) ca 

K 

I. Atomik yap ı lı  element 

Il. Moleküler yap ı lı  bileşik 

Moleküler yap ı lı  olmayan bileşik 

IV. Moleküler yap ı lı  element 

Buna göre hangi başlı k açı kta kalır? 

A) I 	B) Il 	C) III 
	

D) IV 

Araç lastiği Ayna ? 

Antifriz bidonu Eski telefon Bitmiş  pil 

Yukarı daki tabloda atı k maddelerin bulundu-
ğu kutucuklar belli bir özelliğe göre farklı  renk-
lerde boyanmışt ı r. 

B) 

L 

M 	 K 

D) ha 
Renkler dikkate alındığında ? ile belirtilen 
kutucuğa aşağıdakilerden hangisi yazı la-

bilir? 

A) Eski akümülatör 	B) Kullan ı lmış  pipet 

C) K ı rı k cam 	 D) Ampul 
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A)° 

• 

• • 

• 

8. Aşağıda yaygı n olarak kullan ı lan üç ayr ı  bile-
şiğin ad ı  formulü ve kullanı m alnlar ı ndan ba-
zı lar ı  verilmiştir. 

Sanayide soğutucu ola- 
•rak kullanı lı r. Zehirlidir.  

Düzenleyici bir 
besin türüdür. 

i Cilde ve kumaşa 
temas ettirilmemelidir. 

10. Basketbol antrenmanı  yapan öğrencilerden 
Arif hareketsiz durarak atış  çalışmas ı  yapmak-
ta, Sedef top sürmekte, Beren ise zıplayarak 
atış  çalışmas ı  yapmaktad ı r. 

Amonyak I NaCIT 

Hidroklorik 
Asit 

Sodyum 
Klorür 

H3  

Buna göre verilenler seçeneklerden hangi-
sinde doğru eşleştirilmiştir? 

B)c 

• ıı. 	e 	'• 

•"• 

a O • 

Buna göre öğrencilerin kullandığı  özdeş  
topların yukarıdaki görseldeki konumlarda 
sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerji-
ler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangi-
sindeki gibi olabilir? (K. E. : Kinetik Enerji, 

P. E.: Potansiyel Enerji) 

Arif Sedef Beren 

MIII 
11111 

M 
K. E. 	P. E. 

0-1 

ENI 
ENI 

INI 
lE1 El 

El NEI 
NIN 4_1_11,1 w 

K. E. P. E. 

A) 

MIII 9. Doğada bulunan maddelerden baz ı ları  mole-
küler yap ı l ı  iken baz ı lar ı  atomik yap ı lı dı r. 

Aşağıda verilen maddelerden hangisi ta-
necik yapısı  bakımından diğerlerinden fark- 

lı dı r? 

B) 

    

K, E. P. E. 

D) 

INI 
11111 

K. E. P. E. 	K. E. P E .  K. E. P. E. 

İİİ  
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A) 100 mı  su 100 mı  su 

Kaşıkla 
= karıştı rı lı yor. 

2 

4 

B) 

D) Hücre 
sayı sı  
KromozA9  
ŞaYişt „ 

50 gram 
toz şeker 

100 ml su 

50 gram 
pudra şekeri 

50 ml su 

50 gram 
pudra şeker 

100 mı  su 

50 gram 
küp şeker 

80 
CM 

cm 
165 

B B B B B B B 
11. 

Vücut hücresi 

Yukarıda verilen hücrenin geçirdiği bölün-
me sonrasında oluşacak hücre sayısı  ve 
oluşacak hücrelerin kromozom sayısı  aşa-
ğıdaki tablolardan hangisinde doğru veril-
miştir? (Hücre bir kez bölünme geçirmiştir.) 

A) 

C) 

13. Selen, bağımlı  değişkeni "çözünme hı zı " olan 
deney düzenekleri hazı rlamıştı r. 

Buna göre Selen'in hazırladığı  düzenekler-
den hangisi hatalıdır? 

50 gram 
toz şeker 

B) 100 mi su 

50 °C 

50 gram 
toz şeker 

C) 100 mı  su 

50 gram 
toz şeker 

D) 100 mı  su 

5Q °C 

50 gram 
küp şeker 

12. 

X Y 	 Z 

 

X, Y ve Z cisimleri yukarı daki gibi farklı  yük-
sekliklere çı karı ldığında kazandığı  potansiyel 
enerjiler eşit olmaktadı r. 

Vx  
X --> 

Vy  

X, Y ve Z cisimleri yukarı daki gibi özdeş  ze-
minlerde hareket ederken eşit kinetik enerjiye 
sahiptir. 

Buna göre cisimlerin süratleri arasındaki 
ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru ve- 

rilmiştir? 

A) Vy  > Vx  > Vz 	B) Vx  > Vy  > Vz  

C) Vx  > Vz  > Vy 	D) Vy  > Vz  > Vx  
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K konumundan 
serbest b ı rak ı lan 
cisim ancak L 
konumuna kadar 
çı kabilmiştir. 

K konumundan 
fı rlat ı lan cisim 
ancak L konu-
muna kadar çı -
kabilmiştir. 

K. K konumundan 
serbest b ı rak ı lan 
cisim sabit süratle 
yere düşmüştür. 

  

14. Yer çekimi kuvveti ile ilgili; 

I. Bir tür kütle çekim kuvvetidir. 

Il. Daima yerin merkezine doğrudur. 

III. Yere temas etmeyen cisimlere etki etmez. 

ifadelerinden hangileri yanlıştır? 

A) Yalnı z Il 
	

B) Yalnı z III 

C) Il ve III 
	

D) I ve III 

15. Aşağıdaki düzeneklerden hangisindeki cis-
me sürtünme kuvveti etki ettiği kesin ola-
rak söylenemez? 

A) 

B) 

C) 

D) 

K 	 L  

16. Atom hakk ı nda Democritus, John Dalton, Ma-
rie Curie, Henri Becquerel, Joseph John Thom-
son, Ernest Rutherford, Neils David Bohr gibi 
bilim insanları  çalışmalar yapmış  ve bu bilim 
insanları n ı n katkı ları  ile günümüzdeki atom 
modeli oluşmuştur. Günümüzde geçerli olan 
atom modeli Modern Atom Teorisi'dir. Bu atom 
modeli, yeni bir atom modeli bulunana kadar 
geçerliliğini sürdürecektir. 

Geçmişten günümüze atom modelleri ile 
ilgili yukarıda verilen bilgileri inceleyen bir 
öğrenci aşağıdaki çı karımlardan hangisini 
yapabilir? 

A) Geçmişteki bilim insanları nı n ortaya attığı  
atom teorileri tamamen yanlış  olduğu için 
Modern Atom Teorisi doğru kabul edilmiş-
ti r. 

B) Modern Atom Teorisi bir süre sonra geçer-
liliğini yitirebilir. 

C) Mikroskop vb. teknolojik aletlerin olmadığı  
zaman dilimlerinde atom ile ilgili çalışma 
yapı lamamıştı r. 

D) Yeni atom teorileri ortaya atı lı rken eski te-
oriler dikkate alı nmaz. 

17. 

III 
	

IV 

Yukarıda tanecik modeli verilen maddeler-
den hangisi fiziksel yöntemlerle ayrıştırı la- 

maz? 

A) Yaln ı z Il 
	

B) Il ve III 

C) I ve IV 
	

D) I, III ve IV 

K konumundan 
fı rlatı lan cisim L 
konumuna kadar 
ilerleyebilmiştir. 
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Aşağıdaki görsellerden hangisi içinde bu-

lunduğumuz galaksiye aittir? 

A) B) 

Eliptik galaksi Sarmal galaksi 

Mayoz 2 

	ı 	O 

C) 

C),  

Mayoz 1 

20. Aşağıdaki şekilde mayoz bölünmenin aşama-

ları  olan mayoz 1 ve mayoz 2 gösterilmiştir. 
18. Dünya'mı zı n içinde bulunduğu galaksi Saman-

yolu galaksisidir. 

Mayoz 1 ve mayoz 2'de; 

I. İğ  ipliklerinin homolog kromozom çiftlerini 
birbirinden ayı rmas ı  

Il. n kromozomlu hücreler oluşması  

III. Kromozomu oluşturan parçaları n birbirin-
den ayrı lması  

olayları ndan hangileri ortak olarak gerçek-
leşir? 

A) Yaln ı z Il 	 B) I ve III 

C) Il ve III 	 D) I, Il ve III 

C) D) 

 

Düzensiz galaksi 

  

Çubuklu Sarmal 
galaksi 

19. Aşağıdaki sorulardan hangisi bir hücrenin 
bitki hücresi mi hayvan hücresi mi olduğu-
nu anlamamız için yeterli değildir? 

A) Sentrozomu var mı ? 

B) Koful sayı s ı  ve büyüklüğü nas ı l? 

C) Köşeli şekilli mi? 

D) Mitokondri organeli var m ı ? 
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