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✓ Adınızı ve soyadınızı cevap kâğıdının ilgili bölümüne kodlayınız.
✓ Cevap kâğıdına kitapçığın üzerinde yazan kitapçık türünü
    mutlaka kodlayınız.
✓ Kurum kodunu verilen cevap kâğıdına doğru kodlayınız.
✓ Öğrenci numaranızı verilen cevap kâğıdına doğru kodlayınız.
✓ Sınıf / şube cevap kâğıdına mutlaka doğru ve eksiksiz kodlayınız. 
✓ Cevaplarınızı, cevap kâğıdında her ders için ayrılan yerlere işaretleyiniz.
✓ 3 yanlış 1 doğruyu götürür. 
✓ Cevabını bilmediğiniz soruları boş bırakınız.
✓ Elinizdeki kitapçık 6 bölümden oluşmaktadır.
✓ Sırasıyla; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri,
    Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve
    İngilizce sorularından oluşmaktadır.
✓ Sınav Süresi 90 dakikadır.

Açıklamalar
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1. 1. Keskin zekâsıyla hemen dikkati çekti.

2. Atardamarlar temiz kan taşır.

3. Taşıtlar yol kenarına park ediliyor.

Aşağıdakilerden hangisinin örneği, numaralan-
mış cümlelerin herhangi birinde yoktur?

DDD_0902020101_3
A) Somut anlamlı sözcük

B) Soyut anlamlı sözcük

C) Terim anlamlı sözcük

D) Yansıma sözcük

2. 1. Burnundan gelmek

2. Burun kıvırmak

3. Burnunun yeli ile harman savurmak

4. Burnunun ucundan ötesini görememek

Numaralanmış deyimlerden hangisi “iyi niyetle 
girişilen bir işten beklenen sonuç alınamadığın-
dan dolayı sıkıntı içinde olmak” anlamına gelir?

AAA_0902020801_2
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

3. 1. Yürüme güçlüğü çeken ihtiyarın koluna gi-
rip onu karşıya geçirdi.

2. Sanırım önümüzdeki yıllarda zeytin fiyatları 
daha da yükselecek.

3. Siz geri dönseniz bile ben ters lale bulmak 
için yola devam edeceğim.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi, numaralan-
mış cümlelerin herhangi birinde yoktur?

CCC_0902030301_3
A) Davranış B) Kararlılık

C) Öz eleştiri D) Tahmin

4. 1. Dayımlar, savaş yıllarında geçimlerini demir-
cilik yaparak sağlamış.

2. Hava yağışlı olmazsa arkadaşlarıyla Çamlı-
ca'ya gidecekmiş.

3. Büyük bir zarara uğradığı için dükkânını dev-
retmek zorunda kaldı.

4. Dairenin kapısı çok dar olduğundan koltuk-
ları pencereden içeri almışlar.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ne-
den-sonuç ilişkisi vardır?

DDD_0902030502_2
A) 1-2 B) 1-3 C) 2-3 D) 3-4
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7. 1. Bunu öğrenince bir taksi tutup ihtiyarı termi-
nale kadar götürdüm ve ona bir bilet aldım.

2. Onun bu hâli yüreğimi burktu ve hemen ya-
nına koştum.

3. Bu sırada yetmiş yaşında bir ihtiyarın bir ço-
cuk gibi ağladığını gördüm.

4. Bu sefer de ihtiyar, sevinç gözyaşları dökme-
ye başladı ve bana hayır dualar edip oto-
büsüne bindi. 

5. Her zamanki gibi kahvaltımı yaptım ve işe 
gitmek için yola çıktım.

6. Bu ihtiyar, anlattığına göre cüzdanını yanke-
sicilere kaptırmış, memleketine gitmek için al-
dığı otobüs bileti de cüzdanındaymış.

Numaralanmış cümleler olayların akışına gö-
re sıralandığında doğru sıralama aşağıdakiler-
den hangisi olur?

CCC_0902040314_3
A) 5 - 3 - 2 - 6 - 4 - 1 B) 5 - 1 - 6 - 2 - 3 - 4

C) 5 - 3 - 2 - 6 - 1 - 4 D) 3 - 5 - 2 - 6 - 1 - 4

5. Esra, Nevin, Aslı ve Leyla alışveriş yapmak için 
bir mağazaya girmiştir. Bu mağazanın kuralları 
ve söz konusu müşterilerle ilgili olarak aşağıda-
ki bilgiler verilmiştir.

> Palto alan biri, başka hiçbir giysi alamaz.

> Birden fazla ürün alanlara bir ürün bedava 
verilmektedir.

> Bot alan müşteri %50 indirimden yararlan-
maktadır.

> Nevin kışlık bir palto almıştır.

> Aslı kazak, Esra da süveter almıştır.

> Leyla kazak, süveter ve eldiven almıştır.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

AAA_0903040205_3
A) İkiden fazla müşteri aynı ürünleri satın almış-

tır. 

B) Nevin’in dışında palto alan başka bir müş-
teri olmamıştır.

C) Hiçbir müşteri indirimli ürün almaya hak ka-
zanamamıştır.

D) Leyla, bir ürünü para ödemeden almaya 
hak kazanmıştır.

8. 1. Dayısı bir hafta önce hastalanmış.

2. Bundan böyle işe geç gelmeyin!

3. Sandığı sürükleyerek kıyıya çıkardım.

Numaralanmış cümlelerin herhangi birinde aşa-
ğıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

BBB_0902050701_3
A) Olumsuz fiil

B) 2. tekil kişiyle çekimlenmiş fiil

C) Kılış fiili

D) Emir kipiyle çekimlenmiş fiil

6. Yük gemisinin kaptanı, Orhan’ı bakışlarıyla süz-
dükten sonra söz aldı: “Gemide üst üste yığılmış 
çuvalların hepsinde un var. Yasa dışı bir iş yap-
mıyoruz. Yiyecek maddesi taşıyoruz sadece. Siz, 
boşuna telaşlandınız.”

Bu parçada kaç tane, çekimlenmiş fiil kulla-
nılmıştır?

CCC_0902050701_2
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
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(1) Günlük yaşamda türlü türlü işler vardır; bunlar-
dan bazıları “çocuk oyuncağı” bazıları da “de-
mir leblebi” olarak nitelenir. (2) Genellikle insa-
nımız  bu işlerden birincisini tercih ediyor ve zor 
olan bir takım işleri de çevresindeki diğer kim-
selere bırakıyor. (3) Elbette bu doğru bir tutum 
değil. (4) Fakat iş hayatında buna pek dikkat 
edilmiyor ve pek çok kişi, ağır işlerin altında ezil-
mekten kurtulamıyor.

9. Aşağıdaki parçaların hangisinde olaylar birin-
ci kişinin ağzından anlatılmıştır?

DDD_0902040802_2
A) Kenan, üzüntüyle karışık başını öne eğip ar-

kadaşını selamlar gibi yaptı. Nihat da ona 
eşlik edip gülümsedi. Fakat, gençler bir sü-
re konuşmadan bekledi.

B) Hava iyice soğumuştu. Çok geçmeden kar 
atıştırmaya başladı. Köylülerde biri “Ben bu 
havada asla yolcuğa çıkmam!” dedi. Diğer  
köylüler de onu başlarıyla onayladı.

C) Duvar dibine kurulmuş bir soba gördü. De-
likanlı, bu sobanın neden dışarıya kuruldu-
ğunu merak ettiği için az ötede uyuklayan 
muhtarın yanına gitti.

D) Gökte fırtına bulutları belirince çapa işini bı-
rakıp yakındaki değirmene koştum. İyi ki de 
işi yarıda bırakmışım. Çok geçmeden bar-
daktan boşanırcasına bir yağmur başladı.

11. ve 12. soruları aşağıdaki metinden hareket-
le cevaplayınız.

12. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde belirsizlik belirten bir kelimenin yanlış 
yazılmasından kaynaklanan bir yazım yanlışı 
vardır?

BBB_0902060101_2
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi kılış 
fiili değildir?

DDD_0902050703_2
A) Yakaladığımız balıkların bir kısmını pazarda 

satıyoruz.

B) Emin olun, bu güzel haberi babanıza bizzat 
ben ileteceğim.

C) Anne babalar, soğuk kış günlerinde çocuk-
larını merakla bekliyor.

D) Aylarca bir fabrikada çalışan Mehmet, şim-
di köyünde dinleniyor.

11. Bu parçanın yazarı aşağıdakilerin hangisinden 
yakınmaktadır?

AAA_0902040202_1
A) İş paylaşımında adil olunmamasından

B) İnsanların iş beğenmemesinden

C) Çalışma alanlarının kısıtlı olmasından

D) Çalışma koşullarının gittikçe ağırlaşmasından



TÜRKÇE TESTİA A

6 7. SınıfDeğerlendirme - 3

Türkçe Testi Bitti.
Matematik Testine Geçiniz.

14. Sosyal yapının iç dokusunu ana dili oluşturur. 
Ancak Türkçemiz giderek zayıflıyor, güdükleşi-
yor. Bugün Türkiye’de çevre kirlenmesi, hava 
kirlenmesi, siyaset kirlenmesi gibi çeşitli kirlen-
melerin yanı sıra, bir de “dil kirlenmesi” söz ko-
nusudur. Dil duyarlılığı ve dil bilinci bakımından 
görülen eksiklikler, Türkçenin geleceği için bü-
yük bir tehlike oluşturmaktadır.

Bu parçanın aşağıdaki yazı türlerinin hangisin-
den alındığı söylenebilir?

BBB_0902070405_1
A) Deneme B) Makale

C) Eleştiri D) Anı

15. Bir gün Galatasaray’dan hocası olan Fikret’in bir 
şiiri hakkında yazdığı yazıyı Aşiyan’a gidip ken-
disine okuyan Ruşen Eşref, bu yazının “Servet-i 
Fünun” dergisinde yayımlanmasından cesaret 
alarak Aşiyan’da karşılaştığı Rıza Tevfik’ten de 
bir randevu almış. Bu görüşme sonunda “Rıza 
Tevfik Bey’le Bir Gün” başlıklı bir yazı kaleme al-
mış. Bu yazıyı “Cenap Şahabettin Bey’i Bir Gün 
Ziyaret” takip etmiş. Böylece edebiyatımızda 
bu tarzda yazılan ilk kitap olan “Mülakatlar” 
adlı yapıt doğmuş.

Bu parçanın bütününde aşağıdakilerin hangi-
sinden söz edilmektedir?

AAA_0902040202_2
A) “Mülakatlar” adlı yapıtın nasıl oluştuğundan

B) “Mülakatlar” adlı yapıtın niçin önemli oldu-
ğundan

C) Ruşen Eşref’in edebiyat dünyasına nasıl adım 
attığından

D) Ruşen Eşref’in kendisine örnek aldığı sanat-
çılardan

13. 1. Önümüzdeki uçsuz bucaksız kırlarda laleler, 
sümbüller, çiğdemler

2. Sütçü Kerim Amca, bizim sokaktan her gün 
9.30’da geçer

3. Anneannem, şimdiye değin ne bana ne kar-
deşime kızmıştır

4. Ağabeyim uykuya daldı mı top atsanız onu 
uyandıramazsınız

Numaralanmış cümlelerin hangisinin sonuna 
ötekilerden farklı bir noktalama işareti getiril-
melidir?

AAA_0902060401_1
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.
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1. Muhittin, aşağıdaki şekilde verilen (-3) sayısından başlayıp, ok yönünde ilerleyerek sırasıyla A, B, C ve 
D sayılarını elde ediyor.
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Buna göre, aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
DDD_0497000024_3

A) A = -2 B) B = 2 C) C = -4 D) D = -6

İki tam sayı ile toplama işlemi 
yapılırken;

Sayılar aynı işaretli ise sayıla-
rın mutlak değerlerinin toplamı 
alınır. Ortak işaret toplamın işa-
reti olarak alınır.

Sayılar zıt işaretli ise sayıların 
mutlak değerlerinin farkı alınır. 
Toplamın işareti, mutlak de-
ğeri büyük olan sayının işareti 
ile aynı olur. 

Tam sayılarda çıkarma işlemi 
yapılırken çıkan sayının top-
lama işlemine göre tersi alına-
rak ilk sayı ile toplanır.

2. Aşağıdaki sayı doğrusunda -5 ile -4 arası iki 
eş parçaya, -4 ile -3 arası dört eş parçaya 
bölünmüştür.

�
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�
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Buna göre,  A + B  aşağıdakilerden hangi-
sidir?

CCC_0497000024_1
A) -9,25 B) -8,5

C) -7,75 D) -7

3. Serdar, Sercan ve 
Erhan 48 tane bil-
yeyi paylaşıyorlar.

Sercan bilyelerin 

4
3

’ünü aldıktan 

sonra, kalan bil-
yelerin yarısını da 
Erhan alıyor.

Buna göre, Erhan 
kaç tane bilye al-
mıştır?

BBB_0497000026_1 
A) 5 B) 6

C) 8 D) 9
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7. Tam sayılarla çarpma işleminde sayıların mutlak değerleri çarpılır. Sonra işaretleri çarpılır ve sonucun 
işareti olarak yazılır. İşaretleri aynı olan iki tam sayının çarpımı pozitif bir tam sayıdır. İşaretleri zıt olan iki 
tam sayının çarpımı negatif bir tam sayıdır.
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   Yanda verilen çarpma tablosuna göre,  K  kaç olmalıdır?

DDD_0497000024_2
A) -18 B) -12 C) 12 D) 18

5. 

  ,
10
3

0 3|
-d n

işleminin sonucu kaçtır?
BBB_0497000026_1
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3
10

1

10
3

3

- -

- -

6. x, seçeneklerdeki değerlerden hangisini 
alırsa

x
4

4
1
-

ifadesinin sonucu negatif bir sayı çıkar?
AAA_0497000026_2

A) 17 B) 16 C) 15 D) 12

4. Bilgi: İglu ya da iglo Eskimoların (İnuitler) bir kısmının sürekli olarak ya 
da av sezonlarında geçici olarak yaşadığı sıkıştırılmış kardan ev. İglu, 
İnuit dilinde “ev” anlamına gelir ve yerel dilde çadır, çamur ya da 
modern evler için de kullanılır.

Kutuplara giden birisi kendisine bir iglo yapmıştır. İglo bittiğinde içer-
sine girmiş ve içerisinin sıcaklığının +15°C olduğunu ölçmüştür. Bu sı-
rada dışarıdaki sıcaklık ise -36°C’dir.

Buna göre iglo dışındaki sıcaklık ile iglo içerisindeki sıcaklık farkı kaç 
°C’dir?

DDD_0497000024_2
A) -21 B) +21 C) +41 D) +51
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9. 

  
2
1

3
1

2
1

3
1

$ '+

işleminin sonucu kaçtır?
DDD_0497000026_2

) ) )A) B C D
3
1

3
2

3
4

3
5

10. A sayısı; -5 sayısından büyük, -1 sayısından 
küçüktür.

Buna göre,  A’nın alabileceği değerlerin çar-
pımı kaçtır?

AAA_0497000024_2
A) -24 B) -12 C) 12 D) 24

8. Aşağıda tam sayılarda bir toplama işlemi verilmiştir.

 (+8) + (-11) = -3

Buna göre, verilen bu işlem aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
CCC_0497000024_2
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11. Müyesser, sayı doğrusu üzerindeki bazı tam sayılar hakkında aşağıda verilen ifadeleri yazmıştır.

   I.   Sayı doğrusunda  -3  ile  4  arasındaki uzaklık 7 birimdir. 

  II.  Sayı doğrusunda  -20  ile  0  arasındaki uzaklık 20 birimdir.

 III.  Sayı doğrusunda  -12  ile  -3  arasındaki uzaklık 9 birimdir.

Buna göre, bu ifadelerden hangileri doğrudur?
BBB_0497000024_2

A) Yalnız II B) I,  II  ve  III C) Yalnız III D) Yalnız I
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12. x, bir pozitif tam sayı olmak üzere; Selin, Pelin, Mert ve Kubilay dört rasyonel sayıyı sayı doğrusu üzerine 
yerleştiriyorlar.

 ����� ����� ���� �������

Buna göre, kimin sayı doğrusu üzerine yerleştirildiği rasyonel sayı sıfıra en yakındır?
CCC_0497000025_3

A) Selin B) Pelin C) Mert D) Kubilay

x
3
-

x
2
+

x
4
+

x
7
-

15. K sayısı 
2
1
-  olduğuna göre, aşağıdaki gösterimlerden hangisi doğrudur?

CCC_0497000025_2
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14. 

 
AAA_0497000024_1

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

12 sayısını aşağı-
daki hangi sayıya bö-
lersek sonuç, böldüğü-

müz sayıdan küçük 
olur?

13. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Nega-
tif sayıların tek kuvvetleri negatiftir.

 (-2)5 - (-4)1 + (-8)2

işleminin sonucu kaçtır?
BBB_0497000024_2

A) 64 B) 36 C) 0 D) –64

Matematik Testi Bitti.
Fen Bilimleri Testine Geçiniz.
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1. Uzay araştırmaları tarih öncesi zamanlara kadar dayanır. Önceleri çıplak gözle yapılan gökyüzü gözlem-
leri teleskobun icadı ile daha kolay yapılabilmiş ve hızla yeni yıldızlar ve galaksiler keşfedilmiştir. Günü-
müzde uzay araştırmaları,  yeryüzündeki gözlemevlerinde gelişmiş teleskoplarla yapılabildiği gibi uzay-
dan da yapılabilmektedir. Aşağıda, uzay araştırmalarının uzaydan yapılmasına olanak sağlayan bazı 
teknolojiler verilmiştir. Ancak bu teknolojilerden bazılarına ait bilgiler yanlış verilmiştir. 

Uzay İstasyonu

İçinde astronotların yaşayabi-
leceği şekilde kurulan ve Dün-
ya yörüngesinde dolanan göz-
lem laboratuvarıdır.

Yeryüzündeki gözlem istasyonla-
rında kullanılanlardan daha geliş-
miş, daha uzak mesafeleri göste-
rebilen, uzayda belirli yörüngede 
dolanan gözlem aracıdır.

Uzay boşluğuna ya da gök ci-
simlerine gönderilerek topladı-
ğı bilgileri  Dünya’daki araştırma 
merkezlerine gönderen, insan-
sız gözlem aracıdır.

Uzay Sondası Uzay Teleskobu
IIIIII

Buna göre, bu uzay teknolojilerinden hangilerine ait bilgiler yanlış verilmiştir?
DDD_0107010101_2

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III

2. Uzayın sırlarını keşfetmek için sürdürülen uzay 
araştırmaları birçok teknolojik gelişmeye sebep 
olmaktadır. Geliştirilen bu teknolojiler yalnız uzay 
araştırmaları ile sınırlı kalmayıp zamanla günlük 
hayatın içinde de yer almaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi uzay araş-
tırmaları sayesinde günlük hayata kazandırılan 
teknolojilerden değildir?

CCC_0107010101_2
A) Küresel konum belirleme sistemi

B) Kulak termometresi

C) Gözlük

D) Yapay kalp pompası

3. Sıla, dersten önce fen bilimleri kitabına göz atar-
ken ilk defa gördüğü bir kavram dikkatini çeki-
yor. Bu kavramı Türk Dil Kurumu’na ait güncel 
Türkçe sözlükte aradığında, anlamının kısaca 
“Uzayda gaz ve toz bulutu” olduğunu öğreni-
yor. Bunu yeterli bulmayan Sıla, Google’da yap-
tığı araştırmada aşağıdaki bilgilere ulaşıyor.

İçlerinden yıldızların doğduğu, uzay boşlu-
ğunda bulunan gaz ve toz bulutlarının oluş-
turduğu kümelerdir. Yıldızların ham madde-
si olarak da bilinir. Bazıları çok büyük alanlar 
kaplarken bazıları daha küçüktür. 

Buna göre, Sıla’nın araştırarak öğrendiği bu kav-
ram aşağıdakilerden hangisidir?

BBB_0107010102_2
A) Kara delik  B) Bulutsu

C) Galaksi  D) Takımyıldızı
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6. Günlük hayattaki hareketlerimiz sırasında sürekli 
enerji dönüşümlerine şahit oluruz. Toplamı sabit 
olsa da cisimlerin sahip olduğu enerjiler sürek-
li bir türden diğerine dönüşür. Lunaparklardaki 
eğlence araçlarındaki hareketler buna örnek 
olarak verilebilir. 

K

L
M

N

Buna göre, resimdeki eğlence treninin kinetik 
enerjisi, rayın hangi noktaları arasında potan-
siyel enerjiye dönüşür?

BBB_0107030103_2
A) Yalnız K ile L

B) Yalnız L ile M

C) Yalnız M ile N

D) K ile L ve M ile N

5. Mert, sırt çantasında, boyutları yaklaşık eşit olan 
en fazla 8 kitap taşıyabiliyor.

Gök cismi 1 kg kütleye etki eden 
yer çekim kuvveti

Dünya 9,81 N

Ay 1,62 N

Merkür 3,7 N

Jüpiter 23,3 N

Bazı gezegenlerde ve Ay’da 1 kg kütleye et-
ki eden yer çekim kuvveti tablodaki gibi oldu-
ğuna göre, Mert bu gezegenlerden hangisinde 
bulunsaydı benzer kitaplardan daha fazlasını 
sırt çantasında taşıyabilirdi?

DDD_0107030101_2
A) Yalnız Ay’da

B) Yalnız Merkür’de

C) Yalnız Jüpiter’de

D) Ay ya da Merkür’de

4. Sıla, hasta olduğu için gidemediği fen bilimleri dersinde işlenen konulara çalışmak için arkadaşı Zey-
nep’ten ders defterini ödünç alıyor. Zeynep’in aşağıdaki gibi aldığı ders notlarına çalışarak sınava ha-
zırlanıyor.
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Buna göre, Sıla sınavda, kütle ve ağırlığa ait olduğunu öğrendiği yukarıdaki bilgilerden hangilerini bu 
şekilde yazarsa hata yapmış olur?

DDD_0107030101_2
A) Yalnız 3 B) 3 ve 4 C) c ve d D) 3, 4, c ve d
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8. Uzayda zaman ve uzaklıklar, günlük yaşamda-
kine göre oldukça farklıdır. Örneğin yıldızların 
oluşumu milyarlarca yıl sürer, yıldızlar arasında-
ki uzaklıklar milyarlarca kilometre olabilir. Bu ne-
denle uzay araştırmalarında, günlük yaşamda 
kullanılan birimlerden farklı ölçme birimleri kul-
lanılır. “Işık yılı” birimi de bunlardan biridir.

Buna göre, “ışık yılı” biriminin tanımı aşağıda-
kilerden hangisinde doğru verilmiştir?

AAA_0107010102_2
A) Işığın bir yılda aldığı yol

B) 300.000 yıla eşit süre

C) Bir yıldızın yaşam döngüsünde ışık verebildi-
ği süre

D) Uzak bir yıldızdan yayılan ışığın Dünya’ya 
ulaşma süresi

7. “Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için cismin, 
uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket et-
mesi gerekir.” Fen bilimleri öğretmeni bu bilgiyi 
verdikten sonra öğrencilerinden buna örnekler 
vermesini istemiş ve öğrenciler de aşağıdaki ör-
nekleri vermiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fiziksel an-
lamda iş yapmadığından yanlış bir örnektir?

BBB_0107030102_2

Kızak çeken  
çocuk

A)

Bebek arabasında 
uyuyan bebek

B)

Kürek çeken  
sporcu

C)

Basket atan  
sporcu

D)

9. Hareket eden cisimlerin, süratlerinden dola-
yı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. Ci-
simlerin; yerden yüksekliklerinden dolayı sahip 
olduğu enerjiye kütle çekim potansiyel enerji-
si, esnekliklerinden dolayı depo ettikleri enerji-
ye de esneklik potansiyel enerjisi denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu üç ener-
ji türüne aynı anda sahiptir? (Kütle çekim potan-

siyel enerjisi yere göre düşünülecektir.)

CCC_0107030102_2

Göl yüzeyine  
atılan taş

A)

Yatay çim yüzeyde 
yuvarlanan top

B)

Bungy jumping  
yapan sporcuya 

bağlı ip

C)

Yaydan fırlatılan ok

D)

10. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mayoza 
ait olup mitozda görülmez?

BBB_03070203
A) Hücre sayısının artmasını sağlama

B) Ergenlik dönemi ile yaşlılık dönemi arasında 
gerçekleşme

C) Eşeyli üreyen canlılarda meydana gelme

D) 2n kromozomlu hücrelerde meydana gelme
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11. Canlı vücudunu oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir. İnsan vücudunun yapı birimleri olan bazı 
hücre çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.

Bağırsak hücresi
Akyuvar

Sperm Kas hücresi Sinir hücresi

Kemik hücresi Alyuvar

İnsan vücudundaki hücreler, bulunma yerleri ve özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

CCC_03070201
A) Farklı doku ve organlardaki hücrelerin şekli farklı olabilir.

B) Kemik, kas ve beyinde bulunan hücreler farklı büyüklüklere sahiptir.

C) Bir organın yapısında bu hücre çeşitlerinden sadece birisi bulunur.

D) Bir sistemin yapısında bu hücrelerden bazıları birlikte bulunur.

12. Aşağıda bitki ve hayvan hücrelerinin bazı kısımları karşılaştırılmıştır.

Kloroplast

Çekirdek

Çekirdek

Mitokondri

Mitokondri

Duvar

Koful

Ribozom

Ribozom
Sitoplazma

Sitoplazma
Hücre zarı

Hücre zarı

Bu hücreler arasında aşağıda verilen özelliklerden hangisi farklılık oluşturmaz?
DDD_03070201

A) Hücredeki örtü çeşitleri      B) Depolanan besin ve atık madde miktarı

C) Hücrenin besin ihtiyacını karşılama şekli  D) DNA ve kromozomların bulunduğu yer
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Fen Bilimleri Testi Bitti.
Sosyal Bilgiler Testine Geçiniz.

13. Bitki hücresinde “ara lamel”, hayvan hücresinde “boğumlanma” şeklinde farklı olayların gerçekleşti-
ği mitoz aşaması aşağıda verilenlerden hangisidir?

AAA_03070202
A) Sitoplazma bölünmesi    B) Çekirdek bölünmesi

C) Hazırlık aşaması    D) Kardeş kromatitlerin ayrılması

14. Aşağıda iki farklı organda gerçekleşen hücre 
bölünmesi karşılaştırılmıştır.

Yumurta ana hücresiDeri hücresi

Bu bölünmelerle ilgili olarak aşağıda verilen 
yorumlardan hangisi yanlıştır?

DDD_03070203
A) Yeni deri hücrelerinin kromozom sayısı aynı 

olur.

B) Üreme hücreleri oluşurken sitoplazma bö-
lünmesi iki kez gerçekleşir.

C) Her iki bölünmede de bölünme öncesinde 
DNA kopyalanır.

D) Deri hücresi bölünürken parça değişimi ger-
çekleşir.

15. 

?

Yukarıdaki mitoz sürecinde “?” aşamasına aşa-
ğıda verilen olaylardan hangisinin şekli yapış-
tırılamaz?

BBB_03070202
A) Kromozomların hücre ortasında dizilmesi

B) DNA nın kendisini kopyalaması

C) Sitoplazma bölünmesi

D) Çekirdek zarının oluşmasıyla hücrenin iki çe-
kirdekli hale gelmesi
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1. • Derslerine hiç çalışmıyorsun.

• Hiçbir zaman odanı toplamıyorsun.

• Kardeşinle sürekli kavga ediyorsun. 

• Beni hiç dinlemiyorsun. 

Verilen cümleleri annesi, Eda’ya gün içinde bir-
çok kez söylemektedir. 

Bu durum, Eda’nın annesinin iletişimde aşağı-
dakilerden hangisini kullanmayı daha çok ter-
cih ettiğini göstermektedir?

AAA_0807010102_2
A) Sen dilini

B) Ben dilini

C) Empatik yaklaşımı

D) Etkili dinlemeyi

3. İlk Osmanlı matbaasının kurucusu İbrahim Mü-
teferrika matbaa kurmak için sadrazamdan izin 
istemiş, bu isteğe işimizi kaybederiz korkusuyla 
hattatlar itiraz etmiş, matbaada dinî kitaplar ba-
sılmayacağı söylenince itirazlarına son vermiş-
lerdir.

Bu bilgiye dayanarak hattatların Osmanlı Dev-
leti’nde aşağıdaki işlerden hangisini yaptıkla-
rı savunulabilir?

BBB_0607020401_1
A) Dinî eğitim verme

B) Kitapları elle çoğaltma

C) Okuma yazma öğretme

D) Kitapları Türkçeye çevirme

4. Osmanlı Devleti’nde azınlıkların devlete bağlı-
lığını artırmak için 1856 yılında Islahat Fermanı 
ilan edilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Islahat Fer-
manı ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında 
gösterilebilir?

CCC_0607020403_2
A) Azınlıkların sahip olduğu hakları kısıtlamak

B) Kapitülasyonları kaldırmak

C) Milliyetçilik isyanlarının sona ermesini sağla-
mak

D) Eğitim öğretim birliğini sağlamak

2. “Osmanlı’da mahallede kadınlar bayram ve kış 
hazırlıklarını birlikte yaparlardı. Düğün, cenaze 
gibi merasimler hep birlikte yapılırdı. Maddi du-
rumu iyi olmayanların ihtiyaçları mahalleli tara-
fından ortaklaşa karşılanırdı.”

Ali, bu anlatımında Osmanlı Devleti’nde aşa-
ğıdakilerden hangisinin güçlü olduğunu vur-
gulamıştır?

DDD_0607020501_1
A) Farklı inançlara karşı hoşgörünün

B) Devlete bağlılığın

C) Bağımsız yaşama isteğinin

D) Toplumsal birliğin ve dayanışmanın
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5. 
Avrupa’da Sanayi İnkılabı ile birlikte şehirlerde kurulan fabrikalar yeni iş alanları oluştur-
du. Daha iyi şartlarda yaşamak isteyen köylüler şehirlere göç etmeye başladı. Böylelik-
le köylerde nüfus azalırken şehirlerde nüfus artışı gerçekleşti. Sayısı yüz binleri bulan işçi-
ler, işçi sınıfını oluşturdu.

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bilgilere dayanarak aşağıdaki öğrencilerden hangilerinin Sanayi 
İnkılabı ile ilgili yaptığı yorum doğrudur?

AAA_ 0607020305_2
A) Aylin: Avrupa’nın sosyal yapısını değiştirmiştir.

B) Bartu: Sömürgeciliğin sona ermesini sağlamıştır.

C) Yusuf: Ulus devletlerin kurulmasına ortam hazırlamıştır.

D) Hülya: Rönesans ve Reform hareketlerini hızlandırmıştır.

6. Osmanlı Devleti’nde,

•		 III.	Selim	“Nizam-ı	Cedid”	adıyla	Avrupa	tar-
zında bir askerî ocak kurmuştur.

•		 II.	Mahmut	döneminde	Yeniçeri	Ocağı	kal-
dırılmış, yerine “Asakir-i Mansure-i Muham-
mediye” adıyla yeni bir ordu kurulmuştur.

Osmanlı Devleti’nde yeniliklerin daha çok as-
kerî alanda yapılmasında,

  I. Savaşlarda ağır yenilgiler alınması

 II. Toprak kayıplarının artması

III. Avrupalı devletlerle diplomatik ilişkilerin ge-
lişmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu sa-
vunulabilir?

AAA_0607020402_3
A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III

7. "Türkiye nüfusu, 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 80 
milyon 810 bin 525 kişi oldu. Türkiye’de ikamet 
eden nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla göre 
995 bin 654 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 535 
bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 
bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun % 
50,2’sini erkekler, % 49,8’ini ise kadınlar oluştur-
du. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin 
oranı 2016 yılında % 92,3 iken, bu oran 2017 yı-
lında % 92,5’e yükseldi. Belde ve köylerde ya-
şayanların oranı ise % 7,5 olarak gerçekleşti."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2017 yılı Ad-
rese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarıyla il-
gili yukarıdaki haber bültenine göre, Türkiye 
nüfusuyla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangi-
si elde edilemez?

AAA_0707010201_1
A) Okuryazarlık oranı

B) Kentsel ve kırsal yerleşim durumu

C) Cinsiyet durumu

D) Bir önceki yıla göre artış oranı
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Sosyal Bilgiler Testi Bitti.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testine Geçiniz.

9. Tarımsal üretimin başlamasıyla, konargöçer (gö-
çebe) yaşayan ilk insanların hayatında önem-
li değişmeler olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, bu değişmelerden 
biri değildir?

DDD_0707010101_2
A) Yerleşik hayatın başlaması

B) Avcılık ve toplayıcılık faaliyetlerinin azalma-
sı ya da terk edilmesi

C) Barınma ihtiyacı için konutların inşa edilmesi

D) Toprağın ve tatlı su kaynaklarının öneminin 
azalması

10. Yeryüzünün aşağıdaki bölgelerinden hangisi, 
yerleşme için diğerlerinden daha uygun şart-
lara sahiptir?

CCC_0705010201_1
A) Antarktika Kıtası

B) Büyük Sahra Çölü

C) Çukurova Deltası

D) Himalaya Dağları

8. Aşağıdaki grafikte, Türkiye’nin 1927 - 2017 yılları arasındaki nüfus ve nüfus artış hızı değişimi gösterilmiştir.
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Bu grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
BBB_0707010201_2

A) Türkiye’nin toplam nüfusu sürekli artmıştır.

B) En yüksek nüfus artış hızı 2017 yılında gerçekleşmiştir.

C) Nüfus artış hızımız yıllara göre farklılık göstermiştir.

D) 2017 yılı nüfusu, 1927 yılı nüfusunun beş katından fazladır.
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4. 
Bu ibadeti yaparken Hacerülesved’in 
hizasından başladım. Devamlı dua 
ederek yedi defa saat yönünün ter-
sine döndüm. Dönerken günahları-
mın bağışlanması için Allah’a (c.c.) 
dua ettim.

Ömer Bey, hacda yaptığı ibadetlerden hangi-
sini anlatmaktadır?

AAA_1607020101
A) Tavaf B) Vakfe

C) Sa’y D) Şeytan taşlama

1. Kurban ibadeti şeklî bir ibadet olarak yapılmamalıdır. Bu ibadet Allah’ın rızasını kazanma amacıyla ya-
pılmalı, kulluk bilinciyle yerine getirilmelidir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıda verilenleri desteklemek için en uygun örnektir?
BBB_1607020101

A) “...Onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen-gizlemeyen fakirlere yedirin…”

(Hac suresi, 36. ayet)

B) “Bu hayvanların ne etleri ve ne de kanları Allah’a ulaşacaktır. Allah’a ulaşacak olan ancak sizin O’nun 
için yaptığınız gösterişten uzak amel ve ibadettir.”

(Hac suresi, 37. ayet)

C) “Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz 
üzerine Allah’ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık.”

(Hac suresi, 34. ayet)

D) “Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona (iyi bir nam) bı-
raktık...”

(Saffat suresi, 107-108. ayetler)

2. Görülemeyen varlıklardan biri de cinlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi cinleri insanlardan 
farklı kılan özelliklerdendir?

CCC_1607010101
A) İrade sahibi olmaları

B) Dünyada yaptıklarından ahirette hesaba 
çekilecek olmaları

C) Ateşten yaratılmış olmaları

D) Bazıları Allah’a (c.c.) inanırken bazılarının 
inanmaması

3. Toplumumuzda bazı insanlar tarif edilirken ka-
natsız melek ifadesi kullanılabilmektedir.

Buna göre bu insanlar aşağıdaki hangi yönle-
riyle meleklere benzetilmiş olabilir?

CCC_1607010101
A) Yemez, içmez, uyumaz olmaları

B) Çok dua etmeleri

C) Yardımsever ve güzel huylu olmaları

D) Çok hızlı hareket edebilmeleri

5. Hacda ibadetler belli sırada yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi hacda en önce ya-
pılan ibadettir?

DDD_1607020101
A) Sa’y yapmak

B) Şeytan taşlamak

C) Vakfe yapmak

D) İhrama girmek
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6. 
“Dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadır. Elbette ki ahi-
ret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. 
Hâlâ akıllanmayacak mısınız?”

En’âm suresi, 32. ayet

Derste yukarıdaki ayeti okuyan öğretmen öğrencilerine aşağıdaki mesajlardan hangisini vermek is-
temiştir?

BBB_1607010101
A) Ölüm, korkulacak bir durum değildir.

B) Dünya hayatı geçici ve değersiz olup aslolan ahirettir.

C) İnsan, aklı ve iradesi nedeniyle vahye muhatap olmuştur.

D) Allah (c.c.) ahirette merhametli davranacaktır.

8. Kışın ölü bir hale gelen tabiatı, Allah (c.c.) ba-
harda nasıl yeniden canlandırıp diriltiyorsa in-
sanı da kudretiyle öldükten sonra diriltecektir.

Yukarıdaki metinde ahiretin aşamalarından 
hangisine ilişkin açıklama vardır?

DDD_1607010101
A) Mahşer B) Mizan

C) Berzah D) Ba’s

9. Aşağıdakilerden hangisi haccı umreden farklı 
kılan ibadetlerdendir?

AAA_1607020101
A) Vakfe yapmak

B) İhrama girmek

C) Tavaf etmek

D) Sa’y yapmak

10. Kurban etinin bir bölümü ev halkı için ayrılır. Bir 
bölümü akraba ve komşulara, bir bölümü de 
ihtiyaç sahibi olanlara dağıtılır. 

Yukarıda verilenlere bakarak kurban ibade-
tiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

CCC_1607020101
A) Vacip olan bir ibadettir.

B) İnsanları Allah’a (c.c.) yakınlaştırır.

C) Paylaşma ve yardımlaşma imkânı verir.

D) Kişiye, ibadet etme lezzeti yaşatır.

7. Hacda birçok farklı milletten, ırktan, yaştan Müs-
lümanla bir araya gelinir. İnsanlar birbirini tanır, 
diğer Müslümanların dertlerini paylaşır, sevinç-
lerine ortak olur.

Yukarıdaki metinde hac ibadetinin hangi yö-
nüne işaret edilmiştir?

CCC_1607020101
A) Hac, mahşerde Allah’ın (c.c.) huzurunda 

toplanmaya hazırlıktır.

B) Hac, şeytana karşı mücadele edileceği ko-
nusunda Allah’a (c.c.) söz vermektir.

C) Hac, Müslümanlar arasında birlik ve bera-
berliği güçlendirir.

D) Hac sayesinde Müslümanlar, sosyal ve eko-
nomik statülerinden sıyrılır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Bitti.
İngilizce Testine Geçiniz.
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1 – 5: FOR THESE QUESTIONS, CHOOSE THE BEST 
OPTION TO FILL IN THE BLANKS.

5. William:   When did you ------ your first novel?
Richard:  In 1995. I was at university then.  

Becoming an author was my 
dream job.

CCC_1107030102_1
A) move  B) raise

C) write  D) marry

4. Matilda:   When did Thomas Edison invent  
the light bulb?

Henry: ------. 
Matilda: Are you sure? 
Henry:  Yes. I read an article about his 

biography yesterday.
BBB_1107030104_1

A) Manchester

B) In 1879

C) The phonograph

D) Three children

1. 

He’s only
five years old but
he’s very ------. 

BBB_1107010102_1
A) punctual  B) clever

C) lazy  D) generous

2. George:  ------?
Bill:  Five. A basketball game lasts 40 

minutes. There are four quarters 
in basketball. Each quarter is 10 
minutes.

DDD_1107020104_2
A) Is there a halftime in basketball matches

B) Do basketballers play on a court or a 
pitch

C) How often do you watch basketball 
games

D) How many players are there in a 
basketball team

3. Henry: ------?
David: Barcelona and Real Madrid.
Henry:  It will be an exciting game. I 

should watch it.
CCC_1107020104_2

A) How well did Real Madrid play

B) Do you support Real Madrid

C) Which teams are playing tonight 

D) What is “draw” in soccer
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7. 

?

I’m a herbivore and I live in the 
deserts in the Middle East and Africa 
because I’m a strong animal. I can 
survive in the desert without water 
for a long time. By the way, I’m not 
endangered species. What am I?

BBB_1107040105_1
A)  B) 

C)  D) 

6. Which of the following options should NOT be 
in the passage below?

Whales are my favorite animals and let me 
talk about them. (I) Camels are herbivores; 
they only eat grass. (II) Whales are sea 
mammals. (III) Unfortunately they are an 
endangered species. (IV) Because fishermen 
catch them to nearly extinction. 

AAA_1107040105_2
A) I B) II C) III D) IV

8. 

James

Mike

Andrew

David

I have a big family and I want to talk about 
my grandad. He’s bald. I mean he has no 
hair, but he has a grey moustache and 
beard. He’s wearing glasses. Oh, he’s older 
than the other family members. I nearly 
forgot: he has blue eyes. Who am I talking 
about?

DDD_1107010105_2
A) James B) Mike

C) Andrew D) David
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Deneme Sınavı Bitti.
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.

9. According to the passage, rhinos ------.
DDD_1107040105_3

A) aren’t in danger of extinction

B) don’t need national parks to survive

C) cause lots of people to die every year

D) were in many parts of the world in the 
past

10. What is the main topic of the passage 
above?

AAA_1107040105_3
A) The past and present situation of rhinos

B) The national parks and reserves in India

C) Africa’s savannas and Asia’s forests

D) United Nations Environmental 
Organisation

Centuries ago, rhinos existed in many places throughout Eurasia and Africa and early 
Europeans drew them on cave walls. Long ago they were widespread across Africa’s 
savannas and Asia’s tropical forests too. But today very few rhinos survive outside national 
parks and reserves. Two species of rhino in Asia – Javan and Sumatran – are critically 
endangered. But some good things are happening for these species. The number of Indian 
rhinos is increasing thanks to successful conservation efforts. United Nations Environmental 
Organization (UNEO) changed their status from Endangered to Vulnerable, but people still 
hunt the species illegally for its horn.

9 – 10: ANSWER THESE QUESTIONS ACCORDING TO THE PASSAGE BELOW.




