


A2 |  7. SINIF TÜRKÇE

  Bu testte 15 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “Türkçe” bölümüne kodlayınız.

TÜRKÇE

2. Aşağıda 20 tane denemenin her birinde hangi konularla ilgili soruların yer aldığı bir görsel yer almaktadır.

 

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	bu	görselden	çıkarılamaz?

A) Son 10 deneme tüm konuları kapsamaktadır.

B) 5,6, 7, 8 ve 9. denemelerdeki konu dağılımı aynıdır.

C) İlk 2 denemede öge konusu tam kavranmadığı için bu konuyla ilgili soru sorulmamıştır.

D) 1. denemede bazı konularla ilgili birden fazla  soru sorulmuştur.

1. Yaz tatilinde en sevdiğim dinlenme yöntemi, deniz kıyısında yürümek ve düşünmek. Özellikle tenha kıyılarda 

bu yürüyüşün tadına doyulmuyor. Tenha kıyı bulmak da günümüzde iyice zorlaştı. Bozcaada’nın batı yaka-

sında henüz yoğun kalabalıklar tarafından sarılmamış çok güzel bir koy var. İlçe merkezine uzak olması ve 

yolun bozukluğu yüzünden oraya pek fazla gezgin gelmiyor. Koyu çevreleyen üzüm bağları ve deniz arasın-

da geniş bir kumsal uzanıyor. Bu kumsal deniz dibinde de sürüyor. İncecik kumlar güneş altında altın tozlar 

gibi parlayıp gözleri kamaştırıyor. Öylesine de kızgın ki bu altın kumlar! Öğle sıcağında yalın ayak yürümek 

olanaksız. Böyle bir deneyime kalkışan kişi, kızgın kumlarda yürürken dans eden Afrika yerlilerini andırıyor.

	 Bu	metindeki	bazı	sözcüklerin	anlamları	“:, C, 9, D,T”	simgeleriyle	verilmiştir.	Bu	sözcükleri	me-

tinden	bularak	aşağıdaki	bulmacaya	yerleştiriniz.

 :  Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem.

 C  Çok ısınmış

 9  Olma ihtimali bulunmayan, imkansız.

 D  Bir kimsenin belli sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tama-
mı, tecrübe.

 T  Oturduğu bölgede doğup büyüyen, ataları da orada yaşamış olan.

	 Numaralanmış	kutularda	yer	alan	harfler	“ANAHTAR SÖZCÜK” 

bölümüne	yerleştirildiğinde	aşağıdakilerden	hangisi	oluşur?

A) KALEM            B) ÖRDEK           C) BİLEK          D) ÖNLEM
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7.	 Aşağıdakilerin	hangisinde		altı		çizili	sözcük,	

yay	ayraç	içinde	verilen	anlama	uygun	

kullanılmamıştır?

A) Mutlu olmanın yolu, mutsuzlukları önemse-
memektir.(uyulan ilke, usul)

B) Değişik fikirleriyle hepimize bu konuda yeni 
ufuklar açmıştı.(anlayış, görüş)

C)Genç kuşakların davranışlarındaki olumsuz-
luklar bizi korkutuyor.(nesil)

D) Bir tarafı  incinmeyen , düşleri kırılmayan var 
mı? (ağrımak)  

5.	 Bir	kelime	bulma	oyununun	kuralları	şu	şekildedir:
 `  Önce verilen sözcüğün son harfine bakılacaktır.

 `  Bulunacak sözcük verilen sözcüğün son harfinden sonra gelen ilk ünsüzle başlayacaktır.

 `  Bulunacak sözcükte kalın ünlülerden (a,ı,u,o)  sonra ince ünlü (e,i,ü,ö), ince ünlülerden sonra kalın ün-
lü gelmelidir.

	 Bu	kurallara	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	“misal”	sözcüğünden	hareketle	oluşturulmuştur?

A) Merak            B) Turne            C) Lale             D) Masal

6. Ek fiiller basit zamanlı fiillere gelerek birleşik za-
manlı fiiller oluşturur. Örneğin “Teyzemler hafta 
sonu dönecek.” cümlesinde “dönecek” fiili, ge-
lecek zamanla çekimlenmiştir. Bu yüzden basit 
zamanlı bir fiildir. “Teyzemler hafta sonu döne-
cekmiş.” cümlesindeki “dönecekmiş” fiili ise ek 
fiil almış ve birleşik zamanlı fiil haline gelmiştir.

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	birleşik	za-

manlı	fiil	kullanılmamıştır?

A) Yağmur yağmaya başlayınca hava aniden 
karardı. 

B) Türkiye’ de turist sayısı her geçen gün artı-
yordu.

C) Onu zor gününde yalnız bırakanları asla af-
fetmeyecekti.

D) O kadar becerikliydi ki elinden her türlü iş gelirdi.

4. Bir fiilin kip ve şahıs eki ile ifade edilmiş haline çekimli fiil denir. “Resim yapıyorum.” cümlesinde “ yapıyo-

rum” fiili, kip ve şahıs eki aldığından çekimli fiildir.

		 Bu	açıklamaya	göre,

 Genel  kanıya göre iyimserler; akıllıdır, girişkendir, geleceğe ilişkin olumlu tasarımlar geliştirir, duyarlıdır, 

sevecendir, yapıcıdır, çevresine olumlu enerji yayar.

	 cümlesindeki	numaralanmış	sözcüklerden	hangisi	çekimli	fiildir?	

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

IV

I II III

3. 

 
 Üniversitelerin ulusal çağdaşlaşmamıza katkısı reddedilemez.

	 Aşağıdaki	cümlelerden	hangisi	verilen	cümleyle	yakın	anlamlıdır?

A) Üniversiteler bir ülkenin çağdaşlığının göstergesidir.

B) Ülkeyi çağdaş eğitim seviyesine çıkaran üniversitelerdir.

C)  Evrensel anlamda çağdaşlaşmamıza üniversitelerin de bir katkısı vardır elbet.

D) Üniversiteler, ülke olarak çağdaşlaşmamıza fayda sağlamıştır.
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7. Sınıf Kazanım Değerlendirme - 3

8. Kübalı doktor Camilo Rodriguez, tüm dünyada ya bedava ya da maksimum 1 dolara satılacağını söyledi-

ği akciğer kanser aşısını bularak binlerce kanser hastası insanın umudu olmuştur.

	 Yukarıdaki	cümle	hangi	iki	cümlenin	birleştirilmiş	halidir?

A) ` Kübalı doktor Camilo Rodriguez  akciğer kanseri aşısını bulan ilk kişidir. 

 ` Akciğer kanser aşısı büyük ihtimalle bedava yapılacaktır.

B) ` Binlerce kanser hastasının umudu olan Kübalı doktor Camilo Rodriguez kanser aşısını bulmuştur.

 ` Kübalı doktor bu aşının tüm dünyada ya bedava ya da en fazla 1 dolara satılacağını söylemiştir.

C) ̀  Kübalı doktor Camilo Rodriguez akciğer kanseri aşısını bularak binlerce kanser hastasının umudu olmuştur.

 ` Kübalı doktor bu aşının tüm dünyada ya bedava ya da maksimum 1 dolara satılacağını söylemiştir.

D) ̀  Akciğer kanseri aşısını bulan Kübalı doktor Camilo Radriguez binlerce hastanın umudu olmuştur.

 ` Kübalı doktor bu aşının tüm dünyada maksimum 1 dolara satılacağını duyurmuştur.

9. Aşağıdaki tabloda cümleler ve yanlarında anlam özellikleri karışık olarak verilmiştir.

 

P. Sizin ne düşündüğünüzün çoğu zaman karşınızdaki kişiler için pek bir öne-

mi yoktur.
1.  Karşılaştırma

R. Edebiyat yetişkinlerin dünyasında olduğu kadar çocukların dünyasında da 

önemli bir yere sahiptir.
2.  Koşula bağlılık

S. Kalbin dile yansıdığı düşünülürse insanları tanımak o kadar da zor değildir. 3.  Sitem

T. Çiçeklerle bezeli yollarda dolaşmak  için sabah erkenden kırlara çıkardı. 4.  Amaç sonuç

	 Cümleler	anlam	özelikleriyle	eşleştirildiğinde	hangi	cümle	ve	hangi	anlam	özelliği	dışarıda	kalır?

A) S - 4                    B) P - 3                     C) R - 2                   D) T - 3

10. Evlere, kahvelere, sokaklara kulak verin. Kuş cı-

vıltıları gibi insan sesi gelir. Fakat bu gelen sa-

dece ses değil; duygu, düşünce, sevgi, nefret, 

kin, hiddettir. İnsan bir şeyi anlatmak için konu-

şur, insan için önemli olan dilin kendisi değil dil 

ile anlatılan şeydir. Dil bir vasıtadan başka bir 

şey değildir. Önemini de buradan alır.

							Metinde	kullanılan	söz	sanatının	göstergesi	

aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Kuşların sesinde abartıya kaçılması

B) “Ev, kahve, sokak” kelimelerine insana ait 
özelliklerin verilmesi

C) “Dil”in başka şeylerle kıyaslanması

D) İnsan seslerinin cıvıltıya benzetilmesi

11. Bir ağaç altındasın, her dalı binbir çiçek,

        Gün gelip bu çiçekler sana yemiş verecek.

       En yüksek  dallarında, bunların olgunları; 

       Gözünü  onlara dik, alçaklarından el çek.

 İstiyorsan  erişmek yüksekteki dallara

     Vücutça kuvvetli ol, zekaca büyüyerek.

	 Şiirde	numaralanmış	sözcüklerden	hangisi	

zarf	göreviyle	kullanılmıştır?

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

I

II

III

IV
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14. Herkes gibi temelde şiirin başka dile çevrilemeyeceği kanısındayım ben de. Şiirin kendi yazıldığı dile bile 
çevrilemeyeceği kanısına da katılıyorum. Bir kere şiir başka dile çevrilemez ama en güzel şiirler çevrildik-
ten sonra çevrildikleri dile bir şeyler taşıyan şiirlerdir. Elbette ki şiirin kendi tek konumunu, şahane yalnızlı-
ğını, yüklendiği espriyi öbür dilde tıpatıp yeniden yakalamak imkansız bir şey. Zaten bunun tersine inan-
mak, sorunu el çabukluğuna getirip sıfıra indirgemek, şiirin bin yıllık serüvenine ihanet etmek olur.

		 Metinden	aşağıdakilerden	hangisi	çıkarılamaz?

A)  Şiir çok eski zamanlardan beri vardır.

B)  Şiir çevrildiği dile bir şeyler taşımalıdır.

C) Şiiri her şeyden soyutlayarak değerlendirmek doğru değildir.

D) Şiir çevrilirken eski halini yakalamak olanaksızdır.

15.  

 

 Karşımıza çıkan ......................... bizi yapmak istediklerimizden alıkoymamalıdır.

 Doğru kullanılan ......................... hayatımızı kolaylaştırır.

 İnsanı hayata bağlayan ......................... değil, umutlarıdır.

	 Aşağıdaki	sözcüklerden	hangisi	yukarıdaki	cümlelerde	boş	bırakılan	yerlerden	herhangi	birine	ge-

tirilemez?

A) anılar         B) gelecek          C) teknoloji            D) zorluklar      

12.	 Yandaki	görseli	anlatan	aşağıdaki	cümlelerin	hangi-

sinde	farklı	bir	duygu	dile	getirilmiştir?

A) Arkadaşlarla bisiklet sürerken eğlendiğimiz günler ne-
rede şimdi? 

B) Boyumuzdan küçük bisikletler eğlencemize eğlence 
katıyordu.

C)  Bisikletlerle yarış yapmak bizim için en büyük keyifti.

D) Arkadaşlarım bisiklet sürerken peşlerinden koşarak 
eğleniyordum ben de.

13. Yazar olmak için okumuyordum, böyle bir amacım yoktu (I). Çünkü seçkin yazarları okuduğumda zaten 
böylesine yetkin bir şey yapamayacağımı düşünüp  yanına yaklaşmadım(II). Edebiyat, sözcüklerle yapıldı-
ğından sanat dalları içinde en zor olanıdır (III). O  günlük sözcüklerden yeni bir dünya oluşturmak için ola-
ğanüstü bir çaba gerekir (IV).

	 Metinle	ilgili,

 K - I numaralı cümle ile IV numaralı cümle şart anlamı taşımaktadır. 
 L -   II numaralı cümle, I numaralı cümlenin gerekçesidir.
 M -  III numaralı cümlede karşılaştırma yapılırken gerekçesi de belirtilmiştir.

		 hangileri	söylenebilir?

A) Yalnız L               B) K ve L            C) K, L ve M             D) L ve M



2. Hilal, Sosyal Bilgiler öğretmeninin verdiği ödev 
için Genel Ağ üzerinden araştırma yaptı. Üniver-
site öğrencilerinin yararlanabileceği bir ... site-
den bilgileri aynen alarak ödevini oluşturdu. Hi-
lal ödevini sunarken de aynı ses tonu ile uzun 
bir sunum yaptı. Konuşmasının ortasında birçok 
öğrenci sıkılmıştı. 

	 Buna	göre	konuşmanın	verimsiz	geçmesin-
de;

 I. Ödev metninin iyi hazırlanmaması

 II. Tek düze ses tonuyla konuşması

 III. Beden dilini doğru kullanmaması

	 unsurlarından	hangileri	etkili	olmuştur?

A) Yalnız I             B) I ve II    

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

4. Çatalhöyük 9.500 yıllık geçmişi olan ve yaklaşık 
8.000 insanı barındırmış geniş bir kasabadır. Ya-
pılan araştırmalarda ve arkeolojik kazılarda ikli-
me uygun tahıl ve bakliyat yetiştirildiği anlaşılan  
Çatalhöyük'te, insanların avcılık ve toplayıcılık-
tan yerleşik düzene, tarım ve hayvancılığa ge-
çiş yaptıkları anlaşılmaktadır. Kazılarda bazı hay-
vanların da evcilleştirildiği görülmüştür. 

	 Bu	bilgilere	bakılarak	Çatalhöyük	ile	ilgili;

 I. İklim insanların hayatlarını şekillendirmiştir.

 II. Yerleşik hayata ve üretime geçmişlerdir.

 III. Madenlerden araç ve gereçler yapmışlardır.

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

A) I ve II        B) I ve III   

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

3. İstanbul’un fethi sırasında konuşmalar yapan 
halk “Biz ne Latinlerin yardımına ne de birliğe 
muhtacız...” diye bağırmışlardır. Ayrıca Kuşat-
ma günlerini bizzat gören Bizans Tarihçisi Du-
cas (Dukas) ise Latinlerin baskısından bıkan hal-
kın “Latin külahı görmektense Türk sarığı gör-
mek evladır.” sözünü söylediklerini belirtmiştir.

	 Buna	göre	metinde	verilen	durumun	neden-
leri	arasında	Osmanlı	Devleti'nin	uyguladığı	
hangi	yönetim	anlayışı	gösterilemez?

A)  Gaza ve cihad anlayışı

B) Adil yönetim anlayışı 

C) Halka tanınan özgürlükler  

D) İstimalet politikası

5. Günümüzde iletişim aracı olarak kullanılan Ge-
nel Ağ, 

 • Ticaret ve alış-veriş imkanı

 • Haber ve bilgiyi pek çok kaynaktan alabilme 

 • Sınav başvurusu, yazışma ya da devlet ku-
rumlarıyla ilgili işlemler gibi hizmetleri sağlaya-
bilmektedir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	Genel	
Ağ'ın	olumsuz	bir	sonucudur?

A) Bilgiye ve habere ulaşmayı kolaylaştırmıştır.

B) Zaman ve bütçe tasarrufu sağlamıştır.

C) Yüz yüze iletişimi azaltmıştır. 

D) Daha hızlı hizmet imkanı doğmuştur. 

1. En yoksul bir Türk köylüsünün evinin temizliği hayrete şayandır. Türk hastaneleri, Avrupa hastanelerinden 
çok daha temizdir. .. (Dr. A. Brayer)  

 “Türk dükkanlarında hiçbir zaman tek meteliğim kaybolmamıştır. Ne zaman bir şey unutsam, hiç tanıma-
dığım dükkancılar arkamdan koşturmuşlardır.” (Fransız yazar Motray)

 Üsküdar'da bir kedi hastanesi bulunur. Beyazıt Cami'nin avlusunda güvercinler için bakım yeri vardır. (Van 

Moltke) 

	 Bu	seyyahların	eserlerinde	Osmanlı	Devleti	ile	ilgili	aşağıdaki	özelliklerden	hangisine	değinilmemiş-
tir?

A) Dürüst ve güvenilir olmalarına    B) Temizliğe önem vermelerine

C) Hayvansever olmalarına     D) Aile yapısına önem vermelerine

A6 |  7. SINIF SOSYAL BİLGİLER

  Bu testte 10 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “Sosyal Bilgiler” bölümüne kodlayınız.

SOSYAL BİLGİLER



9. XVIII. yüzyıl başlarından itibaren ilk defa Osman-
lı kurumlarının batıdan örnek alınarak düzenlen-
meye çalışıldığı bir dönem başlamıştır.      

 • Modern matbaa aletlerinin getirilmesi                         

 • Ziraat Bankası'nın açılması                

 • Şirket-i Hayriye'nin kurulması                                         

 • Posta ve telgraf hizmetlerinin başlaması bun-
lardan bazılarıdır.

	 Verilen	yeniliklere	bakılarak	aşağıdaki	alan-
lardan	hangisi	ile	ilgili	bir	gelişme	yaşandığı	
söylenemez? 

A) Kültürel              B) Haberleşme

C) Siyasi                       D) Ekonomik

8. 1402 yılında Ankara Savaşı’nda Osmanlı Devleti Timur'a mağlup oldu. Bu savaştan sonra Yıldırım Baye-
zid’in dört oğlu arasında taht kavgaları yaşanmış ayrıca Anadolu beylikleri de bağımsızlıklarını ilan etmiş-
lerdir. Ancak yaşanılanın aksine Balkan topraklarında herhangi bir ayrılık hareketi gözlenmemiştir. 

	 Balkanlarda	yaşanan	bu	durumun	sebebi	olarak	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) İskân politikası sonrasında fethedilen yerlerin Türkleştirilmiş olması           

B) Tımar sistemi sayesinde bölgede refah seviyesinin yüksek olması              

C) Osmanlı’nın hoşgörülü bir politika izlemesi  

D) Din bütünlüğünün sağlanması

10. Ahi Evran'ın hanımı Fatma Hatun tarafından ku-
rulan “Anadolu Bacıları Teşkilatı” mensupları ha-
lı kilim yaparlardı. Kadınlar eğitim işleri ile uğra-
şırlar ve gerektiğinde savaşta askerlerin yanın-
da yer alırlardı. 

	 Buna	göre	Anadolu	Bacıları	Teşkilatı	ile	ilgi-
li;

 I. Ülke ekonomisine katkıda bulunmuşlardır.

 II. Devlet yönetiminde etkili olmuşlardır.

 III. Ülke savunmasında görev almışlardır.

	 yargılarından	hangileri	söylenebilir?	

A) I ve II            B) I ve III   

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

7. Rönesans sadece sanatta değil bilimde de Avrupa’nın yeniden doğmasına yol açtı. Skolastik hıristiyan hu-
rafelerini bir kenara iten batılı bilginler, düşüncenin önünü açtılar. Akıl ve deneyi öne çıkararak tüm Avru-
pa’nın dünyevi bir medeniyet ekseninde ilerlemesini sağladılar. Rönesans, Katolik dünyasının parçalanma-
sı anlamına gelen dini çatışmaların da fitilini ateşledi. 

	 Bu	bilgilere	göre	Avrupa’da	aşağıdakilerden	hangisinin	gerçekleşmesi	beklenemez?

A)  Özgür düşünce ortamının oluşması            B) Reform hareketlerinin başlaması

C) Dogmatik düşüncenin kabul görmesi    D) Bilimsel çalışmaların hızlanması

6.	 Aşağıda	verilen	illlerimizin	nüfus	yoğunluğunu	etkileyen	faktörlerden	hangisi	diğerlerinden	farklıdır?

A) Adana Akdeniz iklimi görülür. Ülkemizin en verimli ovalarından Amik Ovası’na sahiptir.

B)
İzmir

Bereketli toprakları, uygun iklim koşulları, zengin su kaynakları ve biyoçeşitliliği ile birçok 
bitki türünün yetişmesine uygun bir ortam sağlamaktadır.

C) Erzurum Çayır, mera ve yaylalar geniş yer kaplar. Bu yüzden hayvancılık yaygındır.

D) Ankara Eğitim ve kültür şehri olan başkentte ticaret ve sanayi de gelişmiştir. 
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1. 

	 Verilen	cümle	aşağıdakilerden	hangisi	ile	tamamlanamaz?

A) İhrama girmek                                B) Kabe'yi tavaf etmek    

C) Mina'da şeytan taşlamak                   D) Arafat'ta vakfe yapmak

İslam'ın beş temel esasından biri de hacdır. İmkanı olan Müslümanla-

rın Zilhicce ayının 9-10-11. günlerinde yaptıkları farz bir ibadettir. Hac 

ibadetinin farzı üçtür, bunlar ………………………………

2. Allah’a (c.c.) ve ahirete iman sayesinde huzura kavuşmuş bireylerden oluşan bir millet, taşkınlık ve kötü-
lüklerden kaçınır. Bu milletin fertleri Allah’ı (c.c.) severler ve O’nun hoşnutluğunu kazanmak için iyilik yap-
mak konusunda yarışırlar. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah’a (c.c.) ve ahiret 
gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah’a (c.c.) ve ahiret gününe iman eden kişi komşusunu 
rahatsız etmesin. Allah’a (c.c.) ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya da sussun." 

	 Verilen	bilgilerden	ahirete	inananlar	ile	ilgili	aşağıdaki	sonuçlardan	hangisi	çıkarılamaz?

A) Karşılaştıkları zorluklara sabrederler.   B) Çevrelerine faydalı olurlar.

C) Allah’ın (c.c.) rızasını gözeterek yaşarlar.  D) Haksızlık yapmaktan kaçınmaya çalışırlar.

3. Öz denetim kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın, davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol ede-
bilmesidir. Toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için insanların kendilerini öz denetime ta-
bi tutması gerekir. İnsan bu sayede davranışlarını ve isteklerini kontrol eder. 

	 Buna	göre	aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	metinde	verilen	altı	çizili	kavramla	ilişkilendirilebilir?

A) “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin...." (Bakara suresi, 153. ayet) 

B) “Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir.” (Şems suresi, 9. ayet) 

C) “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar..." (Bakara suresi, 286. ayet) 

D) “… İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın..". (Mâide suresi, 2. ayet)

4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaşadığı topraklarda gezmek ve ibadet etmek Müslümanların en büyük hayalle-

ri içerisinde yer alır. Hac ibadetini yerine getirme fırsatı bulamayan veya kutsal toprakları özleyen Müslü-

manlar, herhangi bir zamanda umre amacıyla bu güzel topraklara gider ve ziyaretlerini yerine getirir. Hac 

ibadetinde olduğu gibi birçok milletten umre yapmaya gelen Müslümanlar, birbirlerinin kültürlerini tanıma 

fırsatı bulur. 

	 Buna	göre	umre	ile	ilgili	aşağıdaki	bilgilerden	hangisine	değinilmemiştir?  

A) Belirli bir vakti yoktur.             

B) Dünyanın farklı yerlerinden gelenlerle tanışılır.                

C) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaşadığı yerler ziyaret edilir.     

D) Hac ibadeti ile birlikte yapılabilir. 
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  Bu testte 10 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” bölümüne kodlayınız.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ



7. Hz. İbrahim'e (a.s.) peygamberlik verildiği dö-
nemde Hz. İsmail (a.s.) ve annesi çölde bir baş-
larına kalırlar. Hz. İsmail (a.s.) daha küçük bir 
bebektir ve yanlarında getirdikleri yiyecekler tü-
kenmiştir. Hz. Hacer oğlunun ölmesinden kor-
karak su aramaya çıkmış ve bulamadıkça aynı 
yerleri koşarak gidip gelmiştir. Hz. Hacer su bu-
lamayacağını anlayınca Yüce Allah'a (c.c.) dua 
etmiş ve yardımını dilemiş o sırada Hz. İsmail 
(a.s.) ayağı ile yere vurmuş ve buradan sular fış-
kırmıştır. Bu su hala günümüzde de akan zem-

zem suyudur. 

	 Yukarıda	verilen	olayı	hac	sırasında	sembo-

lik	olarak	hangi	ibadet	temsil	eder?	

A) Tavaf            B) Say            

C) İhram              C) Kurban 

8. "De ki: “Her kim Cebrail’e düşman ise, bilsin ki 
o, Allah’ın izni ile Kur’an’ı; önceki kitapları doğ-
rulayıcı, mü’minler için de bir hidayet rehberi ve 
müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir.” (Ba-
kara suresi, 97. ayet)

	 Bu	ayetten	yola	çıkarak	Cebrail	(a.s.)	görevi	
ile	ilgili	olarak	aşağıdakilerden	hangisi	söy-
lenebilir?

A) Yağmur, kar, rüzgar v.b doğa olaylarını Al-
lah'ın (c.c.) izniyle düzenlemek 

B) Biri kıyametin kopması diğeri de yeniden di-
riliş sırasında olmak üzere iki kez sura üfle-
mek 

C) Ölen insanları kabirde sorguya çekmek

D) Yüce Allah'ın (c.c.) bildirdiği emir, yasak, öğüt 
ve haberleri peygamberlere iletmek

5. -Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâ-
hi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yu-
vesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

	 Verilen	surede	altı	çizilen	ve	sureye	adını	ve-
ren	“nas”	kelimesinin	anlamı	aşağıdakilerden	
hangisidir?

A) İnsan                B) Namaz    

C) Sığınma-korunma                 D) Melek

10. "Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. 
Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmek-
ten sakınmanız) ulaşır." (Hac suresi, 37. ayet)

	 Verilen	ayette	kurban	ibadetiyle	ilgili	aşağı-
daki	hususlardan	hangisine	dikkat	çekilmiş-
tir?

A) Kimlerin yükümlü olduğuna  

B) Kurban edilecek hayvanın özelliklerine 

C) Samimiyetle yerine getirilmesi gerektiğine

D) Kurban etinin nasıl değerlendirileceğine

6. Yeryüzünde her gün birçok suç işlenmekte her 
gün bir çok haksızlık yapılmaktadır. Suçluların 
bir kısmı yakalanmamakta, adaletten kaçmak-
tadır. Bir kısmı da adaleti yanıltarak cezadan kur-
tulmaktadır. Kısacası dünyada her zaman hak 
edilen adalet sağlanamamaktadır. 

	 Yukarıda	verilen	durum	aşağıdakilerden	han-
gisinin	varlığını	gerekli	kılmıştır?

A) Meleklere iman etmeyi  

B) Ahiret hayatına iman etmeyi

C) Kaza ve kadere iman etmeyi 

D) Kitaplara iman etmeyi

9. (I) Hz. İsmail (a.s.) Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. Sa-
re annemizin oğludur. (II) Kardeşi Hz.İshak (a.s.) 
da Hz. İsmail (a.s.) gibi peygamberdir. (III) Kur-
ban ibadeti Hz. İsmail (a.s.) ve Hz İbrahim’in 
(a.s.) teslimiyetini bizlere hatırlatır. (IV) Hz. İs-

mail (a.s.) ve babası Hz. İbrahim (a.s.) kabenin 
yapımına yardımcı olmuştur.

	 Metinde	verilen	Hz.	İsmail	(a.s.)	ile	ilgili	bil-
gilerden	hangisinde	yanlışlık	yapılmıştır?	

A) I                  B) II               C) III           D) IV
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A10 |  7. SINIF İNGİLİZCE

  Bu testte 10 soru vardır. Cevaplarınızı optik formdaki “İngilizce” bölümüne kodlayınız.

INGILIZCE

1. Jeremy  : Hello! Mark, how are you?

 Mark      : Hi! Jeremy. I am a little bit sorry.

 Jeremy  : Really! What happened?

 Mark      : Yesterday, there was a tennis match between Venus Williams and Sharapova but I couldn’t go 

to the tennis court and I missed the match.

 Jeremy  : Oh, I am sorry. I went to the match and watched it. It was a really awesome match.

 Mark      : How lucky you are! .....................................................................................?

 Jeremy  : Venus Williams defeated Sharapova. 

	 Which	of	the	following	completes	the	dialogue?

A) What time did the game start?

B) What was the result of the match?

C) When did the match finish?

D) Who scored the first goal?

2. 

 

Emma Bobby Riley Derek Lucas

Documentaries \
Sports Programmes \
The News \
Cartoons \
Quiz Shows \

	 According	to	the	table,	which	of	the	following	IS	NOT	correct?

A)  Quiz shows are entertaining for Derek.  B) Lucas likes watching the news. 

C) Riley doesn’t prefer sport programmes.  D) Emma likes watching cartoons.

3. Thomas Edison was born in 1847, in Milan, Ohio. He was a great inventor in history. Many of his inventions 

still have an important impact on our lives today. Thomas Edison has many inventions. His most famous 

inventions are the phonograph, light bulb and the motion picture. 

	 According	to	the	information,	which	question	IS	NOT	answered	in	the	text?

A) What is the name of Thomas Edison’s mother?

B) Where was Thomas Edison born?

C) What did Thomas Edison invent?

D) When was Thomas Edison born?
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İngilizce

4. 

 

My favorite wild animal is polar bear. They 

live in Arctic Zone.

My favorite wild animal 

is Sumatran tiger. The 

live in Indonesia.

My favorite wild animal is 

giraffe. They live in Africa.

Luke Dennis Bob

	 According	to	the	information	above,	which	is	CORRECT?

A)  Luke favorite wild animal is polar bear.  B) Dennis likes giraffes a lot. 

C) Bob’s favorite wild animals is giraffe.   D) Luke says Sumatran tigers live in Canada.

5. Hi, I am Laura. I have got long blonde hair and green eyes. I am wearing a black and white sweater. I am 

17 years old. 

	 According	to	the	information	above,	which	option	shows	Laura?

 A)   B)  C) D) 

6.  

 
The 

news Documantaries Movies Cartoons Sports 
Programmes

24 hours of a day

TV Programmes

12.00
10.00

04.00
02.00

24.00
22.00

08.00
06.00

16.00
14.00

20.00
18.00

	 According	to	the	results,	which	of	the	following	IS	NOT	correct?

A) People prefer watching cartoons at 8 p.m. B) People prefer watching sports programmes at 6 p.m.

C) People prefer watching the news at 8 a.m. D) People prefer watching movies at 8 p.m.
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7. Sınıf Kazanım Değerlendirme - 3

7.	 Which	of	the	following	matches	with	the	picture	on	the	

next?

A)  Ice-skating is an amazing sport.  

B) Mark is a professional rollerblader

C) Tomorrow, I will play tennis.    

D) Spectators were supporting their team.

8. 

 

Africa Asia Australia Arctic Zone

A kangaroo \
A rhino \
A polar bear \
A king cobra \

	 According	to	the	table,	which	of	the	following	IS	NOT	correct?

A)  A rhino lives in Africa.   B) A king cobra lives in Asia. 

C) A kangaroo lives in Australia.  D) A polar bear lives in Europe.

9. Jane Austen was an English novelist. She was born on 16 December, in 1775, in 

Hampshire. She began  to write as a teenager. Her first novel “Sense and Sensibility” 

was published in 1811. Her next novel “Pride and Prejudice” received favourable 

reviews. Her other novels were Mansfield Park, Emma, Persuasion and Northanger 

Abbey.

 In 1816, Jane began to suffer from a deadly disease and she died on 18 July, in 1817.

	 According	to	the	text	how	many	novels	did	Jane	Austen	write?

A)  She wrote eight novels.   B) She wrote nine novels.

C) She wrote six novels.   D) She wrote three novels.

10. 

  

	 Which	of	the	following	DOES	NOT	match	with	one	of	the	pictures	above?

A) My father’s favorite TV programmes are documentaries.

B) Sport programmes are really boring. I don’t like them.

C) I like watching the news. They are informative.

D) My little sisters is crazy about cartoons.


