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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
2. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı 

kodlayınız.
3. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış yaptığınız 

takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılmayacaktır.
4. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Puanlama; her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak elde edilecek geçerli 

cevaplar üzerinden yapılacağı için cevap kâğıdı üzerinde rastgele cevaplama yapmayınız.

KİTAPÇIK TÜRÜ
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1. Günümüz dünyasında çevre kirliliği, tüm gezegeni kaplayan boyutlara ulaşmış durumda. Dünyanın 
birçok bölgesinde insanlar çevre kirliliğine karşı korumasız bir hayat sürmektedir. Bilim insanları ise 
bu olumsuzlukların devamı hâlinde dünyadaki tüm canlıların ciddi biçimde tehdit altında olduğunu 
vurguluyor. 
Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamı de-
ğildir?

A) Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm 
B) Tehlikeli bir durum yaratmak
C) Bir şeyin yakını, dolayı, etraf
D) Genişlik, kapsam

2. Bir insanın huylarından asla vazgeçmeyeceğini ifade ederken “- - - -”, önceden planlanmış durumların 
tam olarak gerçekleşemeyebileceğini belirtmek için “- - - -” insanın hesabını gelirine göre yapması 
gerektiğini vurgularken “- - - -” atasözü kullanılır.
Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen atasözleri sırasıyla ge-
tirilmelidir?

A) Can boğazdan gelir. / Ev alma komşu al. / Ak akçe kara gün içindir.
B) Can çıkmadan ümit kesilmez. / Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez. / Hazıra dağ dayanmaz.
C) Can çıkmadan huy çıkmaz. / Evdeki hesap çarşıya uymaz. / Ayağını yorganına göre uzat.
D) Cana gelecek mala gelsin. / Herkes bildiğini okur. / Damlaya damlaya göl olur.

3. O, yetmiş beşi bulmuş yaşına rağmen bıkıp usanmadan çalışan bir fikir işçisiydi. Türkçeye büyük 
hizmetleri olmuştu. Bu yolda çok emek vermişti. Çalışmayı çok severdi. Arı gibi çalışırdı ama vızıltısız 
bir arı gibi.
Bu metindeki altı çizili sözle, sözü edilen kişiyle ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Değişik konularda eserlerinin olduğu
B) Gösterişe pek önem vermeyen biri olduğu
C) Ömrünün sonuna kadar çalışmaya devam ettiği
D) Çalışmalarını insanlara duyurmaya çalıştığı

TÜRKÇE TESTİ
Bu testte, Türkçe alanına ait 20 soru bulunmaktadır. 

2. Deneme A
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4. İnternet teknolojisinin gelişim göstermesi, 
akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaş-
masıyla, bireyler teknoloji bağımlısı durumu-
na gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden 
kesin olarak çıkarılabilecek bir yargıdır?

A) İnternet teknolojisi ve akıllı telefon kullanı-
mı günden güne artmaktadır.

B) Akıllı telefon ve tablet kullanımı zararlı 
boyutlara ulaşmış durumdadır.

C) Teknoloji bağımlısı olan bireylerin bu du-
rumdan kurtulmaları çok güçtür.

D) Bireyleri teknoloji bağımlısı kılan başlıca 
unsurlar internet ve teknolojik cihazlardır.

5. Fırsatların elden kaçırılmasından duyulan 
pişmanlığa “hayıflanma” denir. 
Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde hayıflanma anlamı vardır?

A) İnsan Ankara’ya gelir de bana uğramaz 
mı?

B) Gri pantolonun üstüne siyah gömlek giy-
seydin sana daha çok yakışırdı.

C) Günlerin bir su gibi akıp gittiğini nasıl da 
fark etmemişim.

D) Mutluluğunu herkesle paylaşsan da yal-
nızlığını asla paylaşamazsın.

6. Öznenin iradesi dışında kendiliğinden ger-
çekleşen fiillere “oluş fiilleri” denir. Örneğin, 
“Elmalar çürümüş.” cümlesinde “çürümüş” fiili 
oluş bildirmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde 
oluş bildiren bir fiil vardır?

A) Öğretmenimiz, bizi hafta sonu tiyatroya 
götürecek.

B) Adana’daki kuzenlerim görmeyeli çok bü-
yümüş.

C) Emziği ağzından düşen bebek uzun uzun 
ağladı.

D) Yeni aldığımız televizyon birden bozuldu.

7. • Bağlaç olan “da, de” ayrı yazılır.
• Belirli bir tarih bildiren gün ve ay adları 

büyük harfle başlar.
• Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe vb.) büyük 

harfle başlar. 
Uyarı: Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran 
şehir, ilçe, semt, belde vb. sözcükler küçük 
harfle başlar.
Bu kurallara göre,

I. Önümüzdeki yıl Haziran ayında düğü-
nüm var.

II. İstanbul’dan taşınırken anılarımı da be-
raberimde götüreceğim.

III. Babamın tayini Mardin’in Midyat İlçesine 
çıkmış. 

cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı 
yapılmıştır?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.
C) I ve III. D) II ve III.
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8. İnsanoğlu, geçmişten günümüze hiç şüphesiz birçok icat yaptı. Çoğu kişi bu icatların nasıl üretildiğine 
dair çok kafa yormaz ama şu anda aktif olarak kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran birçok icat 
aslında doğadaki canlılardan esinlenerek üretilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı örnekleyen bir icat değildir?

A)  B) 

C)  D) 

9. Gazeteci:
– (I) - - - -

Şair: 
– Liseye kadar adamakıllı, çalışkan bir öğrenciydim. Hele ortaokulda çoğu zaman sınıfın birin-

cisiydim. Dersler arasında bir fark gözetmez, derslerin hepsini aynı aşkla öğrenmeye gayret 
ederdim. Fakat ortaokuldan sonra sayısal dersler yerine sözel dersler dikkatimi çekmeye baş-
ladı.

Gazeteci:
– (II) - - - -

Şair:
– Nasıl yazdığımı açıkçası ben de bilmiyorum desem şaşırmayın. Çünkü şiirde bu hiç belli olmaz. 

Yemek yerken veya yolda giderken bir mısra geliverir aklınıza. Yazacağınız şiiri, konuyu, şekli 
hepsini tayin eder.

Bu konuşmada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) (I) Lisedeyken başarılı bir öğrenci miydiniz?
 (II) Şair olmaya nasıl karar verdiniz?
B) (I) Lise de mi daha başarılıydınız yoksa ortaokulda mı?
 (II) İlk yazdığınız şiirler nasıl şiirlerdi?
C) (I) Çalışkan bir öğrenci miydiniz ve en çok hangi dersleri severdiniz?
 (II) Şiirlerinizi nasıl yazarsınız?
D)  (I) Okul yıllarınızda en çok hangi derslerde başarılıydınız?
 (II) Şiir yazarken kendinizi nasıl hissedersiniz?



6
www.ankarayayincilik.com.tr

7. SINIF A

ANK-0702-2020

A
nk

ar
a 

Y
ay

ın
cı

lık

10. 

Bu görselden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye’de kiraz ihracatının yıllara göre farklı olmasının nedenlerine
B) Türkiye’nin yıllara göre kiraz ihracatından elde ettiği gelire
C) Türkiye’nin bu yıl kiraz ihracatında artış olmasının nedenlerine
D) Türkiye’nin en çok kiraz ihraç ettiği ülkelere

11. Sözü bilen kişinin, yüzünü ak ede bir söz
Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz

Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı
Söz ola zehirli aşı, yağ ile bal ede bir söz

Sözlerini iyi pişir, yaramaz sözü değiştir
Aklın ile dile düşür, söyleme anlamsız bir söz
Bu dizelerden “söz” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Öneminin büyük olduğu B) Bazı şeylere sebebiyet verebildiği
C) En çok iyi kişilere yakıştığı D) İyi düşündükten sonra söylenmesi gerektiği

Kiraz ihracatında
rekor sevinci
Çin pazarının açılması ve mevsim şartlarının iyi gitmesi sayesinde 
bu yıl kiraz ihracatında 80 bin ton sınırı aşıldı ve 183 milyon dolarlık 
rekor satım gerçekleştirildi.

1 OCAK - 21 AĞUSTOS 2019 DÖNEMİ

80 BİN 406 TON
183 MİLYON 159 BİN

TÜRKİYE’NİN
BU YIL EN FAZLA
İHRACAT YAPTIĞI
10 ÜLKE

TÜRKİYE’NİN SON 10 YILDA KİRAZ İHRACATI

134.2

147.3

133.5

157.7

155.1

144.2

122.0

182.7

158.9

161.7

183.2

2009
2010
2011
2012
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

50.964

63.346

46.561

55.208

54.328

50.043

68.968

78.524

59.806

76.094

80.406
RUSYA
24.562
42.1 

İSVEÇ
1.150
3.1

AVUSTURYA
1.961
5.8

İTALYA
1.165
3.2

ÇİN
927
3.3

HONG KONG
865
3.4

HOLLANDA
2.580
10.3

ALMANYA
27.338
87.4

DANİMARKA
1.242
3.4

NORVEÇ
1.401
6.5

TÜRKİYE
Miktar (Ton)
Değer (Milyon dolar)
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12. Ben Mehmet Âkif Ersoy’un sanat anlayışını benimseyenlerdenim. O, bir şiirinde “Hayal ile yoktur 
benim alışverişim / Her ne demişsem görüp de söylemişim” demiştir. Bu yüzden eserlerimde günlük 
hayatta karşılaşabileceğim her türlü sosyal olayı kaleme almayı tercih ederim.
Bu sözleri söyleyen kişinin aşağıdaki metinlerden hangisini beğenmesi beklenir?

A) Yola çıkalı ne kadar olmuştu? Günler geçti, geceler geçti. Derken yine günler geçti. Ali, ne kadar 
zamandır yolda olduklarını bilmiyordu. Sırtına bindiği ejderha, uykusunda da uçabiliyordu. Hep 
böyle gidiyor, gidiyordu. Ali de ejderhanın beyaz yelesine sımsıkı sarılmış durumda ara sıra 
kestiriyordu.

B) Evde canım sıkıldığı bir gün dolabı açtım ve dolaptaki sebzeleri gördüm. Fakat sebzelerden bir 
tanesinin kımıldadığına şahit oldum. Bu olay karşısında çok korktum ve ne yapacağımı şaşırdım. 
Daha sonra kımıldayan sebzenin biber olduğunu fark ettim. Elimi uzatıp ona dokunmaya çalışınca 
birden “Bana dokunma!” dedi.

C) Karşımda çırpınıp duran deniz, sanki içimdeki bir korkuyu hissetmişti. Kül gibi grileşmiş gökyü-
zünde güneşten bir parçacık bile kalmamıştı. Garip bir rüzgâr geziniyordu havada. Sanki o da 
anlamıştı huzursuzluğumu. Önümden birden bir martı geçti. Feryat eder gibi bir hâli vardı.

D) Yaz aylarında kardeşimle evimizin alt tarafından akan derinin yanına gider, suyun şırıltısını dinler-
dik. Derede yüzen balıkları izler, hafif esen rüzgârla serinlerdik. Bu, bizim için büyük bir mutluluktu. 
Saatlerce burada vakit geçirir, güzel sohbetler ederdik. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamazdık. 
Hava kararmaya başlayınca eve döner annemle beraber babamızı beklemeye koyulurduk.

13. • Tezat (karşıtlık), birbirine zıt kavram veya durumların bir arada kullanılmasıyla yapılan sanattır.
• Abartma (mübalağa); bir niteliği, olduğundan çok üstün veya aşağı göstererek yapılan sanattır.
• Kişileştirme (teşhis), insan dışı varlıklara insan özellikleri verilerek yapılan sanattır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklaması verilen sanatlardan herhangi biri 
yoktur?

A) Çıkarım sahaya aslanlar gibi topumu oynarım.
B) Ben sadece güneşin uyuduğu zamanlarda şiir yazabilirim.
C) Sizinle sinemaya gelemem maalesef, dünyalar kadar ödevim var.
D) Sınavı kazanmak için gecesini gündüzüne katıp ders çalışmıştı.

14. Eskiden aile bireyleri akşamları bir araya gelince sohbet eder, gündelik olayları, okulda, mahallede 
işte yaşananları paylaşırdı. Şimdi insanlar, akıllı telefonlar, tabletler ve televizyon ile zaman geçiri-
yor. Ayrıca öncesinde bayramlaşmak için büyükler ziyaret edilirdi. Uzaklardaki akrabalar için tebrik 
kartları atılırdı. Şimdi ise bayramlar, akıllı telefonlardan atılan mesajlarla kutlanıyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen kişinin sahip olduğu bir duygudur?

A) Kızgınlık B) Umut C) Endişe D) Sitem
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15. Bir fiilin kip ve şahıs eki ile ifade edilmiş hâline çekimli fiil denir. Örneğin, “Ders çalıştım.” cümlesinde 
“çalıştım” fiili kip ve şahıs eki aldığından çekimli fiildir.
Bu açıklamaya göre

O zaman başından aşkındı derdi
  I
Mermeri oyardı, dağı delerdi

Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi
  II III
Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi

 IV
dizelerinde numaralanmış sözcüklerden hangileri çekimli fiildir?

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

16. I. Yaşımız ilerledikçe bu keseciklerde bulunan renk hücrelerinin sayısı azalmaya başlar.
II. Bu madde saçımıza rengini verir.
III. Bu keseciklerde bulunan renk hücreleri “melanin” adında bir madde üretir.
IV. Saç tellerimiz, saç derimizde bulunan “folikül” adı verilen keseciklerden çıkar.
V. Bu nedenle daha az “melanin” üretilir ve saçımız beyazlamaya başlar.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakiler-
den hangisi olur?

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

17. • Bazı kısaltmaların sonuna konur.
• Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır.
• Tarihlerin arasında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın (.) bu işlevlerinden herhangi birinin örneği yoktur?

A) Yarın saat 10.30’da sizi makamımda ağırlayacağım.
B) Babam 15.10.1980 tarihinde Adana’da doğmuş.
C) Prof. Dr. Eymen Şentabak okulumuzda konferans verecek.
D) Cumhuriyetin 96. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
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18. Otomobil, kamyon, otobüs, motosiklet ve mi-
nibüsten oluşan beş araç Ankara’ya A ve B 
kapılarından girmiştir. Bu araçların girdikleri 
kapılarla ilgili şunlar bilinmektedir:
• Her bir araç Ankara’ya bir kapıdan girmiştir.
• Otomobil ve motosiklet Ankara’ya aynı 

kapıdan girmiştir.
• Üç araç Ankara’ya A kapısından girmiştir.
• Kamyon ve minibüsün Ankara’ya girdiği 

kapılar farklıdır.
Bu bilgilere göre aşağıdaki araçlardan 
hangisi Ankara’ya kesinlikle B kapısından 
girmiştir?

A) Otomobil
B) Otobüs
C) Minibüs
D) Kamyon

19. Başlık, bir yazının veya kitabın bölümlerinin 
başına konan ve konuyu kısaca tanıtan ifa-
dedir.
Buna göre,

I. Amacınızı belirleyin ve ne çalışacağınızı 
bilin.

II. Zamanı iyi kullanın.
III. Uygun bir ortam oluşturun.
IV. Günlük, haftalık ve aylık planlar yapın.

maddelerinden söz edilen bir yazının baş-
lığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Zamansız Yapılan İşler
B) Ders Çalışma Yöntemleri
C) Boş Durmanın Zararları
D) Tembelliğin Nedenleri

20. Aşağıdakilerden hangisi olay ağırlıklı bir 
metindir?

A) Beynimizde açlık ve toklukla ilgili mer-
kezler bulunur. Enerji tüketimimize bağlı 
olarak kanımızdaki besleyici madde mik-
tarı bir seviyeye düştüğünde sinir hücreler 
beynimizdeki açlık merkezine uyarı iletir. 
Böylece acıktığımızı fark ederiz.

B) Dünyada elde edilen enerjinin üçte bi-
rinden fazlası binalarda kullanılıyor. Bu 
enerjiden daha çok ısıtma, soğutma, 
aydınlatma, elektrik aletleri çalıştırma 
gibi amaçlarla yararlanılıyor. Kullanılan 
enerjinin miktarı binaların tasarımına ve 
büyüklüğüne bağlı olarak değişebiliyor.

C) Bazı çiftçiler tarım yaparken yapay gübre 
ve tarım ilaçları kullanmak yerine çevreye 
uyumlu ve doğaya fazla zarar vermeyen 
yöntemler kullanmaya başladı. Organik 
tarım, bu yöntemlerden en yaygın olanı. 
Bu tarımda, gübre olarak bitkisel ve hay-
vansal atıklar kullanılıyor.

D) Bir bit, zengin birinin yatağında yaşıyor-
muş. Adam uykudayken üzerinde usul 
usul gezinip kanını emiyormuş. Bir gece 
pire, bitten kendini misafir etmesini iste-
miş. O da kabul etmiş. Adam yatağına 
girip uyuyunca pire adamın üzerine sıçra-
mış ve onu uyandıracak şekilde sokmuş. 
Adam can havliyle uyanmış. Biti bulup 
öldürmüş, pire de kaçmış.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.
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1. Negatif bir tam sayının tek kuvvetlerinin değeri negatif, çift kuvvetlerinin değeri ise pozitiftir.
Bir matematik öğretmeni iki farklı masaya üzerinde tam sayılar yazılı olan dörder tane kart koymuştur.

Öğretmen, öğrencilerinden Masa 1’den seçecekleri bir kartın üzerindeki sayıyı üst (kuvvet), Masa 
2’den seçecekleri bir kartın üzerindeki sayıyı taban yaparak üslü ifadeler oluşturmalarını ister.
Buna göre oluşturulabilecek farklı üslü ifadelerden kaç tanesinin değeri birbirinden farklı 
pozitif bir sayıdır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

2. Aşağıda bilgisayarın klavyesinden bir sayı girdikten sonra çalışan programının işlemler zinciri ve-
rilmiştir.

1. Adım : Girilen sayıyı oku.

2. Adım : Sayının karesi ile küpünü al ve birbiri ile topla.

3. Adım : Sonuç pozitif tam sayı ise 5. adıma git, değilse 4. adımdan devam et.

4. Adım : Sonuçtan 1 çıkar ve 2. adımdan devam et.

5. Adım : Sonucu ekrana yaz.

Buna göre bu programa klavyede yer alan aşağıdaki sayılardan hangisi girilirse ekranda 
sonuç yazmaz?

A) –1 B) 1 C) 2 D) 3

1 –3 1–223 4 5

Masa 1 Masa 2

MATEMATİK TESTİ
Bu testte, Matematik alanına ait 20 soru bulunmaktadır. 
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3. 12 katlı bir otelin 4 katı zemin katın altında, 7 katı ise zemin katın üstünde bulunmaktadır.
Aşağıda bu otelin iki farklı asansörüne ait kat numaralarının yazılı olduğu tuşlar gösterilmiştir.

Mehmet ve Aysu aynı anda iki farklı asansöre binip odalarının bulunduğu kat numaralarının yazılı 
olduğu tuşlara basıyorlar.
Mehmet ve Aysu aynı konumda bulunan tuşlara bastığına göre ikisinin bulunduğu katlar 
arasında en çok kaç kat vardır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 11

4. Erdem Öğretmen, tam sayılar konusunu anlattıktan sonra sınıf tahtasına aşağıdaki gibi noktalar 
yardımı ile eş aralıklara bölünmüş ve farklı her bir harfin denk geldiği bir sayı doğrusu çizilmiştir.

Erdem Öğretmen, bu sayı doğrusundaki noktalar ile ilgili şu bilgileri vermiştir.
• M ve N noktalarının sıfıra olan uzaklıkları birbirine eşittir.
• M noktasının sıfıra olan uzaklığı K noktasının M noktasına olan uzaklığının yarısına eşittir.
• L noktasına karşılık gelen tam sayı –12’dir.
Buna göre N noktasına karşılık gelen tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) +6 B) +3 C) –3 D) –6

–4 –3 –2

1 0 –1

2 3 4

7 6 5

7 6 5

2 3 4

1 0 –4

–1 –2 –3

Asansör 1 Asansör 2

L 0 K
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5. Yeşilhisari ilçesinde düzenlenen ortaokullar arası bilgi yarışmasına dört okul katılmıştır. Bu yarış-
mada her okula aşağıdaki gibi 8 soruluk cevap anahtarı formu verilmiştir. Bu form üzerinde her soru 
için ayrılan cevap formunun yanındaki kutucuğa her doğru cevap için ✔, yanlış cevap için ✘ işareti 
konulmaktadır. Cevap verilmeyen her kutucuk için ise ilgili kutucuk boş bırakılmaktadır.
Bu yarışmada her bir sorunun doğru veya yanlış cevaplanmasına göre farklı bir puanlama sistemi 
uygulamakta olup bu sistem aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yarışmaya katılan 4 okulun cevap formu aşağıda verilmiştir.

1 A

B

C

B

C

B

A

B

A

B

C

B

D

B

A

A

A

B

D

B

A

D

A

D

B

B

C

A

A

B

A

B

Soru No Cevap

✘

✘

✔

✔

✔

✔

✔

✔

2

3

4

5

6

7

8

Atatürk Ortaokulu Mihri Ortaokulu Güneş OrtaokuluKâzım Karabekir Ortaokulu

1

Soru No Cevap

✘

✘

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

2

3

4

5

6

7

8

1

Soru No Cevap

2

3

4

5

6

7

8

1

Soru No Cevap

✘

✘

✘

✘

✔

✔

✔

✔

✔

2

3

4

5

6

7

8

Puan değerlendirmesi sonucu en yüksek puanı alan okul yarışmayı kazanacağına göre bu 
yarışmayı hangi okul kazanmıştır?

A) Atatürk Ortaokulu
B) Kâzım Karabekir Ortaokulu
C) Mihri Ortaokulu
D) Güneş Ortaokulu 

1. Soru 5 –4

Tablo: Doğru veya Yanlış Soruya Karşılık Alınacak Puan

Sorular Doğru Olursa Alınacak Puan Yanlış Olursa Alınacak Puan

2. Soru 6 –3
3. Soru 7 –2
4. Soru 8 –3

5. Soru 7 –4
6. Soru 6 –4
7. Soru 8 –3
8. Soru 10 –5
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6. Aşağıda –10 °C ile 10 °C arasındaki ısıları ölçebilen özdeş iki 
tane termometre verilmiştir.
Bu termometreler farklı ortamlarda bulunmaktadır. Termomet-
reler bozuk olduğundan 1. termometrenin gösterdiği sıcaklık 
değeri bulunduğu sıcaklık değerinden 5 °C daha aşağısını, 2. 
termometrenin gösterdiği sıcaklık değeri ise bulunduğu orta-
mın sıcaklık değerinden 3 °C daha yukarısını göstermektedir.
Bu termometreler yer değiştirdiğinde gösterecekleri sı-
caklık değerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) 

–10
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1

0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9

+10

1. Termometre 2. Termometre

–10
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1

0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9

+10

  B) 

–10
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1

0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9

+10

–10
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1

0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9

+10

1. Termometre 2. Termometre   

  C) 

–10
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1

0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9

+10

–10
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1

0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9

+10

1. Termometre 2. Termometre  D)  

–10
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1

0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9

+10

–10
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1

0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9

+10

1. Termometre 2. Termometre

–10
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1

0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9

+10

–10
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9

+10

1. Termometre 2. Termometre
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7. Terzi Buket Hanım, iş yerinde kullanmak için aşağıdaki gibi çizgiler yardımıyla eş uzunlukta parçalara 
ayrılmış özel bir cetvel yaptırmıştır.

Buket Hanım uzunluğu 6 dm olan bir ipi eşit iki parçaya ayırdıktan sonra parçalardan birini atıp diğer 
ip parçasını yine eşit iki parçaya ayırıp parçalardan birinin uzunluğunu bu cetvel yardımıyla ölçmek 
istiyor.
Buna göre, Buket Hanım elde ettiği ipin boyunu bu cetvel yardımıyla aşağıdakilerden hangisi 
gibi ölçtüğünde yaptığı ölçüm doğru olur?

0 dm

A)

1 dm 2 dm 3 dm 4 dm 0 dm

B)

1 dm 2 dm 3 dm 4 dm

0 dm

C)

1 dm 2 dm 3 dm 4 dm 0 dm

D)

1 dm 2 dm 3 dm 4 dm

8. Salim, eş bölmelere ayrılmış iki tane özdeş çarkıfeleğin her bir bölmesine birer tane tam sayı yazıyor. 
Salim daha sonra her iki çarkıfeleği aynı anda çeviriyor. Çarkıfelekler durduğu anda her iki çarkı-
felekte de okların gösterdiği tam sayılar birbiri ile çarpılarak bulunan sonuç puan olarak yazılıyor.

Buna göre, Salim’in bu oyunda alabileceği en fazla ve en az puanın toplamı kaçtır?

A) 12 B) 6 C) –4 D) –6

0 dm 1 dm 2 dm 3 dm 4 dm

–2 +3
+6

Çarkıfelek 1 Çarkıfelek 2

–4
–8 +4
+9 –3
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9. Emel Öğretmen, rasyonel sayıların sayı doğrusunda nasıl gösterildiğini öğrencilerine anlattıktan 
sonra sınıf tahtasını iki parçaya bölerek tahtanın sağ ve sol taraflarına aşağıdaki gibi ikişer tane 
sayı yazıyor.

Emel Öğretmen öğrencilerinden tahtanın sol ve sağ tarafından birer tane tam sayı seçmelerini ve 
seçtiği tam sayılardan birini pay ve değerlerini payda olarak yazıp rasyonel sayılar elde etmelerini 
söylüyor.
Öğrenciler doğru bir şekilde rasyonel sayılar elde ettiğine göre aşağıdaki sayı doğrusunda 
belirtilen noktalardan hangisi bu rasyonel sayılardan biri olamaz?

A)
–2 –1 0 1 2

B)
–2 –1 0 1 2

C)
–2 –1 0 1 2

D)
–2 –1 0 1 2

10. Her birinin yüksekliği m
5
4  olan üç tane silindir şeklindeki kutu üst 

üste konulduktan sonra yüksekliği 
2
1  m olan tekerlekli masanın üze-

rinde duracak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirerek başka bir odaya 
götürülecektir. 
Verilen bilgilere göre silindir şeklindeki kutuların tekerlekli 
masanın üstünde başka bir odanın aşağıda yüksekliği verilen 
kapılarının hangisinden geçirilebilir?

C)

2,65 m2,95 m

D)A)

m
2
5

B)

m
4

11

–9
15

12
30

m
5
4

m
2
1
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11. Ahmet Öğretmen, rasyonel sayılarla toplama işleminin modelleme yöntemiyle nasıl yapılacağını 
anlattıktan sonra aşağıdaki modelleme örneğini vermiştir.
Örnek: ve

4
1

8
1  rasyonel sayılarının toplamını modelleyerek bulalım.

Buna göre aşağıdaki modellemelerden hangisinin sonucu 
8
5  sayısına eşit değildir?

A)

D)

+

C)

+

+

B)

+

+

+

4
1

2^ h
8
5

8
2

8
5

8
2 5

8
7+

=
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12. Ömer, Buse ve Ceren yere, on sekizer tane çember çiziyor ve içlerine –10 ile 10 arasındaki pozitif 
ve negatif tam sayıları sırasıyla yazmışlardır.

Ömer

Buse

–9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

–9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

,
4
3

0 75
-

=

Ömer ve Buse birer dairenin içinde durmakta, Ceren ise Ömer’in üzerinde durduğu dairedeki sayıyı 
pay, Buse’nin üzerinde durduğu daireyi payda olarak kabul edip elde ettiği rasyonel sayının ondalık 
gösterimini hesaplıyor.
Örneğin, Ömer görseldeki gibi 3, Buse ise –4 sayısının üzerinde durduğunda Ceren, ,

4
3

0 75
-

=-  
olarak hesaplıyor.
Buse yerinden kıpırdamadan Ömer bulunduğu daireyi değiştirdiğinde, Ceren 1,25 olarak 
hesap yaptığına göre Ömer en az kaç daire yer değiştirmiştir?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9
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13. Hayriye, beyaz kartonlardan yapılmış küpün 
açınımını aşağıdaki gibi yapıyor.

Hayriye, daha sonra küpün her bir yüzeyine 
bir tam sayı yazıyor.
Kapalı durumdaki küpün görünen yüzle-
rinde tam sayılar olup karşılıklı yüzlerdeki 
tam sayıların çarpımı birbirine eşit oldu-
ğuna göre K + M işleminin sonucu kaçtır?

A) +16 B) +12
C) –12 D) –16

14. Hasan Öğretmen, devirli ondalık sayıların 
rasyonel sayılara nasıl çevrildiğini öğrencileri-
ne anlattıktan sonra sınıf tahtasına aşağıdaki 
soruyu yazmıştır.

K, L ve M birer rakam olmak üzere;

olduğuna göre, K + L + M işleminin
sonucu kaçtır?

,K LM
15
37

=

Buna göre, tahtadaki işlemin sonucu kaçtır?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

15. Devirli ondalık gösterimi verilen bir rasyonel 
sayı bulunurken, virgülü dikkate almadan 
oluşan sayıdan devretmeyen kısımda oluşan 
sayı çıkarılarak bulunan sonuç paya, ondalık 
kısımdaki devreden rakamların sayısı kadar 
9, devretmeyen rakamların sayısı kadar 0 
paydaya yazılır.
Mustafa katıldığı gülle atma yarışmasında üç 
defa gülle atacak ve her atışında gülleyi fırlat-
tığı mesafeler toplanıp üçe bölünerek yarış-
ma sonundaki ortalama gülle atma mesafesi 
hesaplanmıştır.
Yarışma sonucunda ortalama gülle atma me-
safesi ,12 3 metre olan Mustafa’nın birinci 
defa attığı güllenin fırlama mesafesi 12 m ve 
ikinci defa attığı gülenin fırlama mesafesi  
11 m’dir.
Buna göre Mustafa’nın üçüncü defa attığı 
güllenin fırlama mesafesi kaç metredir?

A) 14 B) 13 C) 12 D) 11

K

–9 +9 M

–18

+8
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16. 

Buna göre aşağıda üzerinde araç olan ve 
araç ile birlikteyken yükseklikleri verilen 
çekicilerden hangisi bu geçitten geçemez?

A)

B)

C)

D)

m
3

11

m
4

21

m
4

13

m
5

12

17. Aşağıdaki kutularda üzerinde farklı tam sayı-
lar yazılı olan toplar bulunmaktadır.

Kutulardaki topların üzerinde yazan tam sa-
yıların çarpımlarının birbirine eşit olabilmesi 
için 1. kutudaki 4 top arasından bir top alınıp 
2. kutudaki 3 topun arasına atıyor.
Buna göre, 1. kutudan 2. kutuya atılan to-
pun üzerinde yazan tam sayı kaçtır?

A) –2 B) –4
C) –6 D) +5

18. 2019 yılında diktiği fidanın boy uzunluğunu 
not eden Ali, fidanın boyunun her yıl sürekli 
uzadığını fark ediyor.
Buna göre, Ali’nin diktiği fidanın 2020, 
2021 ve 2022 yıllarındaki boy uzunluğu-
nun metre cinsinden değerleri aşağıda-
kilerden hangileri olabilir?

2020 2021 2022
A)

1
5
1 ,1 25

5
6

B) ,1 3
4
7

1
5
3

C)
1

8
5

1,8 5
8

D)
,1 6 5

9
1

8
7

4,2 m

Dikkat! Yüksekliği en fazla 4,2 metre olan
araçlar geçebilir!!

–4 –2 –6 –2+15+5

1. kutu 2. kutu

+2
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19. Aslı ve Mehmet sırasıyla ellerinde bulunan 
mavi ve kırmızı şeritlerin uzunluğunu ölçmek 
için 3 dm uzunluğunda ve kendi içinde çiz-
giler yardımıyla eş parçalara ayrılmış olan 
çubukları aşağıdaki şekilde olduğu gibi kul-
lanmışlardır.

Buna göre Aslı ve Mehmet’in ellerinde bu-
lunan mavi ve kırmızı şeritlerin uzunluk-
ları desimetre cinsinden aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

Mavi Şeridin  
Uzunluğu

Kırmızı Şeridin 
Uzunluğu

A) 1,60 2,1

B) 1,75 2,25

C) 1,8 2,05

D) 1,9 2,3

20. Rasyonel sayılarla toplama işleminin birleş-
me özelliği vardır.

,
b
a

d
c

ve
f
e  birer rasyonel sayı olmak üzere 

b
a

d
c

f
e

b
a

d
c

f
e

+ + = + +b bl l’dir.

Semra, rasyonel sayılarla toplama işleminin 
birleşme özelliğini öğrendikten sonra uygula-
ma yapmak için akıllı defterinden aşağıdaki 
soruyu seçiyor.

4
1

8
3

12
7

8
3

12
7

Y- + + = + + bb ll ; ;E E
olduğuna göre ■ kaçtır?

Soruyu doğru cevaplayan Semra’nın bul-
duğu cevap ile aşağıdaki rasyonel sayılar-
dan hangisi birbirine eşittir?

A) 
8
3

-  B) 
8
2

-

C) 
4
1  D) 

8
3

MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.
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FEN BİLİMLERİ TESTİ
Bu testte, Fen Bilimleri alanına ait 20 soru bulunmaktadır. 

1. Uzaya gitmek için devasa yakıt tankları olan roketler kullanılır. Bu roketler ve diğer ekipmanlar 
Dünya’ya geri dönmez ve yörüngede kalır. Bazı durumlarda roket kalıntıları parçalanır ve binlerce 
küçük enkaz Dünya yörüngesine yayılır. Uzay kirliliğinin nedenlerinden biri de bu roket kalıntılarıdır.
Aşağıda bir televizyon haberi verilmiştir.

Yeniden kullanılabilir roket teknolojisini geliştiren özel bir uzay şirketinin Falcon Heavy isimli roketi 
Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü’nden uzaya fırlatıldı.

Falcon Heavy roketlerinin uzaya çıkış anı Falcon Heavy roketlerinin yere iniş anı

Şirket daha önce yaptığı test uçuşlarında ilk kez Dünya’ya tekrar dikey şekilde iniş yapabilen 
roketleri üretmeyi başarmıştı. Falcon Heavy roketleri fırlatıldıktan sonra ikisi başarıyla Dünya’ya 
geri inerken bir tanesi iniş sırasında arıza yaşadı.

Bu habere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Zaman ilerledikçe uzay teknolojisinde kullanılan araçların özellikleri değişmektedir.
B) Roketlerin tekrar Dünya’ya inecek şekilde tasarlanması uzay kirliliğinin önlenmesine katkı sağlar.
C) Uzaya gönderilecek araçların tekrar kullanımı ile teknoloji maliyetleri düşürülebilir.
D) Büyük görevler için tasarlanan uzay araçları her zaman yeniden kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

2. Voyager 1 ve Voyager 2, 1977 yılında uzaya gönderildi. Başlangıçta 
görev sürelerinin beş yıl olması, bu süre içinde Jüpiter ve Satürn’ü 
incelemeleri planlanıyordu. Ancak görevlerine devam ettirildi. Jüpi-
ter ve Satürn’den sonra Neptün ve Uranüs’ün de yakınından geçtiler 
ve Güneş sisteminin en dışındaki bu iki gaz devini de yakından 
incelediler. Voyager 1 ve 2, 42 yıldır Dünya’dan uzaklaşmaya ve 
uzayda yol almaya devam ediyor. Voyager 2’den radyo dalgaları ile 
veri aktarımı hâlâ devam etmektedir.

Buna göre Voyager 1 ve 2 uzay araçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gezegenlerin yüzeylerine inerek detaylı inceleme yapabilirler. 
B) Uzay sondası adı verilen uzay teknolojisi araçlarındandır.
C) Radyo dalgaları sayesinde iletişim sağlar.
D) İnsansız çalışmaktadır.
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3. Bir öğretmen üç öğrencisinden rasathane kurmak için uygun bir bölge araştırmalarını istiyor. Öğren-
ciler araştırmaları sonucu buldukları bölgenin coğrafi ve iklim koşullarını bir kâğıda not alarak aynı 
harita üzerine sabitliyorlar.

Emine
 Rakım 1013 metre 
 Nem oranı düşük 
 Yerleşim yerine uzak
 Yıl genelinde hava
    açık ve bulutsuz 

Fatih
 Rakım 109 metre 
 Nem oranı yüksek 
 Yerleşim yerine yakın
 Yıl genelinde hava
    bulutlu 

Zeynep
 Rakım 1900 metre 
 Nem oranı düşük 
 Yerleşim yerine uzak
 Yıl genelinde hava
    açık ve bulutsuz

Öğretmen bu çalışma sonucunda Zeynep’in tespit ettiği yere rasathane yapılmasının en uygun 
olduğuna karar veriyor.
Öğrencilerin yaptığı bu çalışmaya göre rasathane kurulacak yerlerde bulunması gereken 
özellikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? (Rakım: Bir yerin deniz seviyesinden 
metre cinsinden yüksekliğidir.)

A) Çeşitli ışık kaynaklarından uzak ve rakımı yüksek yerler olmalıdır.
B) Bulutsuz gece sayısının fazla olması gerekir.
C) Havadaki nem oranının düşük olduğu bölgeler tercih edilmelidir.
D) Temiz bir atmosfere sahip olması ve deprem kuşaklarından uzak bir yer olmalıdır.

4. 2n = 8 kromozoma sahip bir hücre, 3 kez mitoz bölünme geçirmektedir.
Buna göre bu hücrenin mitoz bölünme süreçlerinin sonlarında,

1 2 3 4

Kromozom sayısı

8
Zaman

16

32
Kromozom sayısı

8
Zaman

Hücre sayısı

2
Zaman

4

8
Hücre sayısı

4
Zaman

8

16

verilen grafiklerden hangileri çizilebilir?

A) 1 ve 3. B) 1 ve 4.

C) 2 ve 3. D) 2 ve 4.
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5. Aşağıda hücreye ait bazı yapıların temsilî 
benzetmeleri verilmiştir.

KARGO

Buna göre hangi yapı veya organelin yu-
karıdaki temsilî benzetmesiyle eşleştiril-
mesi yapılamaz?

A) B)

C) D)

Mitokondri

Hücre zarı
Golgi cisimciği

Endoplazmik
retikulum

6. Bazı takımyıldızlarının gösterimi aşağıda ve-
rilmiştir.

Büyükayı Küçükayı

Ejderha Akrep

Takımyıldızları ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Hayalî çizgilerle birleştirilerek belli bir şek-
le benzetilen yıldız gruplarıdır.

B) Birbirlerine göre konumları her zaman aynı 
kalır.

C) Takımyıldızındaki yıldızlar birbirlerine çok 
yakında bulunur.

D) Eski zamanlarda insanların geceleri yön 
bulmalarını kolaylaştırmıştır.
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7. Mitoz; bazı canlılarda büyümeyi ve gelişmeyi, bazılarında hasarlı dokuları yenilemeyi, bazılarında ise 
üremeyi sağlar. Bu şekilde bölünen her hücre için mitozun önemi farklıdır.
Canlılarda gerçekleşen bazı olaylar aşağıda numaralandırılarak verilmiştir.

1 2 3

4 5 6

Tolga’nın boy ve kilosunun
artması

Karahindiba bitkisinin
boyunun uzaması

Kertenkelenin kopan
kuyruğunun yenilenmesi

Amibin bölünerek sayısının
artması

Koldaki kesiğin
kapanması

Kesilen karaciğerin eksik
parçasını tamamlaması

Bu olaylarda mitozun sağladığı faydalar aşağıdaki başlıkların hangisinde doğru olarak grup-
landırılmıştır?

Üreme Büyüme ve Gelişme Yenilenme

A) 2 4 - 6 1 - 3 - 5

B) 2 - 6 4 1 - 3 - 5

C) 2 - 5 4 - 6 1 - 3

D) 5 - 6 2 - 3 1 - 4

8. Aşağıda mitozda gerçekleşen olayların bir kısmı sırasıyla verilmiştir.
1.  Hücre büyür, olgunlaşır ve sahip olduğu DNA’yı eksiksiz kopyalayarak DNA miktarını iki katına 

çıkarır. Sentrozomlar kendini eşler.
2.  Eşlenen sentrozomlar hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket eder ve aralarında iğ iplikleri oluşur. 

Çekirdek zarı tamamen erir.
3.  İnce, uzun ve dağınık hâldeki kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür. 
4.  ................................................................................................................................................................... .
5.  Sentrozomların oluşturduğu iğ iplikleri kısalarak kardeş kromatitleri birbirinden ayırıp kutuplara 

doğru çeker.

Buna göre, boşluk bırakılan evrenin resmi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) B) C) D)
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9. Aşağıda gök cisimleri ile ilgili bir kavram ha-
ritası verilmiştir.

M NKüçükayı

örnektir örnektir örnektir

Gök Cisimleri

K L

olabilir. olabilir.

Bu kavram haritası ile ilgili,
I. K’ye “Takımyıldızı” yazılmalıdır.
II. L’ye “Yıldız” yazılırsa N’ye “Güneş” yazı-

labilir.
III. L’ye “Galaksi” yazılırsa; N’nin büyüklüğü 

M’nin büyüklüğünden fazladır.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?

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

10. Genellikle hayvan hücreleri yuvarlak, bitki 
hücreleri ise köşelidir.
Hücrenin bazı yapı ve organelleri semboller 
kullanılarak bitki ve hayvan hücresinde bu-
lunma durumları aşağıda gösterilmiştir.

p
�

¢ ¿

ê

Sembollerle gösterilen yapı ve organel-
lerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A)   organeli hücre bölünmesi sırasında iğ 
ipliklerini oluşturur.

B)   yapısı seçici geçirgen özelliği ile hüc-
reye giren ve hücreden çıkan maddelerin 
denetimini yapar.

C)   organeli hücre içinde bulunan salgı 
maddelerinin üretilmesinde, paketlenme-
sinde ve salgılanmasında görevlidir.

D)  organelinin ürettiği besini,  organeli 
enerji üretmek için kullanabilir.

11. Tüm canlılar mitozla çoğalsaydı aynı türe ait 
bütün canlılar birbirinin aynısı olurdu. Fakat 
aynı türe ait canlıların bile taşıdığı bazı özel-
likler farklılık gösterebilir. Bunun en önemli 
nedeni üreme hücrelerinin oluşumu sırasında 
DNA’larda meydana gelen değişimlerdir. Çok 
hücreli canlıların üreme ana hücreleri genel-
likle farklı bir bölünme şekli geçirir ve bu şe-
kilde üreme hücreleri oluşur. Bu bölünmeye 
mayoz adı verilir.
Sadece bu açıklamalara göre mayoz bö-
lünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisine ulaşılamaz?

A) Bölünme sonucunda 4 hücre oluşur.
B) Üreme hücrelerinin oluşumunu sağlar.
C) Oluşan hücreler ana canlıdan farklı kalıt-

sal özelliklere sahiptir.
D) Tür içinde çeşitlilik sağlar.



26

7. SINIF A

A
nk

ar
a 

Y
ay

ın
cı

lık

www.ankarayayincilik.com.tr
ANK-0702-2020

12. Farklı gelişim dönemlerinde gerçekleşen mi-
toz bölünmede insanların kromozom sayısın-
daki değişim grafiği aşağıdaki gibi olmaktadır.

Kromozom sayısı

Dönemler

Beb
ek

lik

Çoc
uk

luk

Erge
nlik

Yeti
şki

nlik

Yaş
lılık

46

Bu grafiğe göre mitoz bölünmenin,

I. Oluşan yavru hücrelerin kromozom sa-
yısı değişmez.

II. Yaşam boyu devam eden bir bölünme 
şeklidir.

III. Tür içinde çeşitlilik oluşturmadan türün 
yaşamasını sağlar.

özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.

13. Mayoz bölünme “Mayoz I” ve “Mayoz II” ol-
mak üzere iki aşamada gerçekleşir. Ancak 
bir kez hazırlık evresi olmasına rağmen iki 
kez çekirdek, iki kez de sitoplazma bölünmesi 
görülür. Sonucunda 2n kromozomlu üreme 
ana hücresinden n kromozomlu üreme hüc-
releri oluşur.
Buna göre aşağıda verilen görsellerden 
hangisi bu hücrenin mayoz bölünme ge-
çirdiğini kesin olarak gösterir?
A)

C)

B)

D)

14. Denizyıldızından bir parça koptuğunda diğer 
hücreler bu parçayı tamamlar, kopan parça 
ise yine kendini tamamlayarak yeni bir birey 
oluşturabilir. Böylece üreme gerçekleşir.
Denizyıldızının kopan 
kolu yenilenirken bir 
hücrenin geçirdiği 
bölünmeler aşağıda 
gösterilmiştir.

2n = 98

K

L M

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Başlangıçtaki hücre iki defa mitoz bölün-
me geçirmiştir.

B) L ve M hücrelerinin kromozom sayısı   
2n = 98’dir.

C) K hücresinin kromozom sayısı, M hücresi-
nin kromozom sayısından fazladır. 

D) M hücresi bir süre sonra tekrar mitoz bö-
lünme geçirebilir.
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15. Bir öğretmen öğrencilerine “Güneş Sistemi 
ve Ötesi: Gök Cisimleri” konusu ile ilgili aşa-
ğıdaki soruları soruyor.
Soru 1: En sıcak yıldızlar kırmızı renkte mi 
görülür? 
Soru 2: Takımyıldızların hepsinde eşit sayıda 
mı yıldız vardır?
Soru 3: Gök cisimleri arasındaki uzaklık ışık 
yılı cinsinden mi ifade edilir?
Soru 4: Yıldızlar da canlılar gibi doğar ve belli 
bir zaman sonra ölür mü?
Soruları “Evet” veya “Hayır” şeklinde cevap-
landıran Aysel, soruların 3 tanesine doğru; 1 
tanesine ise yanlış cevap vermiştir.

Buna göre Aysel’in öğretmeninin soru-
larına verdiği cevaplar aşağıdakilerden 
hangisindeki gibi olabilir?

Cevap 1 Cevap 2 Cevap 3 Cevap 4

A) Hayır Hayır Evet Evet

B) Hayır Evet Evet Hayır

C) Evet Hayır Evet Evet

D) Hayır Hayır Hayır Hayır

16. Çok hücreli canlılar farklı özelliklere sahip 
özelleşmiş hücrelerden oluşmaktadır. Çok 
hücreli canlılarda aynı yapı ve özellikteki 
hücreler birleşerek dokuları, dokular birleşe-
rek organları, organlar birleşerek sistemleri, 
sistemler birleşerek organizmayı (canlıyı) 
oluşturur.

Hücre

Doku

Organ

Sistem

Organizma

Buna göre aşağıda verilen ifadelerden 
hangisi söylenemez?

A) Aynı yapı ve özellikteki kas hücreleri birle-
şerek kemik dokuyu oluşturur.

B) Kalbimiz ve böbreklerimiz farklı dokular-
dan oluşur.

C) Sindirim sistemindeki organ sayısı vü-
cudumuzda bulunan organlardan daha 
azdır.

D) Solunum sistemindeki doku sayısı akci-
ğerlerimizde bulunan dokulardan daha 
fazladır.
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17. Bilimsel bir dergide sadece aşağıdaki görsel kullanılarak bazı açıklamalar yapılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamalardan biri olamaz?

A) Gök adalarda çok sayıda yıldız ve yıldız sistemleri bulunur. 
B) Dünya Güneş sisteminde, Güneş sistemi de galaksimizin Avcı (Orion) kolu üzerinde bulunur. 
C) Samanyolu Galaksisi evrendeki en büyük galaksidir.
D) Sarmal galaksilerin merkezinden çevreye doğru dağılan sarmal kollar bulunmaktadır.

18. Geçmişten günümüze mikroskop teknolojisi zamanla gelişmiştir. Buna bağlı olarak mikroskoplarda 
keşfedilen bazı hücre yapıları yıllara göre aşağıda verilmiştir.
 1600’lü yıllarda şişe mantarları incelendi ve görülen yapılara boş odacıklar anlamında hücre adı 

verildi. Aynı yıllarda gölden alınan su birikintisi incelenerek ilk defa canlı hücreler gözlemlendi.
 1831’de orkide bitkisinin çekirdeği gözlemlendi.
 1857’de mitokondri organeli gözlemlendi.
 1898’de golgi cisimciği organeli gözlemlendi.
 1931’de ilk elektron mikroskobunun icat edilmesi ile hücre ve organeller gibi birçok yapı daha 

rahat gözlemlenmeye başlandı.
Bu açıklamalara göre,

I. Teknolojinin gelişmesiyle hücre yapılarının daha detaylı incelenmesi mümkün olmuştur.

II. Mikroskopların gelişmesi hücreden daha küçük yapıların tanınmasına yol açmıştır.

III. En gelişmiş mikroskop icat edildiği için mikroskop üzerindeki araştırmalar durmuştur.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.
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19. Aşağıda iki farklı canlıya ait hücre şekilleri ve 
bu hücrelerin bulundurdukları organellerle il-
gili tablo verilmiştir.

1 Kloroplast ✘ ✓

2 Mitokondri ✓ ✓

3
Küçük ve 
çok sayıda 
koful

✘ ✓

4 Sentrozom ✓ ✘

5 Hücre çe-
peri ✓ ✘

(✓: Bulundurur; ✘: Bulundurmaz)

Buna göre tablonun kaç numaralı satırla-
rında işaretleme hatası yapılmıştır?

A) 1 ve 2. B) 2 ve 4.

C) 3 ve 5. D) 2, 3 ve 5.

20. Aşağıdaki şekilde bazı kalıtsal yapılar harf-
lerle gösterilmiştir.







K

L

M

N

Bu yapılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) K yapısı hücrenin yönetim merkezidir.

B) L yapısı canlıların kalıtsal özelliklerini taşır 
ve türe özgü sayıda bulunur.

C) M yapısının sayısı arttıkça canlıların geliş-
mişlik düzeyi artar.

D) N yapıları canlının vücut özelliklerini belir-
leyen biyolojik şifreler içerir.

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.



30

7. SINIF A

A
nk

ar
a 

Y
ay

ın
cı

lık

www.ankarayayincilik.com.tr
ANK-0702-2020

1. 

Çocuklar çevrelerindeki kişilerin, kendilerini dinlemesi ve dikkate alması konusunda oldukça duyar-
lıdırlar. Dinlenmediklerini hemen fark ederler. Anne ve babasının kendini gerçekten duyduğunu fark 
eden çocuk, sevildiği, önemsendiği ve anlaştığı duygusunu yaşar.
Verilen bilgilere göre aşağıdaki davranışlardan hangisini gösteren anne ya da babanın ço-
cuğuyla sağlıklı bir iletişim kurduğu söylenemez?

A) Elif’in okulda yazdıklarını anlatırken, annesinin onu dikkatlice dinlemesi
B) Burak’ın okul takımıyla yapacağı maça, anne ve babasının gelerek çocuklarını desteklemeleri ve 

maç sonunda onun yaşadıklarını anlatmasını istemeleri.
C) Yazılısı iyi geçmeyen Nihan’ın sebebini babasına anlatırken babasının elindeki cep telefonunu 

karıştırması
D) Hakan’ın geride yaşadıklarını annesine anlatırken annesinin televizyonu kapatarak çocuğunu 

dinlemesi

2. Günümüz insanı artık evlerde birbirini ziyaret etmek yerine sosyal ağlarda bir fotoğraf, video vb. 
paylaşmayı tercih etmektedir. Sosyal medya kullanma yaşı da oldukça düşüktür. Bu durum yüzünden 
de çocuklar sokak ve park oyunları yerine ise PC, konsol, tablet ve sanal oyunlara daha fazla ilgi gös-
termektedir. Çocuklar, ailelerinin büyükleri ziyaret etmek için köye yapacakları gezileri teknolojiden 
uzak olacaklarını bahane ederek gitmek istememektedirler. İnsanlar teknolojiyi takip etmek olarak 
tanımladıkları sosyal medya bağımlılığının bedelini kültürlerini kaybederek, birbirinden uzaklaşarak, 
psikolojik sorunlar yaşayarak ödemektedirler.
Bu bilgilere göre

I. Teknoloji kullanımı kişiye farklı görüş açıları kazandırmaktadır.
II. Teknoloji toplumsal bağların zayıflamasına neden olmaktadır.
III. Teknoloji insanlarda zamanla bağımlılık yapmaktadır.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

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

SOSYAL BİLGİLER TESTİ
Bu testte, Sosyal Bilgiler alanına ait 10 soru bulunmaktadır. 
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3. • Yayınlarda hiç kimse, ırkı, cinsiyeti, ya-
şı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi 
ve dinî inançları nedeniyle kınanamaz, 
aşağılanamaz.

• Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının 
gerektirdiği durumlar dışında yayın ko-
nusu olamaz.

• Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenme-
dikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.

• Şiddet ve barbarlığa özendirici, insani 
değerleri incitici yayın yapmaktan kaçı-
nılır.

Basın-yayın ilkeleriyle ilgili verilen bu ku-
rallara göre aşağıdaki davranış biçimle-
rinden hangisi bu ilkelere aykırıdır?

A) Ünlü futbolcu Yasin Çokkoşar’ın haberi ol-
madan eğlence merkezindeki görüntüleri 
yayınladı.

B) Yeni açılan televizyon kanalı şiddet içeren 
filmleri yayımlamama kararı aldı.

C) Kaza yapan Ayşe Hanım’la ilgili haber 
yapan televizyon kanalı Ayşe Hanım’ın 
gönderdiği tekzip metnini yayımladı.

D) İtalya’da siyahi futbolculara karşı olumsuz 
tezahürat yapan Lazio takımının maçlarını 
hiçbir kanal yayınlamama kararı aldı.

4. • Osman Bey Dönemi’nde eli silah tutan 
herkes savaşlara katılıyordu.

• Orhan Bey savaşa hazır bir ordu oluştur-
du. Bu ordudaki atsız askerlere “yaya” 
atlı askerlere “müsellem” adı verilirdi.

• I. Murat Dönemi’nde fethedilen bölge-
lerdeki Hristiyan ailelerin erkek çocuk-
ları asker olarak yetiştirilmeye başlandı. 
Devşirme Sistemi adı altında yetiştirilen 
bu askerler “Kapıkulu” ordusunu oluş-
turdu.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemindeki 
askerî yapı ile ilgili verilen bu bilgilere gö-
re aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Devletin kuruluşundan itibaren güçlü bir 
ordu sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır.

B) Devlet büyüdükçe ordu sisteminde de de-
ğişikliklere gidilmiştir.

C) Ordu da fethedilen bölgelerdeki insanlar-
da yetiştirilerek görev almaya başlamıştır.

D) Balkanlara yapılan seferlerde devşirme 
sistemiyle yetiştirilen askerler katılma-
mıştır.

5. 

Diyagramda verilen gelişmelerin sonu-
cuyla ilgili olarak “?” olan bölüme aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Osmanlı Devleti’nin merkezî otoritesinin 
güçlenmesi

B) Avrupa Devletlerinin birleşerek Osmanlı 
Devleti’ne karşı Haçlı Seferleri düzenle-
mesi

C) Osmanlı Devleti’nin kısı sürede büyüyerek 
güçlü bir devlet hâline gelmesi

D) Osmanlının Anadolu’da eğitim ve kültür 
faaliyetlerine önem vermesi

Bizans’ın Osmanlı saldırılarına karşı koya-
mayacak kadar zayıf olması

Anadolu’da ekonomik gücü elinde bulundu-
ran Ahilerin Osmanlıyı desteklemesi

Osmanlı Devleti’nin fethettiği bölgelerde 
adaletli ve hoşgörülü bir yönetim kurması

?
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6. 

Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e nasihatı düşünüldüğünde aşağıdaki özelliklerden hangisi 
devlet adamında olmaması gereken bir özelliktir?

A) Sabırlı B) Adaletli C) Alçak gönüllü D) Teslimiyetçi

7. 

İstanbul’un fethinin sonuçlarıyla ilgili verilen alan eşleştirmelerinden hangileri doğru değildir?

A) I ve IV. B) II ve V. C) II ve VI. D) IV ve VI.

Ey OĞUL BEYSİN
Bundan sonra öfke bize uysallık sana
Güceniklik bize, gönül almak sana…
Suçlamak bize, katlanmak sana…
Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana…
Geçimsizlikler, çatışmalar, anlaşmazlıklar bize adalet sana…
Kötü söz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana…
EY OĞUL!
Bundan böyle bölmek bize, bütünlemek sana…
EY OĞUL!
Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açma…
Şunu da unutma insanı yaşat ki devlet yaşasın.
EY OĞUL!
Yükün ağır, işin çetin gücün kıla bağlı, Allah (c.c.) yardımcın olsun.

Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e nasihatı

İSTANBUL’UN FETHİNİN SONUÇLARI Siyasi Ekonomik Dinî
I. Bin yıldan fazla süren Bizans İmparatorluğu yıkıldı.

II. Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.

III. Ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin kontrolüne girmesi Avrupa-
da coğrafi keşiflerin başlamasına neden oldu.

IV. İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.

V. İpek Yolu’nun Avrupa’ya açılan önemli bir limanı Osmanlının 
kontrolüne geçti.

VI. Avrupa’da derebeylik rejimi güç kaybetmeye başladı.
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8. Yavuz Sultan Selim döneminde yaşanan ge-
lişmeler.
• 1514 yılında Safevi Devleti Çaldıran Sava-

şı’nda mağlup edilerek bu devletin Doğu 
Anadolu’daki yayılması durduruldu.

• 1515 yılında Turnadağ Savaşı’yla Dulkadi-
roğulları Beyliği’ne son verildi.

• 1516 yılında Mercidabık Savaşı’nda Mem-
lük Devleti mağlup edilerek Suriye ve Fi-
listin ele geçirildi.

• 1517 yılında Ridaniye Savaşı’nda Memlük 
Devleti mağlup edilerek bu devlete son 
verildi. Mısır Osmanlı Devleti’nin hâkimi-
yetine geçti.

Yavuz Sultan Selim Dönemi’ndeki yaşa-
nan gelişmelerle ilgili,

I. Dış politikadaki önemli sorunlar çözül-
müştür.

II. Bu dönemde seferler daha çok doğuya 
yapılmıştır.

III. Osmanlı Devleti doğuda doğal sınırlara 
ulaşmıştır.

yapılan yorumlardan hangilerine ulaşıla-
bilir?

A) I ve II. B) I ve III. 
C) II ve III. D) I, II ve III.

9. Yavuz Sultan Selim’den sonra yerine geçen 
oğlu Kanuni Sultan Süleyman, zengin bir 
hazine, güçlü bir ordu ve tecrübeli devlet 
adamlarından oluşan bir devlet devralmıştır. 
Bu dönemde yapılan fetihlerle Belgrat, Trab-
lusgarp ve Cezayir gibi topraklar Osmanlı 
Devleti’ne katılmıştır. Ayrıca Fransa’ya bazı 
ayrıcalıklar verilerek Osmanlı ülkesinde tica-
ret canlandırılmaya çalışılmış, Avrupa’daki 
Hristiyan birliği bozulmuştur. Böylece Fran-
sızlarla ticari ve siyasi alanda dostluk ilişkileri 
kurulmuştur.
Bu bilgilere göre Kanuni Sultan Süleyman 
Dönemi ile ilgili aşağıdakilerde hangisine 
ulaşılamaz?

A) Kuzey Afrika topraklarının bir kısmı Os-
manlı Devleti’nin kontrolüne geçmiştir.

B) Avrupa’nın tamamına yakını Osmanlı 
Devleti’ne bağlanmıştır.

C) Avrupa devletleriyle ticari ilişkileri geliştir-
meye çalışmıştır.

D) Güçlü bir devletin başına geçmiştir.

10. Coğrafi Keşifler sonucunda;
• Yeni ticaret yollarının bulunması ile Akde-

niz kıyısındaki limanlar önemini kaybet-
miş. Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar 
önem kazanmıştır.

• Yeni kıtalar ile bilinmeyen hayvan ve bitki 
türleri tanınmıştır.

• Orta sınıf olan burjuva sınıfının gücü ve 
önemi artmıştır.

Buna göre Coğrafi Keşiflerin sonuçları ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Halkın din adamlarına ve kiliseye olan ba-
kışı değişmiştir.

B) Coğrafi Keşiflere katılan ülkeler ekonomik 
olarak zenginleşmeye başlamıştır.

C) Ticaret yollarının yön değiştirmesi Os-
manlı Devleti’ni olumsuz etkilemiştir.

D) Avrupa insanının ekonomik hayatında bü-
yük değişimler yaşanmıştır.

SOSYAL BİLGİLER TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.
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1. Bazı varlıkları çok küçük olduklarından bazı 
varlıkları da çok uzakta olduklarından göre-
meyiz. 

I. Hücreleri 
II. Atomları 
III. Kızılötesi ışınları
IV. Bazı yıldız ve gezegenleri

Numaralanmış örnekler, açıklamaya göre 
sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinden 
farklıdır?

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

2. “…Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı 
gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine 
getiren melekler vardır.” 
 (Tahrîm suresi, 6. ayet)
Bu ayette meleklerin hangi özelliği vurgu-
lanmıştır?

A) Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur. 
B) Allah’ın istediği çeşitli şekillerde görünebi-

lirler.
C) Allah’ın emrinden dışarı çıkmaz, günah 

işlemez ve daima Allah’a itaat ederler.
D) Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur.

3. Melekler insanlardan birçok yönden farklı ya-
ratılmışlardır. Bu nedenle meleklerin insanlar 
gibi bir şekle, duyguya, cinsiyete sahip olduk-
larını düşünmememiz gerekir. Meleklerle ilgili 
bilgileri biz ayetlerden ve peygamberimizin 
hadislerinden öğrenmekteyiz.
Bu düşünceye aşağıdaki ayetlerden han-
gisi kanıt olarak gösterilemez?

A) “Melekler de, rûh da miktarı elli bin yıl olan 
bir günde o derecelere yükselip çıkarlar”. 

 (Meâric suresi, 4. ayet)
B) “O ki, hanginizin daha güzel davranacağı-

nı sınamak için ölümü ve hayatı yaratmış-
tır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.”

 (Mülk suresi, 2. ayet)
C) “Kuşkusuz Rabbin katındakiler ona kulluk 

etmekten kibirlenmezler. Onu tespih eder 
ve yalnız ona secde ederler.” 

 (Araf suresi, 206. ayet)
D) “… Biz ona meleğimiz (Cebrail)’i gönderdik 

de ona tam bir insan şeklinde göründü.” 
 (Meryem suresi, 17. ayet)

4. Toplanıp ruh çağıran bazı insanlar ruhların 
geldiğini iddia ederler. Yüce Allah, Kur’an’da 
insanın ruhla ilgili pek az bilgiye sahip oldu-
ğunu haber vermektedir. İslam inancına gö-
re ölen bir insanın ruhunun tekrar dünyaya 
dönmesi veya dünyadaki insanlarla iletişim 
kurması mümkün değildir. Ruhun dünyaya 
geri gelmesi mümkün olmadığına göre ruh 
çağırmak da boş ve batıl bir iştir.
Bu düşünce aşağıdaki ayetlerden hangisi 
ile desteklenir?

A) “Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatın-
ca, ‘Rabb’im! Beni geri gönder de, geride 
bıraktığım dünyada iyi işler yapayım’ der. 
Hayır! Onun söylediği bu söz boş laftan 
ibarettir. Önlerinde, yeniden diriltilecekleri 
güne kadar bir berzah vardır.”

 (Müminûn suresi, 99-100. ayetler)
B) “İşte o anda Rabbin meleklere şöyle vah-

yediyordu: Ben sizinle beraberim, mümin-
lere sebat verin. Kâfirlerin yüreğine korku 
salacağım, hemen boyunlarının üstüne 
vurun, parmaklarına, parmaklarına vurun.” 

 (Enfâl suresi, 12. ayet)
C) “Ardından ve önünden takip edenler var-

dır. Allah’ın emriyle onu gözetirler. Şüphe-
siz ki bir kavim, kendini değiştirmedikçe; 
Allah da onları değiştirmez. Ve Allah, bir 
kavmin fenalığını dileyince; artık onun 
önüne geçilemez. Allah’tan başka onları 
koruyacak birisi de bulunmaz.” 

 (Ra’d suresi, 11. ayet)
D) “Nihayet sura üfürülecek. Bir de bakarsın 

ki onlar, kabirlerinden kalkıp koşarak Rab-
lerine giderler.”

 (Yasin suresi, 51. ayet)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ
Bu testte, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanına ait 10 soru bulunmaktadır. 
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5. Dünya her zaman güllük gülistanlık bir yer 
değildir. Dünya; refahın, bolluğun ve sevincin 
yanında zorluğun ve sıkıntıların da yaşandı-
ğı yerdir. Bu durum ilk insan Hz. Âdem’den 
(a.s.) beri böyledir. Bu dünya bütün insanlar 
için bir imtihan yeridir. Allah insanı bu dünya-
da sınamaktadır. Bunun nedenini Kur’an’da 
bildirmektedir. İnsan dünyada bir yolcu gibi-
dir. Ne kadar uzun yaşarsa yaşasın insan bu 
dünyadan göçüp gider. Hz. Peygamber de 
insanın bu durumuna örnek vererek insanları 
uyarmıştır.
Aşağıda verilen ayet ve hadislerden han-
gisi bu konuyla ilişkilendirilemez?

A) “Benim dünya ile ne işim olur ki! Ben, 
dünyada bir ağacın altında gölgelendikten 
sonra yola koyulup orayı terk eden bir yol-
cu gibiyim.”

 Hadis-i Şerif
B) “Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık 

vardır.”
 (İnşirâh suresi, 5. ayet)
C) “O ki, hanginizin daha güzel davranacağı-

nı sınamak için ölümü ve hayatı yaratmış-
tır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.”

 (Mülk suresi, 2. ayet) 
D) “... (Melekler) lütuf ve ihsana mazhar ol-

muş kullardır. Allah’ın sözünden önce söz 
söylemezler ve onun emrine göre hareket 
ederler.” 

 (Enbiyâ suresi, 26, 27. ayetler)

6. Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa (a.s.), nebilerin 
en büyükleri olan beş peygamberden biridir. 
Bunlara ulü’l-azm peygamberler denir. Hz. 
İsa, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara 
açıklama konusunda üstün gayret gösteren 
ve Allah’ın övgüsünü alan peygamberlerden 
biridir. Karşılaştığı hiçbir zorluk ve sıkıntı Hz. 
İsa’yı (a.s.) Allah’ın dinini anlatmaktan ve in-
sanları tevhide çağırmaktan alıkoymamıştır. 
Hz. İsa (a.s.) da diğer peygamberler gibi Allah 
tarafından yaratılmış bir kuldur ve bir anne-
den doğmuştur. Annesi Hz. Meryem (r.a.) 
ailesinden ayrılarak kendisine tahsis edilen 
yerde ibadet edip yaşarken Cebrail (a.s.) 
ona Allah’ın mucizesi olarak bir erkek evladı 
olacağını müjdeledi. Hz. Meryem karnındaki 
çocukla birlikte uzak bir yere çekildi. Oturdu-
ğu hurma ağacının dibinde doğum sancıları 
çekerken ilahi bir ses kendisini yönlendirdi 
ve doğum gerçekleşti. Bu mucizeyle Hz. İsa 
(a.s.) babasız olarak dünyaya geldi.
Bu metinden;

I. Hz. İsa (a.s.) en büyük beş peygamber-
den biridir.

II. Babasız olarak dünyaya gelmiştir.
III. İsrailoğullarına gönderilmiş en büyük 

peygamberdir.
yargılardan hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.
C) I ve II. D) I, II ve III.
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7. Nâs suresi, Felak suresiyle birlikte indirilmiş-
tir. Felak suresinde olduğu gibi Nâs suresinde 
de kötülüklerden Allah’a sığınılması gerektiği 
bildirilir. Surede, pusuda bekleyip kötü dü-
şünceler aşılayan cin ve insanların şerrinden 
Allah’a sığınılması emredilmektedir. 
Nas suresinde Müslümanlara verilmek is-
tenen mesajlar arasında aşağıdakilerden 
hangisi yoktur?

A) Sürekli vesvese veren, sinsice çalışan fit-
necilerin şerrinden korunmak için Allah’a 
sığınmak gerekir.

B) Gecenin ve cehaletin karanlığından Al-
lah’a sığınılmalıdır.

C) Allah, bütün insanların Rabb’idir, melikidir 
ve ilahıdır.

D) Görünür görünmez bütün kötülüklerden 
insanlar Allah’a sığınmalıdır. 

8. “…Yoluna gücü yetenlerin Kâbe’yi haccetme-
si, Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır…”
 (Âl-i İmrân suresi, 97. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıka-
rılır?

A) Hac, maddi ve manevi gücü olan Müslü-
manlar için farzdır.

B) Bir Müslümana haccın farz olması için yol 
güvenliğinin olması yeterlidir.

C) Ergenlik çağına girmiş her Müslüman hac 
ibadetini yapmalıdır.

D) Seyahat özgürlüğü olan her Müslümana 
hac farzdır.

9. Hac ibadetinin geçerli olması için mutlaka ye-
rine getirilmesi gereken şartları vardır. Bunlar; 
tavaf, vakfe ve ihramdır. Vakfe, bir yerde kısa 
da olsa durmak demektir. Vakfe yaparken kişi 
Rabbiyle baş başa kalır ve dua eder.
Farz olan vakfe aşağıdaki yerlerden han-
gisinde yapılır?

A) Kâbe
B) Safa Tepesi
C) Merve Tepesi
D) Arafat

10. Sözlükte; haram kılmak, kendini sakındırmak 
gibi anlamlara gelir. Dinî terim olarak hac veya 
umreye niyet eden kimseye diğer zamanlarda 
yapması helal olan bazı davranışların, bu hac 
esnasında haram kılınmasıdır. Saç, sakal ve 
tırnak kesmek, koku sürünmek haram olan 
davranışlardandır.
Bu metinde tanımı yapılan kavram aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İhram
B) Mikat
C) Telbiye
D) Şavt

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.
DİĞER TESTE GEÇİNİZ.
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1 - 2: For these questions, choose the 
best option to fill in the blanks. 

1. Andy : Do you do any sports?

Jess : Yes. I do karate.

Andy : - - - -?

Jess : Four times a week.

A) What time do you start training
B) When do you do it
C) Where do you do this sport
D) How often do you do it

2. Kelly : What kind of a person is your 
mother?

Albert : She is a - - - - woman because 
she gives my friends money and 
buys presents for them.

A) generous
B) talkative
C) honest
D) stubborn

3. Fill in the blank according to the picture 
below. 

Rose is - - - -.

A) younger than Jill and Tim
B) shorter than Derek and Jill
C) taller than Derek and Tim
D) older than Tim and Jill

4. My favourite sport is - - - -. You need a bow 
and an arrow to do this sport.
Which picture can we use to fill in the 
blank above?

A) B)

C) D)

Rose Jill Derek Tim

İNGİLİZCE TESTİ
Bu testte, İngilizce alanına ait 10 soru bulunmaktadır. 



38

7. SINIF A

A
nk

ar
a 

Y
ay

ın
cı

lık

www.ankarayayincilik.com.tr
ANK-0702-2020

5. My best friend is - - - - because she eats junk 
food a lot.
Which of the following questions DOES 
NOT complete the sentence?

A) thin
B) plump
C) overweight
D) fat

6. Nancy : - - - -?

Kate : She is tall with blue eyes.

Nancy : What about her personality? - - - -?

Kate : She is helpful, hardworking and 
smart.  

Nancy : - - - -?

Kate : She likes spending time with her 
friends. They go to the cinema or 
play football together.

Which of the following questions DOES 
NOT Nancy ask Kate?

A) What does she like doing in her free time
B) What is she like
C) What colour is her hair
D) What does your sister look like

7. Answer the question according to the 
table below.

jogging yoga swimming

Hermione    

Ron    

Harry    

 =  rarely     =  often      =  always

Which one is TRUE?

A) Hermione spends less time for yoga than 
Harry.

B) Harry never goes swimming.
C) Ron spends more time for swimming than 

Harry.
D) Hermione often goes jogging.

8. My brother is a handsome man. He has 
green eyes with short black hair. He never 
wears glasses.
Which picture shows him? 

A) B)

C) D)
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9. Terry has three friends - Robert, Alex and Martin. Robert is a very funny person. He always makes 
us laugh. Alex is punctual. He is never late. Martin is so nervous. He never feels relaxed. 
Which picture DOES NOT show one of Terry’s friends?

A) B)

C) D)

          

10. Amanda : What is your favourite sport?

Dorothy : Basketball.

Amanda : What do you need for it?

Dorothy : A ball and a basket. What about you? What sport do you like?

Amanda : Tennis.

Dorothy : Which equipment do you need for it?

Amanda : A ball and a racket.

Which picture shows the necessary equipment for Dorothy’s favourite sport?

A) B) C) D)

TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.




