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1.                

Bu tren biletini, hayatımı değiştireceğini bilerek almıştım. Dost bildiklerimi, her 
gün yürüdüğüm yolları, doğduğumdan beri tadına alıştığım yiyecekleri yani 
bir insanı bir yerin insanı yapan her şeyi, memleketimi  .............. Gittiğim bu yeni 
yerde başım sıkıştığında kimse bana  ................. Zaten artık kendi ayaklarım üstün-
de durmanın zamanı gelmiş de geçmişti. Bu yolculuğun asıl yapılma nedeni de 
yıllar yılı dost bildiklerimin beni  .............

Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?

A) arka bulmayacaktı    B) arka çıkmayacaktı

C) arkamda bırakacaktım    D) arkamdan vurmalarıydı

TÜRKÇE

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

7. SINIF
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2. Köyün birinde yaşayan güngörmüş bir ihtiyar son günlerini yaşıyormuş. Bunu anlayan ahali evinin etrafını sar-
mış. Köyde yıllardır köyün her türlü sıkıntısını gideren bu bilge ihtiyarı sevmeyen yokmuş. Herkes çok üzgün-
müş. Muhtarı görevlendirip son kez ihtiyarın kendilerine  öğüt vermesini istemişler. Muhtar ihtiyarın yanına 
girip çıkmış. Herkes ihtiyarın son öğüdünü bekliyormuş. Muhtar, ihtiyarın köylerine şu atasözüyle veda ettiğini 
duyurmuş: Akıllıyı arkada tutmayın, akılsızı  kılavuz etmeyin. 

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde öne sürülen kavram ihtiyarın son sözüyle çelişmektedir? 

A) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

B) Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.

C) Akıllı köprü arayana dek deli suyu geçer.

D) Akıl kişiye sermayedir. 
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3. İsim soylu sözcüklere gelerek onların cümlede yüklem görevi almasını sağlayan eklere ek-fiil denir. Şart ekini 
alan sözcük yüklem görevi kazanmaz. Ek-fiiller görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, geniş zaman ve 
şart olmak üzere dört şekilde çekimlenir. 

Aşağıdaki tabloda isim soylu sözcüklerin aldıkları ekler ve cümle içinde kullanımları gösterilmiştir.

İsim Soylu Sözcük Ek-fiilin Zamanı Örnek Cümle  

I. fırsat Görülen Geçmiş Zaman Bu, genç padişah için kaçırılmayacak bir fırsatmış.

II. hediye Duyulan Geçmiş Zaman Aldığı en güzel doğum günü hediyesiydi.

III. etkileyici Geniş Zaman Süleymaniye Camisi çok etkileyicidir.

IV. eğitimli Şart İnsanlar eğitimliyse iş bulmaları kolaylaşır.

Buna göre tablodaki hangi bölümlerde bir hata yapılmıştır? 

A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) III ve IV.
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4 ve 5. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Hüsrev Hatemi, Türk edebiyatının önemli yazar-
larının portrelerinin çizildiği Eriyen Mumlar adlı 
kitabıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Yazar bu 
kitabında, bizzat tanık olduğu veya aile mecli-
sinde dinlediği olayları kaleme almış. Yazarın 
hayatı  etrafında aslında geçmişimizin portre-
lerini buluyoruz. Eserde çok hoş bölümler var. 
Ünlü bir şairin şiir kitabını Hatemi’ye hediye 
etmesi ve Hatemi’nin kitaptan sadece beş şiiri 
beğenmesi sonucu yazdığı şu sözler oldukça 
ilgi çekici: “Biz yıllardır şiirin sözle yapılan bir 
sanat olduğunu unutmuş, ilham beklemişiz. 
Artık ben ilhamın şart olmadığını görerek inşa-
at olayına geçtim. Her gün bir şiir inşaatına 
başlıyor ve bitiriyorum.”

4. Bu metne göre Hüsrev Hatemi’nin görüşünü beğenen bir şairden aşağıdakilerden hangisi beklenmez? 

A) Şiir yazmak için şartların oluşmasını beklemesi

B) Şiir yazmak için bir sebep aramaması 

C) Şiir yazmayı önemsemesi 

D) Her gün şiir yazması 
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4 ve 5. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Hüsrev Hatemi, Türk edebiyatının önemli yazar-
larının portrelerinin çizildiği Eriyen Mumlar adlı 
kitabıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Yazar bu 
kitabında, bizzat tanık olduğu veya aile mecli-
sinde dinlediği olayları kaleme almış. Yazarın 
hayatı  etrafında aslında geçmişimizin portre-
lerini buluyoruz. Eserde çok hoş bölümler var. 
Ünlü bir şairin şiir kitabını Hatemi’ye hediye 
etmesi ve Hatemi’nin kitaptan sadece beş şiiri 
beğenmesi sonucu yazdığı şu sözler oldukça 
ilgi çekici: “Biz yıllardır şiirin sözle yapılan bir 
sanat olduğunu unutmuş, ilham beklemişiz. 
Artık ben ilhamın şart olmadığını görerek inşa-
at olayına geçtim. Her gün bir şiir inşaatına 
başlıyor ve bitiriyorum.”

5. Bu metinde altı çizili cümle ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? 

A) Bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak gelecek hakkında akıl yürüttüğü için tahmin cümlesidir.

B) Kendisinin de yaptığı bir yanlışı belirttiği için öz eleştiri cümlesidir.

C) Bir konudaki eksikliği gidermek amacıyla  teklif sunduğu için öneri cümlesidir.

D) Bir durumu, bir kişiyi değersiz bulduğu için küçümseme cümlesidir. 
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6.     

Ayak bastığımız, nefes aldığımız, yiyip içti-
ğimiz dünya değişiyor. Tabiatın içinde doğal 
olmayan bir ortam oluşuyor ve biz farkında 
olmadan orada yaşamaya başlıyoruz. Kan 
kırmızı bir karpuz, mevsimini beklemeden 
kapımıza dayanıyor. Karakışta domates, çilek 
yiyoruz. Çıplak ayakla toprağa basmadan 
ömür tükeniyor. Deniz suyundan içme suyu, 
çeşitli yapay gübrelerden yiyecek üretiyo-
ruz. İnsan-tabiat ilişkileri böyle yapaylaşırken 
insan-insan ilişkileri de aynı yolu takip ediyor. 
Gerçek bir kahkaha, içten bir gözyaşı, kalpten 
gelen bir “Merhaba!” bulamıyoruz. 

Bu sözleri söyleyen kişinin yakındığı asıl durum aşağıdakilerin hangisidir? 

A) Dünyadaki teknolojinin ilerlemesi

B) Dünyadaki içilebilir su kaynaklarının tükenmesi 

C) İnsanoğlunun doğallığı kaybetmesi

D) İnsanların geleneklerini unutması
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7. ller basit zamanlı fiillere ikinci zaman eki olarak gelir ve bu fiilleri birleşik zamanlı fiil yapar. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük  birleşik zamanlı fiil değildir? 

A) Bazı zamanlar şehrin sokaklarında yalnız dolaşmayı çok severdi.

B) Bu kentin suyu bir zamanlar karşıdaki dağlardan gelirmiş.

C) Kuzenleriyle birlikte bahçede oynuyormuş.

D) Dünkü sıcak hava sayesinde bütün domatesler kızarmış.
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8. İki fiilin birleşmesiyle oluşan fiillere kurallı birleşik fiil denir. 

Buna göre,

 I. Öyle boş durma, şu masanın bir ucundan da sen tutuver.

 II. Bu yağmurda top oynarsan elbette hasta olursun.

 III. Bütün birikimini bu yangında kaybetmiş.

cümlelerinin hangilerinde altı çizili kısımlar  kurallı birleşik fiil değildir? 

A) Yalnız I.  B) Yalnız II. C) I ve III.  D) II ve III.
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9.  ✎ Bağlaç olan ki ayrı yazılır.

 ✎ Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar.

 ✎ Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yar dımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhan-
gi bir ses düşmesi veya türemesi olmazsa ayrı yazılır.

Bu kurallara göre Orman Genel Müdürlüğünün piknik alanlarına yerleştirdiği  aşağıdaki tabelaların 
hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

A)

C)

B)

D)

Nasıl Bulmak İstiyorsan 
Öyle Bırak Ki
Geleceğimizi Kayıp Etmeyelim.

Nasıl bulmak istiyorsan 
öyle bırak ki 
geleceğimizi kaybetmeyelim.

NASIL BULMAK İSTİYORSAN 
ÖYLE BIRAKKİ
GELECEğİMİZİ KAYBETMEYELİM.

NASIL BULMAK İSTİYORSAN 
ÖYLE BIRAK Kİ
GELECEğİMİZİ KAYBETMEYELİM.
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10. Dilimizdeki sözcüklerin gitgide kısaltıldığını görüyorum son günlerde. Sizin de başınıza geliyor mu? Mesela 
cep telefonuma gelen mesajlara bakıyorum. “Slm nslsnz” yazısını görünce gerisini okumayıp hemen “Salam 
istemiyorum, salamı sevmem.” diye cevap yazıyorum. Ne bileyim, hassas olmamız gerektiğini düşünüyorum dil 
konusunda. Bu şekilde ünlü harfleri kullanmayacaksak neden alfabe değiştirdik ki? Eski alfabemizde de sadece 
ünsüz harfler vardı zaten. Dil konusunda verilen tavizin özgürlük konusunda verildiğini düşünüyorum. Diline 
sahip çıkmayan milletlerin yeryüzünden silineceğini zaten bize tarih söylemiyor mu? Dilimize sahip çıkalım 
dostlarım, dilimizdeki “ünlü”lere sahip çıkalım. 

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yazar güncel bir konu üzerinde durmuştur.

B) Yazar bir olay yazısı yazmıştır. 

C) Yazar düşüncelerini sorular yardımıyla  açıklamıştır. 

D) Yazar kişisel görüşlerini anlatmıştır.
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11 ve 12. soruları aşağıdaki metne ve görsele göre cevaplayınız.                                     

Musa Bey bir şirkette ekonomi müdürü-
dür. Bugün ödeme günü. Şirketin kasası-
nın şifresini Musa Bey biliyor. Musa Bey 
şekilde görülen durumda olan tutamağı 
üç kez sağa döndürüyor. Sonra iki kez 
sola döndürüyor. Daha sonra dört kez 
sola, iki kez sağa döndürüyor. Beş kez de 
sağa döndürünce kasa açılıyor. Musa Bey 
paranın bir kısmını alıp kasayı kapatıyor. 
Ödeme yapmak için aldığı parayı sayma-
ya başlıyor.

0 1
2

3
456

7

8
9

Not: Kırmızı ibre sabit kalacak, rakamlar dönecek.

11. Buna göre şirketin kasasının şifresi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  31794 B)  79316 C)  79315 D)  31795
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11 ve 12. soruları aşağıdaki metne ve görsele göre cevaplayınız.                                     

Musa Bey bir şirkette ekonomi müdürü-
dür. Bugün ödeme günü. Şirketin kasası-
nın şifresini Musa Bey biliyor. Musa Bey 
şekilde görülen durumda olan tutamağı 
üç kez sağa döndürüyor. Sonra iki kez 
sola döndürüyor. Daha sonra dört kez 
sola, iki kez sağa döndürüyor. Beş kez de 
sağa döndürünce kasa açılıyor. Musa Bey 
paranın bir kısmını alıp kasayı kapatıyor. 
Ödeme yapmak için aldığı parayı sayma-
ya başlıyor.
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Not: Kırmızı ibre sabit kalacak, rakamlar dönecek.

12. Musa Bey kasadan aldığı paranın yeterli olmadığını görmüştür. Kasadan bir miktar daha para alması gerek-
mektedir. 

Buna göre Musa Bey’in yapacağı işlemler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bir kez sağa, iki kez sola, dört kez sola, iki kez sağa ve beş kez sağa döndürünce kasa açılır.

B) Üç kez sola, iki kez sola, dört kez sola, iki kez sağa ve beş kez sağa döndürünce kasa açılır.

C) Bir kez sola, iki kez sola, dört kez sola, iki kez sağa ve beş kez sağa döndürünce kasa açılır.

D) Beş kez sağa, iki kez sağa, dört kez sola, iki kez sola ve üç kez sola döndürünce kasa açılır. 
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13 ve 14. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

“Bir, Biri, Biraz” Semih Diri’nin ilk şiir kitabı. Yüz bir sayfadan oluşan kitaba adını veren şiir aynı zamanda kitabın 
arka kapak kısmında da yer alıyor. Kapakta ön ve arka kapakların kesişim noktasına ortalanmış, yeşil renkli, 
simetrik bir insan yüzü gölgesi göze çarpıyor. Ön ve arka kapaklara yayılmış kuşlar hayatın canlılığını sezdirir-
ken ön kapağın altında bulunan yan yana sıralanmış üç ağaç çizimi dikkat çekiyor. Birinci ağaç yeni yeni yeşer-
mekte, ikincisi gür, üçüncüsü solmakta. Şair sanki bize hayatın üç evresini hatırlatmak istemiş:............

13. Bu metinde anlatılan şiir kitabının ön kapağı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A)  B)  C)  D) 
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13 ve 14. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

“Bir, Biri, Biraz” Semih Diri’nin ilk şiir kitabı. Yüz bir sayfadan oluşan kitaba adını veren şiir aynı zamanda kitabın 
arka kapak kısmında da yer alıyor. Kapakta ön ve arka kapakların kesişim noktasına ortalanmış, yeşil renkli, 
simetrik bir insan yüzü gölgesi göze çarpıyor. Ön ve arka kapaklara yayılmış kuşlar hayatın canlılığını sezdirir-
ken ön kapağın altında bulunan yan yana sıralanmış üç ağaç çizimi dikkat çekiyor. Birinci ağaç yeni yeni yeşer-
mekte, ikincisi gür, üçüncüsü solmakta. Şair sanki bize hayatın üç evresini hatırlatmak istemiş:............

14. Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en 
uygundur? 

A) bebeklik, emekleme, yürüme 

B) fakirlik, orta hâl, zenginlik 

C) gençlik, yetişkinlik, yaşlılık 

D) beklenti, arayış, bulma
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15. 
BERGAMA KÜLTÜR MERKEZİ

ŞUBAT 2020 ETKİNLİK PROGRAMI

Mesut Bey ve ailesi yukarıdaki etkinlik programını inceleyip gidebilecekleri etkinlikleri belirleyeceklerdir. Her 
etkinlik bir saat sürmektedir. Mesut Bey ve ailesi hakkında bilinenler şunlardır: 

Mesut Bey: Bir okulda Türkçe öğretmeni olarak çalışmaktadır. Hafta içi 08.00-17.00, hafta sonunda cumartesi 
günü 08.00-13.30 saatleri arasında okuldadır.

Mesude Hanım: Mesut Bey’in eşidir. Hafta sonu çalışmamaktadır. Hafta içi çalışma saatleri eşiyle aynıdır.

Fatih: On bir yaşındadır. 5. sınıfa giden Fatih hafta içi 13.00-19.00 saatleri arasında okuldadır. 

Tuna: Dört yaşındadır. Henüz okula gitmemektedir. Babaannesi tarafından bakılmaktadır. 

Bu bilgilere ve verilen görsele bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Mesut Bey ve Mesude Hanım  “Usta” adlı oyuna gidebilir.

B) Mesude Hanım, Fatih ve Tuna “Tırtıl Kıtır” adlı oyuna gidebilir.

C) “Ormanlardan Hemen Önceki Gece” adlı oyuna sayılan dört kişiden sadece iki kişi gidebilir.

D) Fatih “Gülme Komşuna Gelir Başına” adlı oyunun ilk seansına gidebilir. 



16

1.   

1840 1851 1863 1870

Posta Nezare-
ti kuruldu.

Düzenli 
vapur seferle-
ri için Şirket-i 
Hayriyye 
kuruldu.

Ziraat Banka-
sı’nın temeli 
olan Memle-
ket Sandıkları 
kuruldu.

Yükseköğre-
tim seviyesin-
de bir kurum 
olan Darülfü-
nun açıldı.

Avrupa karşısında gerileyen Osmanlı Devleti, Avrupa’yı örnek alarak yukarıdaki ıslahatları gerçekleştirdi. 

Buna göre, gerçekleştirilen ıslahatlar ile ait oldukları alanlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Haberleşme Ulaşım Ekonomi Eğitim

A) 1 4 3 2

B) 2 3 4 1

C) 1 2 3 4

D) 2 3 1 4

SOSYAL BİLGİLER

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

7. SINIF
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2. Aşağıdaki grafik Türkiye’de 1927 ile 2017 yıllarında çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımını gös-
termektedir:

1927 2017

%69

%6 %5

%19,4
%26,5

%54,1
Tarım

Sanayi

Hizmet

 I. Son dönemlerde tarım sektöründe çalışan nüfusun azaldığı, sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfusun 
arttığı görülmektedir.

 II. 2017 yılında hizmet sektöründe çalışan nüfus, diğer iki alanda çalışan nüfusun toplamından fazladır.

 III. Tarım sektöründe çalışan nüfusun azalmasındaki temel neden makineleşmedir.

Yukarıda verilen grafik incelendiğinde hangi seçenekteki yargıya ulaşılamaz?

A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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3.    
Bir mahallede yan yana dükkânları olan iki balcı 
varmış. Sinirli, asık suratlı olan balcı, bal kava-
nozlarını her sabah silerek vitrinine dizermiş. 
İnsanlar kendilerini kavanozlara bakmaktan 
alamazlarmış. Çekinerek dükkâna girip balın 
fiyatını sorduklarında yüzlerine bile bakmadan 
“Görmüyor musunuz, üzerinde yazıyor.” dermiş. 
Bu durumdan rahatsız olan müşteriler yandaki 
dükkâna giderlermiş. Komşu balcı, güler yüzlü 
bir adammış. Bu balcının dükkânına gelen 
müşteriler eli boş çıkmazmış. Çünkü balcı 
müşterilerle yumuşak bir ses tonuyla konuşur, 
balın özelliklerini, faydalarını ve nasıl muhafaza 
edilmesi gerektiğini bir çırpıda anlatırmış. Asık 
suratlı balcı, en ucuz ve en iyi ballar kendisinde 
olmasına rağmen günde bir kavanoz bile bal 
satamazmış. Bu işin sebebini araştırmaya karar 
vermiş. Bir bilge kişiye gitmiş. Bilgeye durumu 
anlatmış ve ona “Bunun sebebi nedir?” diye 
sormuş. Bilge kişi de; “Sen dükkânda bal satı-
yorsun ama suratın sirke satıyor. Yüzün gülsün 
dilinden güzel sözler dökülsün.” demiş.

Yukarıdaki bilgilere bakılarak hangi yargıya ulaşılamaz?

A) Ses tonu ve beden dili iletişim için çok önemlidir.

B) İletişimin başlamasını ve devamını sağlamak kişilerin tutum ve davranışlarına bağlıdır.

C) Empati kurmak iletişimdeki tek önemli unsurdur. 

D) Güleryüz iletişimi olumlu yönde etkiler. 
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4. Skolastik düşünceye göre: 

 ❖ Dünya evrenin merkezindedir. 

 ❖ Kilise, evrenle ilgili bütün bilgilere sahiptir. 

 ❖ Deney ve gözleme gerek yoktur. 

 ❖ Bilinmeyen bir şey kalmadığı için bilimsel çalışmalar yapılması gereksizdir. 

Bu bilgilere göre skolastik düşünce için;

 I. Özgür düşünceyi savunmamaktadır.

 II. Kilisenin dediği her şeyi doğru kabul etmektedir.

 III. Bilimde ilerlemenin gerekliliğine inanmaktadır. 

değerlendirmelerinden hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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5. “Boyumuz Kayı’nın bağlı olduğu Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı Alâeddin Keykubad, beni Bizans İmpa-
ratorluğu’na karşı gaza ve cihat yapmam ve bu devletin topraklarını fethetmem için görevlendirdi. Bizans’ın 
bu dönemde toprakları daralmıştı. Bizans İmparatoru, toprakları üzerindeki otoritesini kaybetmişti. Bizans’ın 
valisi olan tekfurlar imparatorun emirlerini çoğu zaman yerine getirmiyorlardı. Tekfurlar yönettikleri yerlerdeki 
halktan ağır vergiler alıyorlardı. Bu nedenle Bizans topraklarında yaşayan halk yönetimden memnun değildi. 
Yerleşmiş olduğumuz Söğüt ve Domaniç’te Bizans halkı ile yan yana yaşıyorduk. Her vatandaşıma adaletli bir 
yönetim gösteriyordum. Onların da güvenliğini sağlıyor ve pazarlarda serbestçe mallarını satmalarına izin veri-
yordum.”

Ertuğrul Gazi’nin verdiği bilgilere göre;

 I. Kayı boyu varlığını Türkiye Selçuklu Devleti’nden bağımsız olarak devam ettirmiştir. 

 II. Bizans eski gücünü yitirmiş ve hakim olduğu topraklardaki merkezi otoritesini korumayı başaramamıştır. 

 III. Ertuğrul Gazi, Türklerin sahip olduğu toprakları Bizans yönüne genişletmek için mücadele etmiştir. 

yargılarından hangilerine varılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III
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6.                           
Fatih Sultan Mehmet ile Trabzon seferinde yanın-
da bulunan Uzun Hasan’ın annesi Sara Hatun 
arasında şu konuşma geçmiştir:
Sara Hatun: “Hey oğul! Bir Trabzon için bunca 
zahmet çekmek nedendir?” dedi. Padişah cevap 
verdi:
“Ana! Bu zahmet din yolunadır ki ahirette Allah’ın-
yanına varınca mahcup olmayalım. Zira bizim 
elimizde İslam kılıcı vardır, eğer bu zahmete 
katlanmazsak bize gazi demek yalan olur.” dedi. 
Âşık Paşazâde Derviş Ahmed Âşıkî, Âşık Paşazâde Tarihi, s.240 
(Düzenlenmiştir.)

Yukarıda verilen örnek Osmanlı Devleti’nin hangi iki kavrama verdiği önemi göstermektedir?

A) İskan ve istimalet B) Gaza ve cihat C) Hoşgörü ve adalet D) Devşirme ve tımar
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7.                Corona Virüsü! 13 Şehir Karantina Altında…
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu sözcüsü, Corona virüsü-
nün görüldüğü şehirlerdeki hastaların virüsü başka 
bölgelere taşımasını engellemek için ilgili kuruluşlar-
la iş birliği yapıldığını belirtti. Virüsün yaygın olarak 
görüldüğü yerlerde karantina alanları oluşturduğunu 
ifade eden sözcü, insanların ülkenin başka bölge-
lerine seyahat etmelerinin engellendiğini kaydetti. 
Bu arada Pekin’de de havaalanına girişlere ve büyük 
turist gruplarının geçişlerine bazı engellemeler geti-
rildi. 

(Genel Ağ Haberi)

Yukarıda verilen haber, yerleşme ve seyahat hürriyetinin kısıtlanabileceği durumlardan hangisine 
örnek gösterilebilir?

A) Salgın hastalık bölgelerine girmek veya bu bölgelerden çıkmak kısıtlanabilir.

B) Düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yerleşme hürriyeti kısıtlanabilir.

C) Hakkında kovuşturma veya soruşturma olan kişilere yurt dışına çıkış yasağı getirilebilir.

D) Terör ve savaş gibi olağanüstü durumlarda devlet seyahat özgürlüğünü kısıtlayabilir.
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8.     

 

Yukarıda verilen genel ağ haberine göre;

 I. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilerimizi desteklemektedir.

 II. Ülkemizde tarımsal üretimin artırılması hedeflenmektedir. 

 III. Devletimiz tarımsal kalkınmayı önemsemektedir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
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9.         

HAZİNİ (?-1155)
➮  Newton’dan 500  yıl önce “Her cismi yerkürenin 

merkezine doğru çeken bir gücün olduğunu” 
söylemiştir. 

➮  Roger Bacon’dan yaklaşık yüz yıl önce Dünya’nın 
merkezine doğru yaklaştıkça suyun yoğunlaştığı 
fikrini ortaya atmıştır. 

Bu bilgilere göre Hazini için;

 I. Dünya’nın merkezine doğru yaklaştıkça suyun yoğunlaştığı fikrini Roger Bacon’dan daha önce dile getir-
miştir. 

 II. Newton, Yer Çekim Kanunu’nu Hazini’den önce bulmuştur. 

 III. Bilimsel açıdan çok önemli bilgileri bazı  bilim insanlarından önce söylemiştir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

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



25

10.      
Coğrafi Keşifler ile Avrupalılar bütün dünyayı 
öğrendiler. Gemilerini her yere gönderiyorlar 
ve önemli limanları ele geçiriyorlar. Eskiden 
Hindistan ve Çin malları Süveyş’e (Mısır) gelir ve 
Müslümanlar tarafından bütün dünyaya dağıtı-
lırdı. Fakat şimdi bu mallar Portekiz, Felemenk 
(Hollanda) ve İngiliz gemileriyle Avrupa’ya taşı-
nıyor ve oradan bütün dünyaya dağılıyor. Kendi-
lerinin ihtiyaç duymadıkları şeyleri İstanbul’a ve 
diğer İslam ülkelerine getiriyorlar ve fiyatının 
beş katına satıp çok para kazanıyorlar. Bu neden-
le İslam ülkelerinde altın ve gümüş azalmakta-
dır. Osmanlı Devleti, Yemen kıyılarını ve oradan 
geçen ticareti ele geçirmelidir; aksi hâlde çok 
geçmeden, Avrupalılar İslam ülkelerine hükme-
deceklerdir. 
Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, s. 112-113 
(Düzenlenmiştir.)

Yukarıdaki bilgilere bakılarak Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ni hangi alanda olumsuz etkileyeceği 
söylenebilir?

A) Askeri  B) Siyasi  C) Ekonomik D) Kültürel
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1. Hz. Peygamberin vücut yapısına, üstün özelliklerine ve güzelliklerine dair Hz. Ali’nin (r.a.) naklettiği hadisin 
yazıldığı levhalara Hilye-i Şerif denir.

Bu açıklamadan,

 I. Hz. Ali peygamberin yakınında bulunmuş bir sahabedir.

 II. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) fiziksel özelliklerinin bir kısmı günümüze yazılı olarak aktarılmıştır.

 III.  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) meleklerle ortak bazı  özellikleri bulunmaktadır.

sonuçlarından hangisine ulaşılabilir?

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

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

7. SINIF
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2.            
Bir adam Hz. Peygamber’e geldi. O’nun karşısında 
durunca korkudan titremeye başladı. Bunun üzerine 
Resulullah (s.a.v.): “Korkma rahat ol. Ben kral değilim. 
Ben ancak Kureyş’ten kurutulmuş et yiyen bir kadının 
oğluyum.” dedi.

(İbnMâce, Et’ıme, 30.)

Verilen hadiste Hz. Muhammed (s.a.v.) aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A) Son peygamber olmasını.

B) Kur’an-ı Kerim’i açıklayıcı oluşunu.

C) İnsani yönünü.

D) Kendisinin de ibadetle emrolunmasını.
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3. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

1. De ki: “Sabahın rabbine sığınırım;

2. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden;

3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden;

4. Düğümlere üfürenlerin şerrinden;

5. Bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden!”

Meali verilen Felak suresi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) İnsana korkuları için öğüt verir. 

B) Büyücülerin ve falcıların şerrinden Allah’a (c.c.) sığınmak gerekir.

C) Koruyucu olarak kişiye Allah (c.c.) yeter.

D) Felak suresi sadece Allah’ın (c.c.) üstün özelliklerini içerir.
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4.     

Semûd kavminin itibarlı ailelerinden 
birine mensup olan Hz. Salih (a.s.), Allah 
(c.c.) tarafından Semûd kavmine gönde-
rilen bir peygamberdir. Soyu Hz. Nuh’a 
(a.s.) dayanmaktadır. Hz. Salih (a.s.), 
kavminin kendisine güvendiği ve ümit 
beslediği bir kimsedir.

Bu parçadan Hz. Salih ile ilgili olarak,

 I. Soyu bir peygambere dayanmaktadır.

 II. Kavmi tarafından dürüst bir kişi olarak tanınırdı.

 III. İlk ilahi kitap ona verilmiştir.

sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?

A) Yalnız II B) Yalnız III  C) I ve II D) II ve III
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5. Mehmet’in babasının bu seneki kestiği kurban mecburen tek hisse sayılmıştır. Çünkü kurban olarak 
……………………kesmiştir.

Parçadaki boşluğa aşağıdaki hayvanlardan hangisinin yazılması yanlış olur?

A) Koyun B) Keçi C) Deve D) Koç
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6.     

“Allah yolunda öldürülenleri sakın 
ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; 
Allah’ın lütuf ve kereminden kendi-
lerine verdikleri ile sevinçli bir halde 
Rableri yanında rızıklara mazhar 
olmaktadırlar. Arkalarından gelecek 
ve henüz kendilerine katılmamış olan 
şehit kardeşlerine de hiçbir keder 
ve korku bulunmadığı müjdesinin 
sevincini duymaktadırlar.”

(Âl-i İmrân suresi, 169-170. ayetler.

Verilen ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmamıştır?

A) Şehitlik

B) Cesaret

C) Allah’a (c.c.) bağlılık

D) Yardımseverlik
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7.  I. İnsanların hakkını yemez.

 II. Kimsenin olmadığı yerlerde bile kötülük yapmaz.

 III. Her zaman adaletle hükmeder.

 IV. Allah’ın (c.c.) emirlerini önemsemez.

Ahiret hayatına inanan ve yaşantısını buna göre düzenleyen birisinden yukarıdaki davranışlardan han-
gisi beklenmez?

A) I B) II C) III D) IV
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8.    

İnsanı biz yarattık ve elbette içinden 
geçenleri biliriz; sağında solunda 
oturmuş iki alıcı (yaptığını) alıp kayde-
derken biz ona şah damarından daha 
yakınız. O hiçbir söz söylemez ki yanın-
da çok dikkatli bir gözetleyici olmasın!

 (Kâfsuresi, 16-18. ayetler.)

Verilen ayette Allah (c.c.) hangi meleklerden bahsetmektedir?

A) Dört büyük melek

B) Kiramen katibin

C) Koruyucu melekler

D) Münker nekir
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9. Müslümanlardan hac ve umre ibadetini yapmak isteyenler, aynı zamanda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
kabrini de ziyaret edeceklerse aşağıdaki şehirlerden hangilerine gitmek zorundadırlar?

A) Mekke ve Medine B) Mekke ve Şam C) Medine ve Bağdat D) Medine ve Şam
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10.      
Hz. Muhammed (s.a.v.) haya-
tı boyunca insanları birbirlerine 
yaklaştıran ve aradaki sevgi bağı-
nı kuvvetlendiren davranışlara 
rehberlik etmiştir. Hediyeleşmeyi 
teşvik etmiş, Müslümanlar arasında 
selamlaşmanın yayılmasını istemiş, 
Müslümanların birbirlerine tebes-
süm etmelerinin sadaka olduğunu 
belirtmiş, küskünleri barıştırmıştır.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Farz ibadetlerin hayatımızdaki önemi nedir?

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) hangi konularda insanlara rehberlik etmiştir?

C) Hediyeleşmek sünnet midir?

D) Gülümsemek sadaka mıdır?
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1.   

My best friend’s name is Judy. She is in my 
class. She always smiles and tells the truth.

I have a best friend called Isabella. She always 
gets high marks at school. She doesn’t often 
get worried or upset.

Ethan is my best friend. He doesn’t like getting 
late for school. He always makes me laugh. I 
love his jokes.

Lucas is my best friend. I get on well with him. 
He is full of energy. He always buys presents 
for me.

Charlie Amelia

Olivia Benjamin

Whose best friend is easy-going?

A) Olivia’s B) Benjamin’s C) Charlie’s D) Amelia’s

İNGİLİZCE

TÜRKİYE GENELİ 1. ONLINE KURUMSAL DENEME SINAVI

7. SINIF
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2.        

Jack Tina

Lora Peter

They lived up to 
seventy years.

They lived in Asia, Europe 
and North America.

They were mammals. 
They ate different 
plants.

They lived in the 
world about 10,000 
years ago.

What do you 
know about 
mammoths?

Who is talking about the extinction of mammoths?

A) Jack B) Tina C) Lora D) Peter
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3. Jack, Paul, Mike and Harry are friends. They want to attend a camp together. There is a summer camp which 
offers different sports.  Jack likes individual sports. He enjoys shooting arrows. Paul prefers team sports. He 
also likes walking in nature. Mike usually prefers winter sports. He doesn’t enjoy team sports. Harry likes indoor 
sports. He doesn’t enjoy being outdoors. 

Baseball

Hiking

Archery

Tennis

Four of them like different sports, so it seems impossible for two of them to attend the camp. 

Who CAN NOT attend the camp?

A) Jack and Paul   B) Mike and Harry

C) Paul and Mike   D) Jack and Harry
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4.          

Munir Özkul was a famous actor in Turkey. He was born in 1925 in Istanbul. He appeared in many films during his lifetime. 
He married Umman Özkul in 1986. In 1972, he won a Golden Orange Award for Best Actor for his performance in one of his 
films. He died in 2018 in Istanbul.

Which of the following does NOT have an answer in the text?

A) What is the name of his birthplace?

B) How old was he when he died?

C) What was his profession?

D) What was the reason of his death?
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5.    

Rüzgar

We can find these 
animals in grasslands. 
They usually live 
in Africa. They are 
herbivores. They can 
live up to 50 years in 
the wild. They run up 
to fifty km per hour. 
These animals are 
endangered, so they 
need our protection.

Rüzgar

Which picture shows the animal that Rüzgar describes?

A) B)

C) D)
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6.   

I think I’ll have a bright 
future. I study very hard 
to be successful at school. 
I want to go to university 
and study medicine. It’s my 
dream to become a good 
doctor and work in a big 
hospital in New York. I also 
want to discover new things 
and write books. I believe I 
will make my dreams come 
true.

Rose

Which of the following two topics does Rose talk about?

A) Money / Health B) Education / Career C) Hobbies / Business D) Robots / Family
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7.     

Luis:      _________________?

Helen:  In the evening because I don’t have any time during the day.

Luis:     _______________?

Helen:  No, not really. I think it’s boring. I usually prefer wildlife documentaries. They are educational and 
entertaining.

Luis:     _________________?

Helen:  I watched a talk show. It was fun.

Which of the following questions does NOT Luis ask Helen?

A) When is your favourite documentary

B) What did you watch last night

C) When do you usually watch television

D) Do you ever watch the news
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8.               

Saturday, 10 July

Green Way Sports Hall

14:00 – 17:00

Call: 01278978970

Let’s celebrate Jack’s 
15th birthday! 

Which of the following is CORRECT?

A) Jack is already fifteen years old.

B) The party finishes at five o’clock.

C) We don’t know where the party is.

D) We can get information via Internet. 



44

9. Kate Miller conducted a survey about the types of TV programme that people watched in a town last week. 
According to the results, soap operas were the least preferred programmes among them. Most of them 
watched quiz shows. More people watched talk shows than reality shows in this town. 

Choose the best chart according to the text above.

42%

14%

37%
7%

42%

14%

37%
7%

42%

14%

37%
7%

42%

14%

37%
7%

Soap opera

Talk show

Quiz show

Reality show Soap opera

Talk show

Quiz show

Reality show

Soap opera

Talk show

Quiz show
Reality show

Soap opera

Talk show

Quiz show

Reality show

A) B)

C) D)
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10. What do you think about the future of our planet?

Kate:     I think there will be more wars.

Alex:     I guess air pollution will increase.

Jack:     I believe it will be a more peaceful place.

Peggy:  There will be more environmental problems.

Whose prediction is positive?

A) Kate’s   B) Alex’s

C) Jack’s   D) Peggy’s


