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toplamı kaçtır?

7. SINIF
MATEMATİK

A) 55

C) 75

7. SINIF MATEMATİK

Adı-Soyadı:……………………………………… Sınıf:………… Numarası……………

1) I. (–5).(–2) = 10
II. 5 + (–2) = (+3)
III. 21 : (–7) = (+3)
IV. (–8)+(–12) = (+20)

D) 85

5) Bir sayıya x denirse, bu sayının 3
fazlasının 4 katı matematik dilinde
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Yukarıdaki eşitliklerden hangileri
doğrudur?
A) I ve II.
C) II ve III.

B) 65

A) 3( x + 4)
C) 4(x + 3)

B) I, II ve III.
D) III ve IV.

B) 3x + 4
D) 4x + 3

6) –1,458 <–1,4x7
Yukarıdaki sıralama doğru olduğuna
göre, X yerine aşağıdakilerden hangisi
yazılamaz?

2) a + (–8) = 8 ve b – (–8) = 12
olduğuna göre, a + b kaçtır?
A) –20

B) –4

C) 4

A) 3

D) 20

3)

C) 5

D) 6

7) Bir çiftlikte at ve tavuklardan oluşan 20
tane hayvan vardır.
Çiftlikteki hayvanların toplam ayak
sayısı 54 olduğuna göre, çiftlikte kaç tavuk
vardır?

𝟐𝟏

Yukarıdaki sayı doğrusunda,
sayısına
𝟒
karşılık gelen nokta aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) K
4)

B) 4

𝐗
𝟑𝟔

B) L
sayısı

𝟓
𝟏𝟖

C) M

A) 7

D) N

𝟒

ile arasındadır.
𝟗

Buna göre, X in alabileceği tamsayı
değerleri
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B) 9

C) 13

D) 17

8) Aşağıdaki toplama işlemine ait bir
tablo verilmiştir.

11) Kenarlarından birinin uzunluğu a
santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir
panoya, bir kenar uzunluğu a santimetre
olan kare biçiminde 4 afiş yan yana
asılmıştır. Ardışık iki afiş arası uzaklık b –
1 santimetre olduğuna göre, panonun
uzun kenarı en az kaç santimetredir?

Verilenlere göre, aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) 4a + 3b – 3
C) 4a + 4b – 4

A) A = 3 – 2x
C) C = – 5x

B) B = 1 – 2x
D) D = x + 7

B) 4a + 3b – 4
D) 4a + 4b – 3

𝟗

12) − rasyonel sayısı, sayı doğrusu
𝟓
üzerinde hangi ardışık iki tam sayı
arasında gösterilir?

9) Etiket fiyatı 550 TL olan bir
televizyonun peşin ve taksitli
satışlarındaki indirim yüzdeleri aşağıda
verilmiştir.

A) –7 ile 0
C) –3 ile –2

B) –2 ile –1
D) –4 ile –3

13) Derya’nın telefonunda 100 kontör
vardır. Her gün 7 kontör kullanan
Derya’nın 3 hafta sonra kalan kontörünün
ifade eden matematik cümlesi
aşağıdakilerden hangisidir?
Bu televizyondan taksitle alan müşteri,
peşin alan müşteriden kaç TL fazla öder?

A) 100 – (–7).(–3).(–7) B) 100 + (–7).3.7
C) 100 + (–7).(–3).7
D) 100 – 7.(–3).7

A) 50

14) (–2).(–2).(–2).(–3).(–3) ifadesi
aşağıdakilerden hangisi ile çarpıldığında
sonuç 63 e eşit olur?

10)

𝟐
𝐗

B) 66
=

C) 99

D) 132

𝟏
𝟐+𝐗

A) –6

Yukarıda verilen denklemi sağlayan, x
kaçtır?
A) – 1
B) – 2
C) – 3
D) – 4
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B) –3

C) 3

D) 6

15) Problem:
𝐱+𝟏
𝟐

−

𝐱−𝟐
𝟖

= 1 olduğuna göre, x kaçtır?

17) Ali, fıstıkçıdan 62 TL’ye 400 gram
fıstık alabiliyor.
Buna göre, Ali 200 gram, Şerafettin
800 gram ve Nizamettin de 1200 gram
fıstık alırsa, bu üç kişinin fıstıkçıya ödediği
toplam para kaç TL’dir?

= 11. adım

A) 310

Çözüm:
𝐱+𝟏
𝟐

−

𝐱−𝟐
𝟖

𝟒𝐱+𝟒−𝐱+𝟐
𝟖

𝟖

C) 372

D) 271

= 12. adım
18)

𝟑𝐱+𝟔

B) 341

𝟓
𝟏𝟏

+A=0

= 13. adım
𝟑

(−2 + B = 0
3x + 6 = 8

𝟒

4. adım
𝟏𝟐

𝟐

1𝟑

x = 5. adım

–C=

𝟖
1𝟑

𝟑

D+

Yukarıda bir denklem ve çözümü
verilmiştir. Çözüm ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

𝟑

𝟏
𝟏𝟎

8

5

𝟓

A) A = −
C) C =

19)

𝟐𝟏
45

B) B = 2

11

𝟒

D) D = −

13

>

𝐀
15

>

𝟏
3

𝟑
4
𝟗
20

eşitsizliğinin doğru

𝟐

16) + : − işleminin sonucu
𝟐
𝟓
𝟑
aşağıdakilerden hangisidir?
A)

𝟐

=

Yukarıda verilen eşitliklere göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk hata çözümün 2. adımında
yapılmıştır.
B) İlk hata çözümün 3. adımında
yapılmıştır.
C) İlk hata çözümün 4. adımında
yapılmıştır.
D) Çözümde hata yapılmamıştır.
𝟏

𝟓

B)

−𝟑
𝟏𝟎

C) −

𝟒
𝟏𝟎

olabilmesi için A yerine gelebilecek doğal
sayı aşağıdakilerden hangisidir?
D)

𝟑

A) 6
D) 9

𝟓

3

B) 7

C) 8

20)

Yukarıdaki tablo, sabit hızla hareket
eden bir aracın zamana bağlı gittiği yolu
göstermektedir.
Buna göre (A+B) toplamı kaçtır?
A) 718

B) 720

C) 722

D) 732

4

SİİRT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FP BİRİMİ
7. SINIF TÜ RKÇE
Adı-Soyadı:……………………………………… Sınıf:………… Numarası……………

7. SINIF
TÜ RKÇE

Murat ile babası arasında aşağıdaki
konuşma geçmiştir:
Babası: ‘’Bu hayatta olacaksan elif gibi
ol!Dik,sağlam,uzun ve ince ol!”
Murat:’’İyi diyorsun da baba bizim
okuldaki “
Elif:”çirkin,şişman, kambur ve bencil
biri.Neden onun gibi olayım ki?’’der.

Ayak bastıkları toprak titrer,seslerini işiten
gök gürler,geldiklerini işiten düşman uzak
da olsa ürker !
4) Yukarıdaki cümlede hangi söz sanatı
ağırlıklı kullanılmıştır.
A) Kişileştirme
B) Benzetme
C) Konuşturma
D) Karşılaştırma

1) Yukarıdaki diyaloga göre Murat hangi
söz sanatını daha algılayamamıştır?
A)Kişileştirme B) Abartma C) Benzetme
D)Konuşturma

Geniş yüz çehresini tamamlayan ağzı
salyalı, kokuşmuş ifadelerle dolu. Bakıp da
görmeyen ah o şaşı gözleri, dışkıdan başka
koku almamış o burun bir
başka.Örgümüdür bilinmez yılan sarmalı,
bit dolu, baykuş yuvası saçlarını da saçmaz
mı hele o makyaj masasına oturunca ! Raf
kullanım ömrü son bulan bir maldan
birinci kalite ürün bekler gibi de sıralar
isteklerini.
5) Yukarda bir kadın kuaförünün
müşterisi hakkında söylediği sözlere
bakarak kuaförün daha çok hangi söz
sanatlarını kullandığı söylenilebilir.
A) Abartma- Benzetme
B) Kişileştirme- Abartma
C) Karşılaştırma- Kişileştirme
D) Benzetme- İntak

Yunus Emre der ki: Beni bende deme, ben
bende değilim.
Bir ben var bende o da ben değilim.
2) Yukarıdaki söylemde Yunus Emre
hangi sözcük türünü daha çok kullanmış
olabilir?
A) Zarf B) Sıfat C) İsim
D) Zamir
En karanlık demler, aydınlığın en yakın
olduğu demlerde olur.(dem=zaman)
3) Yukarıdaki cümlede asıl anlatılmak
istenilen nedir?
A) Güneşin doğmasıyla karanlıkların
biteceği
B) Başarmak için çalışmamız gerektiği
C) Refahın(rahatlık) büyük zorluklardan
sonra geldiği
D) Gecelerin karanlık, gündüzlerin
aydınlık olduğu.
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Çoğul ekini almadığı halde birden çok
varlıktan oluşan bir
grubu karşılayan isimlere topluluk isim
denilir.
6) Yukarıdaki açıklamaya göre
aşağıdakilerin hangisinde topluluk isim
yoktur.
A) Ormanda gezintiye çıktık.
B) Ne ordular geldi geçti buralardan.
C) Bu millet unutur mu sandın?
D) insanlar toplanmış meydanda

Artık öğretmenler odasına giremiyoruz.
Bir tarafta baş başa vermiş çok konuşanlar,
diğer tarafta şaşkınlık içinde atomu
parçalama ciddiyetiyle duran Hüseyin
beyle ben. Odanın yukarısında da otursak
aynı aşağısında da. Nitekim ses yankı
yapıyor kulaklarınızı siz kapatın dercesine.
10) Yukarıdaki paragrafta kullanılmayan
zarf türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) zaman zarfı
B) durum zarfı
C)miktar zarfı
D) yer-yön zarfı

7) Çocuk avucunda tuttuğu bir tutam kır
çiçeğini öğretmenine uzattı.
Yukarda altı çizili tamlama türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirtili isim tamlaması
B) Sıfat tamlaması
C) Belirtisiz isim tamlaması
D) Zincirleme isim tamlaması

11) Aşağıdakilerin hangisinde farklı türde
bir zarf kullanılmıştır?
A) Üşüyünce içeri girdi.
B) Eve gelir gelmez yattı
C)Haftaya alık yemeliyiz
D) Okullar haziranda kapanacak.

12) Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde
niteleme sıfatı vardır?
A) Aslı yengeyi Doktor Süleyman kontrol
etti.
B) Arkadaşlarım öteki otobüse binmiş.
C) O araba benim değil.
D) Her akşam on beş sayfa kitap okurum.

8) Aşağıdaki tamlamalardan hangisi
farklıdır?
A) Bakınca gözlerinin içi gülüyordu.
B) Denizin içi çöp dolmuş.
C) Balık kılçığı boğazıma kaçtı.
D) Para da ne elimin kiri!
9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir
yazım yanlışlığı yoktur?
A) İstiklal marşı yazarımız M.Akif
ERSOY’dur
B)Minnoşla ne güzel oynardık küçükken.
C) Türk dil kurumu yeni basım yapmış
D) İstanbul’ un Kadı Köy semtini ziyaret
ettik.

13) Aşağıdakilerin hangisinde farklı türde
bir sıfat kullanılmıştır?
A) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.
B) On ikinci soruyu çözemedim.
C) Baba her oğluna üçer tarla bıraktı.
D) Yarın birkaç kişiyle köye gidiyoruz.
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14) Aşağıdakilerin hangisinde farklı türde
bir sıfat kullanılmıştır?
A)Bir gün beni anlarsın, dedi.
B) Sen, tatilde kaç kitap okumuştun?
C)Hangi yoldan gitmemizi tavsiye
ediyorsun?
D)Ne kadar para aldın babandan?

18) Aşağıdakilerin hangisinde farklı türde
bir zamir kullanılmıştır?
A) Yapmacık benliğinizden sıkılan bir ben
var.
B) İstesen bile olamayacak bir size.
C) Feda edilecek bir onlar var.
D) Birileri Şahin’i soruyordu.

15) Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış
sıfat kullanılmıştır?
A) Dedem küçüklere masal anlatıyor.
B) Küçük çocuklara bakamıyorum.
C) Küçük oyuncağım kırılmış.
D) Adını büyük harflerle yazmıştı

Yengeç ana, yavrusunu sürekli
uyarıyormuş:
– Şunu böyle yapma, bunu böyle yapma!
Öyle eğri büğrü yürüme, doğru dürüst
yürü!..
Canına tak eden yavru yengeç, anasına
şöyle demiş:
– Peki, sen doğru dürüst yürü önümden
de ben de yürümek nasılmış öğreneyim!
19) Yukarıda alıntısı yapılan metin türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) masal
B) anı
C)fabl
D)hatıra

Güler yüzü, sevecenliğiyle herkesin
beğenisini kazanmıştı müdür yardımcımız
Hakkı bey. O adamı sevmeyen yoktur.
Yaramaz öğrencilerden tutun da müdüre
kadar, herkesin sevgi ve saygısını hak
ederek kazanmış o adamı hangi insanoğlu
hor örebilir?
16) Yukarıdaki paragrafta hangi sıfat türü
kullanılmamıştır?
A) Soru sıfatı
B) Niteleme sıfatı
C)Belgisiz sıfat
D)İşaret sıfatı

20) Ol oğul adam gibi ak
Gerek yavaş git ağır aksak
Alacağın yol daha çok
Varacaksın hedefine anlın ak
Yukarıdaki şiir dizesinde aşağıdaki şiir
unsurlardan hangisi yoktur?
A) Serbest ölçüyle yazılmıştır
B) Tunç kafiye
C) Redif yoktur
D) Zengin kafiye kullanılmıştır.

17) Aşağıdakilerin hangisinde farklı türde
bir zamir kullanılmıştır?
A) Bu, yapılacak işlerin listesi.
B) Şunları arkadaşlarım için alayım.
C) Ahmet Beyler buraya on yıl önce
taşınmış.
D) Olanları kimse anlamıyordu.
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7. SINIF FEN
IV. Organel sayısı artar.
BİLİMLERİ
Adı-Soyadı:……………………………………… Sınıf:………… Numarası……………
7. FEN BİLİMLERİ

olaylarından hangileri gerçekleşir?

1) Aşağıda uzay teknolojileri hakkında bazı
ifadeler verilmiştir.

A) Yalnız II
B) II ve III

(…) Teknolojinin gelişmesi, uzay
araştırmalarına olumlu katkı sağlar.

3) Ali, okul çantasını önce zeminde sonra
sırasının üzerinde 1 metre çekmiştir.
Buna göre Ali ile ilgili olarak;
I.
Her iki durumda fen
anlamında iş yapmıştır.
II.
Yapılan işlerin büyüklüğünü
bulmak için zeminde ve sırada
uygulanan kuvvet
büyüklüklerini bilmemiz
gerekir.
III. Çantayı zeminden sıraya
alırken iş yapmaz.

(…) Uzay teknolojileri, çeşitli araçlarla
uzaya çıkılmasını sağlar.
(…) Teknoloji ile uzay araştırmaları
arasında bir ilişki yoktur.
Buna göre verilen ifadelerden doğru
olanların başına “D” , yanlış olanlarına
başına “Y” yazıldığında aşağıdaki
sıralamalardan hangisine ulaşılır?
A) D

B) Y

C) D

D) Y

D

Y

D

Y

Y

D

D

Y

İfadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve III

2) Mitoz ve mayoz bölünmeler
başlamadan önce hücre bölünmeye
hazırlanır.
Hücre bölünmesinden önce;
I.
II.
III.

C) II ve IV
D) II, III ve IV

Organel çeşitliliği artar.
DNA kendini eşler.
Hücre bölünme büyüklüğüne
ulaşır.
1

4) Bir halterci halteri kaldırıp yere
bırakıyor bu haltercinin enerji
dönüşümleri hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Kinetik enerji - çekim potansiyeli enerji
- ısı enerjisi
B) Isı enerjisi - çekim potansiyeli enerji kinetik enerji
C) Çekim potansiyeli enerji - ısı enerjisi kinetik enerji
D) Çekim potansiyeli enerji - kinetik
enerji - ısı enerjisi

I.

II.
III.

Tuzların su .içerisinde
çözünme sürelerinin farklı
olması
Çözünen maddenin tanecik
boyutunun
Çözücü maddenin sıcaklığının

niceliklerinden hangilerinin farklı
olması ile açıklanabilir?
A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III
D) I, II ve III
7) Formülü Al2(SO4)3 olan bileşikle ilgili
aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

5) C6H12O6 bileşiğiyle ilgili aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?

I. 3 farklı atom içerir.
II. 6 tane atom içerir.
III.17 atomdan oluşur.

A) Toplam atom sayısı yirmi dörttür.
B) Hidrojen atomu sayısı on ikidir.
C) Karbon/oksijen oranı ikidir.
D) Karbon atomu sayısı altıdır.

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

6) Özdeş kaplarda bulunan eşit
miktardaki suların içerisine eşit miktarda
tuz ilave ediliyor.

8) I. Çevrelerine ısı ve ışık yayan yıldızlar
farklı renklerde olabilirler.

Bu durum ;
Tuzlar bardaktaki sulara aynı anda
ilave edilmense rağmen tuzların
tamamen çözünmeleri farklı
sürelerde gerçekleşiyor.

II. Bir yıldızın sahip olduğu renk, bize
onun sıcaklığı hakkında bilgi verir.
III.En yüksek sıcaklıktaki yıldızlar beyaz ya
da mavi, orta sıcaklıktaki yıldızlar sarı,
soğuk yıldızlar ise kırmızı renktedir.
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Yıldızlarla ilgili yukarıda verilen
ifadelerden hangileri doğrudur?

11) Aşağıdakilerden hangisi uzay
araştırmalarının nedenleri arasında yer
almaz?

A) Yalnız I
B) I ve II

9) Ayşe öğretmen, öğrencilerinden kalıtım
ile ilgili yapıları defterlerine büyükten
küçüğe göre yazmalarını istiyor.

A) Uzayda doğal olayların ölçülmesi
B) Güneş sistemimizin araştırılıp
incelenmesi, gezegenlerin yapısı
C) Dünya yer üstü ve yer altı
kaynaklarının bulunması
D) Dünya'nın enerji ihtiyacının
karşılanması

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi
kavramları doğru yazmıştır?

12) Aşağıda verilen şekilde hücrenin bazı
kısımları numaralandırılarak gösterilmiştir.

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

A) Dilan: Kromozom-DNA-Gen-Hücre
B) Esra: Hücre-Kromozom-Gen-DNA
C) Ali: Hücre-Kromozom-DNA-Gen
D) Ahmet: Kromozom-Hücre-DNAGen
10) Yeşil ışıkla aydınlatılmış bir ortamda
aşağıdaki cisimlerden hangisi görünmez
olur?

1. I nolu gösterilen kısımda kalıtsal
özelliklerin dölden döle
aktarılmasını sağlayan kromozomlar
bulunur.
2. III nolu gösterilen kısım yarı saydam,
renksiz bir yapıya sahip olup
üzerinde yaşamsal faaliyetleri
gerçekleştiren organeller bulunur.
3. II nolu gösterilen kısım suda
çözünmez ve hücre zarından
geçemez.

A) Yeşil zemin-Mavi bardak
B) Beyaz zemin- Yeşil yaprak
C) Beyaz zemin- Kırmızı top
D) Kırmızı zemin- Beyaz bardak
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Yukarıda verilen yargılardan hangisi ya
da hangileri doğrudur?

14) Fen Bilimleri Öğretmeni Ülkü
öğretmen öğrencisi Ayşe’ye mayoz
bölünme ile ilgili 4 soru sormuş ve her
doğru cevap için 25 puan vereceğini
söylemiştir.

A) 1 ve 3
B) Yalnız 3
C) Yalnız 2
D) 1,2 ve 3

13) Yukarıda verilen mitoz bölünme ile
ilgili aşağıdaki öğrenciler bilgi vermiştir.
Buna göre Ayşe’nin yukarıdaki
tabloda verdiği cevaplara göre kaç
puan almıştır?

Sude: Mitoz bölünmede oluşan
hücreler ana canlının aynısıdır.
Göktuğ: Mitoz bölünme sinir
hücreleri ve çizgili kas hücrelerinde
görülmez.
Aslı: Mitoz bölünmede kromozom
sayısı yarıya düşer.
Öğrencilerin verdiği bilgilerden
hangileri mitoz bölünme için
doğrudur?

15) Kütle, değişmeyen madde miktarıdır.
Ağırlık ise kütleye etki eden yer çekimi
kuvvetidir.

A) Sude, Göktuğ ve Aslı
B) Aslı ve Göktuğ
C) Sude ve Göktuğ
D) Sude ve Aslı

Yukarıda verilen bilgilere de bakılarak
kutuplardan ekvatora götürülen bir
cismin kütlesi ve ağırlığı nasıl değişir?
Kütle
Ağırlık
A) Değişmez Artar
B) Değişmez Azalır
C) Artar
Değişmez
D) Azalır
Değişmez
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16. Enerji dönüşümleri ile ilgili verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Enerji dönüşümleri %100
gerçekleşmez.
B) Bir enerji başka bir enerjiye
dönüşebilir.
C) Bir sistemin toplam kütle miktarı,
enerjisinin bir ölçüsüdür.
D) Enerji dönüşümlerinde bir kısım
enerji yok olur.

A) K- II

C) K- III

L- III

L- II

M- I

M-I

B) K- I
L- III
M- II

D) K-I
L- II
M-III

18) Aşağıdakilerden hangisi ışığın
soğurulmasının etkilerinden değildir?
A) Güneş pilleri sayesinde elektrik üretiriz.
B)Güneş enerjisi ile sıcak su üretiriz.
C)Işığın soğurulması ile tuzlu suyu
damıtarak tatlı su elde ederiz.
D) Cisimlerin renkli görülmesini sağlarız.

K: Süt tozu elde etmede kullanılır.
L: Petrolden benzin ve motorin elde
etmede kullanılır.

19) Gökkuşağı oluşumu ile ilgili ;
I. Işık kırılmaya uğrar.
II. Işık tam yansımaya uğrar.
III. Beyaz ışık kendisini oluşturan renklere
ayrılır.
Verilenlerden hangileri söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

M: Mazot-su karışımını birbirinden
ayırmada kullanılır.
K,L ve M harfleri ile bazı işlemler
verilmiştir.Aşağıda ise ayırma
yöntemleri numaralandırılarak
gösterilmiştir.
I.Buharlaştırma
II.Yoğunluk farkı ile ayırma
III.Ayrımsal Damıtma

17.Verilen işlemler ve ayırma yöntemleri
eşleştirildiğinde hangisi doğrudur?
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20) Merve elementler ile ilgili aşağıdaki
bilgi kartlarını hazırlamıştır.

Bilgi kartlarından bir tanesi hatalı
yazılmıştır.Buna göre Merve’nin
hata yaptığı bilgi kartının sembolü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) H
B) N
C) He
D) C
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SİİRT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FP BİRİMİ
7. SINIF SOSYAL BİLGİLER
Adı-Soyadı:……………………………………… Sınıf:………… Numarası……………

Empati kurmak, bir insanın kendisini karşı
taraftaki kişinin yerine koyarak onun
duygu ve düşüncelerini onun gözüyle
anlayabilmesi veya hissedebilmesidir.

A)
B)
C)
D)

1) Buna göre aşağıdaki cümlelerden
hangisi empati kurulduğunun bir
göstergesidir?



…..II…..
…III…..
Defterdar Vezir
Kazasker Kaptanıderya
Defterdar Sadrazam
Nişancı
Defterdar

İletişimde en önemli becerilerden biri iyi
bir dinleyici olmaktır.
4)Aşağıdaki davranışlardan hangisini iyi bir
dinleyicinin yapmaması gerekir?
A) Konuşmacıyı, sözünü kesmeden
dinlemek
B) Konuşmacının söylediklerini anlamaya
çalışmak
C) Konuşmacının jest ve mimiklerine
dikkat etmek
D) Konuşmacıyla göz teması kurmaktan
kaçınmak

A) Geziye istersen gelebilirsin.
B) Haksızlığa uğradığını hissediyorsun.
C) Oyunda yer almalısın.
D) Biraz hızlı olursan sevinirim.


….I…..
Kazasker
Reisülküttap
Kazasker
Sadrazam

7. SINIF
SOSYAL BİL.

İki dinle bir söyle.
Söz gümüş ise sukut altındır.

2) Yukarıdaki atasözleri iletişimde neyin
önemini vurgulamaktadır?
A) Etkin Dinlemenin
B) Jest ve mimiklerin
C) Empatinin
A) Etkili konuşmanın

Fetihler sadece silah yoluyla
gerçekleşmemiştir. Fethedilecek bölgeye
askerlerden önce insanların gönüllerini
kazanmaya çalışan kişiler giderdi. Bu
kişilerin
fetihlerde önemli etkileri olmuştur.
Fethedilecek yere
gönüllü olarak giden bu insanlara derviş
denilirdi.
5) Yukarıda bilgide Osmanlı Devleti’nde
fetihlerin kalıcı olmasındaki hangi teşkilat
hakkında bilgi verilmiştir?
A) Bacıyan-ı Rum
B) Abdalan-ı Rum
C) Ahiyan-ı Rum
D) Gaziyan- ı Rum

I- Kadı ve müderrisleri atar,
II-Mali işlere bakar, gelir ve giderleri
denetler,
III- Padişahtan sonra en yetkili kişidir.
3) Yukarıda görevleri verilen Osmanlı
devlet adamları aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
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I. Anadolu ve balkanlarda güçlü bir
devletin olmaması
II. Balkanlarda uyguladığı hoşgörü
politikası
III. Padişahların yetenekli ve teşkilatçı
olması
IV. Bizans devletinde taht kavgalarının
yaşanması ve tekfurların halka baskı
uygulaması
6)Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
Osmanlı Devleti’nin kısa sürede
büyümesinde etkili olan faktörlerdendir?
A) Yalnız I
B) I ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV

A) Trabzon’un fethi B) Rodos’un fethi
C) Kıbrıs’ın fethi
D) İstanbul’un fethi
9) Aşağıda verilen şekilde boş bırakılan
yere aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
Osmanlı Devleti fethedilen topraklarda
kalıcı olmak için adil yönetim anlayışını
benimsemiş ve dil, din ve kültürel
konularda özgürlükler sunmuştur.

?

A) Cihat politikası
B) Devşirme sistemi
C) İstimâlet politikası
D) Millet sistemi

Devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara
bağlandığı en önemli yönetim organıdır.
Alanında uzman kişilerden oluşan divan
teşkilatı padişaha devlet idaresinde
yardımcı olurdu. Ancak son kararı
padişah verirdi. Ayrıca çözülemeyen şeri
ve hukuki davaların karara bağlandığı en
yüksek mahkeme ve idari makamdı.
7) Yukarıdaki anlatımda Osmanlı devlet
sistemindeki hangi kurumdan
bahsedilmiştir?
A) Divan
B) Meclis
C) Enderun
D) Kurultay

10) Osmanlı Devleti’nde gerçekleştirilen
ıslahatlarla ortaya çıkan kurumlar,
toplumsal ve ekonomik hayatta bazı
değişiklikler oluşturmuştur. Yeni
kurumlar insanların ekonomik birikim ve
yatırım yapma alışkanlıklarında da
değişime neden olmuştur.
19. yüzyılda gerçekleştirilen ıslahatlardan
hangisi bu duruma örnek gösterilebilir?
A) Posta Nezareti
B) Ziraat Bankası
C) Güzel Sanatlar Okulu D) Şirketi Hayriye

* Orta Çağ sona erdi ve Yeni Çağ başladı.
* Bizans Devleti yıkıldı. Türklerin
Balkanlardaki fetihlerine engel ortadan
kalktı.
*Anadolu ve Rumeli toprakları birleşti.
8) Yukarıda önemli sonuçları verilen olay
aşağıdakilerden hangisidir?
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11) 15. yüzyılda İtalya’da başlayan ve
bilim, sanat, felsefe, edebiyat, kültür ve
hümanizm gibi birçok alanda gelişmenin
yaşandığı bu dönemdeki bilgiler
matbaanın bulunmasıyla geniş kitlelere
ulaşmıştır. Bu dönemde Avrupa sosyal ve
ekonomik olarak büyük gelişme
yaşamıştır.
Bu döneme verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Reform
B) Fransız İhtilali
C) Rönesans
D) Aydınlanma çağı

13) Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde
işaretlenmiş yerlerden hangisi göç almaz ?
A) I

B) II

C) III

D) V

14) Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle
birçok Suriyeli ülkemize gelmiştir. Bu
durum
I. dış göç,
II. mübadele göçü,
III. zorunlu göç IV. beyin göçü
gibi kavramlardan hangileri ile açıklanır?
A) I ve II B) I ve III
C) II ve IV D) I, II, III ve IV

12) Yukarıda Türkiye’nin farklı yıllarda
nüfusu ve nüfus artış hızı verilmiştir.
Grafikteki bilgilere bakılarak
aşağıdaki yargılardan hangisine
varılabilir?
A)Türkiye’nin nüfusu giderek
azalmaktadır
B)Son yıllarda nüfus artış hızımız
giderek düşmektedir.
C)Hizmet sektöründe çalışan nüfus
giderek artmaktadır.
D)Nüfusun büyük kısmı genç yaştadır.

15) Ülkemizde ortaya çıkan Coronavirüs
(covid-19) nedeniyle anayasal bazı
haklarımız kısıtlanmıştır. Hatta bazı
şehirler karantina altına alınarak giriş
çıkış yasaklanmıştır. Bu olaylar karşısında
aşağıdaki haklardan hangisinde
kısıtlamaya gidilmiştir?
A)Yaşama hakkı
B)Seyahat hakkı
C)Seçme hakkı
D)Yerleşme hakkı
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A) Biruni
C) İbni Sina

- 1846 yılında Jandarma Teşkilatının
kurulması
- 1863 yılında Ziraat Bankasının açılması
- 1870 yılında Posta ve Telgraf
Müdürlüğünün kurulması
16) Osmanlı Devleti’nde açılan bu
kurumlara bakılarak aşağıdaki alanlardan
hangisinde eksikliğin giderilmeye
çalışıldığı söylenemez?
A) İletişim
B) Güvenlik
C) Ulaşım
D) Ekonomik

B) Batlamyus
D) Cezeri

19 )Ülkemizde tarım alanlarını
geliştirmek ve çiftçiye destek olmak
amacıyla bazı kuruluşları açılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlara örnek olarak gösterilemez?
A) Ziraat Bankası
B) Meslek Odaları Birliği
C) Devlet Su İşleri
D) Toprak Mahsulleri Ofisi

17) Yazının icadının;
I. Bilimsel gelişmelerin ilerlemesi,
II. İnsanların bilgi ve kültür düzeyinin
artması,
III. Fikirlerin hızlı ve kolay yayılması
IV. Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı
kurulması
gelişmelerinden hangilerine zemin
hazırladığı söylenebilir?
A) I ve IV.
B) I ve II.
C) II , III ve IV. D) I, II ,III ve IV.

20) Osmanlı Devleti'nde Tımar
Sistemi'nin önemini kaybetmesi ile,
I. Tarım gelirlerinin azalması
II. Ülkenin bayındır hale gelmesi
III.Eyalet askerlerinin sayısının azalması
IV. Güvenlik sorunlarının azalması
durumlarından hangilerinin gerçekleştiği
savunulabilir?
A) I ve IV
B) I ve III
C) II , III ve IV
D) I, II ve III

18) İslamiyet ilim öğrenmeye ve özgür
düşünceye büyük önem vermiştir. İslam
devletlerinde bilim insanları devlet
başkanları tarafından desteklenmiştir.
Bilimsel çalışmaların gelişmesi için birçok
eğitim kurumu açılmıştır. Bu sayede Orta
Çağda çok sayıda Müslüman bilim insanı
yetişmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağda
yetişin Müslüman bilim insanlarından
değildir?
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7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Adı-Soyadı:……………………………………… Sınıf:………… Numarası……………

3) Dedi ki: Şüphesiz Ben Allah’ın
kuluyum.Bana kitabı(İncil’i)verdi ve beni
bir peygamber yaptı.Nerede olursam
olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana
yaşadığım sürece namazı ve zekatı
emretti.Beni anama saygılı kıldı. Beni
azgın ve bir zorba kılmadı .Doğduğum gün
ve öleceğim gün ve dirilteceğim gün bana
selam(esenlik)verilmiştir.

1) İnsan duyu organlarının algılama gücü
sınırsız değildir. Bizler her şeyi göremeyiz
ve duyu organlarımızla algılayamayız.
Dolayısıyla göremediğimiz şeyleri yok
kabul etmek son derece yanlış bir
tutumdur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi imanın
şartlarını kapsar.
A) Allaha iman –Peygamberlere iman

Yukarıda bahsedilen peygamber
aşağıdakilerden hangisidir.

B) Peygamberlere iman-kitaplara iman
C) Meleklere iman – Peygamberlere iman

A) Hz Musa
D) Hz Yunus

D) Allaha iman –meleklere iman

2)Allah her varlığı ayrı bir özellikte
yaratmıştır.

III.İlahinnas
IV.Melikinnas

III.Sadece yaratıldıkları hal üzere kalırlar.

V.Ellezi yuvesvisu fi sudurinnas.

IV.Cinsiyetleri yoktur.

VI.Minel cinneti vennas.

Yukarıda bahsedilen varlık aşağıdakilerden
hangisidir.
C) Peri

C) Hz İsa

II.min şerril vesvasil hannas

II.Nurdan yaratılmışlardır.

B) Melek

B) Hz Davud

4) I.Kul euzü birabbinnas

I.Yemeğe ve içmeye ihtiyaçları yoktur.

A) Cin

7. SINIF
DİN K. VE A.B

Yukarıda verilen nas suresini düzgün bir
sıra olması için hangisinin yerleri
değiştirmek gerekir.
A) II ve III
B) III ve IV
C)IV ve V
D) II ve IV

D) Şeytan
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5) İhram:Haram kılmak ve yasaklamak
kendini mahrum bırakmak anlamlara
gelir.

7) Ali;Her işimizi Allah’ın rızasını
gözetmeliyiz .İbadetlerimizi samimiyetle
ve sadece Rabbimizin (c.c)rızasını
kazanmak amacıyla yapmalıyız .İyilik
yaparken hiçbir karşılık beklemeden Allah
için yapmalıyız.

Sa’y:çalışma,gayretme yürüme
anlamlarına gelir.
Tavaf:bir şeyin çevresini
dolaşmak,dönmek anlamlarına gelir.

Ali yukarıda arkadaşlarına İslamiyet’te
olan hangi terimi anlatmıştır.

Safa ve merve : İki tepedir ve bu
tepelerde vakfe yapmak gerekir buralarda
vakfe yapmayanın tamamlanmış sayılmaz.

A) Tevekkül
D) Riya

Yukarıda verilen hac kavramlarından
hangisi yanlış verilmiştir.
A)İhram

B) Sa’y

C) İhlas

8) Aşağıdaki hac terimlerinde hangisi
yanlış anlamda verilmiştir.

C) Tavaf

A) Tavaf:Müslümanların kabenin
etrafında yedi kez dönmelerine denir.

D) Safa ve Merve

B) Mikat: Mekke yakınlarında ihrama
girdiği yerlere denir.

6) Kur’anda anlatıldığına göre bir
çocuğunun olmasını isteyen
Hzİbrahim(a.s)’’Ey Rabb’im! Bana
Salihlerden olacak bir çocuk bağışla’’diye
dua etmiştir.Allah (c.C)da onun duasını
kabul buyurmuş ve kendisine bir evlat
vermiştir.Ayrıca bu çocuğun zürriyetinden
peygamberimiz dünyaya gelmiştir.

C) Şavt: Safa ve Merve de hızlıca bir kez
gidip gelmeye denir.
D) Vakfe:Arafat tepesinde bir müddet
durmak anlamına gelir.

9) İslam dini bütün güzel ahlakı insanlara
öğütlemek için gönderilmiştir.Ve
kendinde güzel ahlakı barındıran bir dindir
aşağıdaki ahlaki davranışlardan hangisi
islam dininde bulunmamaktadır.

Yukarıda bahsedilen peygamber kimdir.
A) Hz İshak B) Hz İsmail
D) Hz Yakub

B) Dua

C) Hz Şuayb

A) Adalet

B) Sabır

D) Dürüstlük
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C) Bencillik

10) “Öyle ise emrolunduğu gibi dosdoğru
ol. Beraberindeki tövbe edenler de
dosdoğru olsunlar .Hak ve adalet
ölçülerini aşmayın.Şüphesiz o
yaptıklarınızı hakkıyla görür.”

A) Peygamberlerin merhametli olduğu
B) Peygamberin cebrailden vahiy aldıkları
C) Peygamberlerin sabırlı oldukları
D) Peygamberlerin mucize gösterdikleri

“Allah şöyle diyecek : Bugün,doğrulara
doğruluklarına yarar sağlayacağı
gündür.Onlara içinde ırmaklar akan,içinde
ebedi kalacakları cennetler vardır.Allah
onlardan razı olmuş,onlar da Allah’dan
razı olmuşlardır.İşte bu büyük bir
başarıdır.”

12) I.Kula euzu birabbil felak
II.Min şerri ma halek
III.Ve min şerrin neffaseti fil ukad
IV.Ve min şerri hasidin iza hesad
Yukarıda verilen felak suresinin
aşağıdakilerden hangisinin anlamı
yukarıda Arapçası verilmemiştir.

Yukarıdaki ayet-i kerimlerde hangi güzel
ahlakı vurgulamıştır.
A) Sabır

A) De ki: Feleğin rabbine sığınırım

B) Merhamet

B) Düğümlere üfleyenlerin şerrinden

C) Dürüstlük

C) Haset ettği zaman hasetçinin
şerrinden

D) Adalet

D) Karanlık çöktüğü zaman zaman
gecenin şerrinden

11) Allahu teala her kavme peygamber
gönderdiği yüce ilahi kitabında
bildirmiştir.Hz Salih (a.s) semud kavmine
gönderilmişti.Bıkmadan usanmadan onları
tutukları yanlış yoldan dönmeye
çağrımıştır.Onlar Allahın peygamberini
yalanlamışlar ve alay etmiş şöyle
demişlerdir.”Biz de sizin inandığınızı inkar
edenleriz”ancak hz salih her türlü
mukabeleye karşı Allah’a sığınmıştır.

13) Hz muhammed diğer peygamberler
arasında ayrı bir önemi vardır. çünkü;
I-Evrensel bir peygamberdir.
II.Ona İsrafil (a.s) vahiy getirmiş.
III.Sadece ona kitap inmiştir.
IV.Allahın gönderdiği son elçidir.

Yukarıda bahsedilen paragrafta
aşağıdakilerden hangisi çıkmaktadır.

Bu özelliklerinden hangisi yanlıştır.

3

A)yalnızca I

15) Allahu teala kendisine inanmayan
toplumlar için peygamberler
göndermiş.Ve peygamberi yalanlaya
toplumlar içinde azabı tattırdığı ayeti
kerimelerde öğüt olarak vermiştir.Birçok
ayeti kerimede bu peygamberlerden ve o
halkın azabından bahsetmektedir
aşağıdaki peygamber ve halkın azabı
yanlış eşleştrilmiştir.

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

14) Kuran-ı kerim Allah c.c tarafından
gönderilen son ilahi kitaptır ve hz
muhammed’e vahyedilmiştir.Kuranı
kerimde dinimizin inanç,ibadet ve güzel
ahlakı öğütleyen emir ve yasaklar
vardır.Ancak yüce kitabımızda bu ve
benzeri konularla ilgili çok fazla ayrıntılar
yer almaz.Onların anlam ve izahını hz
muhammed (a.s.v) den öğreniyoruz .Yani
peygamberimizin dinimizi bize tebliği
etmekten başka onun ne anlamına
geldiğini söylemesi gerek başka bir görevi
vardır.Örneğin namaz farz ancak nasıl
kılınması gerektiği ise hz muhammed’den
öğreniyoruz.

A) Hz Hud - ses ve fırtına
B) Hz Nuh - yağmur suları
C) Hz Salih –Gökten taş düşmesi
D) Hz Şuayb – ateşli yağmur yağması
16) “Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve
sizin hakikaten huzurumuza geri
getirmeyeceğinizi mi sandınız?
“yaptıklarınızdan mutlaka sorguya
çekileceksiniz.
“Biz emaneti göklere,yere ve dağlara teklif
ettik de onlar bunu yüklenmekten
çekindiler korktular Onu insan yüklendi…”

Yukarıda paragrafta ne anlatılmaktadır.
A) Hz muhammed Allahın gönderdiği son
peygamber olması

Yukarıda verilen ayetlerde insan hakkında
bir yargıya varılmıştır aşağıdakilerden
hangisidir.

B) Hz muhammed çok iyi bir
peygamberlik görevi yaptığı

A)İnsan Allahın kuludur.

C) Kuranı kerimi ulaştırmak dışında onun
insananlara açıklayarak öğretmesi

B)İnsan yaptıklarında sorumludur ve bu
sorumluluğu kabul etmiştir.

D) Kuranı kerimin ayetlerini ezberletmesi

C)İnsan dağlardan ve gökten daha
akıllıdır.
D)İnsan aciz bir varlıktır.
4

19) “Sizden önceki insanlar şu yüzden
helâk oldular: Onların ileri gelenlerinden
biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar,
güçsüz ve zayıf biri çaldığında ise onu
cezalandırırlardı. Allah’a (c.c.) yemin olsun
ki eğer Muhammed’in kızı Fâtıma hırsızlık
yapsaydı, onun da cezasını verirdim.”

17) Doğru ve akıllı bir Müslüman kendi
sorumlulukların farkındadır.Kime ve
nelere sorumluğu bilincindedir.Örneğin
yere tükürmek gibi kötü bir davranışın ve
çevresindeki ağaçlara da zarar
vermeyeceğini farkındadır.
Yukarıda verilen sorumluluk bilinci hangi
sorumluk altına girmektedir.

Peygamberimizin yukarıdaki Hadisinde
vurgulamak istediği değer hangisidir?
A) Adalet
B) Kul hakkı
C) Emaneti korumak
D) İnsanlara iyilik yapmak

A) Allah’a karşı sorumluluk
B) Peygamberimize karşı sorunluluk
C) Kendimize karşı sorumluluk
D) Doğaya ve topluma karşı

20) Başlıca sorumluluklarımız ;
18) Medine’ye hicretten sonra
peygamberimizin Ensarla Muhaciri kardeş
yapması, Yahudilerle anlaşma metni
imzalaması, savaş halindeki iki kabileyi
barıştırmasıyla peygamberimiz öncelikle
neyi amaçlamıştır?

I-Allah’a karşı ibadet – ibadet
II-Peygamberimize karşı-Sünnetlerine
uymak
III-Anne ve babamıza – Onları güzel
imkanlarda yaşatmak ve para kazanmak
IV-Doğaya ve topluma-ağaçlara zarar
vermemek

A) Toplumsal barışı
B) Ticareti geliştirmeyi
C) İslam’ı yaymayı
D) Toplumsal sınıf oluşturmayı

Yukarıdaki sorumluluklarımızdan hangisi
yanlış eşleştirilmiştir.
A) yalnızca I
B) yalnızca III
C) I ve IV
D) II ve IV

5

SİİRT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FP BİRİMİ
7. SINIF İNGİLİZCE
Adı-Soyadı:……………………………………… Sınıf:………… Numarası……………

1)
Paul
Peter
Nancy
Mark
A)

SPORTS / ACTIVITIES
I usually play tennis with my
friends.
I enjoy skiing very much.
My favourite activity is cycling
I am in the fotball team of my
school.
B)

7. SINIF
İNGİLİZCE

3. , 4. ve 5. soruları tabloya göre
cevaplayınız.
JACK DAVID ELAN TIM
punctual
honest
slim

C)

D)
hardworkin
g
tall

2) ALİ: What is your favorite sport?
AYŞE: It is tennis.
ALİ:…………………….

3) What does jack look like?
?

A) He is honest

AYŞE: Twice a week.
ALİ:……………………

B) He is tall
?

C) He likes honest person

AYŞE: It is really exciting.

D) He always say lie

ALİ:………………………….. ?
AYŞE: A racket and a ball.
Which of the following questions does Ali

4) What is David like?

NOT ask Ayşe?

A) He is slim

A) How often do you play?

B) He is honest

B) What do you need for it?

C) He is punctual

C) What time do you play?
D) He never say lie

D) Why do you like it?
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5) Tabloya göre hangisi yanlıştır?

7) In this paragraph, there is no
information about Mert’s

A) David is slim

A) job

B) Jack never say lie

?

B) university

C) family D) favourite sport

C) Tim doesn't do his home work
D) Elan is punctual

8) They are mammals. They live in Africa.
6,ve 7, soruları aşağıdaki paragrafa göre

They are carnivores. They can run very

cevaplayınız.

fast. They are endangered animals so we
should protect them.

I am Kerem. I will talk about my childhood
Which animals are they?

friend. My childhood friend, Mert, was
born in Antalya, in 1950. He was a very
successful student. He was graduted from

A) Sharks

Ege University. He was a determined

B) Pandas

C) Cheetahs

person so he achieved what he wanted.

D) Bears

He became a well-known lawyer. He got
married to Pelin. Mert and his wife had

9)

two girls. He died in 2016.

(2)For example, they should save the

6) Which one is correct according to the

species in danger. (3)They should hunt

text?

animals for different reasons. (4)They

A) Mert was a generous person and he

shouldn’t wear fur. (5)They shouldn’t cut

had a lot of friends.

down trees. (6)They shouldn’t stop water

B) Mert didn’t have a successful career

pollution.

but his wife had a perfect career.

Which sentences are false?

(1) People should protect the earth.

C) Mert was 66 years old when he died.
D) Mert and his wife didn’t want to have

A) 1-2

any child.
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B) 3-6

C) 4-5

D) 2-6

10) Tom:When is your birthday Robin?

11)

Robin:It’s on 25th of September.

We are organising a surprise
birthday party for Paul.

Tom:Are you going to have a party?

6th April 5 p.m.

Robin:I guess , Jack are planning a
At Rose Cafe

birthday party for me.I saw some party
hats and balloons in his car.
Tom:If he invites me, I come to your
party.What do you want to receive as a
present?

This

invitation

Which sentence can be CORRECT

information about the….

according to the dialogue?

A) Place

A) Robin has a graduation party in

B) Types of activities

September.

doesn’t

give

C) Time

B) Tom doesn’t want to attend Robin’s

D) Date

birthday party.
C) Jack is planning a birthday party for

12) Betty:Would you like to come to our

Robin.

fancy dress party on Sunday?

D) Robin is planning his own birthday

Edward:………………………………

party.

Betty:Why?
Edward:Because I have English exam on
Monday.I need to study at the weekend.
Which of the following completes the
conversation?
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A) Of course.I’ll be there.

14) KEVIN PUTS THE POSTERS OF HER
FAVORITE TV SHOWS ON HIS ROOM’S

B) It sounds great.

WALL.
C) That’s a good idea.
D) I’m afraid,I can’t.
13) Jack: How tall is a giraffe? Paul: It is
about 5 metres. Jack: Where does it live?
Paul: It lives in Africa.
Jack ?
Paul: Leaves.

Which of the following DOES NOT match

A) Which colour is it?

with one of the pictures above?
A) I answer questions and test myself

B) What kind of animal is it?

B) I want to learn about animal’s life.

C) What does it eat?

C) There are funny stories and they make

D) How long is it?

me happy.
D) I like watching advertisements on TV.
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15)

18)
Individual
- swimming
- skiing
- volleyball
- roller skating

Team
- handball
- boxing
- soccer
- basketball

Hangi ikisi değiştirildiğinde tablo anlamlı
hale gelir?
A) swimming – soccer
B) volleyball – boxing
C) skiing -handball
D)rollerskating – basketball

Which of the following is CORRECT
according to pictures above?
A) I prefer watching news to science-

19) “ john never does exercise and
always have junk food.” cümlesini en iyi
ifade eden seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?

fiction movies.
B) I prefer watching movies to news.
C) I hate watching sports programmes

A)

B)

C)

D)

and sitcom.
D) I would like to watch news and
documanteries.
16) Eighteen sixty-nine which one is the
correct?
A) 1966

B) 1888

C) 1957

D) 1869

17) We shouldn’t - - - to protect the wildlife.
A) donate for wildlife
B) wear fur
C) shelter for animals
D) recycle and reduce
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20) Hangi iki kelimenin yerleri değişirse
tablo doğru olur
APPEARANCE PERSONALITY
- curly
- friendly
- slim

- stubborn

- fat

- long

- thoughtful

- helpful

A) curly stubborn
B) thoughtful – long
C) slim – helpful
D) attractive – friendly
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Matematik Türkçe
1) A
2) D
3) C
4) B
5) C
6) D
7) C
8) C
9) B
10) D
11) A
12) B
13) B
14) B
15) D
16) C
17) B
18) D
19) A
20) C

1) C
2) D
3) C
4) A
5) A
6) D
7) C
8) C
9) B
10) A
11) A
12) A
13) D
14) A
15) A
16) C
17) D
18) D
19) C
20) D

Fen
Bilimleri
1) A
2) D
3) A
4) D
5) C
6) C
7) D
8) D
9) B
10) B
11) D
12) A
13) C
14) B
15) B
16) D
17) B
18) D
19) D
20) B

Sosyal
Bilgiler
1) B
2) A
3)C
4)D
5)B
6 )D
7)A
8)D
9)C
10)B
11)C
12)B
13)D
14)B
15)B
16)C
17)D
18)B
19) B
20)B

Din Kült. Ve
Ahl. Bilg.
1) D
2) B
3) C
4) D
5) D
6) B
7) C
8) C
9) C
10) A
11) C
12) D
13) B
14) C
15) C
16) B
17) D
18) A
19) A
20) B

İngilizce
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

A
C
B
C
C
C
D
C
B
C
B
D
C
D
B
D
B
C
A
B

