
 



 
 

 

 

 

1)  (3  ifadesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 0       B) 1        C) 2        D) 3 

 

2)
 

    ise     aşağıdakilerden 

hangisi olabilir? 

 

A)         B)        C)        D)  

 

3)   ifadesi bir tamsayı ise ’nin 

virgülden sonraki kısmı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 125      B) 375      C) 625    D) 875 

 

4) Duru’nun Esma’ya olan borcunun önce   

 unu ödüyor. Sonra 25 TL daha 

ödediğinde geriye kalan borcu tüm 

borcunun  i oluyor. 

Buna göre Duru borcunun ne kadarını 

ödemiştir? 

 

A) 56      B) 65     C) 75     D) 90 

 

 

5) Kısa kenar uzunluğu  , uzun kenar 

uzunluğu   olan bir dikdörtgenin 

çevre uzunluğunu gösteren cebirsel ifade 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  B)     C)  D)  

 

6)  cebirsel ifadesi için; 

I. 5 terimden oluşmaktadır. 

II. Katsayılar toplamı 4’ tür. 

III. Sabit terimi 1 dir. 

Hangileri doğrudur ? 

A) I ve II  B) I ve III  

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

 

7)   için,  cebirsel 

ifadesinin değeri kaçtır? 

A) 8   B) 11  

C) 14   D) 17 

 

8)   cebirsel ifadesinin 

en sade değeri aşağıdakilerden hangidir ? 

A)  

 

B)  

 

C)   

 

D)  

 

7. SINIF  

MATEMATİK 
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9) Bir iç açı ölçüsü 20 derece olan düzgün 

çokgenin kenar sayısı kaçtır?  

A) 18         B) 20          C) 9           D) 36  

 

 10)  Bir asansörde 4. katta binen Selim 

önce 6 kat yukarı çıkmış, daha sonra 7 kat 

aşağı inmiştir. Buna göre , 11.  kata 

çıkması için kaç kat yukarı çıkması 

gerekir? 

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

 

11) 

 

 

A)  15⁰           B)  25⁰          C)  35⁰          D)  45⁰ 

 

 

12)        X  +  (-7)   = -11 

              Y  +  (-13) =  +8 

       Verilen işlemlere göre ,  X + Y  

işleminin sonucu kaçtır? 

A) -25       B)  -17       C)   25       D)   17 

 

 

 

 

13 )  2015 yılı    44000 TL kar 

        2016 yılı    24000 TL zarar 

        2017 yılı    11000 TL kar 

Bir çiftçinin 3 yıllık kar -zarar durumu 

yukarıda verilmiştir .Buna göre, 3 yılın 

sonunda kar-zarar durumu 

aşağıdakilerden hangisi gibi olur? 

A) 28000 TL kar     B) 19000 TL zarar    

C) 31000 TL kar     D) 21000 TL zarar 

 

14)   Perşembe         -8   

         Cuma                -4   

         Cumartesi       +1   

         Pazar               +3    

Artvin ilinin 4 günlük sıcaklık değerleri 

yukarıdaki gibi olduğuna göre, bu ilin 4 

günlük sıcaklık ortalaması kaç     olur? 

A) 3             B) -4             C) 2             D) -2 

 

15) Toplamları 121 olan iki sayının 

birbirine oranı 4

7
 ‘dır. Buna göre bu iki 

sayıdan küçük olanı kaçtır? 

A) 22                                B) 33                             

C) 44                                D) 55  
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16) Aynı hızla çalışan 6 işçi, bir işi birlikte 

çalışarak 8 günde yapabilmektedir. Buna 

göre bu işçilerden 4 tanesi bu işi kaç 

günde bitirir? 

A)12   B)14    C)16   D)18 

 

17) Ahmet’in kitaplığındaki romanların 

sayısı hikayelerin sayısına oranı  3

5
 ‘dır. Bu 

kütüphanede toplam 56 kitap olduğuna 

göre kitaplıktaki hikaye sayısı kaçtır ? 

A) 35      B) 25        C) 20            D) 27 

 

18) Saatteki hızı 85 km olan bir aracın 6 

saatte aldığı yolu 5 saatte alabilmesi için 

hızını kaç km artırması gerekmektedir? 

A) 16         B) 17           C) 98              D) 102 

 

 

19)Yukarıda verilen eşkenar dörtgende 

DBA açışı BAC açısının 2 katından 30 fazla 

olduğuna göre ACD açısının ölçüsü 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A) 100        B) 110       C) 120          D) 130 

 

 

 

20) Yukarıdaki şekildeki geminin yelkeni 

üzerinde halatlar birbirine paralel 

olduğuna göre, verilen ifadelerden 

hangileri doğrudur? 

1. a=b=c    2.  x=y=z   3.  y=c   4.  x+a =  

 

A) 1-2        B) 2-3-4        C) 1-3        D) 1-2-4 
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1) 

Bu sonbaharda yapraklar geç döküldü. 

Kapı aralığında hoş bir aydınlık göze 

çarpıyordu. 

Tabakları özenle dolaba yerleştirdi.   

Bunca zenginlik ona dedesinden kalmıştı. 

 

Yukarıdaki verilen altı çizili kelimelerden 

hangisinin zıt anlamlısı verilmemiştir? 

 

A) Güz        B) Karanlık    

C) Gelişigüzel    D) Fakirlik 

  

 

 2) 

Bizden başka herkes olayı öğrenmişti. 

Cümlesinde olayı sadece biz 
öğrenmemiştik. 

Anlamı da çıkmaktadır. Bu tür cümlelere 
örtülü anlamlı cümle denir. Buna göre 
aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü 
anlam vardır?  

 

A) Sizi gönülden tebrik ediyorum. 

B) Kapıyı da güzelce boyayın.  

C) Kanepeler çok temizdi. 

D) Eyüp Emir ela gözlüydü. 

 

 

 

 

3) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
cümlenin yönünü değiştiren bir ifade 
yoktur? 

A) Sabahları evden çıkmak zor  oluyor. 

B) Top oynayacaktık fakat yağmur yağdı. 

C) Çok çalıştı ne var ki başarılı olamadı. 

D) Seninle gelirdim yalnız annem izin 

vermiyor. 

 

  4) 

OOO ( ) kalemler,kitaplar,defterler( ) 

Yukarda parantezle belirtilen yerlere 
aşağıdaki notlama işaretlerinden hangisi 
gelmelidir? 

A) (:) (.)      B) (,) (;)    C) (! )(…)     D) (!) (.) 

 

 

5) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisine ek fiil terk 
edilmiş alışkanlık anlamı katmıştır?  

A) Köyümüze bahar gelmiştir şimdi.  

B) Yemek birazdan hazır oluyormuş. 

C) Pazara gittiyse eli dolu döner. 

D) Öğrenciyken çok güzel Şiiler 
yazardım. 

 

7. SINIF  

TÜRKÇE 
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Evde kalmanın çok sıkıcı olduğunu mu 
düşünüyorsunuz?neden sıkıcı olsun ki 
aile ile sohbet etmek,kitap 
okumak,çocuklarla çocuk olmak … Bu 
etkinlikler evde kalmanın sıkıcı tarafını 
size unutturur şunu unutmayın ki 
herhangi bir etkinliğin içinde olmadıktan 
sonra nerede olursanız olun tabi ki de 
sıkılırsınız. Dolayısıyla evde  sıkılmamak 
için mutlaka birkaç aktivite yapmayı 
alışkanlık haline getirin. 

 

6 ve 7. Soruları yukarıdaki metne göre 
cevaplayınız.  

 

6) 

Yukarıdaki metnin yazı türü nedir ? 

A) Makale    B) Anı  
C) Sohbet     D) Röportaj 
 

7) 

Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam 
ilişkisi nedir? 

A) Koşul şart     B) Sebep sonuç   

C) Nesnel anlatım   D) Amaç sonuç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ve 9. Soruları aşağıdaki metne göre 
cevaplayınız. 

 

Bilindiği üzere Covid 19-Virüsü hayatı 
felç etmiş durumda. Bu virüsle baş 
etmek aslında alacağımız önlemlerle 
sanıldığından çok daha kolay olacaktır. 

Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı, 
çıkıldığında sosyal mesafeye dikkat 
edilmeli, eve gelindiğinde eller bol su ve 
sabunla yıkanmalıdır.Unutmayın ki 
alacağımız tedbirler bu virüsten daha 
güçlüdür.  

 

8)  

Yukarıdaki metinde düşünceyi geliştirme 
yollarından hangisi kullanılmıştır?  

A) Tanımlama    B) Örnekleme  

 C) Açıklama    D) Tanık Gösterme 
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9) 

Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz? 

A) Covid-19 virüsü hayatı zorlaştırmıştır.  

B) Bu salgın Çin’de ortaya çıkmıştır.  

C) Alınması gereken tedbirlerden söz 
edilmiştir.   

D) Zorunlu olmadıkça evden 
çıkılmamalıdır. 

 

10 ) 

Odasında dönüp durdu. 

Canı sıkılıyordu duvarlar da sessizdi. 

Gözleri nemlendi, annesi aklından 
çıkmıyordu. 

Derin bir of çekti. Çalışma masasına 
oturup kalem kağıda sarıldı. Duygular 
bir bir kağıda dökülüverdi. 

 

Yukarıdaki metnin dil ve anlatımla ilgili 
hangisi söylenemez? 

A) Anlatım 1.ağızdan yapılmıştır. 

B) Kişileştirme vardır.  

C) Deyimlere yer verilmiştir.  

D) İkileme kullanılmıştır. 

 

 

 

11) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 
harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım 
yanlışı yapılmıştır? 

A) Yazın Güney Asya’ya gezmeye 
gideceğiz.  

B) Siirt’in Şirvan İlçesinde baraj 
yapılacak. 

C) Remzi Bey sabahları geç uyanıyor. 

D) Siz de Suç ve Ceza adlı romanı 
okumalısınız  

 

 12) 

Yarın yine gün ağaracak, 

Güneş tam tepeden gülümseyecek,  

Bütün karanlıklar aydınlığa yol olacak , 

Yaşamak için çok sebep olacak. 

Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu nedir? 

A) Umut       B) Özlem  

 C) Yaşama sevinci    D) Sevgi 

 

13) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam 
kayması vardı? 

A) Kızıl akşamlar deniz kenarında tat 
verir.  
B) Botan Çayı’nda rafting yapılır.  

C) Köye her yaz gider. 

D) Yarın öğlen sizi köşede beklerim. 
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14)  

Aşağıdaki altı çizili ikilemelerden hangisi 
zarftır? 

A) İrili ufaklı odaların hepsi tenhaydı  

B) Piknik alanına koşa koşa gelmiş. 

C) Sabah esen serin serin havalar 
ruhumu dinlendiriyor. 

D) Takır takır çalışan saat bir anda 
bozuldu. 

 

15)   

Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik 
fiillerden hangisi farklıdır?  

A) Eymen babasını görünce öylece 
kalakaldı. 

B) Size bu konuda yardım edebilirim. 

C) Birden karşıma çıkıverdi. 

D) Sabredemedin şu ödevimi 
bitirmeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)  

Hüzün bir damla gibi,  

Gözlerimden düşerken 

Ve sen hüzün olup,  

Yüreğimin derinliklerinde,  

Çoğaldıkça çoğalıyorsun. 

 

Yukarıdaki şiirin ilk dizesinde görülen söz 
sanatı hangisidir?  

A) Kişileştirme          B) Benzetme    

C) Tezat                   D) Konuşturma 

 

1) Adeta ağzı kulaklarına vardı . 
2) Birden kapı çaldı . 
3) Poşetin içindeki oyuncağı gördü . 
4) Eymen hemen ayağa kalktı . 
5) Eymen kapıyı açtı ve babasının 

elindeki poşeti aldı.  
 

17) 

Yukarıda karışık verilen cümlelerle 
anlamlı ve kurallı bir paragraf 
oluşturulduğunda sıralama nasıl olur  

A) (1,2,3,4,5)               B) (3,4,2,1,5)   
 C) (2,4,3,1,5)              D)  (2,4,5,3,1)  
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18) 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki  paragraf hangi soruya karşılık 

verilmiş bir yanıttır?  

A) Okullar yalnızca bilgi mi öğretmeli ? 

B) Okulun görevleri neler olmalı? 

C) Bilgi sadece okulda mı öğretilir? 

D) Temel değerlerimiz nelerdir ? 

 

19) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 
hayıflanma vardır? 

A) Neden bana gideceğini söylemedin? 

B) Adamcağız elindekileri taşımakta 
zorlanıyor. 

C) Keşke arkadaşımın gönlünü alsaydım. 

D) Bu kadar parayla mı bisiklet 
alacağım?  

20) 

Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu’nda 
7.sınıflar arası bilgi yarışması 
düzenlenmiştir. 

Yarışmaya 7/A , 7/B, 7/C, 7/D, 7/E 
sınıfları katılmıştır.  

Yarışmada 10 soru sorulmuş  ve her 
soru 10 puandır. 

Yarışma sonucunda sınıfların sıralaması 
ile ilgili şunlar bilinmektedir:  

Sorulara en çok doğru cevabı 7/B sınıfı 
vermiştir. 

7/A yarışmayı 3.sırada bitirmiştir. 

7/A ile 7/C’nin sıralaması art arda 
değildir. 

 

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

A) 7/C sınıfı yarışmayı  7/A’dan sonra 
bitirmiştir 

B) 7/E sınıfı  yarışmayı 2.sırada bitirmiş 
olabilir. 

C) 7/D sınıfı yarışmayı 4.sırada bitirmiş 
olabilir. 

D) 7/B sınıfı  toplam 9 soruya doğru 
cevap vermiştir. 

 

Bu konuda farklı düşünceler olsa 

da şu bir gerçek ki okul her 

şeyden önce temel değerleri 

öğretmeli sevgi, saygı, güven 

vb…  Tabi okulun bir diğer 

fonksiyonu da bilgiyi öğretmek, 

bilgiyi kavratmak, kişiyi gerçek 

hayata hazırlamak olmalıdır. 
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, 

1)  Yıldızlarla ilgili,   

I. Bütün yıldızlar aynı renktedir. 

II. Uzayda hareket etmezler.  

III. Küresel şekilleri vardır.  

ifadelerden hangileri doğrudur? 

A) I ve II  B) Yalnız III 

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

2 )                                                ıı 

 

Yukarıda bazı yapılar ve aralarındaki 

ilişkiyi gösteren şekil verilmiştir. 

Aşağıda verilenlerden hangisi şekilde l, ll 

ve lll ile ifade edilen yapılarla ilgili 

yanlıştır? 

A) I, canlılık faaliyetlerini gösteren en 

küçük birimdir. 

B II, aynı amaç için çalışan organların bir 

araya gelmesiyle oluşur. 

C) III, bütün sistemlerin birleşmesiyle 

oluşur.  

D) I,II ve III sindirim sisteminde görevli 

yapılardır    

 

 

3) Aşağıda verilenlerden hangisi 

diğerlerinden daha büyüktür? 

A) Güneş Sistemi 

B) Evren 

C) Güneş 

D) Samanyolu Galaksisi 

 

4) Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden 

hangisi uzay kirliliğine neden olmaz? 

A) Uzaya atılan astronot kıyafetleri 

B) Uzay istasyonlarında bırakılan çöpler 

C) Uzaya bırakılan roket parçaları 

D) Doğal uydular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organ 

Hücre l 
lll 

 

7. SINIF  

FEN BİL. 

 

SİİRT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FP BİRİMİ  

7. SINIF FEN BİLİMLERİ 

Adı-Soyadı:……………………………………… Sınıf:………… Numarası…………… 
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5)  

 

Tabloda verilen K, L ve M parçacıklarıyla 

ilgili olarak bazı öğrenciler yorum 

yapmıştır. 

Ali:  L'nin sembolü ''e-''dir 

Zeynep: K proton, M nötrondur.  

Zehra: K ve M’nin hızı, L 'ye göre çok 

yavaştır. 

Buna göre öğrencilerden K,L ve M ile ilgili  

hangisi yanlıştır? 

A) L elektron, M nötrondur. 

B) L’nin hızı K ve M’ye göre çok hızlıdır. 

C) M’nin sembolü “n”dir. 

D) K’nın kütlesi L’nin 1/2000’i kadardır. 

 

 

 

 

6)  

Bir kuvvet 

çeşididir. 

Dünya’nı

n her 

yerinde 

aynı 

ölçülür. 

Birim 

olarak 

Newton 

kullanılır. 

Dinamometreyl

e ölçülür. 

Eşit kollu 

teraziyle 

ölçülür. 

Ekvatorda

n 

kutuplara 

doğru 

değişir. 

Yukarıdaki tabloda kütle ve ağırlıkla ile 

ilgili bazı bilgilerin bulunduğu kutucuklar 

verilmiştir. 

Buna göre sadece ağırlığa ait kutucuklar 
taranırsa kaç tane kutucuk taranmış olur? 
 
A) 3          B) 4           C) 5        D) 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K L M 

Atomun 

çekirde

ğinde 

bulunur

. 

Çekirdeğin 

etrafındaki 

katmanlarda 

bulunur. 

Atomun 

çekirdeği

nde 

bulunur. 

''+'' 

yüklü 

tanecikt

ir. 

  “-“ yüklü 

 taneciktir. 

Yüksüz 

tanecikl

erdir. 
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7)  

 

 

Yukarıdaki görselde hayvan hücresi 

verilmiştir. Sinan bu görsele bakarak 

aşağıdakilerden hangisini söyleyemez? 

A) Hücre bölünmesinde  sentrozom 

görev alır. 

B) Hücrenin besin ihtiyacını kloroplast 

organeli giderir. 

C) Mitokondri organeli enerji santrali 

görevi görür. 

D) Ribozom organeli protein sentezler. 

 

8) İnsanların uzayda çalışmasını ve 
ihtiyaçlarını gidermesini sağlayan dev 
yapay uydulardır. Son teknolojiyle 
geliştirilmiş olan bu araçlar ,astronotların 
hem yaşayabilecekleri hem de deneyler 
yapabilecekleri bir ortam olarak 
hazırlanmıştır. Bahsedilen uzay aracı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
 
A)       B)                               
 
 

 
 

C)                                                         D) 
 
 
 

 

9) Aşağıda numaralarla gösterilen 
bileşiklerin kullanım alanları hakkında 
bilgi verilmiştir. 
1.Kumda,kilde camın yapısında bulunur 
2.Sofra tuzunda,içme suyunda mikrop 
öldürücü olarak kullanılır. 
3.Zeplin ve balon gibi hava taşıtlarını 
şişirmede kullanılır. 
Buna göre kullanım alanları verilen 
elementlerin sembolleri ve isimleri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 1.Element 2.Element 3.Element 

A) S 
(Silisyum) 

H(Helyum) C(Klor) 

B) B(Bor) N(Sodyum) H(Hidrojen) 

C) Si(Silisyum) Cl(Klor) He(Helyum) 

D) S(Kükürt) Ca(Kalsiyum) He(Helyum) 

 

10) Mitoz  bölünme büyüme, gelişme , 
onarım ve tek hücreli canlılarda da 
üremeyi sağlar. 
 
I.Mitoz tüm canlılarda görülür. 
II.Mitoz sonucunda kalıtsal özellikleri 
birbiriyle aynı 2 yeni canlı oluşur. 
III.Çok hücreli canlılarda mitoz sadece 
büyüme ve gelişmeyi sağlar. 
IV.Çok hücreli canlıların üremesinde 
mitozun etkisi yoktur. 
Yukarıdakilerden hangileri mitoz bölünme 
ile ilgili değildir? 
 
A) Yalnız I        
B) II ve III     
C) III ve  IV 
D) I,II ve III 
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11)  
I.Sabit süratle hareket eden  aracın 
kinetik enerjisi yoktur. 
II.Duvarda asılı duran tablonun kinetik 
enerjisi vardır fakat potansiyel enerjisi 
yoktur. 
III.Asansörle zemin kata inmekte olan 
kişinin potansiyel enerjisi azalır. 
Enerji ile ilgili verilen ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A) I ve II 
B) II ve III 
C) Yalnız III 
D) I,II ve III 
  

 

12) 
 
Yandaki şekilde bazı 
bileşiklerin formülleri 

verilmiştir.Aşağıdaki bileşiklerden 
hangisinin formülü şekilde verilmemiştir? 
 
A) Etil Alkol                   
B) Su 
C) Nitrik Asit  
D) Karbondioksit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13)  

 

Aynalarla ilgili verilen tabloda boş 
bırakılan ayna çeşidiyle ilgili verilen 
bilgilerden  hangisi yanlıştır? 

 
A) Geniş bir alanı küçülterek gösterirler. 
B) Oluşan görüntü cismin görüntüsünden 
küçüktür ve düzdür. 
C) Oluşan görüntü cismin görüntüsünden 
küçüktür ve terstir. 
D) Araba dikiz aynası,market güvenlik 
aynaları gibi yerlerde kullanılır. 
 

14) 

 

Yukarıda verilen hücre bölünmesiyle ilgili 
olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
doğrudur? 
A) Oluşan yeni hücrelerin krozom sayısı 
ana canlının kromozom sayısından 
fazladır. 
B) Bakteri,bu olay sonucu çoğalmıştır. 
C) 2.kısımda kromozomlar arası parça 
değişimi olayı görülmüştür. 
D) Bu bölünme biyolojik çeşitliliğe sebep 
olur. 
 
 
 

AYNALAR

ÇUKUR DÜZ ?
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15)  Modern atom modeline göre 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 
A) Elektronlar belirli katmanda belirli 
uzaklıkta yer alırlar. 
B) Çekirdekte sadece protonlar yer alır. 
C) Çekirdekte proton ve nötronlar 
bulunur. 
D) Atom içi dolu berk kürelerden 
oluşmuştur. 
 
16) Teknoloji geliştikçe uzay araştırmaları 
da artmakta ve daha çok bilgi elde 
edebilmekteyiz. 
Buna göre aşağıda  verilen uzay 
teknolojilerinden hangisiyle Dünya veya 
diğer gezegenler  hakkında en detaylı bilgi 
elde edilir? 
A) Uzay Sondası                   B) Uzay Mekiği                
C) Uzay İstasyonu                D) Yapay Uydu 
 

 
17)  Aşağıda bazı bileşiklerin kullanım 
alanları verilmiştir. 
- Günlük hayatta sofra tuzu olarak 
kullanılan bir bileşiktir. 
- Halk arasında tuz ruhu olarak bilinen 
kuvvetli bir asittir. 
- En kuvvetli asitlerden biri olup halk 
arasında kezzap olarak bilinir. 
- Piyasa adı zaç yağı olarak da bilinir.  
Verilen bilgilere göre aşağıda adı 
verilmeyen bileşik hangisidir? 
A) Sodyum klorür                             
B) Hidroklorik asit   
C) Sülfürik asit                                 
D) Amonyak 
 

 
18) Beril: Koşu yaparken birden yere 
düşmüş ve bacağında bir kesik olduğunu 
fark etmiştir. Bir süre sonra bacağındaki 
kesikten iz kalmamıştır. 
Cemil: Gül bahçesinden bir dal kesip 
toprağa dikmiştir. Bir süre sonra bu 
daldan birçok gül oluşmuştur. 
Filiz: Saçlarını yanlışlıkla kesmiş ve bu 
duruma çok üzülmüştür. Bir süre sonra 
saçlarının tekrar uzadığını görmüş ve 
sevinmiştir. 
Yukarıda Beril, Cemil ve Filiz'in yaşadıkları 
bazı olaylar anlatılmıştır. 
Bu olaylara mitoz bölünmenin hangi 
özellikleri ile ilgili örnek verilmemiştir? 
A) Embriyo gelişimi sağlaması  
B) Canlılarda büyümeyi sağlaması 
C) Yaraların iyileşmesini sağlaması 
D) Eşeysiz üremeyi gerçekleştirmesi  
 

19) Serpil öğretmen aşağıda verilen 
cümleyi tahtaya yazarak öğrencilerinden 
boşluğu tamamlamalarını istiyor. 

 Dünya’daki ağırlığı 60 N olan bir 
cismi Venüs'e götürürsek ağırlık 
değişir. Çünkü ağırlık ……………………. 

Öğretmenin cümlesini doğru tamamlayan 
Ceyda aşağıda verilenlerden hangisini 
söylemiştir? 
A) Değişmeyen madde miktarıdır. 
B) Gezegenin Güneş'e olan uzaklığına 
göre değişir. 
C) Gezegenin Dünyaya uzaklığına göre 
değişir. 
D) Gezegenin kütle çekim kuvvetine göre 
değişir. 
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20) Mayoz esnasında gerçekleşen bir olay 
aşağıda verilmiştir. 
   
Verilen bu olayla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 
A) Mitoz bölünmenin 1.evresinde 
gerçekleşmiştir. 
B) Nesiller arası biyolojik çeşitlilik bu yolla 
sağlanır. 
C) Tür içi kromozom sayısının sabit 
kalmasını sağlar. 
D) Aynı genetik yapıya sahip 
kromozomların oluşmasını sağlar. 
 
 

14 



 

 
 

 

 

1) 

I. Arkadaşına el sallamak 

II .Öğretmenimize günaydın demek 

III. Televizyon seyretmek 

IV. Arkadaşımıza gülümsemek 

Yukarıdaki örneklerden hangisi iletişime 

örnek değildir? 

A) I  D) II 

C) III  D) IV 

 

2 ) 

Ömer Öğretmen’in iletişimi olumsuz 

etkileyen etmenler hangileridir sorusuna 

öğrenciler şu şekilde cevap vermiştir 

Furkan: Lakap takmak 

Özge: Önyargılı olmak 

Samet: Empati kurma 

Yukarıdaki öğrencilerden hangileri doğru 

cevap vermiştir? 

A) Furkan, Samet 

B) Samet ,Özge 

C) Furkan,Özge 

D) Furkan,Samet,Özge 

 

 

 

3 ) 

  I. Gülümsemek 

II. Kaşları çatmak 

III. Şiir okumak 

IV. Bağırmak 

Yukarıdaki hangileri sözsüz iletiler 

arasında yer alır? 

A) I ve II 

B) I ve III  

C) II ve III 

D) II ve IV  

 

4)  
Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim 
için yapılması gerekenlerden birisidir? 
 

A) Konuşmalarımızda jest ve 

mimiklerimizi kullanmamalıyız 

B) Konuşurken ses tonumuzun etkili 

olması için bağırmalıyız. 

C) Saygı ile dinleyip, zamanı geldiğinde 

konuşmalıyız 

D) Karşımızdaki insan konuşurken sözünü 

kesip düşüncemizi hemen aktarmalıyız 

 

 

 

 

7. SINIF  

SOSYAL B. 

 

SİİRT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FP BİRİMİ  

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 

Adı-Soyadı:……………………………………… Sınıf:………… Numarası…………… 
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5)  
 

oO 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi dini nedenlerden 

birisidir? 

A) Ticaret yolları üzerinde bulunması  

B) Gaza ve cihat geleneğinin uygulanması  

C) Türkmenlere yeni bir yurt bulma 

düşüncesi 

D) Kuruluş ve yükselme dönemlerinde 

yetenekli hükümdarların bulunması  

 

6 ) 

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde;  
 
I. Fethettiği yerlerde iskan politikası 
izlemesi  
II. Devşirme sistemini uygulaması  
III.Gaza ve cihat politikasının takip 
edilmesi 
IV.Fetret Devri’nin yaşanması  
 
gibi gelişmelerden hangilerinin, 

Anadolu’da siyasi otoritesinin sarsılmasına 

yol açtığı söylenebilir?  

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

 

7) 

Marmara Bölgesi'nin nüfus yoğunluğunun 

fazla olmasında aşağıdakilerden 

hangisinin etkili olduğu söylenemez? 

A) Sanayinin gelişmiş olması 

B) Bölge yüzölçümünün büyük olması 

C) Eğitim olanaklarının gelişmiş olması 

D) Sağlık olanaklarının gelişmiş olması 

 

8) 

Ülkemizin kıyı kesimlerinin iç kesimlere 

göre fazla nüfuslanmasında, 

aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazla 

olmuştur? 

A) İklim koşullarının elverişli olmasının 

B) Balıkçılık faaliyetleri  

C) Ormanların geniş yer kaplamasının 

D) Zengin yer altı kaynaklarının 

bulunmasının 

 

9) 

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfus 

dağılışını etkileyen beşerî faktörlerdendir? 

A) Yükselti              B) Su kaynakları 

C) İklim özellikleri  D) Sanayi faaliyetleri 

 

 

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede 

büyümesinin siyasi, dini, ekonomik ve 

kültürel nedenleri vardır. 
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10) Aşağıdakilerden hangisi yoğun nüfuslu 

yerlerin özelliklerinden değildir? 

A) İklimin elverişli olması 

B) Sanayinin gelişmiş olması 

C) Yükseltilerin fazla olması 

D) Ulaşımın elverişli olması 

 

11) 

Aşağıdakilerden hangisi yazıyı ilk bulan ve 

kullanan uygarlıktır? 

 A) Sümerler            B) Babilliler 

 C) Mısırlılar        D) İyonyalılar 

 

12) 

-Pusulanın geliştirilerek kullanılması 

    -Okyanus koşullarına dayanıklı sağlam 

ve süratli gemilerin yapılması 

    -Cesur gemicilerin yetişmesi 

Yukarıdaki gelişmelerin aşağıdakilerden 

hangisine ortam hazırladığı söylenebilir? 

A) Sanayi İnkılabı'na 

B) Krallıkların güç kaybetmesine 

C) Haçlı seferlerine 

D) Coğrafi keşiflere 

 

 

13) 

Aşağıdaki yerlerin hangisinde nüfus 
mevsimlere bağlı olarak daha çok değişir?  
 
A) Muğla 

B) Kocaeli 

C) Sakarya 

D) Kayseri  

 

14) 

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş bir 

ülkeye ait nüfus özelliğidir? 

A) Tarımda çalışan nüfusun fazla olması.             

B) Nüfus artış hızının yavaş olması. 

C)  Şehir nüfusunun az olması.          

D) Genç nüfusun fazla olması 

 

15) 

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus 

yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir? 

A) Güneydoğu Anadolu bölgesi 

B) Akdeniz bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara bölgesi 
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16) 

Türk-İslam tarihinde bilimsel faaliyetlerin 

sürdürülmesine önem verilmiş; bilim 

adamları ve yaptıkları çalışmalar 

hükümdarlar tarafından desteklenmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam 

tarihine adını yazdıran bilim adamlarından 

biri değildir? 

A) Katip Çelebi              B) Biruni 

C) Kopernik                 D) Ali Kuşçu 

 

17) 

Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun 

üyesi değildir? 

A) Sadrazam 

B) Kazasker 

C) Nişancı 

D) Kadı 

 

 

 

 

 

 

 

18) 

İslam dünyasının en büyük 

düşünürlerinden biri “İbniSina”dır.(980–

1037 Ortaçağ batı dünyasında 

“Avicenna” adı ile tanınmıştır. İbni Sina 

birçok konuda eser yazmış felsefe tıp fizik 

ve matematik konularında yazdığı eserler 

başvuru kitabı olarak Avrupa 

üniversitelerinde okutulmuştur. 

Verilen bilgilerden ibni Sina ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisinin cevabına 

ulaşılamaz? 

A) Onu örnek alan bilim adamları 

hangileridir? 

B) Ortaçağ batı dünyasında nasıl 

tanınmaktadır? 

C) Hangi alanlarda eserler yazmıştır? 

D) İbni Sina kimdir? 

 

19) 

Rönesans ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 
 
A)  İlk olarak İtalya'da başlamıştır 
 
B)  İlk kez buharlı makineler kullanılmıştır. 
 
C)  Bilim, sanat ve edebiyat alanında 
önemli gelişmeler olmuştur. 
 
D)  Rönesans sonucunda kiliseye duyulan 
güven sarsılmıştır 
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20) 
 
Osmanlı Devleti’nde köylü toprağını iyi 

kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş 

bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden 

alınır ve başkasına verilirdi.  

Bu durum Osmanlı Devleti’nin 

aşağıdakilerden hangisine önem 

verdiğinin göstergesidir? 

A) Özel mülkiyet hakkının gelişmesine 

B) Sosyal sınıf ayrımına 

C) Üretimde süreklilik sağlamaya 

D) Ülke bütünlüğünü sağlamaya 
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1) Aşağıdaki varlıklar sınıflandırıldığında 

hangisi dışarıda kalır? 

A) MELEK                           

B) İNSAN 

C) ŞEYTAN 

D) RUH 

 

2) Peygamber Efendimize (sav) 

“……………………?” diye sorulduğunda şu 

açıklamayı yapmıştır: “………; Allah’a, 

meleklerine, kitaplarına, 

peygamberlerine, ahiret gününe, hayrı ve 

şerriyle kadere inanmandır.”(Müslüm, 

iman, 1.) 

Yukarıdaki hadis aşağıdaki sorulardan 

hangisinin cevabı olabilir? 

A) İslam’ın şartı kaçtır? 

B) Başlıca ibadetlerimiz nelerdir? 

C) İman nedir? 

D) Namaz farz mıdır? 

 

 

 

 

3) Cinler, görünmeyen varlıklardan 

biridir. Kur’an’da yer alan surelerden biri 

Cin suresidir. Bu surede cinlerin bazı 

özelliklerinden söz edilir. Bu bilgilere göre 

aşağıdakilerden hangisi cinlerin 

özelliklerinden değildir? 

A) Ateşten yaratılmış varlıklardır. 

B) Gelecekten insanlara haber verirler. 

C) İyileri ve yanlış yola sapanları 

bulunmaktadır. 

D) İbadet etmekle yükümlü varlıklardır. 

 

4) Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyrulmaktadır: “Şunu iyi bilin ki 

üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar 

vardır. Onlar, yapmakta olduklarınızı 

bilir.”(İnfitâr suresi, 10-12. ayetler.) 

Yukarıdaki ayette görevi belirtilen 

melekler aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Münker ve Nekir 

B) KirâmenKâtibîn 

C) Hafaza melekleri 

D) Sorgu melekleri 

 

 

7. SINIF  

DİN. K.VE A.B 

 

SİİRT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FP BİRİMİ  

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

Adı-Soyadı:……………………………………… Sınıf:………… Numarası…………… 
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5) “…Melekler ise Rablerini hamd ile 

tesbih ederler ve yeryü-zündekiler için 

bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah, çok 

bağışlayandır, çok merhamet 

edendir.”(Şûrâ suresi, 5. ayet) buyrulur. 

Yukarıdaki ayette hangisine 

değinilmemiştir? 

A) İnsanlar için dua eder. 

B) İnsanların iyiliğini ister. 

C) Allah’tan (c.c.) onların bağışlanmasını 

dilerler. 

D) Melekler Allah tarafından yaratılmış 

varlıklardır. 

6) Melek Adı                              Görevi 

Kıyamet zamanı sûra üflemekle 

görevlidir.  

Eceli gelenlerin canlarını almakla 

görevlidir.  

Allah’ın (c.c.) vahiylerini peygamberlere 

iletir. 

Yukarıda hangi meleği görevi 

verilmemiştir? 

A) Azrail  

B) Mikail 

C) İsrafil 

D) Cebrail 

7) Ahiret hayatıyla ilgili  temel 

kaynaklarımız aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kur’an ve sünnet 

B) İlmihal kitapları 

C) Sırlı dualar kitabı 

D) Ders kitabı 

 

8) “Sûra üflenince Allah’ın diledikleri 

müstesna olmak üzere göklerde ve yerde 

ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir 

daha üflenince bir de ne göresin, onlar 

ayağa kalkmış, bakıyorlar!”(Zümer suresi, 

68. ayet.) 

Yukarıdaki ayette hangi kavrama 

değinilmiştir? 

A) Kıyamet ve Yeniden Diriliş 

B) Haşr ve Mahşer 

C) Cennet ve Cehennem 

D) Sur ve Sırat köprüsü 
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“O gün amellerin tartılması da haktır. 

Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar 

kurtuluşa erenlerdir.” (Â’râf suresi, 8. 

ayet.) 

9) Yukarıdaki ayette, aşağıdaki 

kavramlardan hangisinden söz 

edilmektedir? 

A) Dünya 

B) Sur  

C) Mizan  

D) Cehennem 

10) Allah’ın (c.c.) mucizesi olarak babasız 

dünyaya gelen peygamber kimdir? 

A) Hz. Muhammed            

B) Hz. İsa 

C) Hz.Nuh 

D) Hz.İbrahim 

 

 

 

 

 

 

İmkânı olan Müslümanların, zilhicce 

ayında ihram giyerek, Arafat’ta vakfe               

yaparak ve Kâbe’yi tavaf ederek yaptıkları 

farz ibadetin adıdır. 

11) Yukarıda tanımı verilen kavram 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) HAC 

B) TAVAF 

C) UMRE 

D) MÜZDELİFE 

12)  Hac ile ilgili bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A) Farklı kültürlerden birçok Müslüman ‘ı 
bir araya getiren bir ibadettir. 
B) İnsanın günahlarının affına vesile olur. 
C) Herkesin Allah (c.c.) katında eşit 
olduğunu ifade eder. 
 D) Her zaman yapılabilir. 
 

13) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır? 
 
HAC                                              UMRE 
A) Farzdır.           |                      Sünnettir. 
B) Belli zaman diliminde yapılır. |Yılın her 

zamanında yapılır. 

C)Yıl içinde birden fazla yapılabilir. |Yılda 

bir kez yapılır. 

D) Vakfe, şeytan taşlama vardır. |Vakfe, 

şeytan taşlama yoktur. 
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14)        I. Tavuk II. Koyun III. Deve IV. İnek  

 Yukarıdaki hayvanlardan hangileri kurban 

olarak kesilebilir? 

A) I ve II               B) II ve III 

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

15) Hacca, dünyanın her bölgesinden 

Müslümanlar gelir. Kutsal topraklarda bir 

araya gelen Müslümanlar birbirleriyle 

görüşür ve tanışırlar. Aralarındaki dostluk 

ve kardeşlik bağlarını güçlendirirler. Aynı 

Allah’a, peygambere, dine inanmanın 

verdiği kardeşlik duygularıyla dolarlar. 

Yukarıdaki paragraftan hangi sonuca 

ulaşılabilir? 

A) Hac, İslam dininde farz kılınmış bir 

ibadettir. 

B) Hac, Müslümanlar arasındaki 

etkileşimi ve iletişimi güçlendirir. 

C) Hac zengin Müslümanların yerine 

getirmesi gereken bir ibadettir. 

D) Hac, günahların affına vesile olur. 

 

16) İnsanın bir amaca ulaşabilmek için 

kendi davranışlarını kontrol etmesi, 

irade¬sine hâkim olması, nefsinin her 

isteğine boyun eğmemesi demektir. 

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Özdenetim 

B) Dürüstlük 

C) Özveri 

D) Emek  

17)  

 I. Hak ve hukuka uygunluk 

II. Kanunları herkese eşit uygulamak 

III. Çok ibadet etmek 

IV. Herkese hak ettiğini vermek 

Yukarıdakilerden hangileri, adaletin 

anlamları arasında yer alır? 

A) Sadece I  B) I ve II  

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

 

18) Peygamber efendimiz, taş kaldırıp 

kuvvet denemesi yapanlara sordu: 

- Bu taşı kaldırmaktan daha zoru nedir? 

- Bildir ya Resulallah, dediler. 

- Öfkeli iken, öfkesini yener, sonra sabır 

yolunu tutarsa, sizin en ağır taş 

kaldıranınızdan daha kuvvetlidir. [T. 

Gafilin] 

Yukarıdaki hadiste hangi davranış 

vurgulanmıştır? 

A) Adalet 

B) Dürüstlük 

C) Özdenetim 

D) Güçlü olmak 
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19) Resulullah şöyle buyurmuştur: ’’… 

Bizi aldatan, bizden değildir.’’ 

Yukarıdaki hadiste hangi ahlaki tutuma 

değinilmiştir? 

A) Dürüstlük 

B) Saygı 

C) Merhamet 

D) Adalet 
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 1) Ece: I’m bored at home. I want to 

drink something and buy new clothes. 

Why don’t we go to the ………….? 

Eda: That sounds fantastic. I can also eat 

something there. 

Choose the correct choice to fill in the 

blank in the dialogue. 

A)municipality     

B)park      

C)restaurant    

D)shopping mall                                                                                                                                                                         
 

2)Which of the following matchings is 

FALSE? 

A)dictionary-library 

B)movie-theatre 

C)aspirin-chemist’s 

D)CD’s-music store 

 

3)You should go to the ……………………… to 

buy some fresh fruit and vegetables. 

Choose the correct choice to fill in the 

blank in the sentence. 

A)cinema      

B)green grocer       

C)post Office   

D)art gallery 

    

                                                                         

4)A:Hey Mustafa!................... what 

happened? 

B:Oh, you are very excited. 

A:Yes, I think my dad will give me a 

present. 

Choose the correct choice to fill in the 

blank in the dialogue. 

A)carry          

B)how long      

C)let      

D)guess                                                                                                                                                         

 

5)Selin …………………… documentaries. She 

thinks they are informative. 

Choose the correct choice to fill in the 

blank in the sentence. 

A)hates      

B)dislikes   

C)writes      

D)none                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

7. SINIF 

İNGİLİZCE 

 

SİİRT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FP BİRİMİ  

7.SINIF İNGİLİZCE 

Adı-Soyadı:……………………………………… Sınıf:………… Numarası…………… 
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6) A: Shall we go to the movie theater 

tonight? 

B:That sounds good but I have to finish 

my science project. 

A:Oh, how about going next week then? 

B:That’s OK. 

Read the dialogue and find the sentence 

that expresses ACCEPTING. 

A)That sounds good but I have to finish 

my science project. 

B)Oh, how about going next week then? 

C)That’s OK. 

D)Shall we go to the movie theater 

tonight? 

 

7)Which option is SUITABLE for a “TO DO 

LIST” for a party? 

A)wash the dishes 

B)go to the bookstore 

C)buy beverages and snacks 

D)blow out candles 

 

 

 

 

 

8) To protect endangered 

animals……………………… 

Which of the following choices can 

complete sentence above? 

A)we should keep pools clean. 

B)we should destroy wild life. 

C)we should pollute air. 

D)we should save natural habitat. 

 

9) Ayşe:I prefer watching reality shows to 

quiz shows. 

Fatma:Why do you like reality shows? 

Ayşe:…………………………………………………. 

Choose the correct choice to fill in the 

blank in the dialogue. 

A)I think they are amusing. 

B)I think they are boring. 

C)I think they are from İstanbul. 

D)I don’t think they are exciting. 
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10) I…………………….. a theatre play last 

Saturday but it ………………………… good 

because I prefer seeing famous actors on 

the stage. 

Choose the correct choice to fill in the 

blank in the sentence. 

A)watched/were  

B)watched/wasn’t      

C)watch/did   

D)watched/was                                                                                                                                                                              

 

11) A:Which one do you prefer,thriller 

films or sitcoms? 

B:…………………………………………………………… 

Choose the correct choice to fill in the 

blank in the dialogue. 

A)My brother likes “The Lord of the 

Rings”.  

B)They are useless. 

C)Of course, situational comedies. They 

are fun. 

D)Quiz shows are my favorite. 

 

 

 

 

 

12) A cheetah is not ……………………………… 

than a tortoise. 

Choose the correct choice to fill in the 

blank in the sentence. 

A)more expensive   

B)comfortabler    

C)none                                                                                                                                            

D)faster 

 

13) İlay ……………………………… feeds street 

animals. 

Choose the correct choice to fill in the 

blank in the sentence. 

A)often     

B)two years ago      

C)now   

D)last friday                                                                                                                                    

 

14)A crocodile lives in a 

…………………………… 

Choose the correct choice to fill in the 

blank in the sentence. 

A)river   

B)ocean    

C)farm 

D)cave                                                                                                                          
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15)A:What do you know about Ricky 

Martin? 

B:Oh, he is my favorite singer. 

A:Can I ask you some questions about 

him? 

B:Definitely. 

A:………………………………………………………. 

B:No. He was born in Puerto Rico in 

1971. 

Choose the correct choice to fill in the 

blank in the dialogue. 

A)Was Ricky Martin a racer? 

B)Was Ricky Martin born in Spain? 

C)Where did he perform his first 

concert? 

D)How long do you know him? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) (I)When were you born? 

(II)Where were you born? 

(III)What is your profession? 

(IV)Where did you graduate from? 

(A)From Boğaziçi University 

(B)Architect 

(C)In 1974 

(D)In Boğazköy 

Match the questions with their answers 

and choose the correct choice. 

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

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

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

D)I-A             II-D           III-C                    IV-B 
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17)Hello. My name is Sema. I am 

fourteen years old. I have got two close 

friends at school. Seher and Esma. Seher 

is more generous than Esma, she always 

buys presents to her friends. She is never 

late for school. She is more punctual 

than me. Esma is more forgetful than 

Seher because she can’t remember her 

friends’ birthdays. But, she smiles all 

time and looks happy. She is more 

cheerful than us. 

Read the text and choose the correct 

sentence. 

A)Esma is more generous than Seher. 

B)Sema is more forgetful than Esma. 

C)Seher is more punctual than Sema. 

D)Seher is more cheerful than Esma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18)Hello. I’m Aymira. Sinem is my cousin. 

I love her very much because she is 

generous and outgoing. She always buys 

presents to me. She has many friends. 

She is always punctual. She goes to 

school on time. The only problem about 

her is, she is sometimes stubborn. You 

can’t change her opinion easily. 

Read the text. Aymira loves Sinem for a 

lot of reasons. Which IS NOT one of 

them? 

A)She is stubborn. 

B)She is punctual. 

C)She is generous. 

D)She is outgoing. 

 

19)Hello, I’m Can. I have got two 

brothers. Their names are Mehmet and 

Tarık. Mehmet is seven years  old, he is 

135 cm and he is 35 kg. Tarık is ten years 

old, he is 150 cm and he is 55 kg. I love 

them very much. 

Which one is FALSE according to the text? 

A)Mehmet is younger than Tarık. 

B)Tarık is fatter than Mehmet. 

C)Mehmet is shorter than Tarık. 

D)Tarık is younger than Mehmet. 
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20)Amanda is a professional tennis 

player. She has a lot of medals in her 

career.She must be strong and fit 

because 

………………………………………………………… 

She trains five times a week. 

Choose the correct choice to fill in the 

blank in the text. 

A)Tennis is a difficult sport. 

B)Tennis is an easy sport. 

C)She dislikes tennis. 

D)She wants to be a champion. 
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CEVAP ANAHTARI 

 

Matematik Türkçe Fen  
Bilimleri 

Sosyal 
Bilgiler 

Din Kült. Ve Ahl. 
Bilg. 

İngilizce 

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

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

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

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

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

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