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1.

Türkiye’nin 13 milyona ulaşan genç nüfusu, Avrupa Birliği üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

1980
%

Türkiye’nin

82

Toplam
Nüfusu: Milyon

Türkiye’nin

15-24 Yaş Genç
Nüfusu:

56

20,2

%

15,8

AB Üyesi Ülkelerin
Genç Nüfus

Milyon Toplamı

2015

%

17

%

16,3

%

2010

16,4

2016

2017
%

16,1

%

15,8

2018

TÜİK’in öngörüsüne göre yıllar içinde oluşacak genç nüfus oranı

2023
2040

%14,8
%13,4

2030
2080

%14
%11,1

Avrupa genelinde Türkiye’yi takip eden ülkeler:
Danimarka:

%12,8

İngiltere:

%11,9

Avusturya:

İrlanda:

%12,4

Fransa:

%11,7

İtalya:

%11,3
%9,7

Hollanda:

%12,3

Finlandiya:

%11,3

Bulgaristan:

%9,1

Bu görselde verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türkiye’de 2020’den sonra genç nüfus oranının düşeceği düşünülmektedir.
B) Bulgaristan Avrupa’da genç nüfusun en düşük olduğu ülkedir.
C) 1980-2017 yılları arasında genç nüfus oranı düşmüştür.
D) Fransa’daki genç nüfus oranı İngiltere’deki genç nüfus oranından düşüktür.
2. Koşul cümlesi, eylemin gerçekleşmesinin bir
koşula (şarta) bağlı olduğunu bildiren cümledir.

3.

Buna göre,

1

2

3

4

(I) Günümüzde kullanılan teknolojilerde bağışlanan organlar en fazla 9 saat canlı kalabiliyordu. (II) Bir grup araştırmacı nakledilecek
organın 27 saat süreyle canlı kalmasını sağlayan bir yöntem geliştirdi. (III) Araştırmacılar
çeşitli nedenlerle kullanılmayacak üç organ
üzerinde yaptıkları denemelerde başarılı olsalar da bu yöntem henüz gerçek bir nakilde
kullanılmadı. (IV) Yöntemin pratikte başarılı
olması durumunda organ nakli için yeni bir
dönemin başlayacağını söylemek yanlış olmaz.

Şekildeki bardak Pisagor tarafından icat edilen meşhur “Adalet Kupası”dır. Pisagor, bu
kupaya ilginç bir özellik katmıştır. Kupanın altı
delik olmasına rağmen içindeki sıvı asla dökülmez. Ne zaman kupaya doldurulan içecek
kupanın sınır çizgisini aşar, o zaman içindekiler son damlasına kadar akıp gider. Kupaya
“Adalet Kupası” ismini veren filozof bu kupa
ile açgözlü kişilere şu mesajı vermiştir: - - - -

metnindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır?

A) Elindekilerle yetinmeyip daha fazlasını isteyenler elindekilerden de olur.
B) Yarım bırakılan bir iş ile hiç yapılmayan bir
iş arasında hiçbir fark yoktur.
C) İnsanların mükemmel olmaya çalışması onlara sürekli hatalar yaptırır.
D) İnsanlar eğitildikçe alçak gönüllü olmuyorsa bütün uğraşlar boşa gitmiştir.

A) I.

B) II.

C) III.
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Bu metnin aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilmesi en uygundur?

D) IV.
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4. • Herkesin farklı tırnak yapısı vardır ve tırnak yapıları insanların kişiliklerini yansıtır. Söz gelimi tırnakları
uzun ve dikdörtgen olan kişiler; sosyal, komik ve esprili bir kişiliğe sahiptir. Yeni şeyler öğrenmeye ve
yeni tecrübeler edinmeye açıktırlar. İşlerini ise büyük bir titizlikle yaparlar.
• Tırnakları kısa ve yuvarlak olan insanlar kararlı, yaratıcı ve sezgileri yüksektir. Güçlü kişiliğe sahiptirler.
Bulundukları yere neşe ve heyecan getirirler ve dikkat çekerler. Çok sadık bir dostturlar.
• Tırnakları üçgen biçimimde olanlar yenilikçi ve mükemmelliyetçidir. Sık sık yeni ve parlak fikirler üretirler. Bu kişiler karşılaştığı insanları fikirleriyle etkileme özelliğine sahiptir.
• Tırnakları uzun ve oval olanların yaratıcı kişilikleri vardır. Resim yapmayı ve doğadan ilham almayı
severler. Gerçekçi oldukları kadar hayalcidirler. Etraflarında güzel şeyler olduğunda çok mutlu olurlar.
İçten ve sakin kişilikleri vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “Romanlarımda kurgu da var ancak yazdıklarımın çoğunda gerçeklere yaslanırım.” cümlesini söyleyen bir yazara ait tırnak yapısı olabilir?
A)

5.

B)

C)

D)

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

THY’nin logosu yaban kazının uçarken verdiği görüntüden esinlenilerek yapılmıştır. Logoyu
döndürdükçe T-H-Y harfleri ortaya çıkıyor. 1959’da düzenlenen yarışmada Mesut Manioğlu’nun
tasarlamış olduğu bu logo seçilmiş ve günümüze kadar ufak tefek değişimlerle birlikte varlığını
sürdürmüş. Logoda yaban kazının tercih edilme sebebi ise bu kazların toplu hâlde, yüksekte ve
çok uzun süre uçabilmeleri.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılır?
A) THY’nin logosunda yaban kazının tercih edilmesinin asıl sebebi yaban kazlarının çok yüksekten uçabilmesidir.
B) THY’nin logosu, Mesut Manioğlu’nun yaptığı farklı tasarımlardan seçilmiştir.
C) Yaban kazlarının uçuş şekli THY’nin logosunun yapılmasına ilham kaynağı olmuştur.
D) Gelişen teknolojiden dolayı logoda bazı değişiklikler yapılmıştır.

7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3

3

A

A

TÜRKÇE

6. Aşağıdaki tabloda bir okulun 12. sınıflarından, üniversite sınavında “tıp, hukuk ve mühendislik” bölümlerini kazanan öğrencilerin sayıları verilmiştir.

12 / A

12 / B

12 / C

12 / D

Tıp

Hukuk

Mühendislik

4

16

8

8

12

14

6

6

10

14

12

Tıp
Hukuk
Mühendislik

14

Bu tablodaki verilerin sütun grafiği ile gösterilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Sayı
16
14
12
10
8
6
4
2
12/A 12/B 12/C 12/D

C)

B)

16
14
12
10
8
6
4
2

Sınıflar

12/A 12/B 12/C 12/D

Sayı
16
14
12
10
8
6
4
2
12/A 12/B 12/C 12/D

Sayı

D)

Sayı
16
14
12
10
8
6
4
2

Sınıflar

Sınıflar

12/A 12/B 12/C 12/D

Sınıflar

7. Eklendikleri fiillere zaman anlamı katan eklere “haber (bildirme) kipleri” denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kip ekinin fiile kattığı anlamla ilgili yay ayraç içinde
verilen açıklama yanlıştır?
A) Balıkçılar denize açıldı.(Fiilin söylenme zamanı, gerçekleşme zamanından sonradır.)
B) Bakkal, malzemeleri toptancıdan alır. (Fiil, söylendikten sonraki bir zamanda gerçekleşecektir.)
C) Turistler Kapalı Çarşı’da dolaşıyor. (Fiilin söylenme zamanı ile gerçekleşme zamanı aynıdır.)
D) Filiz, ders notlarını çalışma masasına bırakmış. (Fiilin geçmişte gerçekleştiği başkasından öğrenilmiştir.)
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8. Fiillerin olumsuz biçimleri fiile kip eklerinden
önce “-ma/-me” olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır.

11. Van Gölü’nde dört küçük adacık var: Akdamar, Çarpanak, Adır ve Kuş. Gölün çevresinde
ve bazı adalarda bulunan tarihî eserler nedeniyle bölgeye her yıl çok sayıda turist geliyor.
Bölge dağlık olduğundan Van kent merkeziyle
Bitlis’in Tatvan İlçesi arasında ulaşım genellikle Van Gölü üzerinden feribotlarla sağlanıyor.
Ayrıca gölde yine bu iki yer arasında trenleri
taşıyan feribotlar da bulunuyor.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde olumsuz fiile örnek yoktur?
A) Sakatlanan futbolcu maçı tamamlayamadı.
B) Tiyatroya giderseniz sizinle gelmem ama
sinemaya giderseniz gelirim.
C) Otobüse binerken sıranın bize gelmesini
sabırla beklemeliyiz.
D) Nisan ortasındayız ama dağlardaki karlar
hâlâ erimedi.

Bu metinde aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmamasından kaynaklanan bir
yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Bağlaç olan “de” kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır.
B) İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında
bunlar büyük harfle başlamaz.
C) Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve
deniz, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler
büyük harfle başlar:
D) Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, köy vb. sözler küçük harfle başlar.

9. Bir kavram veya varlığın ne olduğunun
açıklanmasına tanım denir. Tanım cümlelerinde “Bu nedir?” sorusuna cevap vardır.
Buna göre,
(I) İnternet, dünya üzerindeki tüm bilgisayar
ağlarını birbirine bağlayan sistemdir. (II) www
olarak kısaltılan Dünya Çapında Ağ (World Wide Web) ise internet üzerindeki yazı,
fotoğraf, grafik, resim, ses ve hareketli görüntülerden oluşan dosyaları bilgisayarlara ileten
bir hizmettir. (III) Bilgisayar ekranlarında gördüğümüz her bir ağ dokümanına ağ sayfası
denir. (IV) Ağ sayfaları bir araya gelerek siteleri
oluşturur.
metnindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde tanım yapılmamıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

12. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması
verilmiştir:

D) IV.

• Benzetme, aralarında ilgi bulunan iki unsurdan, nitelik bakımından güçsüz olanı
nitelikçe üstün olana benzetmektir.
• Tezat (karşıtlık), birbirine zıt kavram veya
durumların bir arada kullanılmasıyla oluşan
sanattır.
• İntak (konuşturma), insan dışındaki bir varlığın konuşturulmasıyla oluşan sanattır.

10. I. Sağlamak, elde etmek
II. Yayımlamak
III. Gidermek
“Çıkarmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır?

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, açıklaması verilen sanatlardan herhangi biri
yoktur?

A) Üç şair, ilk dergilerini 1982 yılında çıkarmış.
B) Bu terzi çok iş çıkarıyor, bizim siparişleri de
zamanında teslim eder.
C) Kasaba halkı kömür madeninde çalışıyor
yani insanlar ekmeğini taştan çıkarıyor.
D) Annemin aldığı deterjan en inatçı lekeleri
bile çıkarıyor.
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A) Ağaca balta vurmuşlar “Sapı bedenimden.”
demiş.
B) İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.
C) Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir.
D) Yel gibi gelen, sel gibi gider.
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15. Birinci kişi ağzıyla yapılan anlatımlarda yazar, başından geçen veya içinde bulunduğu
bir olayı anlatır. Üçüncü kişi ağzıyla yapılan
anlatımlarda yazar, genellikle duyduğu veya
gördüğü şeyleri anlatır.

13. Bir fiilin kip ve şahıs eki ile ifade edilmiş hâline çekimli fiil denir. “Fotoğraf çekerim.”
cümlesinde “çekerim” fiili, kip ve şahıs eki aldığından çekimli fiildir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?

OLAY

14. Jules Verne’in 1865 yılında yayımlanan “Ay’a
Yolculuk” romanında kahramanlar bir uzay
aracıyla Ay’a gitmek üzere bir yolculuğa çıkarlar. Ay’a insanlı ilk yolculuksa 1969 yılında
gerçekleşti.
Jules Verne, 1870 yılında yayımlanan “Denizler Altında Yirmi Bin Fersah” adlı romanında
elektrik motoruyla çalışan bir denizaltıyla çıkılan bir yolculuğu anlatır. Elektrik motoruyla
çalışan ilk başarılı denizaltılarsa romandan
yaklaşık yirmi yıl kadar sonra 1887 yılında yapıldı.
Jules Verne 1889 yılında, kısa bir öyküde,
gökyüzüne yazı yazılarak reklam yapılabileceğinden bahsetti. Bu yazıların bir kentteki
hatta bir ülkedeki çok sayıda insan tarafından
aynı anda görülebileceğini düşündü. Benzer
bir şey ilk kez Verne’in öyküsünden yaklaşık
yirmi beş yıl sonra, 1915’te gerçekleşti.

3. Kişi

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde olayın kaçıncı kişi ağzından anlatıldığı yanlış
işaretlenmiştir?

A) Arka bahçedeki elma ağacının altında ufak
tefek bir çocuk vardı.
B) Bir buçuk ay boyunca, dayımlar İstanbul’u
bize karış karış gezdirdiler.
C) Yeni açılan mağazadan aldığım gömlek çabuk eskidi.
D) Babamın askerlik arkadaşı her yıl mutlaka
bize gelir.

A)

Ne zaman içim daralsa ya da
aklım bulansa alırım elime bir
✗
deyimler sözlüğü, çekilirim bir
köşeye.

B)

Ben biraz eğildim ve keçenin
hemen üstüne bırakılmış olan ✗
levhayı okumaya çalıştım.

C)

Sevim oklava yuvarlamaktan,
Emine ocağın altını ateşleyip
hamurları pişirmekten yorulmuş.

✗

D)

Sevinçten çığlıklar atıyorduk.
Babamın ağzından tek sözcük
çıkmadı, çıktıysa da biz kendi
gürültümüzden duyamadık.

✗

16. • Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin
sonuna konur.
• Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin
sonuna konur.

Bu metinlerde Jules Verne ile ilgili asıl
vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre aşağıdaki yay ayraçlardan hangisine iki nokta getirilmelidir?
A) Masa tenisinde kullanılan malzemeler( ) raket, pinpon topu, tenis masası, file.
B) Tahıllardan buğday, arpa, yulaf( ) sebzelerden domates, biber, patlıcan yetiştiririz.
C) Saat 07( )00’de yatakhanedeki herkes
uyanmıştı.
D) Az verme, hırsız edersin( ) çok söyleme, arsız edersin.

A) Eserlerinde anlattıklarıyla birçok buluşa öncülük ettiği
B) Eserlerindeki kurgu olayların zamanla gerçeğe dönüştüğü
C) Bilimsel yazılar kaleme aldığı
D) Eserlerinde gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara yer verdiği
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17. Aşağıdaki metinlerden hangisi “Ben de geziyorum, kameraman da... Her ikimiz de gezdiğimiz yerleri
size aktarıyoruz. Ancak bir farkla: Ben anlatımlarımı makine soğukluğundan arındırıyorum, onları duygularımla yoğuruyorum, onlara insan sıcaklığı yüklüyorum. Yazılarımı öznel bir bakış açısıyla kaleme
alıyorum.” diyen bir yazara ait değildir?
A) Mostar Köprüsünü ilk gördüğümde, “Burada ne yaşamaya acelem var ne de ölmeye…” dedim. Batı
Avrupa’da Hristiyan Orta Çağı’ndan kalma şehirlere gittiğinizde 21. yüzyılda olduğunuzu hatırlatan
markalar, nesneler arasında müzede gibisiniz. Mostar’da, annemin çocukluğunu, Müslüman Orta
Çağı’nı hissettim. Soba dumanının kokusunu duydum. Mostar kendi zamanını yaşıyor. Ne geçmişe
özlem, ne geçmişin taklidi... Kendi huyunda, suyunda, doğallığında...  
B) Gümüş renkli bulutların sarmaladığı yaylaları, yemyeşil yamaçları kaplayan fındık bahçeleri ve upuzun
kumsallarıyla dikkat çeken Ordu, Doğu Karadeniz’in âdeta giriş kapısı gibi. Yeni turizm sloganını “Geçilecek değil, kalınacak şehir.” olarak belirleyen Ordu, zenginliklerini tanıtmak için hummalı bir çalışma
içinde. Yemyeşil yarımadası, saklı koyları ve tarihî mekânlarıyla antik dönemde Karadeniz Kapadokyası
diye anılan şehir, Anadolu’nun parlayan yıldızı olmaya aday.
C) Lüksemburg’un üzerine kurulduğu Bock kayasından görünen Kirschberg Platosu zaman içinde değişmiş.
Burada, kalenin halk arasında “Üç Pelit” diye bilinen kısmının kalıntıları görülebilir. Kalede bir tarih müzesi
var, hemen bitişiğinde modern sanat müzesi Mudam bulunuyor. Çin asıllı Amerikalı mimar I.M. Pei tarafından tasarlanan ve 2006 yılında açılan Mudam’da, modern sanat sergileri düzenleniyor.
D) Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde “bağları, tahta kaşık ve taraklarıyla hem meşhur hem mamur
bir Osmanlı köyü” olarak nitelendirdiği Taraklı ülkemizdeki “Yavaş Şehir”lerden biri. İstanbul ile Ankara’nın ortasında yemyeşil bir adayı anımsatan Taraklı’da yıl içinde dört mevsimin tüm özelliklerini
yaşamak mümkün. Yüzde 60’ı ormanlarla kaplı ilçe, tescil edilmiş 100’den fazla tarihî ev ve konağa
sahip. Genellikle üç katlı ve bahçeli olan Taraklı evleri, kafesli pencereleri, ahşap cumbaları ve ilginç
figürlere sahip kapı tokmaklarıyla geleneksel mimarinin zarafetini gözler önüne seriyor.

18. İstanbul’daki bir okulun 7/A sınıfından Derya, Eylül, Bahadır, Tunç ve Bahar isimli öğrenciler yaz tatili
için Antalya ve Muğla’ya gitmişlerdir. Öğrencilerin tatil için gittikleri şehirlerle ilgili bilinenler şunlardır:
•
•
•
•

Tunç ve Bahar tatil için farklı şehirlere gitmişlerdir.
Derya ve Eylül aynı şehirlerde tatil yapmışlardır.
Her bir öğrenci yalnızca bir şehre gitmiştir.
Üç öğrenci Antalya’ya gitmiştir.

Buna göre hangi öğrencinin tatil için Muğla’ya gittiği kesindir?
A)

C)

B)

Tunç
7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3
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19. “■, ▲, ●, ★” simgeleriyle verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yay ayraç içinde belirtilen özellikleri
bulmacada belirtilen yerlere yazılacaktır.
■ İçinde bulunduğumuz yüzyıl, teknolojik gelişmelerin en hızlı olduğu zaman dilimidir. (Eş Anlamlısı)
▲ Uygar; derste çok aktif bir öğrenciydi, her soruya parmak kaldırıyordu. (Zıt Anlamlısı)
● Törende öğretmen hepimize görev verdi. (Eş Anlamlısı)
★ Doğal limanlar tarih boyunca denizciliğin gelişmesinde etkili olmuştur. (Zıt Anlamlısı)
●

★
■

1
▲

3

ANAHTAR SÖZCÜK
1

2

2

3

4

5

4
5
Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) YAZAR

B) YASAL

C) NAZAR

D) YAZIM

20. • Yer, şahıs ve zaman unsurları verilmiştir.
• Hayal ürünü olaylar anlatılmıştır.
• Benzetme yapılmıştır.
Aşağıdaki metinlerden hangisi bu özellikleri taşımaktadır?
A) Dışarıda hava iyice kararmıştı. Gökyüzünü bulutlar kaplamıştı ve şiddetli bir rüzgâr esiyordu. İvan
merdivenlerden aşağı indi ve oğlunun ata binmesine yardım etti. Taras’ın atıyla köyden aşağı doğru
rüzgâr gibi gidişini ve köyün diğer çocuklarının ona katılışını seyretti.
B) Bir gece Ayşe, evinin önündeki havuzun kenarında oturuyordu. Havuzun suları ayna gibiydi ama
gökyüzündeki yıldızlar ve ay bu aynada sönük duruyordu. “Ne olmuş?” diye düşündü. Bulut seslendi
ona: “Tozlanmışlar biraz, şimdi temizlerim onları.” Ardından kocaman bir toz bezi biçimini aldı, havuza düştü. Orda ıslattı kendini, gökyüzüne çıktı yine. Hepsini bir güzel ovalayıp parlattı.
C) Geç çocuk emin adımlarla saraydan içeri girdi. İpek halının üzerinden geçti. Merdivenleri ikişer üçer
çıkarak karşısındaki kapıyı çaldı. İçerden “Girin!” sesi gelmesiyle birlikte odaya girdi. Sinan Bey pencereden aşağı bakıyordu. Genç çocuk içeri girdiğinde hiç istifini bozmadı. Sessizce bekledi.
D) Pencere kıyısına oturmuş yağan karı seyrediyordum. Birden iri bir kar tanesinin pencerenin önünden savrulduğunu gördüm. Camı açıp avucumu uzattım. Avucuma kondu. Neden onu avucuma
almıştım? Bana başından geçenleri anlatabilir miydi? Sanki düşüncelerimi okumuştu. Dile geldi.
“Başımdan geçenleri öğrenmek istiyorsun değil mi?” diye sordu. Heyecanla, “Evet!” diye bağırdım.
“Öyleyse dinle. Anlatmaya başlıyorum.” dedi.
7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3
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1.

3. 19. yüzyılda haberleşme, ülkelerin birbirleriyle
savaş ve rekabet ortamında en belirleyici öğelerden biriydi. Bu amaçla Osmanlı Devleti’nde
23 Ekim 1840 yılında Posta Teşkilatı kurulmuş
ve ilk postane de “Postahane-i Amire” ismiyle
İstanbul Eminönü’ndeki Yeni Camii avlusunda açılmıştır. Bu teşkilatın kuruluşundan 5 yıl
önce Samuel Morse tarafından telgraf icat
edilmiş ve yaygınlaşmıştır. Bu gelişmeyle
birlikte 1843 yılında Telgraf Müdürlüğü; ardından da 1871 yılında Posta ve Telgraf Nazırlığı
(Bakanlığı) kurulmuştur. Daha sonraki dönemlerde yaşanan savaşlarda ama özellikle Birinci
Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı’ndaki tüm
haberleşmeler, bu bakanlığın oluşturduğu alt
yapı ile sağlanmıştır.

Karadeniz

Rumeli
Hisarı

Bizans
İmparatorluğu

Anadolu
Hisarı

Marmara Denizi
Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un fethinden iki yıl kadar önce Yıldırım
Bayezid’in yaptırdığı Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarı’nı yaptırmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisine ulaşılamaz?

Bu bilgilere ve görsele göre Fatih Sultan Mehmet’in aşağıdakilerden hangisini
amaçladığı söylenebilir?

A) Osmanlı Devleti Avrupa’daki yeni gelişmeleri takip etmeye çalışmıştır.
B) Telgrafın icadı ve yaygınlaşması haberleşmeye katkı sağlamıştır.
C) Posta Teşkilatının kurulması ulaşımın gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
D) Posta ve telgraf hizmetleri askeri alanda da
yaygın olarak kullanılmıştır.

A) Bizans’a karşı askeri teknoloji açısından
üstünlük sağlamayı
B) Bizans’a gelebilecek askeri yardımların
önünü kesmeyi
C) Marmara Denizi’nin tamamını kontrol altına
almayı
D) Yeni bir donanma kurarak İstanbul’u kuşatmayı

4. Osmanlı Devleti Fatih Sultan Mehmet zamanında Anadolu’nun güneybatısında bulunan
Rodos Adası’nın fethi için sefer düzenlediyse
de başarılı olamamıştır. Yavuz Sultan Selim
zamanında Mısır’ın fethedilmesiyle, Rodos’un
önemi daha da artmıştır. Anadolu’dan Mısır’a
giden deniz yollarının güvenliğinin tam olarak
temin edilmesi için Rodos’un alınması artık
kesin bir zorunluluk hâlini almıştı. Yavuz Sultan Selim bu amaçla hazırlıklara girişilmesini
emretti. Fakat ani ölümü yüzünden, Rodos’un
fethi, oğlu Kanunî Sultan Süleyman zamanında gerçekleşebildi.

2. Fransız İhtilali’yle yıkılmaz sanılan hatta egemenlik hakkını Tanrı’dan aldıklarına inanılan
krallıkların yıkılabileceği görülmüştür. Fransız
İhtilali’nin özgürlükçü ve eşitliği savunan düşünce yapısı Avrupa’ya ve diğer devletlere
yayılmaya başlamıştır. Egemenliğin kayıtsız
şartsız millete ait olduğu kabul edilmiş, eşitlik, özgürlük ve adalet fikirleri benimsenmeye
başlanmıştır. Fransız İhtilali’yle başlayan milliyetçilik ilkesi Osmanlı Devleti gibi çok uluslu
devletlerin yıkılmasına neden olmuştur.

gibi sonuçlardan hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?

Verilenlere göre Rodos’la ilgili olarak;
I. Birçok padişah tarafından fethedilmek istendiği
II. Coğrafi açıdan önemli bir konumda yer
aldığı
III. Anadolu’ya en yakın konumda bulunduğu
gibi değerlendirmelerden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.
C) II ve III.

A) Yalnız I.
C) Yalnız III.

Buna göre Fransız İhtilali’nin;
I. Siyasi yapının değişmesi
II. Monarşik yönetimlerin güçlenmesi
III. Sömürgeciliğin başlaması

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

7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3

9

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

A
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SOSYAL BİLGİLER
Portekizli Bartolomeu Dias
(Bartelmi Diyaz), Portekiz’den
yola çıkıp, Afrika’nın güneyini
dolaşarak 1488’de Ümit Burnu’nu buldu. Böylece Hindistan’a deniz yolu ile ulaşma
imkânı elde edilmiş oldu.

A

Cenevizli Kristof Kolomb, 1492’de
sürekli batıya giderek Hindistan’a
ulaşacağı fikriyle yola çıktı. İki ay
sonra Amerika’nın batısındaki Bahama Adaları’na ulaştı. Buranın
Hindistan’ın batısı olduğunu sandı.
Yeni bir kıta keşfettiğini anlamadı.

Portekizli Magellan (Macellan) 1519 yılında Güney Amerika kıyılarını takip etti. Bugün
kendi adı verilen Magellan Boğazı’nı geçip Büyük Okyanus’a ulaştı. Sonra Filipin
Adaları’nda yerliler tarafından öldürüldü. Yola devam eden arkadaşı Del Kano, Hint
Okyanusu ve Ümit Burnu’nu geçerek İspanya’ya geri döndü. Bu sefer sonucunda
Dünya’nın yuvarlak olduğu da kanıtlanmış oldu.

Verilenlere göre Avrupa’da yaşanan bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinde rol oynadığı
söylenemez?
A) Yeni kıta ve ticaret yollarının bulunmasında
B) Bilimsel gelişmelerin hızlanmasında
C) Deniz yollarının yön değiştirmesinde
D) İpek ve Baharat Yolu’nun önem kazanmasında

7. Osmanlı nüfusunun büyük kısmı köylerde
yaşamaktaydı. Köylüler daha çok tarım ile uğraşırlardı. Ekilebilir arazilerin önemli bölümü
devlete aitti. Gerek devlete ait gerekse kişilere
ait arazilerde tarım yapan halk, devlete vergi
verirdi. Şehir ve kasabalarda ise küçük imalathaneler bulunurdu. Sabunhaneler, ayakkabı
imalathaneleri, silah imalathaneleri vb. Baharatçılar, nalbantlar, yorgancılar da üretim
yapan zanaatkârların başlıcalarıydı. Bunun yanında dokumacılık, dericilik ve madencilik de
oldukça gelişmişti.

6. Osmanlı Devleti’nde matbaanın kurulmasından önce kitaplar, hattatlar tarafından elle
yazılıyordu. Bu nedenle yeteri kadar kitap çoğaltılamıyordu. Lale Devri’nde matbaanın getirilmesiyle çok sayıda kitap basılabildi ve
kitaplar ucuzladı. Böylece daha çok insan
kitaplardan yararlanmaya başladı. Kütüphanelerin sayısı da oldukça arttı. Asıl önemlisi bu
dönemde, resmî bir tercüme heyeti kurularak
Doğu’dan ve Batı’dan önemli eserlerin Türkçe’ye çevrilmesi sağlandı.
Buna göre Lale Devri’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Verilen bilgilerde aşağıdaki sorulardan
hangisinin cevabı yer almaktadır?

A) Kitap basımı hem kolaylaşmış hem de yaygınlaşmıştır.
B) Kültür ve düşüncede önemli değişiklikler
yaşanmıştır.
C) Yönetim alanında yapılan ıslahatlara önem
verilmiştir.
D) Toplumun kültür seviyesinin artırılmasına
çalışılmıştır.
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A) Osmanlı toplum yapısı nasıldır?
B) Osmanlı Devleti’nin fetih politikası hangi
esaslara dayanır?
C) Osmanlı’da askeri sistem nasıl işler?
D) Osmanlı Devleti’nde yaşanan ekonomik sıkıntılar nelerdir?
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A

ETKİLİ İLETİŞİM
İletişimdeki etki yüzdeleri
%55

%38

%7

Beden dili Ses tonu Konuşma

İletişim Şekilleri
➧ Sözlü iletişim (Yüz yüze vs.)
➧ Sözsüz iletişim (beden dili vs.)
➧ Yazılı iletişim (mektup, e-mail, haber vs.)
➧ Görsel iletişim (fotoğraf, poster, TV vs.)
Aktif ve etkileyici bir dinleyici olmak için gerekenler
➧ Konuşmacıya dönmek
➧ Göz teması kurmak
➧ Ön yargılı olmamak - açık fikirli olmak
➧ Dikkat dağınıklığını en aza indirmek
➧ Konuşmacıyla iletişim hâlinde olmak

Verilen görselde aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söylenemez?
A) İletişim ve insan ilişkilerinin nasıl olması gerektiği
B) İletişimin hangi türlere ayrıldığı
C) Kitle iletişim araçlarının kullanım oranları
D) Etkili bir iletişim için neler yapılması gerektiği

10. Anayasamızda “Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini
sağlayacak tedbirleri alır.” denilmektedir. Basın hürriyetine bu kadar önem verilmesinin
nedeni basının kamuoyu oluşturmadaki etkisidir. Basın hürriyetinin olmadığı toplumlarda,
halk doğru bilgi alamaz. Bu nedenle de doğru
kamuoyu oluşamaz.

9. İskân politikasına göre;
• İskâna tabi tutulan halktan vergi alınmaz,
halkın birçok ihtiyacı karşılanırdı.
• Aralarında sorun olan ya da güvenliği tehdit
edebileceği düşünülen aileler farklı yerlere
iskân edilirdi.
• İskâna tabi tutulanlara toprak verilerek boş
arazilerin üretime katılması sağlanırdı.

Verilenlere göre kamuoyunun doğru bir şekilde oluşması aşağıdakilerden hangisine
bağlıdır?

Verilen bilgilerde iskân politikasıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi daha çok vurgulanmıştır?

A) Medya organlarının özgür hareket edebilmesine
B) Genel Ağ kullanımının yaygın olmasına
C) Kitle iletişim araçlarının sayıca fazla olmasına
D) Toplumun eğitim düzeyinin yüksek olmasına

A) Uygulanma nedenleri
B) Karşılaşılan sorunlar
C) Ne zaman sona erdiği
D) Nasıl uygulandığı

7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3

11

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
4.

1. Adak kurbanı bir işin veya isteğin gerçekleşmesi durumunda kesmek için Allah’a (c.c.)
söz verilen ve gerçekleştiği takdirde kesilmesi
gereken kurbanlardır. Bu kurbanı kesmenin
hükmü vaciptir. Dinimizde yer alan başka
bir kurban çeşidi de akika kurbanıdır. Akika
kurbanı, ailelerin çocukları dünyaya geldiğinde Allah’a (c.c.) şükretmek amacıyla kestiği
kurbandır. Aileler, çocukları doğduğunda imkânları dâhilinde bu kurbanı keserler. Akika
kurbanı kesen kimse, bu kurbandan yiyebilir,
ailesine ve yoksullara da yedirebilir.

Kanada’da yaşayan Abdurrahman Bey hacca
gitmeye niyetlenir. Vize için yaptığı başvuru
kabul edilir. Uçakla Mekke’nin yolunu tutar.
Yolda giderken kendisi gibi birinin daha hac
için uçakta bulunduğunu öğrenince çok mutlu olur. Abdurrahman Bey ve arkadaşı birlikte
yapacakları ibadeti çok iyi değerlendireceklerine dair sözleşirler. Bir saniyelerini bile boş
geçirmeyeceklerine söz verirler. Abdurrahman
Bey ayrıca ihram kıyafetiyle ilgili düşüncelerini paylaşır arkadaşıyla ve ” İhram, insana
zaten ister istemez hangi yolda olduğunu iyi
öğretiyor” der. “İhramlıyken insan adeta melekleşiyor değil mi?” der arkadaşı da.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Adak kurbanı kesmenin vacip olduğuna
B) Akika kurbanının etinden kesen kişinin yiyebildiğine
C) Akika kurbanı kesmenin sünnet olduğuna
D) Akika kurbanının toplumsal boyutu olduğuna
2. (I) Hac sadece yılın belli günlerinde yapılır,
umre ise hac günleri dışında her zaman yapılabilir. (II) Haccı ve umreyi ömürde bir defa
yapmak farzdır. (III) Hacda da umrede de ihram zorunludur. (IV) Hacda kurban kesme ve
şeytan taşlama vardır, umrede ise her ikisi de
yoktur.

Bu parçadan hareketle, ihramla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İhram giyene pek çok yasak getirilmektedir.
B) İhram hac için zorunlu bir kıyafet değildir.
C) İhram, insanın manen temizlenmesine aracı
olur.
D) İhram hacda zorunlu, umrede ise zorunlu
değildir.

Numaralandırılarak verilen bilgilerden hangisinde yanlış bir ifade bulunmaktadır?
A) I.
3.

B) II.

C) III.

D) IV.

“Orada apaçık deliller, İbrahim’in makamı
vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye
gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah’ın
insanlar üzerinde bir hakkıdır...”
(Âl-i İmrân suresi, 97. ayet)

5. “Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden
hacceden kimse, annesinden doğduğu günkü gibi olur.”

Bu ayetten hareketle;
I. Hac ibadeti farz bir ibadettir.
II. Kâbe’nin olduğu yerde zaman zaman
güvenlik sorunları yaşanabilmektedir.
III. Hac, maddi gücü ve sağlık durumu yerinde
olanlara zorunludur.

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmektedir?
A) Haccın manevi kazanımlarına
B) Haccın toplumsal faydalarına
C) Hacceden kişinin kötü sözlerden kaçındığına
D) Günahlardan arınmanın zorluğuna

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.
C) II ve III.

B) I ve III.
D) I, II ve III.
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8. Ahirete inanan insan dünya hayatının geçici olduğunu bildiği için var gücüyle çalışır ve
ahiret hayatı için güzel ve hayırlı işler peşinde
olur. Hiç kimseyi incitmez, gönül almaya bakar. Kul hakkı yemez, başkalarının malına göz
dikmez. Kıskanmak ve haset gibi kötü huylardan kurtulmaya bakar. Gıybet, iftira ve yalan
gibi dille işlenen günahlardan kaçınır. Hakkını
yediği insanlarla muhakkak helalleşir. Namazını ve diğer ibadetlerini asla aksatmaz.

De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabb’ine,
insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”
(Nas suresi)
Bu surede verilen mesaj aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Her Müslüman haset etmekten kaçınmalıdır.
B) İftira ve gıybet en çok işlenen günahlardandır.
C) Kötülüğe yönlendirenlerden Allah’a sığınmak gerekir.
D) Düğümlere üfleyenlerden uzak durmak gerekir.

7.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada vurgulanan düşüncelerden biridir?
A) Ahiret inancıyla kişi, kötülüklerden uzaklaşır, iyiliklere yakınlaşır.
B) Ölüm sonrası hayata inanan kişi asla günah
işlemez.
C) Ahirete inanan kişi, hatalarıyla yüzleşmek
istemez.
D) Ahirete inanan mümin kul hakkı yemekten
kurtulamaz.
9. Kıyamet kopmuştur. Sonrasında diriltilen
bütün insanlar - - - - meydanında toplanırlar. Herkes merakla durumunun ne olacağını
bekler. Acaba günahlar mı ağır basacaktır,
- - - - denilen terazide yoksa sevaplar mı? Bu
sorunun cevabını merak etmeyen yoktur orada.

“Kitapta Meryem’i de okuyup an. Hani
o, evinden ayrılarak doğu tarafında bir
yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir
perde çekmişti. Derken, ona ruhumuzu
gönderdik; ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, “Ben, senden, çok
esirgeyici olan Rahman’a sığınırım! Eğer
Allah’tan sakınan bir kimse isen (bana dokunma)” dedi. Melek, “Ben ancak sana
tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için
Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim”
dedi. Meryem, “Ben iffetsiz olmadığım ve
bana bir erkek eli bile değmediği halde
nasıl çocuğum olur?” dedi. Melek cevap
verdi: “Orası öyle; ancak Rabbin buyurdu
ki: O bana kolaydır. Biz, onu insanlara bir
delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız.
Bu, kararlaştırılmış bir iştir.”
(Meryem suresi, 16-21. ayetler)

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Sırat – Mizan
C) Sırat – Ba’s

10. O dört büyük melekten biridir
Vahiy mesajlarını getirendir
Hz. Peygamberle iletişim kurandır
Kur’an’ı tane tane okuyandır
Hiç aksatmaz görevini
Diğer melekler gibi
Noksansız yapar ödevini
Meleklerden vahiy meleği

Bu ayetlerin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. İsa’nın babasız dünyaya gelişi
B) Hz. İsa’nın gösterdiği mucizeleri
C) Kutsal kitaplardan biri: İncil
D) Hz. İsa’nın peygamber oluşu
7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3

B) Ba’s – Haşir
D) Mahşer – Mizan

Bu dizelerde hangi melek hakkında bilgi
verilmektedir?
A) İsrafil
C) Azrail
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B) Mikail
D) Cebrail

A

A

İNGİLİZCE
2.

1. Read the text below and answer the
question.
John wants to buy a backpack that reflects
his personality. John likes making new
friends and spending time with them. He
learns everything easily and quickly. He is
relaxed and calm all the time.
Which backpack should John buy?

Ludwig van Beethoven was a great German
composer. He was born in 1770 in Bonn.
Beethoven composed his first song when
he was 12. He moved to Vienna in his early
twenties and became famous there. He had a
great influence on the musical life all over the
world. He died on 26 March 1827 in Vienna.

A)
Generous
Punctual
Hardworking

Which of the following is CORRECT
according to the text above?
A) Beethoven died at the age of 67.
B) Beethoven lived in Bonn all his life.
C) Beethoven achieved great success in
science.
D) Beethoven was a brilliant composer.

B)
Outgoing
Smart
Easy-going

3.

C)

Hello! My name is Maria
Walker. I’m a professional
swimmer. I take my
swimsuit, swim cap and
swimming goggles and
go training every day after
breakfast. I train hard
because I need a strong
body. Also, I do yoga and
pilates two times a week.

Cute
Good-hearted
Shy

D)
Funny
Honest
Stubborn

Maria - - - - .
Which of the following completes the
sentence above?
A) needs some equipment to swim
B) swims twice a week
C) is a professional tennis player
D) hates yoga and pilates
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A
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4.

6. Lucy prepared a poster about the famous
scientists in the history and presented it in
the class. Then his friends asked her some
questions about them.
Lucy

Peter

14

32

48

71

Height

1.55
cm

1.83
cm

1.69
cm

1.72
cm

Weight

48 kg

88 kg

65 kg

79 kg

Age

Helen Richard

Which of the following IS NOT correct
according to the table above?
A) Richard is shorter than Peter.
B) Helen is thinner than Peter and Richard.
C) Peter is younger than Richard and Lucy.
D) Lucy is younger than Peter and Helen.

5. Read the conversation and answer the
question.
Tom : Where does it live?

Albert Einstein
(1879-1955)
He owned a
special theory
of relativity.

Marie Curie
(1867-1934)
She discovered
radium and
polonium

Nikola Tesla
(1856-1943)
He produced
electricity from
Niagara Falls.

Thomas
Edison
(1847-1931)
He invented the
light bulb.

Which of the following DOES NOT have an
answer in the poster above?

Laura : In Australia.
Tom : What does it usually eat?

A) Where did Nikola Tesla produce electricity
from?
B) What did Albert Einstein do for science?
C) Who is the inventor of the light bulb?
D) When did Marie Curie discover radium?

Laura : It usually eats leaves, fruits and
vegetables. It’s a herbivore.
Tom : What is it famous for?
Laura : It carries its baby in its pocket and it
can jump high.
Which animal do they talk about according
to the conversation above?
A)

C)

B)

7.

I’m an enormous reptile. I
have short and strong legs.  
I’m a carnivore. I always
hunt for other animals. I
sometimes wait for my prey
for hours. Then, I attack and
kill it with my sharp teeth.

D)

Which of the following animals speaks
above?
A) Elephant
C) Snake
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B) Crocodile
D) Lion

A

A

İNGİLİZCE

8. These are pictures from Mandy’s photo album.

Mandy is talking about the milestones in her life.
Which of the following DOES NOT match with one of the pictures above?
A) I graduated from university at the age of 24.
B) I was born in a small town in England in 1985.
C) I received a scholarship from the university in 1992.   
D) My parents bought a piano for me and I started music in 1990.
Look at the graphic carefully and answer the questions 9 and 10.
We asked children and adults about the sports that they like doing. Here are the results.
Favourite Sports of Children and Adults
Basketball
Swimming
Soccer
Tennis
Skiing
0

5

10

15

20

25

Children

35

40 Number of People

Adults
10. Complete the sentence according to the
graphic.

9. Which of the following is CORRECT
according to the text and the graphic?

Children - - - -.

A) Children like playing basketball less than
playing tennis.
B) Adults prefer playing tennis more than
skiing.
C) Both children and adults like swimming
more than soccer.   
D) Skiing is adults’ favourite sport.
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30

A) like soccer more than basketball and
skiing
B) go swimming less than adults
C) never play tennis
D) like tennis more than skiing
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TOPLAM SORU
SAYISI

SINAV SÜRESİ
(DAKİKA)

40

80

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz.
Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.
Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
Puanlama; her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından
çıkarılarak elde edilecek geçerli cevaplar üzerinden yapılacağı için cevap kâğıdı
üzerinde rastgele cevaplama yapmayınız.
SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

A

A

MATEMATİK

1. Değişkenleri ve değişkenlerinin üsleri aynı olan terimlere benzer terimler denir. Cebirsel ifadeler toplanırken benzer terimlerin katsayıları toplanıp değişkene katsayı olarak yazılır.
Örneğin;
(2a + 3) + (4a + 5) = 6a + 8,
(a + b) + (2a + 1) = 3a + b + 1 olur.
Uluslararası alanlarda faaliyetler sürdüren bir şirket 2019 yılının ikinci altı ayındaki kâr miktarlarını toplayacaktır. Bu şirketin temmuz ayındaki kârı 2x milyon dolar olurken diğer aylardaki kâr miktarının
temmuz ayına göre değişimi milyon dolar cinsinden aşağıda gösterilmiştir.
Tablo: Kalan Aylardaki Kâr Miktarının Temmuz Ayına Göre Değişimi
Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

–(4)

+ (5)

– ( x + 1)

+ ( 2x – 2)

+ (x – 1)

Buna göre şirketin bu altı aydaki kâr miktarlarının toplamını milyon dolar cinsinden gösteren
cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12x + 3

B) 12x + 4

C) 13x – 3

3. Aşağıda gösterilen kırmızı, mavi ve sarı
bardakların uzunlukları aynı iken taban kalınlıklarından dolayı derinlikleri farklıdır. Aynı
zemindeki bu bardakların her birine eş pipetler tabana dik temas edecek şekilde konuyor.

2. Dikdörtgen şeklindeki bir karton eş karelere
ayrılmış ve bu karelere 1’den 40’a kadar doğal
sayılar sırasıyla yazılmıştır.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

D) 14x – 3

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Fırat bu karton üzerinde 1. terimi 4 ve ardışık
iki terimi arasındaki farkı 5 olan bir sayı örüntüsünün terimlerine karşılık gelen tüm kareleri
boyuyor.

Kırmızı

Buna göre bardakların derinlikleri santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi
olabilir?

B) 0,35
D) 0,25

A)
B)
C)
D)
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Sarı

Düz bir zemindeki pipetlerin bardaklardaki
görünümü yukarıdaki gibi oluyor.

Fırat’ın boyadığı kare sayısı pay, boyamadığı kare sayısı payda olacak şekilde
oluşturulan bir rasyonel sayının ondalık
gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,4
C) 0,2

Mavi

2

Kırmızı

Mavi

Sarı

47
3
57
4
57
4
31
2

31
2
31
2
47
3
47
3

57
4
47
3
31
2
57
4

A

A

MATEMATİK

4. Aşağıda gösterilen dikdörtgen şeklindeki kartonun kısa kenarının uzunluğu (x + 3) cm ve uzun kenarının
uzunluğu kısa kenarının 4 katıdır.

(x + 3) cm

Bu karton önce Şekil 1’deki gibi kısa kenarına, (x+6) cm uzaklıktaki kesikli çizgi boyunca paralel olarak
kesiliyor. Sonra Şekil 2’de kalan parça uzun kenarına, 4 cm uzaklıktaki kesikli çizgi boyunca paralel
olarak kesiliyor.
4 cm
(x+6) cm

Şekil 1

Şekil 2

Kesilen parçalar atıldıktan sonra kalan kartonun çevre uzunluğunu santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8x + 10

B) 9x + 6

C) 4x + 4

5. Aşağıdaki şekilde her bir dairenin üzerinde birer rasyonel sayı yazılmaktadır.

6. Aşağıda bir çocuğun doğduğu gün ve doğumdan bir yıl sonraki kütlesi kilogram cinsinden
cebirsel olarak verilmiştir.

1
6
-

5
14

D) 4x + 2

Bir yıl sonra
Doğduğu gün
7
20
m

?

Bu bebeğin kütlesi doğumdan sonraki dört yıl
boyunca her yıl eşit miktarda artmıştır.

Bu şekilde karşılıklı dairelerde yazan rasyonel
sayıların çarpımları birbirine eşittir.

Buna göre bebeğin doğumdan dört yıl sonraki kütlesini kilogram cinsinden gösteren
cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre “?” yerine yazılması gereken
rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir?
3
3
4
4
A) B) C)
D)
3
3
4
4
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3m + 1

A) 9m + 4
C) 6m + 8

3

B) 8m + 4
D) 4m + 8

A

A
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7. Devirli ondalık gösterimi verilen bir sayı rasyonel sayı olarak gösterilirken;
Pay: Virgül dikkate alınmadan oluşan sayıdan devretmeyen kısımdaki sayı çıkarılarak,
Payda: Ondalık kısımdaki devreden rakamların sayısı kadar 9 yazılıp 9’un sağına devretmeyen rakamların
sayısı kadar 0 yazılarak bulunur.
Örneğin; 1,0õ5 =

105 - 10
95
19
’dur.
=
=
90
90
18

Aşağıda gösterilen internet kablosunun uzunluğu 3,Ķ5 metredir.

Bu kablo ile takılma noktaları arasındaki uzaklık aşağıda verilen internet sağlayıcı cihaz ve bilgisayar
arasına internet hattı çekilecektir.

4,Ķ3 m

Bu iş için internet sağlayıcı cihazın bilgisayara en az kaç metre yaklaştırılması gerekmektedir?
A) 0,Ķ4

B) 0,Ķ5

C) 0,Ķ6

8. Aşağıdaki kartlarda dört kardeşin doğdukları
yıllar yazılıdır.
2013

2017

2009

9. Aşağıda ardışık iki tam sayı arasının 1 birim
olduğu bir sayı doğrusu verilmiştir.
A

2004

• A noktasının –3 noktasına uzaklığı 8 birimdir.
• B noktasının +4 noktasına uzaklığı 5 birimdir.

Buna göre oluşturulan rasyonel sayının karesi aşağıdakilerden hangisidir?
9
49
A)
B)
256
256
9
49

D)

Buna göre bu iki noktanın sayı doğrusunda karşılık geldiği tam sayılar arasındaki
uzaklık en az kaçtır?

256
9
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B

Bu sayı doğrusunda A ve B noktalarının karşılık geldiği tam sayılar hakkında aşağıdakiler
bilinmektedir:

Bu kardeşlerden en küçük olanın 2020 yılındaki yaşı pay, en büyük olanın aynı yıldaki yaşı
payda olacak şekilde bir rasyonel sayı oluşturuluyor.

C)

D) 0,Ķ7

A) 2

4

B) 4

C) 6

D) 10

A

A

MATEMATİK

10. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarının karşılık geldiği nokta ya da noktanın olduğu aralık bulunmuştur. Sonra
ardışık iki tam sayı arasındaki uzaklıkları eş olan sayı doğrularında işaretlenmiştir.
7
I. d - n . (–1)
–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4
3
II. d III.

3
n : (–1)
4

12
.0
7

8
8
IV.
: dn
15
15

–4 –3 –2 –1

0

1

2

3

4

–4 –3 –2 –1

0

1

2

3

4

–4 –3 –2 –1

0

1

2

3

4

Buna göre hangisinin yeri yanlış gösterilmiştir?
A) I.

B) II.

C) III.

11. Aşağıda ön yüzleri görünen sol taraftaki
kartlarda birer ondalık gösterim, arka yüzleri
görünen sağ taraftaki kartlarda ise birer rasyonel sayı yazılıdır.

12. 60 odası bulunan bir pansiyondaki oda türleri
ve bu odaların pansiyondaki dağılım oranları
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo: Oda Türlerinin Oranı

Her bir ondalık gösterime eşit olan rasyonel
sayı aşağıdaki gibi doğru biçimde eşleştirilmiştir.
Sol

Oda Türü

Sağ

0,09
16,5

B)

33
2

12
5

12
5
9
100

12
5
C)

2 Yataklı Oda

1
6

3 Yataklı Oda

1
2

4 Yataklı Oda

1
3

Tablo: Bir kişilik Konaklama Ücreti
Oda Türü
Ücret (1 kişilik)

Buna göre sağ taraftaki kartların ön yüzlerinde yazılı sayılar sırasıyla aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
9
100

Oran

Bu odalardaki her bir yatakta bir kişinin konaklama ücreti ise şu şekildedir:

2,4

A)

D) IV.

9
100
33
2
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100 lira

3 Yataklı Oda

80 lira

4 Yataklı Oda

60 lira

Bu pansiyonun tam dolu olduğu bir günde
konaklamadan toplam kaç lira gelir elde
edilir? (Tüm yataklar birer kişiliktir.)

53
2
D)

2 Yataklı Oda

A) 4600
C) 12 800

12
5
5
2
9
100

5

B) 12 000
D) 14 000

A

A

MATEMATİK

dd-

8 2
n
11

3 3
n
4

d
d-

2. Cam Levha

1. Cam Levha

13. Aşağıda verilen özdeş ve şeffaf iki cam levhanın her bir bölümünde bir rasyonel sayının karesi ya da
küpü yazılıdır.

1 2
n
2

1 3
n
3

-d -

d

7 2
n
5

9 3
n
4

d
-d

4 3
n
3

1 3
n
10

Bu cam levhalardaki ifadelerden değeri pozitif olanların bulunduğu bölümler siyaha diğerleri beyaza
boyanıyor. Ardından bu iki levha duruşları değiştirilmeden bölümleri çakışacak şekilde üst üste konuluyor.
Siyah ve beyaz renkli bölümlerin kesişimi gri göründüğüne göre aşağıdakilerden hangisi üst üste
konulduktan sonra görünen bölümlerden biri değildir?
A)

B)

C)

D)

14. Bir ülkede yetkililer tarafından yapılan kamuoyu anketine göre araçların Avro (€) cinsinden üç yıllık
sigorta ücretleri araç sahibinin yaşı, aracın yaşı ve aracın güncel fiyatı göz önünde bulundurularak
belirlenecektir.
Üç Yıllık Araç Sigorta Ücreti (€) : Araç sahibinin yaşı ile aracın yaşının çarpmaya göre tersleri toplanacak ve bu toplam aracın güncel fiyatıyla çarpılacaktır.
Örneğin,
Araç sahibinin yaşı: 25
Aracın yaşı: 5
Aracın güncel fiyatı: 10 000 €

Æ Üç Yıllık Araç Sigorta Ücreti (€) : d

1
1
+
n . 10 000 = 2400 €
5 25

Bu ülkede yaşayan 01.01.1990 doğumlu bir kişinin 2008 model ve güncel değeri 36 000 € olan aracı
vardır. Bu kişi 01.01.2020 tarihinde ödemesi gereken üç yıllık araç sigortası ücretini 12 eşit taksit ile
ödemeyi planlamaktadır.
Bu kişinin ödeyeceği bir taksit tutarı kaç €’dur?
A) 350

B) 380
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C) 420

6

D) 440

A

A
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17. Aşağıda A ve B noktalarında bulunan Enes ve
Ömer’in aralarındaki uzaklık 4 metredir.

15. Pigment, renk veren kimyasal bir maddedir. Her renk belli bir sayıda pigmentlerden
oluşmaktadır. Pigmentlerin sayısı o rengin
koyuluğunu belirler. Burak Bey bir rengin pigment sayısını 1 birim azaltmak için 1 tüp A jeli,
1 birim arttırmak için ise 1 tüp B jeli kullanmaktadır.
Örneğin,
Burak Bey’in elindeki bir kovada mor renkte
90 birim pigment vardır. Mor renge 3 tüp A jeli
eklenirse mor rengin koyuluğu azalır ve pigment sayısı da 90 – 3 = 87 birim olur.
Aşağıdaki tabloda bazı renkler ile bu renklerin
pigment sayıları ve kullanılan jel çeşitleri verilmiştir.

Enes

A

Pigment
Sayıları
(Birim)

Kullanılan
A Jeli

Kullanılan
B Jeli

3 Tüp

7 Tüp

Mavi

69

2 Tüp

5 Tüp

Sarı

54

8 Tüp

3 Tüp

Son
Pigment
Sayısı
(Birim)

Renkler

82

4m

B

A noktasından B noktasına Enes 6 eş adımda Ömer ise B noktasından A noktasına 8 eş
adımda gidebilmektedir. Enes ve Ömer bulundukları noktalardan ok yönünde kendi eş
adımlarıyla sırasıyla 1 ve 6 adım ilerlemiştir.

Tablo: Renklerin Pigment Sayıları

Kırmızı

Ömer

Buna göre son durumda Enes ve Ömer
arasındaki uzaklık kaç metredir?
5
1
2
1
A)
B)
C)
D)
3
3
6
6

Bu tabloya göre kırmızı, mavi ve sarı renklerin son pigment sayılarının toplamı kaç
birimdir?
A) 208

B) 207

C) 206

18. Boş haldeyken taşmadan en fazla 5 L su ala1
bilen üç özdeş kovadan 1. sinin
’i dolu,
4
3.’sü tamamen boştur. 2. kovadaki su miktarının ise 1. kovadaki su miktarından daha fazla
olduğu bilinmektedir.

D) 205

16. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifade çarpılırken
doğal sayı, cebirsel ifadenin her terimi ile ayrı
ayrı çarpılır.
Örneğin; 3 · (4x – y + 2) = 3 · 4x – 3 · y + 3 · 2
= 12x – 3y + 6 olur.
Şekildeki tel hiç artmayacak şekilde sekiz
farklı noktadan kesilerek birbirine eş parçalar elde ediliyor. Aşağıda bu parçalardan bir
tanesinin uzunluğu birim cinsinden verilmiştir.

1. kova

Son durumda 3. kovanın tamamen taşmayacak şekilde dolması için eklenmesi
gereken su miktarı litre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?
5
7
A)
B) 3
C)
D) 2
2
2

Buna göre telin kesilmeden önceki toplam
uzunluğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
B) 45a – 27
D) 40a – 24
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3. kova

1. ve 2. kovadaki suların tamamı 3. kovaya
boşaltıldığında 3. kovada bir miktar boş kısım
kalıyor.

5a – 3

A) 45a + 27
C) 40a + 24

2. kova

7

A

A
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20. Aşağıda ardışık iki tam sayı arasının 1 birim
olduğu iki sayı doğrusunda bir kitabın yatay
ve dikey konumu verilmiştir.

19. Ali aşağıdaki gibi zemine dik bir şekilde asılı duran gergin bir ipe tırmanıp K noktasına
ulaşacaktır. Ali’nin ipi tuttuğu A noktasının
yerden yüksekliği 120 cm iken ipi her tuttuğu
nokta bir önceki tuttuğu noktadan 25 cm yukarıdadır.

1. Sayı Doğrusu

K
İp

120 cm

A
–10

18

19

2. Sayı Doğrusu

Ali A noktasından sonra tuttuğu her 4. noktada, dinlenmek için mola vermekte ve her
molada 5 cm aşağı doğru kaymaktadır. Molalardan sonra tekrar bulunduğu noktadan
belirtildiği şekilde tırmanıp K noktasına ulaşmıştır.
Buna göre Ali, yerden 520 cm yükseklikte
bulunan K noktasına ulaştığında kaç kez
mola vermiştir?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

–7

12

13

1. sayı doğrusunda 18 ile 19 arası, 2. sayı
doğrusunda 12 ile 13 arası üç eş parçaya ayrılmıştır.
Kitabın uzun ve kısa kenarlarının uzunlukları
birim cinsinden sırasıyla � ve �’dir.
Buna göre � : � ifadesinin değeri kaçtır?
55
58
85
37
A)
B)
C)
D)
55
37
85
58
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1. Gökyüzündeki yıldızlardan bazıları tek başına gözlemlenebilirken bazıları da birbirine yakın topluluklar
hâlinde gözlemlenebilir. Topluluklar hâlindeki bu yıldızlara takımyıldızı denir.
Ali elindeki beyaz, gri ve siyah renkteki kartonları daire şeklinde keserek yıldızları modellemiştir. Bu
yıldızları bir araya getirerek adını “Hız” ve “Speed” koyduğu takımyıldızlarını oluşturmuştur.

Hız Takımyıldızı

Speed Takımyıldızı

En sıcak yıldız

Orta sıcaklıktaki yıldız

En soğuk yıldız

Ali’nin oluşturduğu takımyıldızları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
A) Takımyıldızlarında bulunan yıldız sayıları arasındaki ilişki Hız > Speed şeklindedir.
B) Speed takımyıldızında bulunan en sıcak yıldız sayısı daha fazladır.
C) Hız takımyıldızında bulunan soğuk yıldız sayısı daha azdır.
D) Her iki takımda da eşit sayıda orta sıcaklıkta yıldız bulunur.
2. Aşağıda K, L, M ve N bölünmeleri ile ilgili bazı
grafikler verilmiştir.

4

2

L

Bölünme

M

N

Bölünme

Bu grafikler incelendiğinde,
I. K ve M mitoz bölünmedir.
II. L ve N mayoz bölünmedir.
III. M ve N bölünmeleri genetik çeşitliliği sağlayan bölünmelerdir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) I ve II.
C) II ve III.

Çin Ulusal Uzay
Ajansı (CNSA)

+

+

+

Kanada Uzay Ajansı
(CSA)

–

–

+

Hindistan Uzay Araştırma Kurumu (ISRO)

–

+

+

Ulusal Havacılık ve
Uzay Dairesi (NASA)

+

+

+

Uzay ajansı

1
K

Yapay uyduya
sahip olma

4

Fırlatma
rampası

Bölünme sonucu oluşan
hücrelerin genetik çeşidi

İnsanlı uzay
uçuşu

Bir hücreden meydana
gelen hücre sayısı

3. Aşağıdaki tabloda uzay ile ilgili önemli buluşlara imza atan üç uzay ajansının bazı özellikler
açısından sahip oldukları özellikler + ile, sahip
olmadıkları özellikler ise – ile belirtilmiştir.

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

Tablodaki uzay ajanslarının tamamı için,
I. Uzay araçlarını kendi merkezlerinden fırlatma
II. Dünya yörüngesinde çeşitli görevlere hizmet eden uydularının olması
III. Mekiklerini görevli astronotları ile fırlatma
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız II.
C) I ve III.

7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3

9

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

A

A
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4. Dünya’nın çevresinde farklı yörüngelerde dolanan ve artık herhangi bir işlevi olmayan insan yapımı cisimlerin tümü uzay kirliliğine neden olmaktadır. Aşağıdaki görselde farklı yıllarda Dünya yörüngesinde
görevini tamamlamış uydular modellenmiştir.

1957

1993

2018

Uzay boşluğunda görevini tamamlamış uydu

Belirtilen yıllarda uzaya gönderilecek bir mekiğe uzay çöpünün çarpma olasılığını gösteren grafik aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Uzay mekiğine

B) Uzay mekiğine

çarpma olasılığı

1957 1993 2018

C) Uzay mekiğine

çarpma olasılığı

Yıl

1957 1993 2018

D) Uzay mekiğine

çarpma olasılığı

Yıl

1957 1993 2018

çarpma olasılığı

Yıl

1957 1993 2018

Yıl

6. Cismin hareketinden dolayı sahip olduğu
enerjiye kinetik enerji, yerden yüksekliğinden
dolayı sahip olduğu enerjiye ise çekim potansiyel enerjisi denir.

5. Evrenin oluşumu hakkında tarih boyunca
değişik görüşler ortaya atılmıştır. Çoğu bilim
insanı tarafınca kabul edilen görüşlerden biri
Büyük Patlama Teorisi’dir. Teorinin temel fikri,
evrenin geçmişten günümüze kadar genişleyerek geldiği ve hâlen genişlemeye devam
ettiğidir. Belçikalı bilim insanı Georges Lemaitre “Eğer evren sürekli genişliyorsa, evrendeki
gök cisimleri geçmişte birbirine daha yakın
olmalı yani evrenin daha sıkışık olması gerekir.” hipotezinden yola çıkarak Büyük Patlama
Teorisi’ni ortaya koydu.

Aşağıda sabit süratle dönen salıncak üzerindeki çocuk gösterilmiştir.

Aşağıda verilenlerden hangisi Büyük Patlama Teorisi’nin ana fikrini desteklemez?
A) Gök adaların birbirinden sürekli uzaklaşması.
B) Teleskop ile bakıldığında belirlenen yıldızların Dünya’dan sürekli uzaklaşması.
C) Evrende birçok yıldızın doğması ve ölmesi.
D) Yıldızların arasındaki mesafenin gittikçe
artması.
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Buna göre çocuğun zamanla kinetik ve potansiyel enerjisi için ne söylenebilir?
A) Kinetik enerjisi azalır, potansiyel enerjisi artar.
B) Kinetik ve potansiyel enerjisi değişmez.
C) Potansiyel enerjisi azalır, kinetik enerjisi artar.  
D) Kinetik ve potansiyel enerjisi azalır.
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A

8. Metin, aynı maddeden yapılmış, aynı boy ve  
farklı kalınlıklardaki yaylar ile özdeş cetveller
kullanarak aşağıda verilen dinamometre düzeneklerini tasarlıyor.

7. James Webb Uzay Teleskobu’nun Hubble
Uzay Teleskobu’nun yerini alması bekleniyor.
Bu teleskop birçok uzay ajansının birlikte çalışmasıyla üretiliyor. Teleskobun en önemli
parçası olan birincil ayna, 18 parça aynadan
oluşuyor. Teleskop tamamlandığında bu 18
parça bir araya getirilecek ve tek ayna hâlini
alacak.
James Webb Uzay
Teleskobu’nun birincil
aynası

0

0

0

0

5N

1

10 N

1

10 N

2

20 N

2

15 N

3

30 N

3

20 N

4

40 N

4

I. dinamometre

Hubble Uzay
Teleskobu’nun
birincil aynası

2 kg

Birincil aynada kullanılan berilyum elementinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.

4 kg

Metin’in yapmış olduğu ölçümlerin sonucunda, meyvelerin ağırlıkları ve dinamometre
yaylarının uzama miktarı için ne söylenebilir?
A) Karpuzun ağırlığı kavunun ağırlığından
daha büyüktür. I. dinamometrede yayın
uzama miktarı daha fazla olmuştur.
B) Karpuz ve kavunun ağırlıkları aynıdır. I. dinamometrede yayın uzama miktarı daha
fazla olmuştur.
C) Karpuz ve kavunun ağırlıkları aynıdır. Dinamometrelerde yayların uzama miktarı eşit
olmuştur.
D) Karpuzun ağırlığı kavunun ağırlığından daha büyüktür. Dinamometrelerde yayların
uzama miktarı eşit olmuştur.

James Webb Teleskobu’nun birincil aynasında berilyum elementinin kullanılması ile,
I. Ortam sıcaklığında meydana gelen artışlara karşı dayanıklı olma
II. Uzun yıllar boyunca sağlam kalarak kullanılabilme
III. Uzay boşluğunda X ışını üreterek veri akışı
sağlama
verilenlerden hangileri amaçlanmış olabilir?
B) I ve III.
D) I, II ve III.     
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II. dinamometre

Tasarlamış olduğu düzeneklerde kütleleri verilen meyvelerin ağırlıklarını ölçmek için kavunu
I. dinamometreye, karpuzu ise II. dinamometreye asıyor. (1 kg = 10 N)

• Erime noktası 1287, kaynama noktası 2470
derecedir.
• Çelikten esnek, alüminyumdan hafif ve sert
bir metaldir.
• Normal şartlardan etkilenmeden parlaklığını
yıllarca korur.
• X ışınlarını alüminyumdan 17 kat daha çok
geçirir.

A) I ve II.
C) II ve III.

A

FEN BİLİMLERİ
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9. Nil annesinin ona doğum günü hediyesi olarak hazırladığı fotoğraf albümünü inceler.

n

Ultraso

2 yaş
Yeni
doğmuş
10 yaş

1 yaş

Annemin benim için hazırladığı fotoğraf albümündeki ilk fotoğrafımdan bugüne kadar çekilen fotoğraflarıma şöyle bir baktım da ne kadar büyümüşüm. İlk fotoğrafım annemin karnında 12 haftalıkken,
sonraki doğduğum gün, sonrakiler ise 10 yaşıma kadar olan her yaş günümde çekilmiş fotoğraflar. İlk
fotoğrafım ve diğerlerine sırayla baktığımda şaşırmamak elde değil. Nasıl oldu da ultrason fotoğrafımdan bugün ki hâlime ulaştım?
Nil’in sorusunun cevabı aşağıdaki olaylardan hangisi ile açıklanabilir?
A) Döllenme

B) Mayoz

C) Mitoz

10. Fiziksel anlamda yapılan işin, alınan yol ile
ilişkisini araştırmak için aşağıdaki hipotez kuruluyor.
Hipotez: Yapılan iş, alınan yol ile doğru orantılıdır.
Bu hipotezi test etmek için aşağıda verilen
deney düzenekleri kuruluyor.
40N

11. Aşağıdaki görselde fasulye bitkisinin gelişiminde bazı aralıklar numaralandırılmıştır.

3
2
1

Yer (yatay)

3 metre
40N

Yer (yatay)

4 metre

Bu aralıklarda gerçekleşen durum ve olaylar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Özdeş cisimlerin sürtünmesi önemsenmeyen
yolları aldıktan sonra yaptıkları işler hesaplanıyor.

A) 1, 2 ve 3 aralıklarında hücre sayısı sürekli
artar.
B) 1 aralığındaki bölünme sonucunda oluşan
hücreler bir önceki hücrenin genetik materyalinin yarısı kadar genetik materyal içerir.
C) 1, 2 ve 3 aralığında meydana gelen yeni
hücrelerin tümünün kalıtım maddesi birbirinin aynısıdır.
D) 1, 2 ve 3 aralıklarındaki hücreler yeni hücre oluşturmak için yeterli genetik materyale
sahiptir.

Yapılan bu deney ile ilgili,
I. Deneyin bağımsız değişkeni cismin yatayda almış olduğu yoldur.
II. Deneyin bağımlı değişkeni hesaplanan iştir.
III. Hipotez doğru ise her iki durumda yapılan
işler eşit olur.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
C) II ve III.

B) I ve II.
D) I, II ve III.
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12. Yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi yaydaki sıkışma miktarına bağlıdır.
Aşağıda aynı ortamdaki özdeş yaylar belirli miktarlarda sıkıştırılarak üzerlerine özdeş cisimler bırakılıyor. Yaylar aynı anda serbest bırakıldığında cisimler yükseliyor.
K

L

K

M

L

M

M
Buna göre cisimlerin
yerden
en fazla yükseklikler aşağıdakilerin
hangisindeki
K
L yukarı çıkacakları
M
L
gibi olabilir?
K

A)

K

L

K
Zemin

C)

L

K

B)

M
Zemin

M
Zemin

L

K
K

L

Zemin

M

D)

Zemin

K

M

Zemin

L

M

Zemin
M

L

Zemin

13. Hücrenin keşfi ve hücrenin yapısı ile ilgili bazı çalışmaların kronolojik sıralaması aşağıdaki gibidir.
1585

1665

1838

1839

İlk mikroskop icat
edildi.

Hücrenin varlığı ilk
defa ortaya atıldı.

Bütün bitkilerin
hücrelerden olduğu
keşfedildi.

Tüm hayvanların
hücrelerden olduğu
keşfedildi.

1931

1898

1857

1855

İlk elektron mikroskobu icat edildi ve
hücre ile ilgili birçok
yapı gözlemlendi

Golgi aygıtı keşfedildi.

Kas hücrelerinin
incelenmesiyle
mitokondri organeli
keşfedildi.

Hücrelerin kendilerinden önceki
hücrelerin bölünmesiyle oluştuğu
açıklandı.

Verilen bilgiler incelendiğinde hücrenin keşfi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir?
A) İlk organel keşfi elektron mikroskobunun icadı ile gerçekleşmiştir.
B) Bilimsel bilgiler teknolojiden bağımsız olarak daha hızlı gelişir.
C) Mikroskobun icadı ile canlılar arasında hayvanların hücrelerden oluştuğu daha önce tespit edilmiştir.
D) Organellerden ilk olarak enerji üretiminde görevli organel, sonrasında ise salgı üretim ve paketlenmesinde görevli olan organel keşfedilmiştir.
7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3
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14. Şekildeki sistemde K noktasından serbest bırakılan demir bilye K, L, M ve N noktalarından geçerek yayı
sıkıştırıyor. Sistemde sadece L ve M noktaları arası sürtünmeli diğer yüzeylerin sürtünmesi önemsizdir.
K

Yay

Sabit duvar

N
M

L

Buna göre cisim ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) K noktasındaki çekim potansiyel enerjisi L noktasında kinetik enerjiye dönüşmüştür.
B) M noktasındaki kinetik enerjisi L noktasındaki kinetik enerjisinden daha küçüktür.
C) M noktasından N noktasına hareket ederken kinetik enerjisi azalırken çekim potansiyel enerjisi artar.
D) K noktasındaki çekim potansiyel enerjisi yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisine eşittir.
15. Fen bilimleri dersinde öğretmen cisimlerin
kütleleri ile ilgili aşağıda verilen hipotezi kuruyor.

16. Fiziksel anlamda iş yapabilmek için cisme
hareketi doğrultusunda kuvvet uygulamak
gerekir.

Hipotez: Cismin kütlesi bulunduğu yere göre
değişmez.

Aşağıda elindeki çantayı bir yerden başka bir
yere taşıyan bir kişi gösterilmiştir. Bu kişi çantayı bu şekilde taşımakla fiziksel anlamda iş
yapmamaktadır.

Bu hipotezi test etmek için aşağıda verilen
deneyi tasarlıyor.
Malzemeler: Farklı büyüklükte iki adet demir
bilye
K

L

Deneyin aşamaları:

Bu kişinin çantayı taşırken iş yapmaması
aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklanmıştır?

1. aşama: K bilyesinin kütlesi deniz seviyesinde eşit kollu terazi ile ölçülüyor.
2. aşama: …

A) Çantaya uygulanan kuvvetin çantanın ağırlığından büyük olması
B) Çantaya uygulanan kuvvetin çantanın hareket doğrultusunda olması
C) Çantaya uygulanan kuvvettin çantanın hareket doğrultusuna zıt olması
D) Çantaya uygulanan kuvvettin çantanın hareket doğrultusuna dik olması

Hipotezi test etmek için öğrenciler deneyin
2. aşamasında aşağıda verilenlerden hangisini yapabilir?
A) K bilyesinin ağırlığı dinamometre ile deniz
seviyesinde ölçülebilir.
B) K bilyesinin kütlesi eşit kollu terazi ile deniz
seviyesinden yüksek bir yerde ölçülebilir.
C) L bilyesinin kütlesi deniz seviyesinde eşit
kollu terazi ile ölçülebilir.
D) L bilyesinin kütlesi eşit kollu terazi ile deniz
seviyesinden yüksek bir yerde ölçülebilir.
7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3
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17. Aşağıda mayoz bölünme esnasında gerçekleşen olaylardan iki tanesi modellenerek numaralandırılmıştır.

I olayı

II olayı

Farklı canlılarda I ve II ile modellenen olaylar sonucunda meydana gelen bazı durumlar aşağıda verilmiştir.
K: Anne ve babanın kromozom sayısının aynısına sahip olan yavrularının dünyaya gelmesi.
L: Anne ve babanın iki çocuğunun da farklı genetik özelliklerde olması.
M: Aynı domates bitkisinden alınan tohumların ekilmesiyle meydana gelen domates bitkilerinin meyvelerinin farklı tatlarda olması.
N: 24 kromozomlu domates bitkisinde meydana gelen bölünme ile oluşan 12 kromozomlu polen ve 12
kromozomlu yumurta hücresinin, döllendikten sonra yine 24 kromozomlu bir domates bitkisi meydana
getirmesi.
K, L, M ve N durumları I ve II ile modellenen olaylardan hangileriyle açıklanabilir?
I olayı

II olayı

A)

L ve M

K ve N

B)

K ve N

L ve M

C)

K ve L

M ve N

D)

M ve N

K ve L

18. Fen anlamında iş yapılabilmesi için bir cisme kuvvet uygulanmalı ve cisim bu kuvvet doğrultusunda
hareket ettirilmelidir.
Aşağıda bir işçinin yük arabasını hareket ettirirken iki farklı durumu verilmiştir.

I. durum

II. durum

İşçinin bu durumlarda iş yapıp yapmadığı ile ilgili ne söylenebilir?
A) İşçi her iki durumda da yük arabasını uyguladığı kuvvet ile hareket ettirdiği için iş yapmıştır.
B) İşçinin her iki durumda da yük arabasına uyguladığı kuvvet arabanın hareket doğrultusu ile aynı olmadığı için işçi iki durumda da iş yapmamıştır.
C) İşçi el arabasında sadece II. durumda yük taşımış olduğu için; I. durumda iş yapmamış, II. durumda
iş yapmıştır.
D) İşçi el arabasına I. durumda çekme, II. durumda itme kuvveti uyguladığından sadece I. durumda iş
yapmıştır.
7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 3
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19. Vücut savunmasında görevli olan akyuvar hücrelerindeki lizozom organeli mikroorganizmaları (bakteri,
virüs) etkisiz hâle getirir.
Aşağıdaki görselde akyuvar hücresine alınan mikroorganizmanın lizozom organeli sayesinde nasıl etkisiz hâle getirildiği sıra ile gösterilmiştir.

2
5

4

Mikroorganizma

1

Algılayıcı

3

Lizozom

Hücrede meydana gelen olaylar aşağıda karışık olarak verilmiştir.
K : Sindirilmiş mikroorganizma atıkları hücre dışına atılır.
L : Oluşturulan kese ile birlikte enzimler kesenin içine aktarılır.
M : Etrafı zarla çevrilen mikroorganizma hücrenin içine alınır.
N : Sindirim enzimleri mikroorganizmayı parçalar.
P : Hücre yüzeyindeki algılayıcılarla mikroorganizma tanınır ve mikroorganizmanın etrafı sarılır.
Bu olayların meydana geliş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) K – N – L – M – P

B) P – M – N – L – K

C) P – M – L – N – K

D) M – P – L – N – K

20. Gök cisimlerinin, üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti adı verilir.
Çekim kuvveti cisimlerin kütleleri ile doğru orantılıdır.  
Aşağıda Güneş Sistemi’nde bulunan gezegenler verilmiştir. Bir cisme bu gezegenlerden üçünde etki
eden çekim kuvveti grafikte verilmiştir.
Güneş

Merkür

Satürn

Mars

Venüs

Dünya

Neptün

Uranüs

Jüpiter

Çekim kuvveti

K

L

M

Gezegen

Buna göre K, L ve M ile belirtilen gezegenler aşağıda verilenlerden hangisindeki gibi olabilir?
K

L

M

A)

Merkür

Venüs

Dünya

B)

Jüpiter

Neptün

Uranüs

C)

Dünya

Jüpiter

Merkür

D)

Uranüs

Mars

Venüs
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