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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.
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1. Düğüm denince akla ilk olarak dağcılık gelir. Dağcılıkta hangi düğümün ne zaman kullanılacağını bilmek
ve düğümleri doğru atabilmek önemlidir.
Dağcılık sporuna merak salan Timuçin Bey düğümlerle ilgili şunları bilmektedir:
I.
Camadan bağı, en bilinen ve kolay öğrenilen düğümlerden biridir. Bu düğüm, bir ipin iki
ucunu ya da aynı kalınlıkta iki ipi birbirine bağlamada kullanılır. İstendiğinde kolayca çözülebilir. Ancak camadan hareket ettirilirse çözülebilir, yük taşıması gerekirse sıkışabilir.
II.
Kropi bağı, iplerin ya da halatların ucunun bir delik ya da makaradan çıkmasını önlemek
için kullanılır. Doğa sporlarında iplerin alt ucuna atılarak durdurucu düğüm olarak kullanılabilir. Dağcılık ve kurtarmada en çok kullanılan durdurma düğümüdür.
III.
Sekizli düğüm, ipin ucuna bir ilmik yapmak gerektiği durumlarda kullanılır. En güçlü ve
sağlam düğümlerden biridir. Ancak bu düğümde boşta bırakılan uç kısa olmamalıdır. Aynı
işleve sahip düğümlere göre çok daha fazla ip kullanılmasını gerektirir.
IV.
Izbarço bağıyla, bir ipin ya da halatın ucu ilmik hâline getirilir. Bu ilmik sıkışmaz ve tek elle
bile bağlanabilir. Uzun süre çok ağır yük yüklense bile asla kendiliğinden açılmaz ancak
istenildiğinde bakmadan, tek elle bile çözülebilir.
Timuçin Bey, dik bir tepeye tırmanmak için belindeki kemerin kancasını geçirebileceği “kolay bağlanıp
çözülebilen, ekonomik, emniyetli ve kullanışlı” bir düğüm atmak istemektedir.
Bu açıklamaya göre Timuçin Bey numaralanmış düğümlerden hangisini tercih etmelidir?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

2. Kış aylarında kullanılan sobalar dikkat edilmediğinde ölüme davetiye çıkarabiliyor. Doğru kullanma
yöntemlerinin tam bilinmemesi, yapılan küçük ihmalkârlıklar, zehirlenme ve yangınları beraberinde getirebiliyor. Hâlbuki sobayı kurarken ve yakarken uyulması gereken kurallar oldukça basittir. Bu uyarılar
dikkate alındığında çoğu ölümle sonuçlanan bu kazalar yaşanmayacak ve güvenli ısınma sağlanmış
olacaktır.
Sobayı kurarken ve yakarken uyulması gereken kurallardan bazıları şunlardır:
• Yatay borular bacaya doğru %10 eğimle yükselerek takılmalıdır.
• Fazla dirsek (boruların doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bağlantı parçası) ve borudan kaçınılmamalı, en fazla iki dirsek kullanılmalıdır.
• Soba kesinlikle üstten tutuşturulmalı, altta kömür üstte çıta olmalı ve kömür oranı 2/3’ü geçmemelidir.
Buna göre aşağıdaki sobalardan hangisinde daha güvenli ısınma söz konusu olur?
A)

B)
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3.

Tasarım Döngüsünde Bilmeniz Gerekenler

1. Sor

2. Hayal Et

3. Planla

4. Oluştur

5. Geliştir

1. SOR
Okul çantanızı tasarlarken karşılaşacağınız kısıtlayıcıları düşünün. Örneğin okul çantanızın kitap ve defter
bölümleri farklı mı? Başka hangi kısıtlayıcılar var.
2. HAYAL ET
Tasarımınızla ilgili tüm fikirlerinizi gözden geçirin. Bunları birlikte çalıştığınız kişiler varsa onlarla paylaşın.
Bunların olumlu ve olumsuz yanlarını tartışın.
3. PLANLA
Tasarımla ilgili fikirlerinizi açıklığa kavuşturun. Gerekli olan malzemeleri hazırlamaya başlayın. Bu aşamada
yapacağınız okul çantasının resmini çizebilirsiniz.
4. OLUŞTUR
Okul çantanızı yapın. Çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
5. GELİŞTİR
Okul çantanızın çalışmasında sorun varsa sorunun kaynağını araştırın. Sorunu çözmek için çözüm yolları
düşünün.

Cansu, kullanışlı bir okul çantası tasarlamak istemektedir. Bu amaçla tasarlamaya giriştiği okul çantasının adının ve logosunun netleştirildiği aşamadadır.
Buna göre Cansu, tasarım döngüsünde hangi aşamadadır?
A) Hayal et

B) Planla

C) Oluştur

D) Geliştir

4. • Tanımlama; bir kavramın, durumun ya da varlığın belirgin özellikleriyle tanıtılmasıdır.
• Benzetme; bir kavram, nesne ya da varlığın başka varlık, nesne ya da kavrama ait özelliklerle anlatılmasıdır.
• Karşılaştırma; kavram, nesne ya da varlıkların benzer veya farklı yönleriyle kıyaslanmasıdır.
Aşağıdaki metinlerin hangisinde, açıklaması verilen düşünceyi geliştirme yollarından herhangi
biri yoktur?
A) Kent kültürü; evleri sokağa, caddeye açar; kır kültürü tarlaya, bahçeye. Kır işleri ağırdır, zahmetlidir,
çilelidir kent işlerine göre. Kırsalın insanı; gönül birliği, güç birliği, el birliği hatta kader birliği ederek
tarla bahçe işlerini, imece yöntemiyle bitirmiş. Böylece zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilmiş.
B) Evrende bulunan bütün cisimler arasında bir çekme kuvveti bulunur. Buna kütle çekim kuvveti denir.
Dünya’nın kütle çekim kuvvetiyse yer çekimi kuvveti olarak adlandırılır. Yerden yukarı sıçradığımızda,
tekrar yere inmemizin nedeni de işte bu yerçekimi kuvvetidir.
C) Kediler dönmek ve dört ayak üstüne düşebilmek için bacaklarını uygun şekilde hareket ettirir. Bacaklarını uzatıp geri çekerek dönme ve düşme hızlarını değiştirir. Söz gelimi bacaklarını dört bir tarafa
uzatarak hava direncini artırır. Bunun sonucunda düşme ve dönme hızları azalır.
D) Kendi gölgenizi düşünün. Siz onu yakalamaya çalıştıkça kaçar. Ama siz yolunuzda giderseniz,
hayatınıza devam ederseniz gölge de arkanızdan gelir. Mutluluk da bunun gibidir. Yani mutluluk hedeflenmez. Hedefin yolunu bilen insanda kendiliğinden ortaya çıkar.
7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4

3

A

TÜRKÇE

A

5. İnsan, başına gelecek felaketin bile hayırlısını dilemeli. “Felaketin de hayırlısı mı olur?” demeyin. Bazen
ancak başa gelen bir felaket, insanın ahmakça düşüncelerden ayıkmasını sağlar.
Aşağıdaki fabllardan hangisi bu metnin ana fikrine en yakındır?
A)

Bir eşek saygısı biraz kıtça bir beygirle

B)
Bir başpapazın katırı asaletinden dem vururdu

Yürüyordu. Fazla değildi yükü beygirin

Anası kısrağın yiğitliklerini anlatıp dururdu

Eşekse, zavallı, soluyordu derin derin

Filanca işleri görmüş o, gitmişti taa falanca
yere

Attan azıcık yardım etmesini diledi
Yoksa daha şehre varamadan ölecekti
Kulak bile asmadı beygir bu ricalara

Bundan dolayı da oğlu geçmeliydi tarihlere

Ama dostu nalları dikince biraz sonra

Bir papaza hizmet etmek, doğrusu

Anladı ki kabahat kendisinde

Ona layık iş değildi

Ne çare, iş işten geçmişti, çünkü

Katır ihtiyarladı, bir değirmene koydular onu

Beygire yüklediler bütün yükü

İşte o zaman babası eşek aklına geldi

Üstelik eşeğin ölüsünü de
C)

D)  
Bu yalan dünyada herkes yanılır

Bir gün bir öküz görür kurbağa
Hayran olur boyuna posuna

Her zaman görürüz bir sürü insan

Döner bir de kendine bakar: Yumurta kadar

Sayılarını artık Allah bilir

İmrenir, o da onun gibi olmaya kalkar

Koşar durur bir hülyanın ardından

Ikınır, şişer, bağırır, öter

Esope’nin köpeğini anlatmalı onlara

Bir yandan da hep: “Baksanıza!” der

Ağzında av, eğilip kendini görür suda

“Yetmez mi? Ha? Olmadım mı hâlâ onun kadar.”

Başka av sanır, atar ağzındakini hemen

“Ne gezer!” derler. “Peki, şimdi?” “Hayır.” “Ya
şimdi?”

Sudaki ava saldırır, su karışır birden
Güç tutar zavallı karşı kıyıyı

“Yaklaşmadın bile!” derler. O vakit bizimki

Ne av kalır ne gölgesi tabii

Bir ıkınır, çatır çatır çatlar

6. Bizim Türk iş adamları İtalya’da önemli bir iş bağlantısı yapmışlar ve akşam yemeğe çıkılmış. Yemeği nasıl
bulduğu sorulduğunda, Erkan Bey bizim “Mükemmel!” hareketini diğerlerine doğru yapmış, herkesin yüzü
asılmış. “Hareketi anlamadılar herhâlde!” diye hareketi tekrar ettiğinde yüzler daha gerilmiş ve sonra da buz
gibi bir geceyle yemeği bitirmişler. Birleşmiş Milletler Orta Avrupa Grubu’na liderlik, takım çalışması gibi
eğitimler verirken grupta Finlandiya’dan Ermenistan’a Amerika’dan Filipinler’e kadar öğrencilerim oluyor.
O gruplardan birinde iki İtalyan yönetici olan Marko ve Furya’ya sorduğumda İtalyanların bu hareketi “Ne
zırvalıyorsunuz?” anlamında kullandığını söylediler. İtalyan futbolcuların hakeme itiraz ederken bu hareketi
yaptıklarını göreceksiniz. Aynı hareket Arabistan’da “Yavaşla!” anlamında kullanılır. Kıbrıs’ta verdiğim bir
seminerde eskiden Kıbrıs Türkleri arasında bunun “Gününü göreceksin.” anlamında kullanıldığını söylediler.
İtalyanların bir yemeği beğendiklerinde işaret parmaklarını yanaklarında sabitleyip “Mmm!” diye çevirdiklerini, bizim mükemmel işaretinin ise orada “Rezalet!” anlamında kullanıldığını anlattı.
Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumlarda İletişim Araçları
C) Toplumlarda Beden Dili Farklılıkları
7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4
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7. • Türklerin teşkilatçı yapısı Kurtuluş Savaşı’nda yeni bir ordunun kurulmasını sağladı.
• TÜBİTAK’ın “Bilim ve Teknik” dergisi Ocak
2020 sayısında çok özel ekler sundu.
• Üretken bir şair olan Hilmi Efendi’nin altmış
beş şiiri günümüze ulaşmıştır.

10. İş, oluş, hareketin gerçekleşmediğini veya
gerçekleşmeyeceğini bildiren fiiller olumsuzdur. Olumsuzluk, fiillere getirilen “-ma/-me”
ekiyle yapılır. Fiillere getirilen “mı/mi” soru
edatıyla fiillerde soru anlamı sağlanır. Hem
olumsuzluk eki hem soru edatı getirilerek de
olumsuz soru çekimi yapılır.

Bu cümlelerde kesme işaretinin (’) aşağıdaki işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?

Bu açıklamaya göre,
I. Sizi bir araya getirsem onunla konuşmaz
mısın?
II. Bu akşamki tiyatro gösterisini izlemiyor
musunuz?
III. Serkan okula gitmedi mi neden benim
haberim olmaz?

A) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına
gelen ekleri ayırmak için konur.
B) Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan
sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.
C) Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için
konur.
D) Özel adlara getirilen durum eklerini ayırmak
için kullanılır.

cümlelerinden hangilerinde bir fiilin olumsuz soru çekimi vardır?
A) Yalnız I.
C) II ve III.

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

8. Ek fiil (ek eylem) isim ve isim soylu kelimelere
gelerek onları cümlede yüklem yapar.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?
A) Otobüsümüz, ertesi gün saat 14.30’da Çanakkale’ye vardı.
B) Gülten Dayıoğlu, çocuğun dünyasını yakalayabilmiş bir yazardır.
C) Otellerde en çok rağbet gören ürünler Türk
tatlılarıymış.
D) Buradaki geleneklerle bizim geleneklerimizin hiç alakası yoktu.

11. Benim servet sahibi bir dostum var. Son
derece zahmetli bir öğrencilik hayatından
sonra çalışarak bu duruma gelmiş. Bir gün
bana şöyle dedi: “Ben ara sıra İstanbul’un
kenar mahallelerine giderek oradaki köfteci, ciğerci dükkânlarında beni hiç tanımayan
insanlar arasına katılarak yemek yer, kahvelerinde otururum. Bundan ne kadar zevk alırım,
bilmezsiniz. Bir kere böyle yerlerde dolaşmak
bana eski günleri hatırlatır. Bugün çok şükür
ki hâlim vaktim yerinde. Ama toplumun bütün
sınıfları ve onların yaşayışları ile bağını kesmemeli insan.”

9. Türkçede bazı durumlarda bildirme (haber) kipiyle çekimlenmiş bir fiil, dilek (tasarlama) kipi
anlamı verebilir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamayı örneklemektedir?
A) Dayımlar yarın akşam Almanya’dan uçağa
biniyor.
B) Filmin çekimleri birkaç yıl içinde tamamlanır.
C) O kadar çalışkan ki her ay yeni bir proje yapıyor.
D) Aradığınız kitap kütüphanenin bu rafında
olacak.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu metindeki altı çizili ifadede anlatılmak isteneni
karşılayan bir söz grubu kullanılmıştır?
A) Mahallede sözü geçen, saygın bir insandı.
B) Alçak gönüllü olmak yüksekliği artırır.
C) Ali’nin kayınpederi zengin bir adammış.
D) Bahar teyzenin çocukları iyi yürekli çıktılar.
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12. Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümlere, çevresindeki sözcük veya söz gruplarının
çağrıştırdığı en uygun kavram yazılmak istenmektedir.
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15. Her insanın kimlik bilgileri olduğu gibi, kitapların da bu bilgilerini gösteren bibliyografik
künyeleri vardır. Bibliyografik künyelerin yazım kuralları şunlardır:
• Yazar, eser, basımevi, basım yeri ve basım
yılı maddeleri sırasıyla yazılır ve aralarına
virgül konur.
• Bibliyografik künyelerinin sonuna nokta konur.
• Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından
sonra da virgül konur.

K

Buna göre, numaralanmış yerlere getirilecek kavramlar aşağıdakilerin hangisinde
doğru verilmiştir?
1

2

Buna göre,
I. ABASIYANIK Sait Faik, Mahalle Kahvesi,
İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2016.
II. Ali Dehri Dilçin, Türk Dili Yayınları, Edebiyatımızda Atasözleri, Ankara, 2018.
III. ATAY, Falih Rıfkı, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938
IV. Nazım Hikmet, Sevdalı Bulut, Yapı Kredi
Yayınları, İstanbul, 2005.
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A) Gazete

Bitki

İbadethane

B) Dergi

Saksı

Tapınak

C) Dergi

Gübre

Manastır

D) Gazete

Ağaç

İmam

bibliyografik künyelerinden hangisinin yazımı doğrudur?

13. Kediler doğum yaparak çoğalır. Doğum zamanı yaklaştığında anne kedi, sıcak ve güvenli
bir yer bulur. Yavruları doğar, anne onları yalayarak temizler. Yavru kedi doğduktan sonra
birkaç hafta boyunca annesine muhtaçtır.

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Aşağıdakilerin hangisi bu metindeki sözcüklerden herhangi birinin anlamı değildir?
16. Bir dans gösterisi izlediğimizde dansçıların
çok rahat, doğal ve estetik bir biçimde hareket ettiğini görürüz. Hatta bazen bu işi pek
de kolayca yapıyorlarmış gibi gelir bize. Peki,
gerçekten de dansçılar için dans hareketlerini
yapmak çok mu kolay dersiniz? Elbette hayır!
Çünkü - - - -

A) Artmak, fazlalaşmak
B) Ortaya çıkarmak, keşfetmek
C) Arıtmak, paklamak
D) Dünyaya gelmek
14. Hesabınıza her sabah 86.400 TL işleyen ve
akşama da iyi kullanmadığınız her TL’yi silen
bir bankanız olduğunu varsayın. Bu bankaya
“zaman”; TL’ye de “saniye” deyin. Her sabah
hesabınıza 86.400 saniye işleniyor ve her gece iyi bir yatırım yapamadığınız bölümlerini
geri alamıyorsunuz. Ayrıca her gün size yeni
bir hesap açıyor ve her gece bu hesabı siliyor.
Yarını engelleyecek herhangi bir şey yok!

Bu parçanın sonuna anlam akışına göre,
I. birçok dansçı bu hareketleri düzgün bir
şekilde yapabilmek için günlerinin neredeyse sekiz saatini dans provalarıyla
geçirir.
II. dansçılar esnekliklerini koruyabilmek için
bir sporcu gibi disiplinli çalışırlar.
III. dansçılar vücut formlarını korumak için
uyku düzenlerine ve beslenmelerine dikkat
ederler.

Bu parçanın ana düşüncesini aşağıdaki
atasözlerinden hangisi açıklar?
A) Vakit, nakittir.
B) Zaman sana uymazsa sen zamana uy.
C) Vakitsiz öten horozun başını keserler.
D) Sakla samanı, gelir zamanı.
7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4
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17.
6. Esnek Yan Bantlar
Yumuşak ve esnek yan bantlar, bebeğinizin
vücuduna uyum sağlayarak rahat bir şekilde
hareket etmesine izin verir.

1. Kalpli Yumuşak Doku
Kalpli yumuşak dokusu ile en iyi
ve en yumuşak korumayı sağlar.

2. Göbek Bağı Oyuntusu
Göbek bağı oyuntusu ile yenidoğan
bebeğinizin vücuduna uyum sağlar.

3. Yumuşacık!
Bezin dışına dokunun! Bebeğiniz için
özel olarak seçtiğimiz tüy gibi yumuşak
malzemelerden yapıldı.

5. Hava Kanalları Sayesinde Nefes Alabilen Kuruluk
Emici hava kanalları, bebeğinizin cildinin hava almasını
sağlarken aynı zaman sıvıyı eşit bir şekilde dağıtır ve
içine hapseder. Böylece 12 saate kadar kuruluk sağlayarak
bebeğinizin pişik olmasını önler.

4. Islaklık Göstergesi
Bezinizin üzerindeki ıslaklık göstergesine bakın!
Rengi maviye döndüğünde bezi değiştirme
zamanınız gelmiş demektir.

Bu görselde tanıtılan bebek bezi ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kullanışlı

B) Hesaplı

C) Konforlu

D) Sağlıklı

18. Kullandığımız giysilerimizden tedavi için gittiğimiz hastanelere, oturduğumuz sitelerden yemek yediğimiz lokantalara kadar hayatımızın geçtiği her yeri yabancı kelimeler istila etmiş durumda. Dillerini
sonsuza kadar yaşatmak üzere Orhun Kitabeleri’ni yazan bir milletin torunları; bugün led ekranlara,
ışıltılı tabelalara yabancı isimleri yazmayı bir marifet sayıyor. Öyle ki herhangi bir yabancı isimli alışveriş
merkezinde konumlanan mağazalar arasında Türkçe tabelalı iş yerine rastlamak çoğu kez mümkün
olmuyor. Hayatımız bu türden yabancılaşma ile karşı karşıya ve insan “Burası Türkiye mi kardeşim?”
diye sormadan edemiyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen tabelalardan biri değildir?
A)

B)

errvvisishhCCaaffe
D
e
e
D

Börekchi
Mustafa

C)

D)

Künefeji

Tadım Döner
Tadım Döner
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19. • Varlıkların belirgin özellikleri tanıtılıp göz önünde canlandırılmıştır.
• İnsan dışındaki bir varlığa insana ait özellik yüklenmiştir.
• Kişi, yer ve zaman unsurlarından yararlanılmıştır.
Aşağıdaki metinlerden hangisi bu özelliklerin tümünü içerir?
A) Küçük odada önüne serilen görüntü tümüyle beklenmedikti. Peren’in dikkatini en çok çeken, duvarları kaplayan irili ufaklı çerçeveler ve onların içinden hep değişik bir ifadeyle bakan aynı genç adamdı.
Bakışları yaşam dolu; kumral, uzun boylu bir adam.
B) Sarmaşığın dalları ahtapotun kolları gibi ileri doğru açılıp uzandı. Yaprakların arasında beliren iki göz,
çevreyi hızla kontrol etti. Ardından tetik bakışların sahibi çalılıkların arasından zıplayarak sahibinin
kucağına atladı. “Seni çılgın ihtiyar!” dedi yaşlı kadın. Bir yandan da kedinin boynunu okşuyordu.
C) Saniye Hanım uyandığında gün ışımıştı. Bahçeye çıktı. Sabah rüzgârı saçları çekiştiriyor, önüne çıkanın gözüne toz toprak atıp kaçıyordu. Gökkuşağı yeryüzüne serilmişti sanki, öylesine rengârenkti
bahçe. Dev papatyaların zarif şemsiyesi altında minik çiçekler yayılmıştı. Ağaçlar sonsuzluk sözü
verir gibi güçle tutunmuşlardı toprağa.
D) Gemi yorgun ve hâlsiz bir şekilde dalgalar arasında ilerliyordu. Sadece gövdesine vuran dalgaların
serinliğini hissediyordu. Bitkinlikten gözlerini zor açıyordu. Gerçekten de hayatında kendisini hiç bu
kadar yorgun hissetmemişti. Aylardır hiç dinlenmeden ilerliyordu okyanusun serin sularında.
20.

Okul Türlerinin Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Sayısı
1.000.000
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2015
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Düz Lise

2017
İmam Hatip Lisesi

2018
Fen Lisesi

2019

Yıl

Sosyal Bilimler Lisesi

Bu grafikten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) 2018’de öğrenci sayısı en yüksek ve en düşük olan okul türlerine
B) Meslek lisesinde son dört yılda artan toplam öğrenci sayısına
C) 2019’da Anadolu lisesindeki toplam öğrenci sayısının geçen yılın fen lisesindeki öğrenci sayısı oranına
D) 2015’te imam hatip lisesine yerleşen öğrenci sayısının aynı yıl düz liseye yerleşen öğrenci sayısı
oranına
7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4
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1. Osmanlı Devleti, telgraf kullanımında Avrupa ve Amerika’dan geri kalmamıştır. 1847’de
Beylerbeyi Sarayı’nda önce padişah Abdülmecit’in huzurunda başarılı bir telgrafçılık
denemesi yapılmıştır. Telgrafla çok yakından
ilgilenen padişah, maliyetinin ne kadar olacağını öğrendikten sonra, ileride bütün ülkede
kullanılması amacıyla İstanbul-Edirne arasında bir telgraf hattı çekilmesini istemiştir.
Abdülmecit telgrafın daha Avrupa’da tereddütle karşılandığı bir sırada, ona gereken
alakayı göstermiş, mucidini, bir nişan vererek
desteklemiştir.

3. İngiltere’de başlayan Sanayi İnkılabı sonrasında fabrikalarda dev buhar makineleri
kullanılmaya başlanmıştır. Buhar makinesinin
kullanılmasıyla gücünü kömürden alan iplik
eğirme fabrikaları şehirlerde hızla çoğalmaya
başlamıştır. Örneğin dünyanın ilk sanayi şehri olan Manchester’da 52 dokuma fabrikası
kurulmuştur. Bu gelişmelerle birlikte, dokumacılığın yanında madencilik ve demircilik gibi
alanlarda da üretim arttı. Demirden yapılan
çelik, buharlı makinelerle dövülüyor ve biçimlendiriliyordu. Gazeteler, buharlı makinelerle
basılıyordu. Dikiş makineleri sayesinde daha
kısa sürede daha fazla giysi dikilebiliyordu.
Tarlalardaki işler, hasat zamanından yılın başına kadar sürerken şimdi kısa sürede bitiyordu.

Verilenlere göre;
1. Osmanlı Devleti’nin yeniliklere açık olduğu
2. Abdülmecit’in yenilikçi bir padişah olduğu
3. Telgrafın Osmanlı toplum yapısını etkilediği

Bu gelişmelere göre Sanayi İnkılabı’nın
aşağıdaki sonuçlardan hangisine zemin
hazırladığı söylenemez?

gibi değerlendirmelerden hangisi söylenebilir?
A) Yalnız 1.
C) 1 ve 3.

A) Ham madde ihtiyacının azalmasına
B) İşçi sınıfının doğmasına
C) Kitle iletişiminin gelişmesine
D) Tarımsal üretimin artmasına

B) 1 ve 2.
D) 2 ve 3.

2. Bir seyyah, Osmanlı toplumu için yaptığı değerlendirmede: “Bütün camilerinin
yardımlaşma işlerinde kullanılmak üzere büyük gelirleri vardır. Bu gelirler akıl hastaları,
fakir halkın bakımı ve çocukların eğitimi gibi
hayır işlerinde kullanılmak üzere yapılan bağışlar, verilen hediyelerdir. Bunun yanı sıra
onlar, camilerin yanındaki imaretlerde fakir
halka bin okka pilav ve yeterli miktarda et dağıtırlar.” demektedir.

4. Osmanlı Devleti’nde özellikle 19. yüzyıldan
itibaren eğitim alanında önemli ıslahatlar
gerçekleştirilmiştir. Bilimsel ve çağdaş eğitim vermekten uzak olan eğitim sisteminde
önemli düzenlemeler yapılmış; modern eğitim veren rüştiye, idadi, Mekteb-i Tıbbiye (Tıp
okulu) ve Mekteb-i Harbiye (Harp okulu) gibi
okullar açılmıştır.
Osmanlıların bu çalışmalarla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

Bu ifadelere göre seyyahın Türklerin hangi
özelliğinden bahsettiği söylenebilir?
A) Misafirperverlik
C) Hayırseverlik

A) Kültür birliğini sağlamak
B) Ekonomik hayatı geliştirmek
C) Hukuki hayatı düzenlemek
D) Aydın bir nesil yetiştirmek

B) Alçak gönüllülük
D) Çalışkanlık
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5.
Leonardo da Vinci, en çok ressam kimliğiyle tanınsa da aynı zamanda
astronom, matematikçi, heykeltraş, filozof, mimar, mühendis ve bilim insanı
olarak yaptığı çalışmalarla biliniyor.

 İtalya’nın Floransa kenti yakınlarındaki Anchiano köyünde 15 Nisan 1452’de
dünyaya geldi.
 Dönemin Fransa Kralı 1. Fransuva’nın davetiyle 64 yaşında Amboise’ye taşındı.
 2 Mayıs 1519’da Fransa’nın Amboise şehrindeki Clos Luce Kalesi’nde hayatını
kaybetti.
Da Vinci’nin En Önemli Eserleri

Mona Lisa/1503
Da Vinci, tabloyu “sfumato” tekniğiyle yaptı. 77x53 cm boyutundadır.

Son Akşam Yemeği/1495-1498
Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinden
önce yediği son akşam yemeği
anlatılıyor. Milano’nun Santa Maria
delle Grazie Klisesi’nde bulunuyor.

Beşaret/1472-1475
Tablo Floransa’daki Uffizi
galerisinde sergileniyor. Cebrail
meleğinin Meryem Ana’ya bir
haberi müjdelemesini içeriyor.

Rönesans Döneminin önemli isimlerinde Leonardo Da Vinci ile ilgili verilen bu görsele göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğu
C) Bilimsel alanda çalışmalar yaptığı

B) Sanat anlayışında dinî temalar kullandığı
D) Kilisenin skolastik düşüncelerini savunduğu

6. Yavuz Sultan Selim çıktığı Mısır seferi sonucunda Mercidabık (1516) ve Ridaniye
Savaşları (1517) ile Memluk Devleti’ni ortadan
kaldırarak Osmanlı topraklarını Afrika Kıtası’na kadar genişletmiştir. Böylece Memlük
Devleti yıkılmış; Suriye, Filistin, Mısır ve içinde
kutsal toprakların yer aldığı Mekke ile Medine
fethedilmiştir. Osmanlı Devleti, Memlüklerin
yıkılması ile İslam dünyasının başlıca koruyucusu hâline gelmiştir.

7.

Arkadaşlarınla iyi geçinmeyi
bir türlü beceremiyorsun.
Ondan olabilir mi acaba?

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Askerî alanda yaşanan gelişmeler siyasal
sonuçlar doğurmuştur.
B) Memlüklerin yıkılmasıyla bölgede güvenlik
sorunları ortaya çıkmıştır.
C) Osmanlı Devleti’nin toprakları genişlemiştir.
D) Doğu Akdeniz’de Osmanlı Devleti’nin etkinliği artmıştır.
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Anneciğim çok üzüldüğüm bir konu var.
Okulda kimse benimle
oynamak istemiyor.

Verilen diyaloğa göre annenin yaptığı iletişim hatasının aşağıdakilerden hangisi
olduğu söylenemez?
A) Ad takma
C) Sen dili kullanma
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B) Uyarma
D) Suçlama
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A

8. Aşağıda verilen harita Dünya nüfus yoğunluğunu göstermektedir. Haritaya göre koyu renkle gösterilen
yerlerde nüfus yoğunluğu fazla; açık renk ile gösterilen yerlerde ise nüfus yoğunluğu azdır.

Verilen bilgilere ve haritaya bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Ekvatordan kutuplara gidildikçe nüfus düzenli olarak azalır.
B) Kıtaların iç kısımlarında nüfus yoğunluğu daha fazladır.
C) Nüfus dünya genelinde düzenli olarak dağılmamıştır.
D) Nüfus dağılımında ekonomik nedenler daha etkili olmuştur.

9.

Yozgat
Nüfusu: 418.650
Yüz ölçümü: 14.096 km2
İklimi: Karasal iklim hâkimdir.
Yeryüzü şekilleri: Doğudan ve kuzeyden dağlarla,
batıdan ve güneyden ise vadiler ile çevrilidir. Arazi
genellikle dağlarla ve vadilerle kaplıdır.
Ekonomisi: Tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

Gaziantep
Nüfusu: 2.005.515
Yüz ölçümü: 6.222 km2
İklimi: Karasal iklim hakimdir.
Yeryüzü şekilleri: Arazi yapısı genel olarak engebelidir. İl, ulaşım yolları üzerindedir.
Ekonomisi: Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında
tarım alanlarının sulanması ile birlikte tarımsal faaliyetler
artmıştır. Tekstil ve gıda sanayileri gelişmiştir.

Yukarıda verilen tabloda yer alan bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yüz ölçümü büyük olan illerin nüfus yoğunluğu fazladır.
B) Karasal iklime sahip olan tüm illerde nüfus fazladır.
C) Gaziantep ülkemizin en çok göç alan ili olma özelliğine sahiptir.
D) Beşerî ve ekonomik faktörler nüfusun yoğunluğunu etkiler.

10. Ülkemizde yapılan nüfus sayımlarına göre özellikle son yıllarda sağlık koşullarının iyileşmesiyle yaşam
süresinin uzamakta olduğu anlaşılmaktadır.
Bu duruma göre Türkiye’nin nüfus yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hizmet sektöründe çalışan nüfusun azaldığı
C) Köyden kente göçün yavaşladığı
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1. Sevgi, Allah (c.c.) tarafından yarattıklarının
kalplerine yerleştirilmiş bir duygudur. O, kullarından hem kendisini hem de birbirlerini
sevmelerini istemiştir. Bu sebeple Hz. Peygamber, insanlar arasındaki sevgiyi artıracak
davranışları teşvik etmiş, zarar verecek davranışlardan da sakındırmıştır.

3. “Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk
(insanı) iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi
devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında ‘doğru’ olarak tescillenir.
Yalandan sakının! Çünkü yalan (insanı) kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi
devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa
Allah katında ‘yalancı’ olarak tescillenir.”

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu düşünceyi
desteklemektedir?

Bu hadisi ilke edinen Halil, aşağıdakilerden
hangisini yapmamalıdır?

A) “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile
Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.”
(Bakara suresi, 153. ayet)

A) Söz verdiğinde sözünde durmalı
B) Kur’an’daki hükümlere uymalı
C) Zor durumda kaldığında hileye başvurmalı
D) Şaka da olsa yalandan kaçınmalı

B) “Ey iman edenler!... Allah öyle bir kavim
getirecektir ki Allah onları sever, onlar da
Allah’ı severler; müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar...”
(Maide suresi, 54. ayet)

4. “Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için
bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine
sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. Biz, bir
peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.”
(İsra suresi, 15. ayet)

C) “Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten
alıkoyar ve Allah’a inanırsınız.”
(Âl-i İmrân suresi, 110. ayet)
D) “Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah
edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?”
(Furkan suresi, 43. ayet)

Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisiyle
ilişkilendirilebilir?
A) Saygıyla
C) Sorumlulukla

2. Abdullah Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde hac ibadetinin önemini ve insana
kazandırdıklarını anlatır. Dersin sonunda ise
öğrencilerine “Hac ibadetini tamamlayıp ülkesine dönen bir Müslüman neler kazanmıştır?”
sorusunu yöneltir. Öğrencilerinden bazıları şu
cevapları verir:

Serhat: İslam kardeşliği bilincini kazanmıştır.
Betül: Ön yargıdan kurtulup, insanları hoş
görmeye başlamıştır.

Bu metinde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Nergis: Kendi ırkının üstün yönlerini fark etmiştir.

A) Hacdaki ibadetler, belli bir amaç için yapılır.
B) İbadetlerin eksik olması haccı geçersiz kılar.
C) Hacdaki en önemli etkinlik, şeytan taşlamadır.
D) Müslümanlar hacda günahlardan kaçınmalıdır.

Buna göre Abdullah Öğretmen’in sorusuna
hangi öğrencinin verdiği cevap uygun değildir?
B) Serhat’ın
D) Ertuğrul’un
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B) Sevgiyle
D) Dostlukla

5. Hac ibadetini yapan Müslümanlar, ihrama
girerek sosyal ve ekonomik statülerinden sıyrılır. Arafat vakfesini yaparak mahşeri hatırlar
ve tövbe etme fırsatı bulur. Şeytan taşlayarak
kötü duygu ve düşüncelerden arınır. Birlikte
tavaf ederek kardeş olma bilinci kazanır. Sa’y
yaparak sabırlı ve ümitli olmayı öğrenir.

Ertuğrul: Daha sabırlı ve tahammüllü olmayı
öğrenmiştir.

A) Nergis’in
C) Betül’ün

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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6. Saliha Hanım ile Feyyaz Bey’in ilk çocukları
doğduğunda evde bir bayram havası oluştu.
Çocuklarına Sevdenur ismini veren aile bir de
çocuğun sağlıklı bir şekilde yaşaması için kurban kestiler. - - - - kurbanı denilen hayvanın
etinden kendileri yedikleri gibi komşularına da
ikram ettiler.

9. İslam dini toplumsal ilişkilerin sevgi, saygı ve
yakınlığa dayalı olmasını ister. Bu yakınlığı
sağlayan unsurlardan biri de dostluktur. Dostluk iki insan arasında derin sevgi ve saygıyı
ifade eden bir değerdir. İslam dini insanları toplumda dostluk, sevgi, kardeşlik bağını
güçlendirecek davranışlara yönlendirmiştir.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Aşağıdaki hadislerden hangisi bu düşünceye örnek gösterilebilir?

A) Adak
C) Vacip

A) “Onların sana iyi davranmaları nasıl senin
onlar üzerindeki hakkın ise aralarında adaletli davranman da onların senin üzerindeki
haklarıdır.”
B) “Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi
olsun isterse şaka yollu olsun yalan söylemek Müslüman’a yakışmaz.”
C) “Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten
sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir
iyilik yap ki bu onu yok etsin…”
D) “Mümin cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık
kurmayan ve kendisiyle dostluk kurulamayan kimsede hayır yoktur.”

B) Akika
D) Şükür

7. “Hac ve umre yapanlar Allah’ın (c.c.) misafiridir. Onlardan bir şey isterlerse Allah onların
istediklerine karşılık verir, af dilerlerse onları
affeder.”
Bu hadisten;
I. Duaların karşılıksız bırakılmayacağı,
II. Kul hakkı yiyenlerin affedilmeyeceği,
III. Affedilmek isteyenlerin bağışlanacağı
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.
C) II ve III.

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

8. Bismillâhirrahmânirrahîm

10. “Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler
dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve
yapmadığı şeyleri bilecek.”
(İnfitâr suresi, 1-5. ayetler)

1- Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.
2- Meliki’n-nâs.
3- İlâhi’n-nâs.
4- Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs.
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs.

“De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır.
Onun vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. O,
göklere de yerlere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir…”
(A’raf suresi, 187. ayet)

6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
Aşağıdakilerden hangisi Nas suresinin anlamında yer almaz?
A) “O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.”
B) “Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan
bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!”
C) “De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine.”
D) “…namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.”
7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4

Bu ayetlerde, altı çizili ifadelerde aşağıdaki
kavramlardan hangisine dikkat çekilmiştir?
A) Mizana
B) Mahşere
C) Kıyamete
D) Sırat köprüsüne
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A

İNGİLİZCE

She’s friendly. We get on well with
each other.

She’s punctual. She’s never
late for school.
She’s generous. She shares
everything with her friends.

- - - -?

Which of the following questions completes the conversation above?
A) What does Mary look like
C) When does Mary get to school

B) What is Mary like
D) Who gets on well with Mary

2. Here are the milestones of famous musician, Frederic Chopin.
moved to Paris and became
an excellent piano teacher

studied music in
Warsaw

was born

performed music
in Vienna

composed his first
work

Which of the following is CORRECT?
A) Chopin was a piano teacher in Warsaw when he died.
B) Chopin composed his first work at the age of 7.
C) Chopin died when he was forty-nine years old.
D) Chopin performed music in Paris in 1829.
3.
Saturday, 6th of June
I got up at nine o'clock and had
breakfast with my parents. I went
swimming at eleven o'clock. Then, I
met my friends at one o'clock. We had
lunch and went bowling. When I got
home, I did my homework, had dinner
and watched TV until half past ten.

According to her diary, Nina - - - -.
A) went bowling with her friends
C) got home at 10:30 p.m.
7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4

B) went swimming at 9:00 a.m.
D) watched TV in the morning
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died in Paris,
France

6.

CASPIAN TIGER
➦ They were the largest
cats, males weighted
170-240 kg.
➦ They had stripes on their
fur.
➦ They lived in the forests in Asia.
➦ They were carnivores.
➦ They became extinct in 2003 because
people hunted them for different
reasons.

Peter

Playing sports is my life. I play
tennis every Sunday. I’m good
at playing basketball and I play
soccer in the school team.

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

Lucy

I’d like to be a professional
football player in the future. I go
training three times a week and
I go jogging in the mornings.

Mark

A) Where did they live?
B) Did they eat meat?
C) Why did they become extinct?
D) How long did they live?

Which of the following is suitable for all of
them?
A) Playing basketball.
B) Watching sports programmes.
C) Going jogging.
D) Playing football.

Ages 13-15

Ages 15-17

1 Hour

3 Hours

5. Leo and Bob are talking about watching
television, but they have different opinions
about it. Leo thinks that it has many
advantages while Bob believes it has a lot of
disadvantages.

2 Hours

TEENAGERS AND THEIR TELEVISION
HABITS
How many hours a day do you watch TV?
Girls
Boys
5 Hours

7.

Ages 17-19

Which of the following IS NOT correct
according to the chart above?

According to the text above, what does
Leo say?

A) Boys between 15-17 ages watch less TV
than boys between ages 13-15.
B) Girls watch TV more than boys in all age
groups.
C) Girls and boys spend the same time watching
TV in their 15-17 ages.
D) Girls between 13-15 ages watch more TV
than boys at the same age group.

A) Watching too much TV makes you lazy.
B) You can see examples of bad behaviour
and violence on TV.
C) Educational TV programmes improve your
intelligence.
D) There are too many commercials on TV
and they are waste of time.

7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4

I like all kinds of outdoor sports,
so I always join after-school
activities. Also, I often watch
the matches on TV.

3 Hours

4.

A

İNGİLİZCE

4 Hours

A
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İNGİLİZCE

8. Look at the visuals, read the text and answer the question.

VOLLEYBALL LESSONS
AGES 5 TO 11

ADULTS’ CYCLING YOUTH CAMPS
AGES 18 TO 25

Mr. and Mrs. Milton have two sons. Mr. Milton likes team sports. Mr. and Mrs. Milton often play volleyball
on Sundays. One of the boys, Bill is ten years old. He cycles to school every morning. Also, he likes
playing volleyball. The other one, Jason is nineteen. He likes nature. He usually goes hiking or rides his
bike at the weekends.
Who is going to join the cycling youth camp according to the information above?
A) Bill

B) Jason

C) Mr. Milton

9. Lucy is bored at home. She wants to go to the
cinema and watch a film that she can laugh
at and have fun while watching. She doesn’t
want to go alone. Look at her friends’ film
preferences and answer the question.

10. Tim prepared a poster about protecting
wildlife and asked his friends to find a title
for it.
- -?- Wildlife is in danger! People shouldn’t
pollute the environment. They shouldn’t
cut down trees or hunt wild animals. They
should keep the nature clean and stop
global warming.

I like watching love
stories.
Brad

I prefer scary movies
to fantasy movies.
I’m interested in
comedies.

Kate

I love watching
sci-fi movies.

Mark
Which of the following title should he
choose?
Jane

A) Save Natural Habitat
B) Visit National Parks
C) Destroy Forests
D) Pollute Rivers and Seas

Whom should Lucy invite to the cinema?
A) Kate
C) Mark

B) Brad
D) Jane

7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4

D) Mrs. Milton
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7. SINIF
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA HAZIRLIK

DENEME SINAVI - 4
SAYISAL BÖLÜM

A

KİTAPÇIK
TÜRÜ

Adı ve Soyadı

: ......................................................

Sınıf / Şubesi

: ......................................................

Öğrenci Numarası : ......................................................

DERS ADI

1.
2.
3.
4.
5.

SORU SAYISI

MATEMATİK

20

FEN BİLİMLERİ

20

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. Bir fabrikada paketleme için dikdörtgenler prizması biçiminde kutular kullanılmaktadır. Aşağıda bu kutulardan biri gösterilmiştir.

35
dm
8

3
2
1 dm
dm
4
5
Bu kutunun içine aşağıda ölçüleri dm cinsinden verilen ve tabanı dikdörtgen biçimindeki kum saatlerinden biri yerleştirilecektir.
I
II
III
IV
2

2,4

1,8

4,4

4,3

4,5

2,3

1,7

4,375

5

2,4

1,8

2,45

1,7

Buna göre kaç numaralı kum saati bu kutuya tam olarak sığar?
A) I

B) II

C) III

3. Aşağıda duvara monte edilmiş özdeş saksılar
gösterilmiştir.

a
2. a ve b birer tam sayı, b ≠ 0 olmak üzere,
b
biçiminde yazılabilen sayılara rasyonel sayı
denir.
Aşağıda Venn şeması biçiminde iki küme gösterilmiştir.
A

1
m
2

B
• –1
• 1

C) 4

C

Zemin
1
5
metre olduğuna göre A saksısının tabanı-

Bu saksılardan bir tanesinin yüksekliği

D) 5

nın zeminden yüksekliği kaç metredir?
A)
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B

9
m
10

Buna göre kaç farklı rasyonel sayı oluşturabilir?
B) 3

1
m
5

A

1
m
2

• –2
• 0
• 2

A kümesinden seçilen bir eleman pay, B kümesinden seçilen bir eleman payda olacak
şekilde rasyonel sayılar oluşturuluyor.

A) 2

D) IV

2

11
5

B)

23
10

C)

12
5

D)

5
2

A

A

MATEMATİK

4. Bir çocuk parkında oynayan yedi çocuktan üçü tahterevalliye binmiş ve tahterevalli şekildeki gibi dengede kalmıştır.

Alp

Tekin

Eda

Bu tahtarevallinin sağ tarafında bulunan Eda’nın kütlesi Alp’in kütlesinden 15 kg fazladır. Tekin, Eda’nın
yanına binip aşağıda kütleleri verilen çocuklardan biri Alp’in yanına binince tahterevalli yine dengede
kalıyor.
Aras

Sahra

30 kg

Ömer

Nil

25 kg

20 kg

15 kg

Buna göre Alp’in yanına geçen çocuğun ismi nedir?
A) Aras

B) Sahra

C) Ömer

5. Aşağıda klavyeden bir sayı girildikten sonra
bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir.

D) Nil

6. Bir marangoz aşağıda verilen farklı uzunluktaki iki tahtayı kesecektir.
1 m
2

1. Adım: Girilen sayıyı oku.
2
2. Adım: Sayıyı
ile topla.
3
3
3. Adım: Sonucu   ’e böl.
5
1
4. Adım: Sonucu
ile çarp.
2

1 m
3

Marangoz uzun tahtayı önce 2 eş parçaya daha sonra elde ettiği parçaları da yine 2’şer eş
?
parçaya ayırıyor.
Kısa tahtayı1ise
m 3 eş parça2 kısa tahtadan
ya ayırıyor. Daha sonra uzun ve
elde ettiği birer parçayı aşağıdaki gibi uç uca
1 m
gelecek şekilde yapıştırıyor.
3

5. Adım: Elde edilen sonucu ekrana yaz.

?

Buna göre marangozun elde ettiği tahtanın
uzunluğu kaç metredir?

2
sayısını giriyor.
5
Buna göre bilgisayar ekranında yazacak
sayı kaçtır?
Bu programa Akif

A)

5
6

B)

7
8

C)

8
9
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D)

A)

9
10

3

17
72

B)

15
72

C)

2
9

D)

7
36

A

A

MATEMATİK

7. Ali, Burcu, Ceyda ve Doruk 20 sorudan oluşan bir sınava girmiştir. Bu sınavda öğrencilerin yanlış cevap
1
1
sayısının ’i doğru cevap sayısından çıkarılıyor ve bulunan sayı
ile çarpılarak öğrencilerin sınav
3
2
puanı hesaplanıyor.
Aşağıda bu dört öğrencinin sınavdaki doğru ve yanlış sayısı ile boş bıraktıkları soru sayıları verilmiştir.
Öğrenci

Doğru Sayısı

Yanlış Sayısı

Boş Bırakılan Soru Sayısı

Ali

15

2

Burcu

16

0

Ceyda

12

6

Doruk

0

2

Buna göre dört öğrencinin aldıkları puanların toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 27,õ1

B) 27,õ3

C) 28,õ1

D) 28,õ3

8. Kenar uzunlukları a ve b olan dikdörtgenin alanı a.b dir.
Aşağıda Şekil 1’de bir dizüstü bilgisayar, Şekil 2’de ise bu bilgisayarın klavyesinin bir bölümü gösterilmiştir.
11 m
10
11 m
10

Şekil 1

C

V

B

N

M

Şekil 2

Bu klavyede Şekil 2’de üzerinde harf yazan tuşlar kare biçiminde ve tuşların altında “boşluk bırakmaya
yarayan” uzun tuş ise dikdörtgen biçimindedir.
1
cm genişliğinde boşluk olduğuna göre
Bu klavyede yan yana olan iki kare tuşun arasında
8
uzun tuşun üst yüzünün alanı kaç santimetrekaredir?
67
33
34
A)
B)
C)
D) 7
5
5
10
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9. Aşağıda uçlarında x cm boşluk bulunan ve kalan kısmının uzunluğu 10 cm olan bir cetvel verilmiştir.
x

x

x

x

Bu cetvel 5 kez kullanılarak bir masanın kısa kenarı şekildeki gibi ölçülmüştür.

Buna göre masanın santimetre cinsinden kısa kenarınının uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 48 + 2x

B) 48 + 9x

C) 49 + 8x

11. Kısa kenarı 8 cm ve uzun kenarı x cm olan dikdörtgen şeklindeki özdeş levhalar aşağıdaki
gibi kısa kenarları uzun kenarları ile çakışacak
biçimde uç uca ekleniyor.
x cm

10. Onur özdeş dondurma çubuklarını kullanarak
Şekil 1’deki gibi 3 katlı bir yapı oluşturuyor.

D) 49 + 9x

8 cm

Şekil 1

Ekleme sonucunda oluşan şeklin çevre uzunluğu 226 cm oluyor.
Buna göre dikdörtgen bir levhanın uzun
kenar uzunluğunu santimetre cinsinden
veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?

Şekil 2
Onur benzer şekilde başka bir yapı oluşturmak istiyor ve bu çubuklardan 21 tanesi ile
Şekil 2’deki gibi 1 kat çıkıyor.

A) 8x + 8 · (x – 8) + 6 · 8 = 226
B) x + 6 · (x – 8) + 8 · 8 = 226
C) 8 · x + 6 · (x– 8) + 8 · 8 = 226
D) 2 · x + 6 · (x – 8) + 8 · 8 = 226

Buna göre Onur’un Şekil 2’deki yapıyı tamamlaması için kaç adet çubuğa daha
ihtiyacı vardır?
A) 58

B) 63

C) 67
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D) 72

5

A

A
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12. Bir terazinin sol kefesinde 3 tane 500 gramlık kütle, sağ kefesinde 2 tane özdeş hindistan cevizi varken
şekil 1’deki gibi dengededir.

Şekil 1

Şekil 2

Bu terazinin sol kefesinde 1 tane 250 gramlık kütle ile 1 tane hindistan cevizi varken Şekil 2’deki gibi
dengede kalmayıp sol tarafa yatık duruyor.
Buna göre terazinin denge durumuna gelmesi için sağ kefeye aşağıdaki kütlelerden hangileri
konulmalıdır?
A) 2 tane 250 gram
C) 1 tane 250, 1 tane 200 gram

B) 1 tane 250, 1 tane 500 gram
D) 2 tane 500 gram

13. Aşağıda şekil 1’de üst yüzeyi dikdörtgen şeklinde olan bir masa gösterilmiştir. Bu masanın dört köşesine de şekil 2’deki gibi özdeş aparatlar takılmıştır.
140 cm

x

80 cm

x

Şekil 1

Şekil 2

Masanın aparatlar arasında kalan kısmında kısa kenarlar boyunca siyah bant yapıştırılmıştır. Yapıştırılan
bu siyah bantların toplam uzunluğu masanın uzun kenar uzunluğuna eşittir.
Buna göre aparatlarda x ile belirtilen uzunluğu veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 · (80 – x) = 70

B) 2 · ( 80 – 2x) = 140

C) 80 – x = 70

D) 80 – 2x = 140

14. Bir marketin rafında bulunan ürünler, sıra numarası ile kütleleri arasında belirli bir kural oluşturularak
rafa dizilmiştir.
1. sıra

90 gr

2. sıra

3. sıra

190 gr

290 gr

10. sıra

990 gr

Buna göre n. sıradaki ürünün kütlesini gram cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 90n + 10

B) 90n – 10
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C) 100n + 10

6

D) 100n – 10

A

A
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15. 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.
Aşağıda şekil 1’de verilen geometri tahtası üzerinde çevre uzunluğu (16x + 32) birim olan bir kare gösterilmiştir.

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 2’deki geometri tahtasında yan yana veya alt alta olan iki çivi arasındaki uzaklık şekil 1’dekine
göre 1 birim daha kısadır.
Buna göre Şekil 2’de gösterilen dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç birimdir?
A) 28x + 14

B) 28x + 28

C) 14x + 14

16. Aşağıda içinde bir miktar meyve suyu bulunan bir şişe gösterilmiştir. Bu şişedeki meyve
suyunun tamamı, içleri boş özdeş 10 fincana
ya da içleri boş özdeş 6 bardağa doldurulabiliyor.

D) 14x + 28

17. n kenarlı bir çokgenin içine yazılan m tam sayısı için kenar sayılarına göre,
m

= 4 · (m – 4) ve

m

= 3 · (m – 3)

= 3 · [4 · (m – 4) – 3]

m
eşitlikleri tanımlanıyor.
x
Bir bardağın bir fincana göre 100 mL daha
fazla meyve suyu aldığı bilinmektedir.

A) –2

B) 1500
D) 1200
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x

= –52’dir.

Buna göre x kaçtır?

Buna göre şişedeki meyve suyu kaç mililitredir?
A) 1650
C) 1350

+

7

B) –1

C) 2

D) 3

A

A
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18. Aşağıda ön yüzlerinde birer çiçek resmi, arka yüzlerinde birer cebirsel ifade ya da tam sayının olduğu
altı kart gösterilmiştir.
2a – 3

b+1

3c

0

–2

7

Ön Yüzler

Arka Yüzler

Bu kartların arka yüzleri gösterilirken yerleri değiştirilmeden olduğu gibi aynı konumda ters çevrilmiştir.
Aynı tür çiçeklerin olduğu kartların arka yüzlerindeki ifadeler birbirine eşit olduğuna göre
a + b + c kaçtır?
A) 5

B) 3

C) 2

D) –1

19. Aşağıda bir plastik fabrikasının ürettiği 20 cm uzunluğunda dikdörtgen biçiminde bir plastik verilmiştir.
Bu plastik Şekil 1’de gösterildiği gibi kırılarak iki parçaya ayrılıyor.
Şekil 1
20 cm
Bu parçalar Şekil 2’deki gibi kenarları çakışacak biçimde konumlandırılıyor.

Şekil 2

14 cm

?

Buna göre Şekil 2’de üst üste konumlandırılan kısmın uzunluğu(?) kaç santimetredir?
A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

20. 1 cm = 10 mm
Aşağıda verilen siyah ve gri halkalar yüksekliği 9 cm olan çubuğa; gri, siyah, gri, siyah olacak düzende
sırasıyla takılıyor. Takılan son halkanın siyah olduğu ve halkaların yüksekliğinin çubuğun boyuna eşit
olduğu görülmüştür.
Siyah

(2x – 1) mm

gri

(x +1) mm

9 cm

Bu çubuğa toplamda 20 tane halka takılabildiğine göre sadece siyah halkalardan en fazla kaç
tane takılabilir?
A) 18

B) 16
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C) 14
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D) 12
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1. Rasathane (gözlemevi); içinde büyük ve özel teleskopların yer aldığı, gök bilimcilerin bu teleskoplarla
gözlem yaptığı yerdir. Gök bilimcilerin net görüntü alabilmesi için rasathanelerin kurulacağı yerler özenle
seçilir. Rasathanelerin; ışığın fazla kullanılmadığı, yerleşim yerlerinden ve deprem kuşağından uzak, yağışın az olduğu yerlere kurulmasına dikkat edilir.
Bir araştırma grubunun Türkiye’de kurulacak olan bir rasathane için belirledikleri dört yerin deprem
haritasındaki konumu ve bu yerlerin özellikleri ile ilgili çizdikleri bazı grafikler aşağıdaki gibidir.
TÜRKİYE DEPREM BÖLGELER HARİTASI

Z

X
T
Y

1. Derece (Deprem riski çok fazla)
2. Derece (Deprem riski fazla)

Işık kirliliği

X

Y

Yerleşim yerine uzaklığı

Z

Yer

T

5. Derece (Deprem riski çok az)

3. Derece (Deprem riski orta)
4. Derece (Deprem riski az)

X

Y

Z

T

Bir yıldaki yağışlı gün sayısı

Yer

X

Y

Z

T

Yer

Verilen bilgi ve grafikler incelendiğinde rasathanenin kurulacağı en uygun yer aşağıdakilerden
hangisidir?
A) X

B) Y

C) Z

D) T

2. Bilgi: Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim, bu kuvvet doğrultusunda hareket ederse fiziksel anlamda
iş yapılmış olur.
Duvar dibinde bulunan sandığa oklarla belirtilen yönlerde sandığın ağırlığından daha büyük kuvvetler
uygulanmaktadır.
1

2

3

4

Buna göre kaç numaralı durumlarda fiziksel anlamda iş yapılır? (Sürtünmeler önemsenmeyecektir.)
A) Yalnız 2

B) 1 ve 2
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C) 3 ve 4
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D) 1, 2 ve 4

A
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3. 1996 yılında bir Fransız uydusu, 10 yıl önce patlamış olan bir Fransız roketinden gelen parçalardan
etkilenmiş ve hasar görmüştür. 10 Şubat 2009’da ise kullanım dışı kalan bir Rus uydusu, aktif bir ABD
İridyum ticari uydusu ile çarpışarak onu yok etmiştir. Üstelik bu çarpışma yüzünden uzay çöplüğüne
2000’den fazla enkaz daha eklenmiştir.

Bir uyduya çarpan uzay enkazının uyduda meydana getirdiği hasar.

Uzayda meydana gelen bu kazalara,
I.
II.
III.
IV.

Üzerinde yaşam olmayan gezegenler
İşlevini tamamlamış yapay uydular
Çok sıcak olan yıldızlar
Uzay araçlarının yakıt tankları

verilenlerden hangileri neden olur?
A) I ve III.

B) II ve IV.

C) I, II ve IV.

D) II, III ve IV.

4. Öğretmen Sare ve Nil’e aşağıdaki kartlardan birer tane vererek, onlardan kartlarda bulunan cümlelerdeki boşluklara uygun rakamları yazmalarını istemiştir. Öğretmen kartlardaki boşlukları Sare’den mayoz
bölünmeye göre, Nil’den ise mitoz bölünmeye göre doldurmasını istemiştir.
Çekirdek bölünmesi
- - - - defa gerçekleşir.

DNA eşlenmesi - - - defa gerçekleşir.

Sitoplazma bölünmesi
- - - - defa gerçekleşir.

Bölünme sonucunda
- - - - tane hücre
oluşur.

Bütün boşlukları doğru dolduran Sare ve Nil’in kartlara yazdığı rakamlar sırasıyla aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) Sare: 2, 2, 1, 4
Nil   : 1, 1, 1, 2

B) Sare: 1, 1, 1, 4
    Nil    : 1, 1, 1, 2
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D) Sare: 2, 2, 2, 4
   Nil    : 1, 1, 1, 2
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5. Etkinlik

: Küçükayı takımyıldızını yapalım.  

Malzemeler

: Karton kutu, el feneri, bant, kalem, makas, beyaz kâğıt.

Yapılışı		

: Beyaz kâğıda Küçükayı takımyıldızının görselini çizelim. Çizdiğimiz görselde yıldızların
bulunduğu yerleri kalem yardımıyla delelim. (Şekil 1)
• Karton kutunun bir yüzeyini keselim ve kestiğimiz yüzeye takımyıldızı çizdiğimiz kâğıdı iyice yapıştıralım.
• Daha sonra ise karton kutunun yan yüzeylerinden birine el fenerinin baş kısmı sığacak şekilde bir
kesik açalım ve el fenerini açtığımız deliğe sabitleyelim.
• Karanlık bir odaya giderek el fenerini yakalım ve Küçükayı takımyıldızını gözlemleyelim (Şekil 2).

Şekil 1

Şekil 2

Buna göre yapılan etkinlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Etkinlikte kâğıda açılan delikler yıldızların yerlerini temsil etmektedir.
B) Öğrenciler Küçükayı takımyıldızının nasıl göründüğü ile ilgili fikir sahibi olurlar.
C) Takımyıldızlarındaki yıldızlar arası mesafenin çok az olduğu çıkarımına ulaşılır.
D) Takımyıldızlarının birçok yıldızdan oluştuğu çıkarımına ulaşılır.

6. Ömer ve Kağan enerji dönüşümleri ile ilgili bir etkinlik yapıyorlar. Boyları ve ağırlıkları eşit olan Ömer
ve Kağan’ın özdeş kütüklerle kurdukları düzenek aşağıdaki gibidir. 1 durumunda Ömer kendini aşağı
doğru serbest bıraktığında 3’teki gibi Kağan’ı yukarı fırlatabilmiştir.
Ömer
Kağan

Ömer

Kağan
Ömer

Kağan

1

2

3

Ömer ve Kağan’ın bulundukları ortamda sürtünmeler ihmal edildiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) 1. durumda Ömer’in sadece çekim potansiyel enerjisi vardır.
B) 2. durumda Kağan’ın çekim potansiyel enerjisi azalırken kinetik enerjisi artmaktadır.
C) 2. durumda Ömer’in çekim potansiyel enerjisi azalırken kinetik enerjisi artmaktadır.
D) 3. durumda Kağan’ın çekim potansiyel enerjisi 1. durumda Ömer’in çekim potansiyel enerjisine eşittir.
7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4

11

A

A

FEN BİLİMLERİ

7. Bilgi: Aynı cins atomların bir araya gelerek oluşturdukları saf maddelere element, farklı cins atomların
bir araya gelerek oluşturdukları saf maddelere de bileşik denir. Elementler atomik yapılı ya da moleküler
yapılı; bileşikler ise moleküler yapıda olanlar ya da moleküler yapıda olmayanlar olmak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıda numaralandırılan bazı maddelerin modellemeleri verilmiştir.

1

2

3

4

Modellemeler ile aşağıdaki yapılar eşleştirilecektir.
I. Atomik yapılı element
II. Moleküler yapıda olmayan bileşik
III. Moleküler yapılı element
Doğru eşleştirme yapıldığında hangi modelleme kullanılmamış olur?
A) 1

B) 2

C) 3

8. Gamze mikroskop ile bir hücrenin bölünmesini incelediğinde bölünme esnasında
gözlemlediği evrelerden birini aşağıdaki gibi
çiziyor.

D) 4

9. Bilgi: İki veya daha fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden oluşturdukları
maddelere karışım denir. Karışımı oluşturan
maddeler karışımın her tarafına eşit olarak
dağılırsa oluşan karışım homojen karışım, eşit
olarak dağılmazsa heterojen karışım olarak
adlandırılır.

Gamze’nin hücre bölünmesi ile ilgili,
Yukarıda bir karışımın tanecik dağılımının modeli yapılmıştır.

I. Sitoplazma bölünmesi sırasında ara lamel
oluşur.
II. Genetik olarak birbirinden farklı hücreler
oluşur.
III. Sonucunda üreme hücreleri oluşur.

Buna göre,
I. Tuzlu su
II. Salata
III. Çorba
IV. Kolonya

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
C) II ve III.

B) Yalnız II.
D) I, II ve III.

maddelerinden hangileri modellemesi yapılan türden karışımlara örnek verilebilir?
A) I ve II.
C) III ve IV.

7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4

12

B) II ve III.
D) I, II, III ve IV.
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10. Yanda Emre’nin yaptığı bir deney verilmiştir.
Deneyin malzemeleri: Kâğıt parçası, paket lastiği, cetvel.
Deneyin yapılışı: Kâğıt parçasını katlayarak kalınlaştırdım.
Paket lastiğini işaret ve baş parmağımla şekildeki gibi gerdim.
Önce kâğıt parçasını lastiğe tutturarak lastiği 5 cm gerdim ve
masanın kenarında elimi sabitleyerek kâğıdı serbest bıraktım.
Kâğıdın düştüğü yeri işaretledim. Daha sonra aynı deneyi lastiği
10 cm gererek yaptım ve yine kâğıdın düştüğü yeri işaretledim.
Yaptığım deney sonucunda lastiği 10 cm gerdiğimde kâğıdın
daha uzağa düştüğünü gözlemledim.
Buna göre Emre’nin yaptığı deney ile ilgili,
I. Lastikte esneklik potansiyel enerjisi depolanmıştır.
II. Esneklik potansiyel enerjisi hareket enerjisine dönüşmüştür.
III. Esneklik potansiyel enerjisi lastiğin gerilme miktarı ile doğru orantılıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

11. Aşağıda normal hücrelerin ve kanserli hücrelerin uygun ortam şartlarında çoğalmaları sağlanmıştır.
Yapılan çalışma sonucunda; normal hücrelerde belli bir yoğunluğa ulaşıldıktan sonra bölünmenin durduğu, kanserli hücrelerde ise yoğunluğa rağmen bölünmenin hâlâ devam ettiği gözlenmiştir.

Normal hücreler

Kanserli hücreler

Kanserli hücrelerin normalden fazla çoğalmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru
açıklanmıştır?
A) Hasarlı yapıları sebebiyle kontrolsüz olmaları
B) Bölünürken enerjilerini tasarruflu kullanmaları
C) Daha az sayıda sentrozom organeline sahip olmaları
D) Daha çok sayıda ribozom organeline sahip olmaları
7. Sınıf Kurumsal Deneme Sınavı - 4
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12. Bilgi: Belirli bir noktaya göre yüksekte bulunan cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye
çekim potansiyel enerjisi denir. Çekim potansiyel enerjisi cismin ağırlığı ve yüksekliği ile doğru orantılıdır.
Aynı maddeden yapılmış yükseklikleri sırayla 2, 4 ve 1 cm olan H, I, Z çubukları 1. durumdan 2. duruma
getirilmiştir.
1. durum

2. durum
Z

H

I

I

H

Z

Buna göre H, I, Z çubuklarının yere göre potansiyel enerjileri için,
I. H çubuğunun
potansiyel enerjisi

1

2

II. I çubuğunun
potansiyel enerjisi

Durum

1

2

III. Z çubuğunun
potansiyel enerjisi

Durum

1

2

Durum

çizilen grafiklerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

13. Atomun yapısı konusu ile ilgili bazı kavramlar aşağıdaki gibidir.
Atom – Proton – Molekül – Çekirdek
Verilen kavramlar farklı boyutlardaki bloklarla temsil edilecektir.
<

<

<

Buna göre atom ile ilgili kavramlar uygun büyüklükteki bloklarla temsil edilirse, aşağıdakilerden
hangisi doğru olur?
A)

Molekül
Atom

B)

Çekirdek
Atom

Çekirdek

Molekül

Proton

Proton
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C)

D)
Atom
Çekirdek
Proton
Molekül

Proton
Çekirdek
Atom
Molekül

A

A
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14. Aşağıdaki tabloda kütle ve ağırlıkla ilgili bazı ifadelerin olduğu kutucuklar farklı şekilde taranmıştır.

Madde miktarıdır.

Eşit kollu terazi
ile ölçülür.

Kütleye etki eden
yerçekimi kuvvetidir.

Birimi Newton’dur.

Dinamometre ile
ölçülür.

----

Tarama şekline dikkat edildiğinde boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılabilir?
A) Kuvvet değildir.
B) Yönü olan bir büyüklüktür.
C) Yerçekiminin olmadığı ortamda belli bir değeri yoktur.
D) Kütlesi büyük olan gök cisimlerinde ölçülen değeri daha büyüktür.

15. Etrafımızdaki bütün varlıklar hatta vücudumuz
da birçok elementten oluşur. Vücudumuzu meydana getiren elementlerden bazıları
vücudumuzdaki miktarlarıyla orantılı olarak
aşağıdaki gibi modellenmiştir.

Oksijen

16. Bilgi: Kinetik ve potansiyel enerji toplamına
mekanik enerji denir.
Bilgi: Birbirine temas eden yüzeyler arasında
oluşan kuvvete sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvveti ile cismin kinetik enerjisi ısı
enerjisine dönüşür.
Belirli bir yükseklikten serbest bırakılan top,
yere çarptıktan sonra her defasında aynı yüksekliğe çıkamaz.

Karbon

Hidrojen
Azot
Diğer Elementler

Bu görsele göre vücudumuzda bulunan
elementler ile ilgili,
I. Vücudumuzda en çok miktarda bulunan
elementin sembolü O’dur.
II. Vücudumuzdaki H miktarı, N miktarından
daha fazladır.
III. Görselde belirtilen elementlerin sembolleri
O, K, H, A’dır.

Bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Top serbest bırakıldığı anda mekanik enerjisi çekim potansiyel enerjisinden büyüktür.
B) Top her düşüş ve sıçrayışta sadece hava ile
sürtünmektedir.
C) Sürtünmeden dolayı topun ısı enerjisi artmıştır.
D) İlk andan itibaren topun mekanik enerjisi
değişmemiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
C) II ve III.

B) I ve II.
D) I, II ve III.
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17. Emir yeterli suyun bulunduğu ortamdaki bitki ve hayvan hücresini, suyun bulunmadığı ortama koyarak
mikroskopla hücrelerde meydana gelen değişimleri incelemiştir.
Emir incelemeleri sonucunda hayvan hücresindeki küçülmenin bitki hücresindeki küçülmeden daha
fazla olduğunu gözlemlemiştir. Gözlemini defterine aşağıdaki gibi çizmiştir.

Hayvan hücresinde meydana gelen değişim

Bitki hücresinde meydana gelen değişim

Emir’in gözleminde bitki hücresinin daha az küçülmesinin sebebi aşağıdakilerin hangisinde
doğru açıklanmıştır?
A) Bitki hücresinin dışında hücre çeperinin bulunması
B) Bitki hücresinde kofulların büyük ve sayısının az olması
C) Bitki hücresinde kloroplast organelinin bulunması
D) Bitki hücresinde hücre zarının bulunmaması
18. İçerisinde hücrenin bölünmesi için gerekli olan
malzemelerin yeterli olarak bulunduğu bir ortama, bir bakteri hücresi koyulmuştur. Bakteri
hücresinin her 20 dakikada bir defa mitoz bölünme geçirdiği ve bölünme sonucu oluşan
bakterilerin de bölüneceği bilinmektedir.

20. Mürekkep balıkları tehlike anında mürekkep
keselerinde bulunan siyah bir sıvıyı suya püskürtürler. Böylece düşmanlarıyla aralarında
bir boya perdesi oluşturmuş olurlar. Bu sırada
mürekkep balığı düşmanından kaçar ve canını
kurtarmış olur. Fakat bir süre sonra salgılanan
bu sıvı deniz suyunun içinde gözden kaybolur.

Buna göre bir saatin sonunda kapta toplamda kaç tane bakteri hücresi bulunur?
A) 2

B) 5

C) 8

D) 15

19. Canlılar için çok önemli maddelerden biri oksijen gazı, diğeri ise sudur. Oksijen gazının ve
suyun molekül modelleri aşağıdaki gibidir.

Oksijen molekülü

Yukarıda anlatılan olay ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Mürekkep kesesinden salgılanan siyah sıvı
deniz suyunun içinde çözünmüştür.
B) Oluşan karışımda çözücü de çözünen de
sıvıdır.
C) Mürekkep balığının püskürttüğü siyah sıvının tanecikleri deniz suyunun taneciklerinin
arasına girmiştir.
D) Balığın salgıladığı mürekkep sıvısı deniz suyunda yok olmuştur.

Su molekülü

Aşağıdaki ifadelerden hangisi şekilde verilen moleküller için ortaktır?
A) Birden fazla atomun bir araya gelmesiyle
oluşur.
B) Farklı cins atomlardan oluşur.
C) Aynı cins atomlardan oluşur.
D) En az üç atomdan meydana gelir.
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