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TÜRKÇE

TÜRKÇE

1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz
anlamda kullanılmış bir sözcük yoktur?

4.

A) Küçük yaşta ailesinden kopup yatılı okulda
kalmaya başladı.

A) Okuduğu kitabın çok etkileyici olduğunu
söyledi.

B) Yeni tanıştığımız çocuğun karanlık bir yönü
vardı.

B) Sanatçının bu eserindeki gizem, insanı
etkiliyor.

C) Ay yolumuzu aydınlatan tek ışık kaynağıydı.

S

C) Yazar çok satanlar listesine giren kitabını
tanıttı.

D) Onun bu konudaki derin bilgisini herkes
kabul eder.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi hem
mecaz hem de gerçek anlam taşımaktadır?
A) Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz.
B) Keskin sirke küpüne zarardır.
C) Kavak, yaprağını tepeden dökerse kış çok
olur.
D) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

D) En son çıkardığı kitabını da bu evde
kaleme almış.

İD
2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi
kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden
farklıdır?

5.

Zihnimizdekilerin ne kadarını gerçekten işe
yarar kılabiliyorsak ancak o kadarını öğrenmişiz
demektir.

• Ön planda tutulmak
• Yakasını kaptırmak
• Dilinden kurtulamamak

A) Öğrendiklerimizin ancak bir bölümünü
kullanabiliyoruz.

İD

3.

S

Yukarıdaki cümleye anlamca en yakın cümle
aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki
cümlelerden
hangisi
deyimlerden biriyle ilgili değildir?

B) Öğrenmede önemli olan, bilginin
kullanılabilirliğidir.

bu

C) Kullanılmayan bilgiden kendimizi
arındırmalıyız.
D) İşe yarar bilgi ile zihinde öğrenme daha
hızlı gerçekleşir.

A) Bir kimsenin sitemine ve sataşmalarına
uğramak
B) Bir şeyin, bir kimsenin etkisinden
kurtulamamak
C) Öncelik tanınmak, değer verilmek

D) Daha başarılı olmak, başkalarını geride
bırakmak
3
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6.

A
9.

Mutluluk özlemlere, isteklere eksiksiz bir
biçimde ve sürekli olarak erişilmekten duyulan
kıvanç durumudur. Mutluluk öyle herkesin zan
ettiği gibi insanın çok uzağında değildir. İsteyen
herkes, her an mutlu olabilir çünkü mutluluk
herkesin çok yakınındadır. Filozof Sokrates:
“Bir kitap, bir çiçek, bir kuş… ne büyük saadet!”
derken bunu anlatmıyor mu?
Yukarıdaki
parça
ile
ilgili
olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir.
B) Tanımlama yapılmıştır.

S
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

D) Benzetme yapılmıştır.

İD

Şehirlerde hayatımızın büyük bölümü binalar
içinde geçiyor. Bu nedenle doğal ışığın fizyolojik
ve psikolojik olumlu etkilerinden daha az
yararlanabiliyoruz. Biyolojik saatimizin binlerce
yılda doğal ışığa sağladığı uyum; penceresiz
yaşam ve çalışma ortamları, vardiyalı çalışma
saatleri gibi etkenler nedeniyle bozuluyor. Uyku
bozukluklarının temel nedeni olan bu değişim,
günümüzde birçok insanın muzdarip olduğu
obezite, diyabet, felç, depresyon ve kalp
hastalıkları riskini artırıyor. Doğal ışıkla olan
etkileşimimizi artırmak bu sorunların çözümü
için hayli basit ve etkili bir yol.
Yukarıdaki parça hangi yazı türüne ait bir
metinden alınmış olabilir?

C) Tanık göstermeden yararlanılmıştır.

7.

TÜRKÇE

A) Eleştiri

B) Makale

C) Söyleşi

D) Deneme

Aşağıdaki cümlelerden hangisi vurgulanan
düşünce
bakımından
diğerleriyle
çelişmektedir?
A) Sanatçı sanatına kendini ne kadar
katmazsa o kadar büyük olur.
B) Sanat, daha önce söylenmeyeni söyleme,
yapılmayanı yapma çabasıdır.
C) Sanatta sanatçının kendini gösterme
ihtiyacı ön plandadır.

S

D) Sanatta önemli olan, yeni ve kişisel ürünler
ortaya koymaktır.

10. Edebiyat kişinin dünyasına zenginlik katar. İyi
edebiyat, edebi zevki ve güzellik duygusunu
geliştirir. Kişinin kendisini ve çevresini
tanımasına, güzel konuşmasına, zevklerinin
gelişmesine katkıda bulunur. Günlük yaşantının
zorlukları karşısında duyarlı davranmasını
sağlar. Yeteneklerinin ortaya çıkmasına zemin
hazırlar, yorum yapma yeteneğini geliştirir.
Edebiyat kişiye yaşama sevinci kazandırır.

8.

İD

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi
çıkarılamaz?
A) İyi edebiyat, kişinin duygu dünyasını
zenginleştirir.

Aşağıdaki
cümlelerin
hangisinde
karşılaştırmalı anlatımdan yararlanılmıştır.
A) Yıllardır hikâyecileri, romancıları
eleştirmekten hiç çekinmedi.

B) Edebiyat, gizli kalmış kabiliyetlerin ortaya
çıkmasına olanak sağlar.
C) Günlük yaşantının zorlukları edebiyat ile
ancak aşılır.

B) Bu güzel filmi daha önce televizyonda da
izlemiştim.

D) İnsanlar edebiyat ile kendini daha iyi
tanıma fırsatı bulur.

C) Yardımlarınız sayesinde bu yıl büyük bir
kazanç elde ettik.
D) Batık gemi yıllar sonra deniz dibinde
koruma altına alındı.
4
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A

11. Hintli bir yaşlı usta, çırağının her şeyden
sürekli şikâyet etmesinden bıkmıştı. Bir gün
çırağını tuz almaya gönderdi. Yaşamındaki
her şeyden mutsuz olan çırak döndüğünde
yaşlı usta ona bir avuç tuzu, bir bardak suya
atıp içmesini söyledi. Çırak, yaşlı adamın
söylediğini yaptı ama içer içmez ağzındakileri
tükürmeye başladı. “Tadı nasıl?” diye soran
yaşlı adama öfkeyle “Acı!” diye yanıt verdi.
Usta kıkırdayarak çırağını kolundan tuttu ve
dışarı çıkardı. Sessizce az ilerideki gölün
kıyısına götürdü ve çırağına bu kez de bir
avuç tuzu göle atıp gölden su içmesini söyledi.
Söyleneni yapan çırak, ağzının kenarlarından
akan suyu koluyla silerken yaşlı usta aynı
soruyu sordu:
“Tadı nasıl?”
“Ferahlatıcı!” diye yanıt verdi genç çırak.
“Tuzun tadını aldın mı?” diye soran yaşlı
adama “Hayır, efendim.” diye yanıt verdi genç
çırak.

13.

C) Usta olmak için çıraklığın zorlu yollarından
geçmek gerekmektedir.
D) Acı veren şeylerle ilgili duygularımızı
genişletmeliyiz.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak
yönlerinden biri değildir?
A) Tanımlama yapılmıştır.
B) Neden-sonuç cümlesi bulunmaktadır.
C) Terim anlamlı sözcük kullanılmıştır.
D) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.

S

B) Bir işi yaparak, yaşayarak daha kalıcı
öğrenebiliriz.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

A) Hayatta bilgiden çok deneyimler önemlidir.

Vitaminler, yaşam için gerekli, çok küçük
miktarlarıyla hücre metabolizmasında
önemli
tepkimeleri
uyaran
organik
bileşenlerdir. Vitaminlerin çoğu vücut
tarafından yapılamadığı için besinlerimizle
alınması gerekmektedir. Bu besinlerin bir
kısmı çiğ olarak, bir kısmı da belirli pişirme
süreçlerinden geçerek soframıza gelir.
Çayırlar, tabii olarak teşekkül etmiş
veya insan eliyle tesis etmiş çeşitli ot
bitkilerinden meydana gelmiş geniş
ovalardır.
Yeryüzünün
çeyreğinden
fazlasını çayırlar oluşturur. Az yağış alması
nedeniyle burada küçük otlar yeşerir.
Toprak
erozyonunun
önlenmesinde
çayırların faydaları büyüktür.

S

İD

Yukarıdaki hikâyede Hintli yaşlı ustanın
çırağına vermek istediği mesaj nedir?

TÜRKÇE

14. Ben gamlı, donuk kış güneşi
Çıplak dallarda, sessiz dinleniyordum.

İD

12. Yaşar Kemal, İnce Memet’te hem kendi
edebiyatımızda hem de başka ülkelerin
edebiyatında yer alan eşkıya anlatılarının
kalıplarına sadık kalarak olay örgüsünü kurar.
(I) El attığı topraksız köylü sorunu gerçek bir
sorundur. (II) Ancak Yaşar Kemal’in konuya
yaklaşımı ve konuyu işleyişi gerçekçi değildir.
(III) Otuz iki yıllık bir zaman diliminde yazılan
İnce Memet,
günümüzde hala beğeniyle
okunmaktadır. (IV) İnce Memet, gerçek dünyayı
değil insanların özlediği dünyayı anlatır.

Köyleri, yolları, dağı taşı
Isıtıyor, avutuyordum.

Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden
hangisidir?

Bu parçada numaralanmış cümlelerden
hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?
A) 4

B) 3

C) 2

D) 1
5

A) Üzüntü

B) Kaygı

C) Doğa sevgisi

D) Yalnızlık
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A

15. O çay ağır akar, yorgun mu bilmem?
Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem?

TÜRKÇE

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman
zarfı yoktur?

Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem?
Yüce dağ başında siyah tül vardır.

A) Her geçen gün, hayatımızdan bir kesit alıp
götürüyor.

Yukarıdaki dizelerde kaç tane çekimli eylem
vardır?

B) Henüz, istedikleri notu sınavlarda
alamadılar.

A) 1

C) Uçağa binerken çok heyecanlandığını
gördüm.

B) 2

C) 3

D) 4

İD

S

D) Çok sevdiği sınıf arkadaşına geçenlerde
rastlamış.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden
fazla yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Meselenin ayrıntılarını daha sonra
konuşuruz.
B) Her hafta sonu spor yapmaya giderim.
C) Haftaya yapılacak toplantı için araştırma
yapıyor.

A) Güney Asya’da 5’er kişilik gruplarla
turnuvaya katıldılar.
B) Elele verip Anneler günü ile ilgili bir
program hazırlayabiliriz.
C) Yolunu kayıp eden insanlar için Kutup
Yıldızı bir umut ışığıdır.
D) İnsanoğlu mesleğini sevmelidir ki hayat da
başarılı olsun.

S

D) Dosyayı en kısa zamanda hazırlayacağız.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, kendi
kip anlamının dışında kullanılmıştır?

20. Aşağıdakilerin hangisinde bir noktalama
yanlışı yapılmıştır?

İD

A) “Bir kahve daha alır mısın amca?” diye
sordu genç.

B) Çok sayıda ürün yetiştiriyoruz: buğday,
arpa, mısır…

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, yapıca
diğerlerinden farklıdır?

C) Bu söylediklerini kim, ne zaman, nasıl
yapacak?

A) Okulumuzda internet bağlantısı sık sık
kopardı.

D) Bütün sınıf, Van Gölü’ne gitmek için saat
09:30’da toplandı.

B) Öğretmenin söylediklerini çok iyi duyardı.
C) Kutunun içindeki hediyeleri tek tek çıkardı.
D) Çocuğun neden böyle davrandığını
anlamazdık.

Türkçe Testi Bitti.
Sonraki Teste Geçiniz...
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MATEMATİK

MATEMATİK

1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.
1.

-8

-4

5

3.

9

Yukarıdaki kartlarda yazan sayılar arasından
seçilen iki sayının hem çarpımları hem de
toplamları negatiftir.

Buna göre, Ömer’ in bulduğu sonuç, doğru
sonuçtan kaç eksiktir?

Buna göre, seçilen bu iki sayının çarpımı
kaçtır?
B) -40

C) -36

A) 40

B) 35

C) -35

D) -40

D) -20

Tuşu : Yazılan doğal sayının çarpma
işlemine göre tersini alıp 8 ile çarpıyor.
Tuşu : Yazılan doğal sayıyı toplama
işlemine göre tersi ile çarpıyor.

A) 12

Tuşu : Yazılan doğal sayının 5 fazlasını
alıp -1 ile çarpıyor.
Buna göre, hesap makinesine 2 yazıldıktan
sonra

,

ve

5.

tuşlarına ayrı

ayrı basılıp çıkan sonuçlar toplandığında
elde edilen sayı kaç olur?
A) -7

B) -6

C) -5

m ve n doğal sayılar olmak üzere mn = 64
olduğuna göre, m+n toplamı en az kaçtır?
B) 10

C) 8

D) -4

7

D) 7

S

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ nda her tuşa farklı
işlem komutlarının verildiği bir hesap makinesi
dereceye girmiştir. Aşağıda bu makinedeki bazı
tuşların işlevleri verilmiştir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İD

2.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

S

A) -72

Öğretmeni, Ömer’den (-15)’i (+3)’e bölmesini
istiyor. Ancak Ömer, yanlışlıkla bölme işlemi
yerine çarpma işlemi yapıyor.

2
A) 1, 2 = 1 9

2
B) 1, 02 = 1 90

2
C) 1, 02 = 1 90

2
D) 1, 2 = 1 10

2017-2018 - 7.SINIF
1. IZLEME DEĞERLENDİRME SINAVI

A

6.

MATEMATİK

b1 - 1 l . b1 - 1 l . b1 - 1 l ... b1 - 1 l
5
4
3
10

9.
0, 4
0, 15
1, 75

Giriş

İşleminin sonucunun tam sayı olması için
aşağıdakilerden hangisi ile çarpılması
gerekir?

Çıkış

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

Yukarıdaki işlem makinesinin özelliği ondalık
sayıları rasyonel sayıya dönüştürmektir.

S

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi giriş
kısmına
bırakılan
0, 4 0, 15 ve 1, 75
ondalık gösterimlerinin makineden çıkarak
dönüştüğü rasyonel sayılardan biri değildir?
3
B) 20

4
C) 10

7
D) 4

7. 		

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

4
A) 9

4
7
5
m + 9 = n + 18 = p + 6 = 1

3
10. 8 ün

1
yarısının, 3 in

çeyreğine

bölümü

kaçtır?
5
A) 4

7
B) 4

9
C) 4

11
D) 4

A) n > m > p

B) n > p > m

C) m > n > p

D) m > p > n

11. 		
1
2

-1
3

-1
6

a

b

1
4

c

d

(+)

1
A) 3

-1
B) 12

;b 8 l : b - 2 l E . ]- 1g37
3
3
2

3

işleminin sonucu kaçtır?

İD

8.

S

Yukarıda verilen eşitliklere göre, m, n ve p
sayılarının doğru sıralaması aşağıdakilerden
hangisidir?

Yandaki
toplama işlem
tablosuna göre
a,b,c ve d yerine
aşağıdakilerden
hangisi
yazılamaz?
-1
C) 2

A) -24

-3
D) 4

8

B) -18

C) 18

D) 24

A
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C) 4

15. Melik ile Sezer’in elindeki bilyelerin sayısının toplamı 61 dir. Melik’in bilye sayısı,
Sezer’in bilye sayısının 3 katından 5 fazladır.
Buna göre, Sezer’in bilye sayısını veren
denklem aşağıdakilerden hangisidir?

D) 2

A) x+3x=61

B) x+3.(x+5)=61

C) x+3x+5=61

D) 3x+5=61

A) Sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında yer alır.
11
B) Toplama işlemine göre tersi - 16 dır.
C) Sıfırdan büyük bir rasyonel sayıdır.
D)Negatif bir rasyonel sayıdır.

16. Aşağıdakilerden hangisinde
diğerlerinden farklıdır?
A) 5x – 6 = 24

B) 3x + 3 = 33

C) 4x – 4 = 36

D) 2x - 3 = 17

17. 		
3
14. Bir manav elindeki 50 kg domatesin 5 ünü
satıyor. Kalanı ile akrabalarına dağıtmak
için yarım kilogramlık poşetler hazırlıyor.
Buna göre kaç tane poşet hazırlanır?
B) 40

C) 50

değeri

x-x 1
3 6 =2

denklemini sağlayan x değeri aşağıdaki
denklemlerden hangisini sağlar?

İD

A) 20

x

S

2
b- 1 l + 3 : 1 - 5
2
8 2 16
işleminin sonucu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi söylenemez?

İD

13.

B) 5

Yandaki eşitliğin doğru
olabilmesi için m yerine
hangi sayı gelmelidir?

S

A) 10

40
20 = 4
6+ m

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

12.

MATEMATİK

D) 60

9

x
A) - 3 - 1 = - 2

x
B) - 3 + 1 = - 3

C) - 3x - 12 = - 6

D) 3x - 12 = 3
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A

A

MATEMATİK

20.

B

y

x+2
C

3x-1

5
4

D

3
2

Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeninin kısa
kenarı (x+2) cm, uzun kenarı (3x-1) cm’dir.
Çevresi 98 cm olduğuna göre, dikdörtgenin
kısa kenarı kaç cm’dir?
A) 12

B) 14

C) 28

1
0
-5

-4

-3

-2

-1

D) 35

-1

1

2

3

4

x

5

-2

-4
-5

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

S

-3

B) 23

C) 30

2. hamle : 3 birim sola, 5 birim aşağıya
3. hamle : 1 birim sola, 4 birim aşağıya
hamleleriyle ilerleyerek hazineyi bulacaktır.
Buna göre, Ayşe hazineyi hangi bölgede
bulur?
A) IV

B) III

C) II

D) I

D) 33

İD

A) 10

1. hamle : 2 birim sağa, 3 birim aşağıya

S

19. Ali Babanın Çiftliğindeki tavuk ve ineklerin
sayıları toplamı 53 tür. Bu hayvanların ayak
sayılarının toplamı 166 ise, bu çiftlikte kaç
inek vardır?

Ayşe
ve
arkadaşı
Merve
yukarıdaki
koordinat düzleminde hazine bulma oyunu
oynayacaklardır. Oyuna orijinden başlayacak
olan Ayşe, arkadaşının belirlediği ;

Matematik Testi Bitti.
Sonraki Teste Geçiniz...
10
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1. IZLEME DEĞERLENDİRME SINAVI
1. Bu testte 12
20 soru vardır.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.
1.

Sen bir meleksin
Her şey demeksin

4.

Tut hep elimi vazgeçilmezim
Yukarıdaki şarkı sözlerinde meleklerin hangi
özeliğine vurgu yapılmıştır?

Duyu organlarımızla algıladığımız, aklımızla
kavradığımız ve inandığımız her şeye varlık
denir. Bu varlıklar; görünen ve görünmeyen
varlıklar olmak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden
hangisi
varlıklardan birisi değildir?

A) Meleklerin iradeli olduğuna

görünen

A) Canlılar

B) Tek hücreli canlılar

C) Meleklerin yiyip içmediğine

C) Melekler

D) Cansızlar

S

B) Meleklerin masumiyetine

“De ki: Ben Allah’ın dilediğinden başka
kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek
güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim
daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir
fenalık dokunmazdı. Ben sadece bir uyarıcı
ve inanan bir topluluk için müjdeciyim.” (Araf
Suresi-188)

5.

Osman Beyin
hangisidir?

Yukarıdaki ayet Peygamberimizin hangi
özelliğini anlatmaktadır?
A) İnsanî yönünü
B) Peygamber olduğunu
C) İnsanlara rahmet olduğunu
D) Kur’an’ın açıklayıcısı olduğunu

Yıllarca çalışıp ancak evi olmayan Osman Bey,
kendi eşine: “ Eğer ilerde bir gün evimiz olursa
üç gün oruç tutacağım “ diye söz vermiştir.
oruç

A) Ramazan orucu

B) Nafile orucu

C) Adak orucu

D) Sünnet orucu

çeşidi

1. Yolcular
2. Hastalar

İD

6.

tutacağı

S

2.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

D) Meleklerin cinsiyeti olmadığına

3. Miskinler

4. Borçlular

3.

“Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi
itip kakar. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar
namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş
yapanlardır, hayra da mani olurlar.”

5. Yoksullar

6. Öğrenciler

7. Hamile kadınlar

Yukarıdakilerden hangileri oruç tutamayıp
sonradan oruç tutabilirler?

Yukarıda ayetlerinin anlamı yer alan sure
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nas Suresi

B) Maun Suresi

C) Nasr Suresi

D) Bakara Suresi
11

A) 1, 3, 4

B) 3, 4, 5

C) 4, 5, 6

D) 1, 2, 7
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7.

A
9.

İlk çocuğu Deniz’e hamile olan Melek
Hanım, hamileliğin ilk üç ayında karnın sivri
olduğundan dolayı çevresindekiler çocuğunun
erkek olacağını söylemişlerdir. Melek Hanım da
her şeyini ona göre ayarlamış çocuğuna erkek
elbiseleri almış ve bir erkek çocuğu beklemiştir.
Bundan dolayı da hiçbir doktora da gitmemiştir.
Doğum yapan Melek Hanım bir erkek çocuğu
değil de bir kız çocuğu doğurmuştur. Psikolojik
anlamda kargaşa yaşayan Melek Hanım,
çocuğuna sonunda hem kız hem de erkek ismi
olan Deniz ismini koymuştur.

A) İslam dini sorgulamayı, araştırmayı ve bilimi
teşvik ederek yol göstermiştir.

S

B) İslam dini araştırmaya karşı durarak
hurafelerin ortaya çıkmasına sebep
olmaktadır.

A) Batıl inançların varlığı

B) Batıl inançların faydaları

C) İslam dini eleştirmeyi reddederek
sorgulamayı ortadan kaldırmıştır.

İD

C) Batıl inançların bilime ve akla aykırılığı

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

D) Batıl inançların çıkış sebepleri

D) İbni Heysem dinden çok çevresinden ve
hurafelerden etkilenmiştir.

10. Sonbaharla birlikte ağaçların yaprakları
sararır, kurur ve dökülür. Kış aylarında ağaçlar
âdete kuruyup ölmüş gibi görünür. Pek çok
bitki kuruyarak toprağa karışır, ilkbahar
geldiğinde ise ağaçların ve otların yeşerip
çiçekler açtığına tanık oluruz. Sanki ölmüş,
yok olmuş gibi görünen ağaçların ve bitkilerin
yeniden doğduğuna şahit oluruz. Buna benzer
……………..……………………………

S

“Sana kıyametin ne zaman kopacağını
soruyorlar. Deki onun ilmi sadece Allah
katındadır. Onun vaktini Allah’tan başkası
bilemez… O size ansızın gelecektir.” (Araf
Suresi, 187)

İD

Ayette anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kıyametin ne zaman kopacağı

Optiğin babası olarak kabul gören İbni
Heysem’in, Mısır’da ışığın kırılması üzerine
yaptığı birçok çalışması vardır. Görme
eyleminin, gözden çıkan ışık sayesinde olduğu
savunulurken İbni Heysem buna karşı çıkmış
ve antik dönemde kalma bu teoriyi çürütmüştür.
Müslüman olan İbni Heysem’in ilminin
gelişmesinde dinin nasıl bir etkisi olmuş
olabilir?

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi nedir?

8.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Yukarıdaki paragraf, aşağıdaki cümlelerden
hangisi ile tamamladığı söylenebilir?

B) Kıyametin zamanını Allah’tan başka
kimsenin bilmeyeceği

A) İnsanlar da öldükten sonra ahiret hayatı için
yeniden dirilecektir.

C) İnsanlar teknoloji geliştirerek kıyametin
zamanını bileceği

B) Hiç bir canlı yok olmayacaktır.

D) Kıyamet zamanını yaklaştığı

C) Mevsimler sürekli tekrar edecektir.
D) Her canlı ölümü tadacaktır.

12
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A

11.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

13. Dünyada iken yaptığım her işten dolayı ahiret
yaşamımda hesap vereceğim. Yaptığım iyilikler
cennete, kötülükler ise cehenneme gitmeme
neden olabilir. Bu nedenle ibadetlerimi düzenli
yapmalıyım. Başkalarına yardım etmeli, her
türlü kötülükten uzak durmalıyım.

Baba, siz meleklerin
varlığından
bahsediyorsunuz da
insan görmediği şeye
nasıl inanabilir.

Bu
sözleri
söyleyen
bir
aşağıdakilerden
hangisini
beklenmez?

Kızım, hayatımızda
varlığını en çok kabul
ettiğimiz ve görmediğimiz
şeyler vardır. Örneğin
aklımız ve sevgimiz
var ama biz onları
göremiyoruz ve onların
varlığına inanıyoruz.

insanın
yapması

A) Yoksullara para yardımı yapması

Yukarıda verilen çocuk-baba diyaloğunda
nasıl bir çıkarımda bulunabilir?
A) Görünen varlıklar dışında varlık yoktur.
B) Görünen varlıklar sadece insanlardır.
C) Diyaloğun ana konusu görünen varlıklardır
D) Meleklerde bulunan görünmeme özeliği
insanların bazı özeliklerinde de vardır.

C) Namaz kılması
D) Başkalarının yüzüne karşı söyleyemediği
şeyleri arkalarından konuşması

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

S

B) Sözleriyle kimseyi incitmemesi

14. Ramazan ayının ilk günü Ayşe ve Sena oruç
tutuyorlardı. Eve doğru yürürlerken arkadaşları
Betül’ü gördüler. Ayşe dedi ki: “Betül çok
kavgacı biridir.”
Orucun niçin ve nasıl tutulduğunu bilen
Sena, Ayşe’ye nasıl bir cevap vermelidir?
A) Betül kavgacı olduğu gibi kıskanç ve
dedikoducudur.
B) Evet geçen gün Yeşim’ le kavga ediyordu.

S

C) Dedikodu yapmayalım yoksa orucumuzun
sevabı azalır.
D) Ortalıkta kavga etmek size yakışmaz.

İD

12. Sevgi Hanım, yaşlı ve şeker hastasıdır.
Hastalığından dolayı sık sık su içmeli ve ilaçlarını
kullanmalıdır. Ramazan ayı geldiğinde orucunu
tutmak istese de doktoru izin vermemektedir.

15. Ramazan ayı, insanlara yol gösteren, hidayeti,
doğruyu ve yanlışı ayırt edip açıklayan Kur’an’ın
indirildiği aydır.

Sevgi Hanım bu durumda ne yapmalıdır?
A) Fitre verir.
B) Fidye verir.

Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayının
gelmesi ile birlikte etrafımızda meydana
gelen değişiklerden biri değildir?

C) Kaza orucu tutar.

A) İmsakiyeler dağıtılır.

D) Hiçbir şey yapmaz.

B) Mahyalar asılır.
C) Mukabeleler yapılır.
D) Kurbanlar kesilir.
13
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A

16. Aşağıdakilerden hangisi Muharrem ayı ile
ilgili yanlış bir bilgidir?

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

19. Meleklerin varlığına inan insan, meleklerin
kendisini gördüklerini, yaptığı her hareketi
ve söylediği her sözü bildiklerini unutmaz.
Bu insan, her yerde her zaman sözlerine
ve davranışlarına dikkat eder. Kimsenin
bulunmadığı yerde dahi kötülük yapmaktan
uzak durur. Sözlerinde ve başkalarıyla
ilişkilerinde ölçülü olmaya, başkalarının malına,
canına zarar vermemeye özen gösterir.

A) Onuncu günü Aşure günüdür.
B) Hicri takvimin ilk ayıdır.
C) Farz olan oruç bu ayda tutulur.
D) Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin bu
ayda şehit edilmiştir.

Bu paragraf için en uygun
aşağıdakilerden hangisi olur?

başlık

S

A) Melekler Herkese Yardım Eder.
B) Meleklere İman Davranışlarımızın
Güzelleşmesine Katkı Sağlar.
C) Melekler Görünmeyen Varlıklardır.
D) İyilik İnsanı Cennete Götürür.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

17. “Şüphesiz ki iman edip de yalnız Rablerine
güvenenler üzerinde şeytanın bir etkisi yoktur.
Onun gücü, sadece kendisini dost tutanlara ve
Allah’a ortak koşanlara yeter.” ( Nahl suresi, 99.
ve 100. Ayetler )
Yukarıda verilen bu ayetlerle aşağıdakilerden
hangisi vurgulanmıştır?
A) Şeytanın Allah’ a inananlara kötülük
yapamayacağı
B) Kötülük yapanların bunun karşılığını
mutlaka göreceği
C) Şeytanın bütün varlıkları etkilediği

Esma: Kadir Gecesi bu aydadır.
Burak: Ramazan
tutulduğu aydır.

ayı,

farz

olan

orucun

S

D) Şeytanla başa çıkmanın için ibadet etmenin
gerekliliği

20. Ali: Kur’an-ı Kerim bu ayda inmeye
başlamıştır.

Meryem: Peygamberimizin doğduğu aydır.

İD

Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer
verilmiştir. Hangi öğrencinin Ramazan ayı
hakkındaki görüşü yanlıştır?

18. 1. Mitoloji
2. Kur’an
3. Hikayeler

A) Meryem

B) Burak

C) Esma

D) Ali

4. Kesin olmayan haberler
Yukarıdakilerden hangisi kıyamet ve ahiret
hayatı hakkında bize kesin bilgi verir?
A) 1

B) 4

C) 3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Bitti.
Sonraki Teste Geçiniz...

D) 2
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A

FEN BİLİMLERİ

FEN BİLİMLERİ

1. Bu testte 12
20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.
3.

1.

GİRİŞ

Glikoz

Böbrekler vücudumuzdaki
fazla karbondioksiti
dışarı atar.

Vitamin
Mineral
Su

Doğru

Yağ

Böbrekler
vücudumuzda tuz
dengesini sağlar.

S

Protein

Her balon 10 puan olduğuna göre Ahmet
kaç puan alır?
A) 30

B) 40

C) 50

D) 60

1.Kapı

2

3

2.Kapı 3.Kapı

Yanlış
4.Kapı

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

İD

1

Doğru

Yukarıdaki bilgiler doğru ise “Doğru” çıkışa;
yanlış ise “Yanlış” çıkışa doğru gidildiğinde
hangi çıkıştan çıkılır?

4.

2.

Yanlış

Üreter, idrarın
dışarı atıldığı
kısımdır.

S

Ahmet, sindirilmeden kana geçenlerin olduğu
balonları patlatacaktır.

Doğru

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

Aminoasit

Yanlış

Tıp fakültesi öğrencisi olan Ahmet, bir deney
yapmak için hastasının dilinin arka bölümünü
bir zarla kapatıyor.

4

Devran, katı basıncının cismin yüzey alanına
bağlı olduğu ispatlamak istiyor.

Buna göre hasta aşağıdaki besinlerden
hangisinin tadını tam alamaz?

Buna göre yukarıda verilen şekillerden
hangi ikisini kullanmalıdır?
A) 1 ve 3

B) 2 ve 3

C) 1 ve 2

D) 3 ve 4
15

A) Şeker

B) Biber

C) Limon

D) Tuz
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A

5.

FEN BİLİMLERİ

7.

Su

h

Su

h

Sarı leke

h Su

Ferdi, gözlerinin iyi görmediğini söyleyerek
doktora gitmiştir.
Ferdi’nin göz filmi yukarıdaki gibi olduğuna
göre, doktor Ferdi’ye hangi tip mercek
verecektir?

S

Nur Öğretmen, Fen bilimleri dersinde tahtaya
yukarıdaki şekilleri çizerek üç kapta da sıvı
basınçlarının eşit olduğunu söylüyor.

A) İnce kenarlı mercek

anlatmak

B) Kalın kenarlı mercek
C) Silindirik mercek

A) Sıvı basıncının sıvının cinsine bağlı olduğu

C) Kap şekillerinin sıvı basıncını etkilemediği
D) Derinlik arttıkça sıvı basıncını arttırdığı

D) Ultraviyole mercek
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

B) Sıvı yüksekliğinin sıvı basıncını etkilemediği

8.
Sibel

Eczanede kendimi tarttım,
ağırlığım 45 kiloymuş.

Ayşe

Enzim + Su

Yukarıda verilen şema ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Ağırlığın birimi dinamometredir.
Ahmet

Tereyağı

İD

6.

S

Öğretmen’in

İD

Buna göre Nur
istediği nedir?

A) Emilimi kalın bağırsakta olur.
B) Fiziksel sindirim olayıdır.

Kütle, değişmeyen madde
miktarıdır.

C) Sindirimi ağızda başlar ince bağırsakta
biter.

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerin ifadeleri doğrudur?
A) Sibel ve Ahmet

B) Yalnız Ayşe

C) Ayşe ve Sibel

D) Yalnız Ahmet

D) İnce bağırsakta gerçekleşen bir olaydır.

16
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9.

A

FEN BİLİMLERİ

11.

1. Nefronların iltihaplanması

Şeker
hastalığı

2. İdrarda glikoza rastlanması
Nefrit

M

K

3. Nefronların görev yapamama-

sı sonucu, proteinli maddelerin
idrara geçmesi

Albumin

L

Yukarıda verilen şekilde bir top K-M arasında
sürtünmesiz bir ortamda salınım yapmaktadır.

S

Yukarıda boşaltım sistemi hastalıkları ve
açıklamaları verilmiştir.

Buna
göre
yanlıştır?

Buna göre doğru eşleştirme aşağıdakilerden
hangisi gibi olmalıdır?

2

2

3

3

C) 1

D) 1

2

2

3

3

B) K’ dan serbest bırakıldığında belli bir süre
sonra duracaktır.
C) L’ den M’ ye çıktığında potansiyel enerjisi
artar.
D) K ve M arasında toplam enerji değişmez.

Merkezi sinir sistemimizin organı
olan beyin, vücut sıcaklığını
ve kan basıncını ayarlar.

Omurilik soğanı kalp
atışlarını kontrol
eder.
Doğru
1.Çıkış

Yanlış

Hem sindirim enzimi hem de
hormon salgılar.

Yanlış

İD

Doğru

Refleksleri omurilik
yönetir.
Doğru

2.Çıkış 3.Çıkış

Dişilerde yumurta üretimini
sağlar.
Canan

S

12.
10.

hangisi

A) K’ dan L’ ye geldiğinde kinetik enerjisi artar.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

B) 1

İD

A) 1

aşağıdakilerden

Büyümeyi ve gelişmeyi sağlar.

Ömer

Yanlış

Yukarıda verilen bilgiler doğru
seçildiğinde hangi çıkışa varılır?

Özal

Yukarıda öğrencilerin verdiği bilgiler
sırasıyla hangi salgı bezlerine aittir?

4.Çıkış

A) Böbreküstü bezi - Pankreas - Yumurtalık

olarak

B) Yumurtalık - Testis - Hipofiz bezi

A) 1.Çıkış

B) 2.Çıkış

C) Yumurtalık - Pankreas - Hipofiz bezi

C) 3.Çıkış

D) 4.Çıkış

D) Tiroit bezi - Hipofiz bezi - Pankreas
17
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13. Deniz Öğretmen öğrencisini tahtaya kaldırıp
soru çözmesini istemiştir. Öğrenci tahtaya
kalkınca çok heyecanlanmış, nefes alıp verme hızı artmıştır. Deniz Öğretmen öğrenciyi
sakinleştirip soruyu sormuş ve öğrenci
düşünerek doğru cevap vermiştir.

15.

FEN BİLİMLERİ
Mide öz
suyu

Yukarıda yapılan deneye göre
grafiklerden hangileri doğrudur?

A) Böbreküstü bezleri - Omurilik soğanı Beyin

Miktar

Pr

lik
o
1

D) Böbreküstü bezleri - Beyin - Omurilik
soğanı

İD

ote

G

S

C) Omurilik soğanı - Beyin - Böbreküstü
bezleri

Miktar

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

I. Vücudumuzun denge ve hareket
merkezidir.

in

2

Zaman

Zaman

Miktar

rat

idi

14.

çizilen

Miktar

z

B) Beyin - Omurilik soğanı - Böbreküstü
bezleri

s
ğa

rbo

Ya

3

id
nh

Ka

4

Zaman

A) Yalnız 1

B) 1 ve 2

C) 1, 2 ve 3

D) Hepsi

Zaman

16.

S

I. Kulak kepçesi ile toplanan ses dalgaları
kulak yolu ile iletilerek kulak zarını titreştirir.

II. Duyu organlarından gelen bilgileri
değerlendirir.

II. Titreşimler salyangoza geçer.

III. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri bu
titreşimleri oval pencereye iletir.

İD

III. Yutkunma ve çiğneme gibi hareketleri
kontrol eder.

IV. Ses, işitme almaçları tarafından algılanır ve
işitme sinirleri aracılığıyla beyindeki işitme
merkezine iletilir.

Yukarıda merkezi sinir sistemine ait bazı yapı
ve organların özellikleri verilmiştir.
özelliği

Safra
sıvısı

Ekmek
ve
yağ

Buna göre öğrenci sırasıyla sinir sisteminin
hangi bölümlerini kullanmıştır?

Buna göre,
hangisidir?

Tükürük

verilmeyen

yapı

A) Beyin

B) Omurilik Soğanı

İşitmeyi yukarıdaki gibi aşama sırasına göre
açıklayan öğrenci, hangi numaraların yerini
değiştirirse doğru bir şekilde sıralama
yapmış olur?

C) Beyincik

D) Omurilik

A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) III ve IV

18

2017-2018 - 7.SINIF
1. IZLEME DEĞERLENDİRME SINAVI

A

17. Esma, sindirim sistemine ait iki organı inceliyor
ve bu organlardan emilen bazı besinleri
şekillerle gösteriyor.

FEN BİLİMLERİ

19.
1

2

İnce bağırsak
Kalın bağırsak

Kalın
bağırsak

Kalın bağırsak

3

İnce bağırsak

4

S

İnce
bağırsak

eşleştirmelerden

Glikoz

C)

Aminoasit

B)

Vitamin

D)

Gliserol

18.

Üst deri

A) 1 numaralı yapı vücudumuzun tuz
dengesini sağlar.

Alt deri

D) 2 numaralı kısım böbrekten gelen idrarı
üretraya taşır.

20. Boşaltım sisteminde görevli yapı ve organlardan hangisinin görevi doğru verilmiştir?
A) Akciğer: Solunum sonucu oluşan kandaki
CO2 ve H2O’ yu soluk verme ile dışarı atar.

verilen

B) Böbrekler: Hücrelerde oluşan büyük
moleküllü besinleri sindirerek vücuttan atar.

I. Üst deride kan damarları ve sinirler
bulunur.
II. En büyük duyu organımızdır.

C) 3 numaralı kısımda idrar geçici süreliğine
depolanır.

İD

Derimizle ilgili olarak aşağıda
bilgilerden hangileri doğrudur?

B) 4 numaralı kısımda idrar dışarı atılır.

S

A)

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

Buna göre aşağıdaki
hangisi yanlıştır?

Görselde
numaralandırılmış
yapı
ve
organlardan hangisinin görevi yanlış
verilmiştir?

C) Karaciğer: Boşaltımda maddelerin
süzülmesi için safra sıvısı üretir.

III. Deriye renk veren hücreler alt deride
bulunur.

D) Deri: Vücuttaki fazla su, tuz ve
karbondioksiti terleme yolu ile dışarı atar.

IV. Yağ tabakası, kıl kökleri ve ter bezleri alt
deride bulunur.
A) I ve III

B) I, II ve III

C) II ve IV

D) I, II, III va IV

Fen Bilimleri Testi Bitti.
Sonraki Teste Geçiniz...
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SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER

1. Bu testte 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.
1.

3.

Kullanılan yöntemler veya yollar ne kadar
farklı olursa olsun, tüm canlılar duygularını,
düşüncelerini aktarmak için iletişimde bulunur.
İnsanlar arası iletişim diğer canlılara göre
farklıdır. Çünkü insanlar arası iletişimde
dinleme, anlama ve konuşma yetenekleri bir
arada kullanılabilmektedir.

Verilen bilgilere dayanarak bu çalışmaların
asıl nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Verilen bilgilerden yaralanarak iletişim ile
ilgili hangisine ulaşılamaz?

S

A) Yazı, haber, fotoğraf vb. ahlaka aykırı
yayınların önüne geçmek.

A) İletişim akla gelebilecek her türlü yolla
yapılabilir.

B) Doğruluğundan emin olmadan haber
yapma hakkının verilmesi.

D) Bütün canlılar iletişim kurma yeteneğine
sahiptirler.

4.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin
19. maddesinde “ Herkes düşünce ve ifade
özgürlüğü hakkına sahiptir; bu hak serbestçe
düşünme, hangi yoldan ve nereden olursa
olsun bilgi ve görüş alma, araştırma ve yayma
özgürlüğünü içerir.” denilir.

S

Milli mücadelenin ilk yıllarında bugün sahip
olduğumuz
radyo, televizyon gibi birçok
iletişim aracı bulunmamaktaydı. Atatürk milli
mücadele yıllarında kamuoyu oluşturmak için,
kitle iletişim araçlarının bu konudaki önemini
bildiğinden bazı çalışmalar yapmıştır.

D) Toplumun yararı olmadıkça gizli bilgilerin
yayınlanabilmesi.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk
döneminde
iletişim
alanında
yaptığı
çalışmalardan biri değildir?

Buna göre;

A) İrade-i Milliye Gazetesi

II. Düşünce ve ifade özgürlüğü her yerde
açıklanabilen bir haktır.

B) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
C) Ceride-i Resmiye Gazetesi

İD

2.

C) Yayın için konulan süre kısıtlamalarına
dikkat etmeyi öngörmemek.
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

B) İnsanlar diğer canlılara göre daha iyi
iletişim kurabilirler.

C) İletişimde dinleme, anlama ve konuşma
önemli bir yere sahiptir.

1960 yılında hazırlanan Basın Ahlak Yasası
çerçevesinde, 1980’li yılların sonuna doğru
Basın Konseyi kuruldu ve Basın Meslek
İlkeleri yayımlandı. Bu ilkelerle basın yayın
temsilcilerinin hakları ve görev yetkileri kanun
çerçevesinde belirlenmiş oldu.

I. Tüm insanlar düşünce ve ifade
özgürlüğüne sahiptir.

III. Bu hak en etkili biçimde medya yoluyla
kullanılır.

D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?
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A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II, III
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7.

Türkiye de bazı yerlerde nüfus yoğunken bazı
yerlerde ise nüfus seyrektir. Yıldız Dağları,
Menteşe Yöresi, Teke Platosu, Taşeli Platosu
ve Hakkâri nüfusun seyrek olduğu yerlerdir.
Verilen bilgilerden yola çıkarak bu durumun
asıl sebebi hangisidir?

Ülke içerisinde, nüfusun yer değiştirmesine
iç göç denir. İç göçlerle bir ülkenin toplam
nüfusunda değişme olmaz. Sadece, bölgelerin
ve illerin nüfusunda artma ya da azalma
meydana gelir.

B) Yeryüzü şekilleri engebeli olduğu için nüfus
tenhadır.

İç göçler, sürekli ve mevsimlik göçler olmak
üzere ikiye ayrılır. Ülke içerisinde yer değiştiren
insanların, göç ettikleri yerlere yerleşmesiyle
gerçekleşir.
Türkiye’de,
Cumhuriyetin
başlangıcından günümüze kadar, özellikle
kırsal alanlardan kentlere doğru hızlı bir göç
olayı görülmektedir.

C) Kuraklığın fazla olmasından dolayı
yerleşmeye elverişsizdirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç göçün
nedeni olamaz?

S

A) Belirtilen bölgeler su kaynaklarına uzak
olduğu için göç veren yerlerdir.

Türkiye’de kentleşme hızı sanayileşme hızından
daha yüksektir. Bu durum gecekondulaşma gibi
birçok problemi beraberinde getirmiştir. 1997
yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre, kentleşme
oranının en yüksek olduğu bölge Marmara’dır.
Bu durum, bölgenin çok göç aldığını ve
sanayileşmede ileri gittiğini gösterir. Marmara’yı,
Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu
Anadolu bölgeleri takip eder. Kentleşme oranı
en az Karadeniz Bölgesi’nde görülür.

A) Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından
dolayı iş olanaklarının azlığı.
B) Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve
erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz
hale gelmesi.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

D) Yaylacılık faaliyetleri yaygın olduğundan
nüfus seyrektir.

Buna göre;

C) Tarımda makineleşmenin artması ve buna
bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması.
D) Miras yoluyla tarım alanlarının daralması
ve ailelerin geçimini karşılamaması.

8.

I. Düzensiz kentleşme en çok kırdan göç
edenleri etkiler.

Türkiye’ deki nüfuslanma özelikleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

II. Göç alan bölgeler gelişmiş ve endüstri de
ileri gitmiştir.

A) İç kesimlerde nüfus çöküntü ovaları,
dağ etekleri ve akarsu vadileri boyunca
toplanmıştır.

III. Karadeniz Bölgesi’nde kentleşmenin az
olması sanayinin gelişmemesine bağlıdır.

B) Ülkemizde ,genel olarak kıyı kesimlerdeki
nüfus iç kesimlere göre daha yoğundur.

hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz?

C) Ekonomik faaliyetlerin iyi gelir getirdiği
yerlerin nüfusları fazladır.

İD

6.

SOSYAL BİLGİLER

S

5.

A

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) I, II, III

D) Ülkemizde nüfusun en yoğun olduğu yer
Ege, en seyrek olduğu yer Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’dir

21

2017-2018 - 7.SINIF
1. IZLEME DEĞERLENDİRME SINAVI
9.

A

SOSYAL BİLGİLER

11.

Bir yerin yerleşim alanı olarak tercih edilmesinde
iş olanakları ,ulaşım, eğitim, iletişim… gibi pek
çok özelik etkili olabilir.
Buna göre ,aşağıdaki kentlerin hangisinin
yerleşim alanı olarak seçilmesinde, yukarıda
sözü edilen faktörlerin tümü etkili olmuştur?
A) Rize

B) İstanbul

C) Muğla

D) Erzincan

Sarı Renk : Seyrek nüfuslu yerler
Yeşil Renk : Sık nüfuslu yerler

V
III

IV

II

Yukarıdaki haritada ülkemizin seyrek nüfuslu yerleri gösterilmiştir.Buna göre belirtilen
yerlerden hangisi veya hangilerinde nüfusun seyrek olma nedeni farklı bir nedene
bağlanabilir?
A) Yalnız III

B) I ve IV

C) I,II ve V

D) Yalnız V

C) Avrupa Kıtasının batısı
D) Asya Kıtasının kuzey bölgeleri

S

I

B) Kuzey ve Güney Kutup bölgeleri

12. Bir ülkenin nüfusunun bilinmesinin o
ülkede yaşayan insanlara sağladığı faydalar
arasında hangisi gösterilmez?
A) Ülkenin mevcut kaynakları tespit edilerek
gerekli planlamalar yapılır

İD

10.

A) Çöl Alanları
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

S

Yukarıdaki haritada Dünya üzerindeki seyrek
ve yoğun nüfuslu yerler gösterilmiştir buna
göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun
seyrek olduğu yerler arasında gösterilemez?

B) Nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılışı
tespit edilir
C) Nüfusun yapısal özelikleri hakkında bilgi
edinilir
D) Ülkede göç olayı tespit edilerek insanların
nerelerden geldiği tespit edilir

22
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13. Sevgili öğrenciler, kırsal alanlardan kentlere
yapılan göçlere iç göç denir. Türkiye’de iç
göçlerin genel özeliklerini kimler açıklayabilir?

15. Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya akınları, Bizans
Devleti’ni telaşlandırıldı. O sırada Selçuklular,
Mısır’a sefer yapmak üzereydi. Ordunun
bu amaçla Suriye’de olduğunu haber alan
Diyojen, doğuya doğru hareket etti. Romen
Diyojen, 13 Mart 1071’ de İstanbul’ dan iki yüz
binden fazla asker ile Anadolu’ ya geçti. Bunun
üzerine Alparslan Mısır seferinden vazgeçerek
Anadolu’ya doğru yola çıktı.

Öğretmen Nurullah Beyin bu sorusuna
aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış
cevap vermiştir?
A) Ayşe: Göç veren yerlerde erkek nüfusu
fazladır.

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak
hangisi söylenemez?

B) Baran: Marmara ve Ege bölgeleri en çok
göç alan bölgelerdir.

A) Selçuklu Devleti savaşı kazanmıştır.

S

C) Ceren: Göçler genellikle doğudan batıya
doğrudur.

B) Bizans Türkleri Anadolu’ dan atmak
istemiştir.
C) Alparslan Mısır’ı ele geçirmiştir.
D) Diyojen Anadolu’da hakimiyet kurmak
istemiştir.
İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

D) Ayhan :İç göçlerin en önemli nedeni
ekonomik sıkıntılardır.

14. Beyin göçü, bir ülkedeki okumuş, kendini
geliştirmiş ve bilim adamı unvanını almış
kişilerin belirli nedenlerle başka bir ülkeye göç
etmesine denilmektedir.

C) Yunanistan
D) İngiltere

Yukarıda sözü edilen beylik aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mengücekliler

B) Danişmentliler

C) Osmanoğuları

D) Çaka Beyliği

İD

B) Almanya

16. Sivas, Malatya, Kayseri, Tokat, Amasya ve
civarında kurulan Türk beyliğidir. Günümüze
kadar gelen cami, medrese ve kümbet
bırakmışlardır. Vezir Halifet Gazi adına yapılan
sekizgen kümbet, bitki ve örgü motiflerinden
oluşan zengin taş süslemeleriyle dikkat çeker.

S

Dünya üzerinde birçok ülkede olduğu
gibi ülkemizde de başka ülkelere yoğun
olarak beyin göçü verilmektedir. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi ülkemizin beyin
göçü verdiği ülkelerden biri değildir?
A) Amerika Birleşik Devleti

SOSYAL BİLGİLER

17. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan
1. Beyliklerden biri değildir?

23

A) Artuklular

B) Saltuklular

C) Mengücekliler

D) Aydınoğulları
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18. Aşağıda Haçlı Seferleri ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
Haçlı Seferleri sonucunda
A) skolâstik düşünce giderek
zayıflamaya başladı.

20. Kalın taş duvarların içinde yaşam küçük bir
kasabadaki gibidir. Buralarda konaklayan
yolcular din, dil, ırk fark gözetilmeden üç gün
kalabilir, hasta olanlar tedavi edilebilirdi. Günde
iki öğün yemek verilen, banyo ihtiyaçları
karşılanan, hayvanlarına bakılan ve yem temin
edilen yolculardan üç gün süreyle hiçbir ücret
alınmaz, tüm giderler vakıftan karşılanırdı.
Bunun içinde tüccarın ya da yolcuların yatmaları
için odalar, mescit, yıkanma yerleri, çeşmeler
ile nalbant, doktor, veteriner, araba ve koşum
onarım hizmetleri de yer almaktaydı.

Din

Akdeniz limanları önem
kazandı.

Siyasi

C)

Doğu ve Batı arasında
ticari faaliyetler arttı.

Ekonomi

D

İslam eserleri Avrupa dillerine çevrildi.

Kültürel

Yukarıda sözü edilen yapı hangisidir?
A) Darüşşifa

B) Medrese

C) Külliye

D) Kervansaray

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

S

B)

SOSYAL BİLGİLER

19. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anadolu’yu yurt edinmek istemesinin sebeplerinden biridir?
A) Elverişli iklim koşullarına sahip olması.

S

B) Bizans Devleti’nin egemenliği altında
olması.

D) Yeterli sayıda su kaynaklarının
bulunmaması

İD

C) Ortadoğuya ulaşımının kolay olması.

Sosyal Bilgiler Testi Bitti.
Sonraki Teste Geçiniz...
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İNGİLİZCE

İNGİLİZCE

1. Bu testte 12
20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.
4.

1 - 10. sorularda boş bırakılan yere uygun
düşen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.
I always break or pour something, so ……. .

A) What did you do

A) everybody thinks that I am generous

B) Did you go out of town

B) my parents think that I am clumsy

C) Why didn’t you call me

C) my friends really loves me

D) Where were you

S

1.

Tarık: I called you last night, but you
weren’t at home. …….. ?
Aslı: I was at a birthday party.

İD

D) my teachers think that I am stubborn

A) Emily

B) Clark

C) Jack

D) Walter

5.

Usain BOLT ……… .
A) won the gold medal in Olympic games

S

Hello! I am ….. . I am with my friends. I have
short curly brown hair and big eyes. I am
happy to be with my friends.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

2.

B) graduated from university last year
C) got married in 2015

3.

İD

D) won the championship cup

Cemre: Hakan always wants everything for
himself. He never thinks about others.
Figen: …… ?
Cemre: I mean he is very selfish.

6.

Teacher: ….. ?
Students: G. Bell invented telephone.

A) Do you mean he is stubborn

A) When did G. Bell invent telephone

B) Is he generous

B) Did G. Bell invent the telephone

C) What do you mean

C) Was G. Bell an inventor

D) What do you think about Hakan

D) Who invented the telephone
25
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7.

9.

İNGİLİZCE
Bill: Ted always buys presents for his
buddies.
Paul: What do you mean?
Bill: I mean he is very…… .
A) generous

C) selfish

B) outgoing

D) stubborn

Ceren: What does she look like?

S

Özlem: She is very beatiful…… .
A) She is tall and slim with long hair

B) She is tall and overweight with short hair

İD

C) She is short and slim with long hair

10. Yasemin: …… plays basketball well in your
school ?
Yasin: Sinem
A) What

B) Who

C) When

D) Whose

A: …… ?
B: She is riding a horse .
A) Where is Selin going

İD

S

8.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

D) She got short hair

11. (I)Our English teacher is very generous. He
always buys present for us. (II) He also helps
people because he is helpful . (III) He’s short
with blond hair. (IV) He sometimes gets angry
with us when we don’t do our homework.

B) What is Selin playing

Yukarıda verilen metinde anlam bütünlüğünü
bozan cümleyi işaretleyiniz.

C) Is Selin riding a horse

A) I

D) What is Selin doing

26
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D) IV
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12. Linda: Cahit Arf was a famous Turkish
mathematics. He won a lot of prizes in
mathematics.
Henry: …… ?

İNGİLİZCE

14.

Linda : In 1910

VAN

KAYSERİ

Weather

20 C

15 C

Population

1 million

1.3 million

Which one is false?

A) What was his success
B) When was he born

A) Van is hotter than Kayseri

C) Where was he born

B) Kayseri is more crowded than Van

D) What did he win

C) Kayseri is less crowded than Van

13. Jamie really likes swimming. He always wears
his goggles when he swims.

A)

15.

S

Verilen metinde altı çizili ifadenin
resmedildiği seçeneği işaretleyiniz.

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

İD

S

D) Kayseri is colder than Van

B)

Spectators are really happy because ….. .

İD

A) their team won the championship cup
B) they lost the match

C)

C) they had a draw

D) their team couldn’t score any goals

D)

27
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19 - 20. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

16 - 17. soruları verilen tabloya göre cevaplayınız.

Name

Aziz SANCAR

Occupaion

Biochemist

Date of birth

September 8th, 1946

Education

İstanbul Medicine Faculty

Prize

Nobel Prize 2015, for DNA
repair

İNGİLİZCE

Pierre likes mountain climbing. Mountain
climbing is enjoyable but it’s a dangerous
sport. He usually joins the climbing club. He
practices it every day. He always eats healthy
food to keep fit and be strong. He climbs with
his friends. He enjoy it a lot.
19. Pierre eats healthy food because…… .
A) he wants to climb mountain

S

16. Aziz Sancar is a biochemist. He….... because
he worked on DNA repair.

B) he climbs with his friends
C) he generally joins the climbing club

B) was born in Mardin

D) he wants to keep fit

İD

A) is 71 years old .

17. Which one is false?
A) He didn’t have Nobel Prize in 2015
B) He finished İstanbul Medicine Faculty
C) He worked on DNA repair

20. Yukarıdaki parçada hangi sorunun cevabı
yoktur?
A) What does Pierre like ?
B) How often does he practice ?
C) When does he climb?

S

D) finished İstanbul Medicine Faculty

İzleme Değerlendirme Sınavı (İDS)

C) won Nobel Prize in 2015

D) Aziz was born in nineteen fourty six

İD

D) What does he do to keep fit?

18. Swimmers wear ……. and …. before they
begin to swim.
A) helmet / skate
B) swimming cap / goggles
C) racket / ball

Test Bitti.
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz...

D) cleats / swimming cap
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7. SINIF CEVAP ANAHTARI
Soru No

TÜRKÇE

MATEMATİK

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

FEN
BİLİMLERİ

SOSYAL
BİLGİLER

İNGİLİZCE

1

C

B

B

C

B

B

2

A

A

A

D

D

D

3

D

A

B

D

A

C

4

B

D

C

B

C

D

5

B

C

C

C

B

A

6

D

C

D

B

C

D

7

A

A

A

B

A

A

8

C

D

B

D

D

D

9

B

A

A

A

B

A

10

D

C

A

A

A

B

11

B

D

D

B

C

C

12

C

B

B

C

D

B

13

D

D

D

A

A

B

14

A

B

C

D

C

C

15

D

C

D

A

C

A

16

A

A

C

B

B

C

17

C

A

A

C

D

A

18

A

B

D

C

B

B

19

B

C

B

D

A

D

20

D

B

A

A

D

C

NOT : 1. Dönem konularını kapsamaktadır.

VAN
Akademik Başarı

A
SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!

1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak
zorundadırlar.
2. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları;
kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Cevap kağıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
4. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar
ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü
elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları
kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz halinde sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz,
baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz .
7. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
8. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara
geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
9. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kağıdına işaretlenmeyen cevaplar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Cevaplarınızı , cevap kağıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın
dışına taşırmadan kurşun kalemle kodlayınız.
11. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kağıdını yıpratmadan
temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
12. Cevap kağıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde
önünüzde bulundurunuz.
13. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın
sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
14. Sağlık sorunu dışında dışarı çıkılmayacak, zorunlu durumlarda adaya yedek
gözetmen eşlik edecektir.
15. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
16. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kağıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
17. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

A

•
•

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE
YAPILACAK SON UYARILAR
Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza
cevap verilmeyecektir .
Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.

(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

VAN
Akademik Başarı

