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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

TÜRKÇE TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun Türkçe kısmına işaretleyiniz.

“Atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz.”“Atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz.”  
atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

1.

A) Herkes gücünün yettiği kadar çalışmalıdır.
B) Büyük insanlar, küçük insanlarla iş yapmamalıdır.
C) Küçükler, büyüklerin yanında hadlerini bilmelidir.
D) İnsanlar, birbirlerine karşı adaletli davranmalıdır.

* Belli etmemeye çalışarak dinlemek.
* Büyük bir dikkatle dinlemek.
* Önem vermek, dinlemek.

2.

Aşağıdaki deyimlerden hangisinin yukarıda anlamı 
verilmemiştir?

A) Kulak kabartmak
B) Kulak asmak
C) Kulak kesilmek
D) Kulağına koymak

Aşağıdaki fiillerden hangisi anlam yönüyle 
diğerlerinden farklıdır?

A) İşin aslını, arkadaşım anlattığı zaman öğrendim.
B) Kaza yaptığını duyduğumda çok korktum.
C) Doğum gününde hediye edilen arabayı bozdu.
D) Bahçedeki köpeği kardeşiyle birlikte besledi.

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi 
istek kipi birinci çoğul şahıs olumsuzluk eki ile 
çekimlenmiştir?

A) Ödevimi bitirmeden oyun oynamam.
B) Hep birlikte güneşin batışını bekleyelim.
C) Kitabını okumadan filmini izlemeyelim.
D) Onunla bu işe ortak olmasak iyiydi.

3.

4.

*   Yük gemisini iskeleye bağladı.
*   Şirketle konuştuklarını, bugün sözleşmeye bağladı.
*   Bu iş, beni haftalarca bağladı.
*   Bütün yolları bağlamışlar.
*   Bu davranışınız, beni size bağladı.

Yukarıdaki cümlelerde “bağlamak’’ sözcüğü kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 2  B)  3  C)  4  D)  5

5.

Tan yeri ağarırken yola çıkmışlardı. Genç yaşlı, çoluk 
çocuk herkes evini barkını bırakıp biraz üzgün biraz 
umutlu yeni bir hayata yelken açmak için durmaksızın 
yürüyordu.

6.

Yukarıdaki metinde altı çizili olan “tan yeri 
ağarırken’’ söz grubunun taşıdığı anlam 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) öğle vaktine yakın
B) sabahın olmaya başlaması
C) akşam güneşin batmasına yakın
D) öğle ile akşam arası

İngiltere’nin Cambridge kentindeki Cam Nehri 
üzerinde bulunan büyüklü küçüklü pek çok köprüden 
biri de Matematik Köprüsü’dür. Bu köprü Cambridge 
Üniversitesine bağlı Queens’ College’ın bahçesinde 
yer alıyor.1749 yılında inşa edilen köprüyü Marangoz 
William Etheridge tasarlamış, inşa edense Mimar 
James Essex. Köprü, o tarihte yapılırken meşe ağacı 
kullanılmış. Ancak zaman içinde eskiyen köprü birçok 
onarımdan geçirilmiş. Son olarak da meşe yerine 
tik ağacı kullanılarak onarımı yapılmış. Ayrıca köprü 
engellilerin kullanımına uygun hale getirilmiş.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılabilir?

A) Köprü, onarımdan önce engellilerin kullanımına 
uygun değildir.

B) Köprüyü, Mimar James Essex tasarlamıştır.
C) Köprü, 1749 yılında ilk kez onarılmıştır.
D) Cam Nehri üzerinde bulunan en önemli köprüdür.

7.
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Bir tufan, bir kıyamet, bir mahşerdi. Tibet çöllerinden, 
Karahıtay vadilerinden, Karakum bozkırlarından 
adamlar geldi. Günler, geceler, aylar geçti. Hepsinin 
içinde bir hayal  gizliydi. Akıllarında sadece mücadele 
vardı.

8.

Yukarıdaki parçada kaç tane çekimli fiil 
kullanılmıştır?

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

1. Sanatçı, toplumun ışığı olmalı, onu aydınlatmalı, 
yolunu açmalıdır.

2. Sanatçı, sanatını icra etmeli, soyut kavramları 
kullanmaktan kaçınmamalıdır.

3. Yol göstermek, toplumun aynası olmaktır, 
sanatçının görevi.

4. Sanatçının dili kapalı olmamalı, konu seçiminde 
özgür olmalıdır.

9.

Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca 
birbirine yakındır?

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

10.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
yapılmıştır?

A) Araştırmalar gösteriyor ki insan hayatında en 
önemli dönem çocukluk dönemidir.

B) Yarın yapılacak toplantıda geçen seneki raporlar 
değerlendirilecektir.

C) Öyle görünüyor ki bebekler ihtiyaçlarını ağlayarak 
ifade etmeye çalışmaktadır.

D) Araştırma sonuçlarına baktığımızda çocuklukta  ki 
yaşantımız, gelecekte yaşayacaklarımızı etkiliyor.

Seda, Nida, Gizem, İrem ve Özge birlikte bir geziye 
gideceklerdir. Bu arkadaşların geziye giderken 
taşıttaki oturma düzenleri şöyledir:

11.

* Koltuklar, iki kişi yan yana oturacak şekildedir 
ve 1 numaradan başlayarak koltuk numaraları 
arkaya doğru sırayla gitmektedir.

* Seda, Nida ile oturmamaktadır.
* İrem’in yanında  hiç kimse oturmamakla 

birlikte, İrem üç numaralı koltukta 
oturmaktadır.

* Özge, Seda ile yan yana oturmakta olup 
Özge’nin koltuk numarası beştir.

* Nida bir numaralı koltukta oturmaktadır ve 
yanında bir arkadaşı da vardır.

Yukarıda verilen bilgilere göre Gizem, kim ile ve 
hangi koltuk numarasında oturmaktadır?
A) Özge ile  yan yana altı numaralı koltukta oturur.
B) Seda ile yan yana dört numaralı koltukta oturur.
C) Nida ile yan yana iki numaralı koltukta oturur.
D) İrem ile yan yana dört numaralı koltukta oturur.

 1. Metin

Yer sincaplarının hem üst çenelerinde hem de alt 
çenelerinde ikişer ön diş bulunur. Yer sincapları 
bu keskin ön dişleri sayesinde ceviz, fındık gibi 
sert kabuklu yemiş ve tohumları kırıp yiyebilir. Yer 
sincaplarının ön dişleri sürekli uzar. Ancak sert 
kabuklu yiyeceklerle beslendiklerinden bu dişler hep 
aşınır. Sonuç olarak kısa kalır. Yer sincaplarının ön 
dişlerinin iki yanında dişsiz bölümler bulunur. Bunlara 
diş arası adı verilir. Diş aralarından sonra da küçüklü 
büyüklü azı dişleri bulunur. Yer sincaplarının köpek 
dişleri yoktur.

12.

 2. Metin
Atların altısı üst çenede altısı alt çenede olmak üzere 
toplam on iki ön dişleri vardır. Bu ön dişlerinin iki 
yanında birer diş arası vardır. Diş aralarından sonra 
her iki tarafta üçer küçük azı dişi ve üçer büyük azı 
dişi bulunur. Bazı at türlerinin köpek dişleri de vardır.

Yukarıda verilen iki metin karşılaştırıldığında 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yer sincaplarının da atların da diş araları vardır.
B) Yer sincaplarının ve atların köpek dişleri yoktur.
C) Atlar ve yer sincapları büyük ve küçük azı 

dişlerine sahiptir.
D) Yer sincapları ön dişleri sayesinde sert kabuklu 

yemişleri ve tohumları yiyebilir.

Türkçe Testi Bitti

Sosyal Bilgiler Testine geçiniz

1 2
3 4
5 6
7 8

Oturma  
Düzeni
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SOSYAL BİLGİLER TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük kısmına işaretleyiniz.

Mert : Bugün birlikte oyun oynayalım mı?
Ece : Yarına kadar yetiştirmem gereken bir ödevim
               var.
Mert : Ama çok canım sıkkın.
Ece : Git! Başkası ile oyna. Ben senin can
               sıkıntını gideremem.
Mert : Sen kendini beğenmiş birisin. Artık seni
               sevmeyeceğim. 
Ece : Sevmezsen sevme. Sen de çok şımarıksın. 

Mert ablasından bu sözleri duyunca ağlayarak 
uzaklaşır.

1.

Yukarıdaki metne göre aşağıdaki iletişim 
hatalarından hangisinin yapıldığı söylenemez?

A)  Empati Kurmama  B)  Sen Dili Kullanma
C)  Suçlama   D)  Ön Yargı

2.

Kısa zamanda binlerce kişiye haber ulaştıran 
televizyon, gazete,radyo, genel ağ gibi iletişim 
araçlarına kitle iletişim araçları denir.

Bu tanıma göre aşağıdaki cümlelerden hangisi 
kitle iletişimine örnek gösterilemez?

A) Bir maç muhabirinin televizyon kanalında milli 
maçı sunması

B) İki kişinin arasında akşamki diziyi yorumlamaları
C) Kocaeli valisinin okulların tatil olmasıyla ilgili tweet 

atması
D) Cumhurbaşkanımızın önemli bir toplantı sonrası 

televizyonda yaptığı açıklama

3.

Bizans’a son vermek 
amacıyla İstanbul’u kuşattım.
Şehre gelebilecek yardımları 
engellemek için boğazın 
Anadolu yakasına Anadolu 
Hisarı’nı yaptırdım. Fakat 
şehri almak bana kısmet 
olmadı.

Yukarıda kendisi hakkında bilgi veren Osmanlı 
padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  1. Bayezid   B)  Orhan Bey      
C)  Osman Bey               D)  2. Mehmet

Aşağıdakilerden hangisi 2.Mahmut Dönemi’ndeki 
gelişmelerden birisidir?

A) “Takvim-i Vekayi” adlı Fransızca ve Türkçe olarak 
resmi gazete çıkarılması

B) Nizam-ı Cedid Ordusu’nun kurulması
C) İrad-ı Cedid Hazinesinin kurulması
D) Tulumbacılar Ocağı’nın kurulması

4.

1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali; Fransa’da 
mutlak monarşinin kaldırılarak yerine Cumhuriyet’in 
getirilmesini sağlamıştır. Fransa’da başlayan bu 
hareket ortaya çıkan fikirleri aracılığıyla tüm dünyaya 
yayılmış ve dünya tarihinin en önemli hadiselerinden 
biri haline gelmiştir.

Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan;

1. Milliyetçilik
2. Özgürlük
3. Eşitlik
4. Adalet

düşüncelerinden hangileri Osmanlı Devleti’ni 
olumsuz etkilemiştir?

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

5.
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6. Aydınlanma Çağı Gelişmeleri

? ? ? ?

Yukarıda soru işareti olan yerlere aşağıdaki 
cümlelerden hangisi yazılamaz?

A) Galileo, Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü 
ortaya koymuştur.

B) Dekart, analitik geometri alanında çalışmalar 
yapmıştır.

C) Deney ve gözleme yer verilmiştir.
D) Toprağa önem verilmiştir.

Osmanlı Devleti’nde meydana gelen bazı olaylar 
tabloda karışık şekilde verilmiştir:

1. Çaldıran Savaşı
2. Mercidabık Savaşı
3. Otlukbeli Savaşı
4. Kıbrıs’ın Alınması
5. İstanbul’un Fethi
6. Amasra’nın Alınması

Bu olaylar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
verilen sıraya göre meydana gelmiştir?

A)  5-6-3-1-2-4   B)  5-3-6-1-2-4
C)  5-1-2-4-6-3   D)  5-6-2-1-3-4

7.

8. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde;

• Akdenizin güvenliğini sağlamak için Rodos 
alınmıştır.

• Fransa’ya kapitülasyonlar verilmiştir.
• Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı 

ordusu Preveze Deniz Savaşı’nda Haçlı 
donanmasını yenilgiye uğratmıştır. Böylece 
Akdeniz’de üstünlük Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

Bu bilgilere göre Kanuni Dönemi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bazı devletlere imtiyazlar verilmiştir.
B) Akdenizin güvenliği sağlanmıştır.
C) Haçlı Devletleri ile savaş yapılmıştır.
D) Avrupa’nın batısında kesin Osmanlı hâkimiyeti 

sağlanmıştır.

9. Kelime anlamıyla "yeniden doğuş" şeklinde bilinen 
Rönesans, Avrupa kıtasında Orta Çağ'ın sonrasında 
kültürel, politik, bilim, sanat, mimari, siyasi ve eğitim 
alanlarında bir yenilenme dönemidir. 14-16.yüzyıllar 
arasını kapsayan bu yenilenme dönemi Rönesans 
Dönemi olarak adlandırılır.

Rönesans’ın ortaya çıkmasında aşağıda verilen 
durumlardan hangisi etkili değildir?

A) Eski eserlerin araştırılıp incelenmesi
B) Bilimsel ve kültürel çalışmaların yapılması
C) Avrupa’da mezhep savaşlarının olması
D) Matbaanın kullanılmaya başlanması

10. 20.yüzyılda Osmanlı Devleti’nde kurulan Memleket 
Sandıkları hangi alanda Osmanlı Devleti’ne katkı 
sağlamıştır?

A)  Diplomasi    B)  Askeri
C)  Ekonomi    D)  Eğitim

Aşağıdaki şemada bazı divan üyelerinin günümüzde 
hangi bakanlıklara benzerlik gösterdiği belirtilmiştir.

Defterdar Maliye Bakanı
Reisülküttap ?

Buna göre şemada soru işareti konulan yere 
aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

A)  Milli Eğitim Bakanı        B)  Milli Savunma Bakanı            
C)  Adalet Bakanı                  D)  Dışişleri Bakanı

11.

Sanayi İnkılabı, Coğrafi Keşifler, Rönesans ve 
Reform hareketlerinin etkisi ile Avrupa'da yapılan 
buluşlar ve icatların oluşumuna neden olduğu bilimsel 
ve teknik gelişmelerin sonucunda endüstri alanında 
yapılan yenilik hamlesine denmektedir.

Sanayi İnkılabı’nın ortaya çıkardığı işçi sınıfının 
haklarını korumak amacıyla oluşturulan kuruluş 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Vakıf    B)  Lonca
C)  Sendika    D)  Dernek

12.

Sosyal Bilgiler Testi Bitti

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testine geçiniz
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kısmına işaretleyiniz.

1. Cemal ve Zeynep Kim Milyoner Olmak İster 
yarışmasına katılmışlardı. Cemal ilk sorularda elendi. 
Ama Zeynep 250 milyara kadar yükselmişti. Karşısına 
çıkan soru şöyleydi:

Hac ibadetine niyet edilen ve ihrama girilme sınırı 
olarak belirlenen yerlerin adı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)  Mikat    B)  Mina
C)  Müzdelife    D)  Harem

Uzun yıllar memuriyet yapan Basri Amca nihayet 
emekli olmuştu. Artık ibadetlerine daha çok 
ehemmiyet vermek istiyordu. Yerine getirmeye 
çalıştığı diğer ibadetlerin yanı sıra hacca gitmesi 
de gerekiyordu. Artık hacca gitmeye yetecek kadar 
parası da vardı. Ama Basri Amcanın hacca gitmesine 
engel olacak başka bir sorunu vardı.

Aşağıdakilerden hangisi Basri Amcanın üzerinden 
hac sorumluluğunu kaldıracak olan bir sorun 
değildir?

A) Basri Amcanın beden sağlığı hac yapmaya 
elverişli değildir.

B) Basri Amcanın hacca gideceği yol üzerinde salgın 
hastalığın bulunmaması

C) Basri Amcanın hür olmaması
D) Basri Amcanın hacca gidip dönene kadar 

hem kendisinin hem de ailesinin giderlerini 
karşılayabilecek ekonomik gücünün olmaması.

2.

3.

Aşağıda kurban ibadeti ile ilgili olarak verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sığır cinsi hayvanların kurban edilebilmesi için 2 
yaşını doldurması gerekir.

B) Altı ayını doldurmuş küçükbaş hayvanlar bir yaşını 
doldurmuş gibi büyük görünüyorsa onlarda kurban 
edilebilir.

C) Deve de kurban edilecek hayvanlar arasındadır. 
En fazla 5 kişi arasında ortaklaşa kesilebilir.

D) Koyun ve keçiyi sadece bir kişi kurban olarak 
kesebilir.

Feride hanım yıllar sonra anne olmuştu. Çocuğu 
doğduktan sonra bir kurban kestirip Allah’a hamd 
etmek istiyordu.
Buna göre Feride hanımın kestireceği kurban ve 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

4.

A) Feride hanımın kestireceği kurbanın adına Nezir 
kurbanı da denir

B) Bu kurban çocuk doğduktan sonra evlenene kadar 
kesilebilir.

C) Kesilen kurbanın etinden Feride hanım ve ailesi 
yiyemez

D) Yeni doğan çocuklar için kesilen kurbana İslam 
dininde Akika kurbanı adı verilir

5. Yaz tatilini anneannesiyle Geyve’de geçiren Zeynep 
Naz mahallelerinde bulunan camiye gitmeye 
başlamıştı. Orada İslam dininin temel özelliklerini 
öğreniyordu. Bir gün Zeynep Naz’ın Kur’an-ı 
Kerim öğretmeni olan Ayşe Hoca; “bugün umre 
konusunu işleyeceğiz çocuklar” dedi ve başladı 
anlatmaya…………

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Ayşe Hocanın 
umre ile ilgili olarak verdiği doğru bir bilgi 
olamaz?

A) Umre adayları mikat sınırında ihrama girer.
B) Umre de hac gibi hicretin dokuzuncu yılında farz 

kılınmıştır.
C) Umre ibadetinde ihrama girmek ve Kabe’yi tavaf 

etmek farzdır.
D) Hac da olan Müzdelife vakfesi umrede yer almaz.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa ile ilgili hatalı bir 
bilgidir?

A) Kur’an da yer alan bilgilerden Hz.Zekeriyya, Hz. 
Yahya, Hz.İsa ve Hz. Meryem’in aynı dönemde 
yaşadıkları anlaşılır.

B) Allah'ın kitap verip mübarek kıldığı Hz. İsa 
İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.

C) Hz. İsa 35 yaşında iken Tur Dağı’nda kendisine 
peygamberlik verilmiştir.

D) Hz. İsa sağlığında iken, kendisinden sonra 
gelecek Ahmed adında bir peygamberi 
müjdelemiştir.

6.
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8. Firuze Hanım bugün torunlarıyla beraber yaptığı 
Kur’an-ı Kerim deki kısa sureleri anlama dersine, 
torunlarına dağıttığı elma şekerleriyle başladı. 
Çocuklar şekerlerini yerken Firuze hanım da derse 
başladı. Nas suresi………..

Aşağıda Nas Suresi ile ilgili olarak verilen 
özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Kur’an-ı Kerim’de kendilerinden Muavizeteyn 
ibaresi ile bahsedilen surelerden birisidir.

B) İsmini ilk ayetinde geçen ve insanlar anlamına 
gelen ’ Nas’ kelimesinden alır.

C) Şeytan ve cin gibi görünmeyen varlıkların 
kötülüklerinden korunmak amacıyla da okunur.

D) Medine’de indirilmiş olup, 7 ayetten oluşmaktadır.

Ahiret hayatının aşamaları ile ilgili ayetler sırasıyla 
aşağıdaki kavramlardan hangileriyle eşleştirilirse 
doğru olur?

* Kim küçücük bir hayır işlemişse onun karşılığını 
alır. (Zilzal Suresi;7-8)

* Allah (c.c) onları sanki günün ancak bir saati 
kadar kaldıklarını sandıkları bir durumda yeniden 
diriltip te toplayacağı gün aralarında birbirleriyle 
tanışırlar. Allah’ın huzuruna varmayı yalanlayanlar 
elbette zarara uğramışlardır. (Yunus Suresi; 45.ayet)

* Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar 
düşüp söndüğü zaman , dağlar yürütüldüğü 
zaman……....denizler kaynatıldığı zaman, canlar 
bedenlerle birleştirildiği zaman.....(Tekvir Suresi 1…)

A) Hesap - Berzah - Kıyamet-Ba’s
B) Hesap - Ba’s-Haşr - Kıyamet
C) Hesap - Kıyamet - Mizan-Ba’s
D) Hesap - Mahşer - Berzah-Kıyamet

* Kıyamet, genel bir yok oluşu ve daha sonra 
meydana gelecek olan yeniden dirilişi ifade eder. 

* Sözlükte ‘yol’ manasına gelen sırat, cehennem 
üzerinde bulunan bir yol veya köprüdür.

* İsrafil’in sura üflemesiyle insanların Allah 
tarafından yeniden diriltilmelerine haşr denir.

* Ahiret dünyada yapılan her davranışın hesabının 
verileceği bir yerdir.

Yukarıda verilen açıklamalara bakarak yapılacak 
olan doğru-yanlış sıralamasında aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

A)  D- Y- Y- D   B)  D- D- Y- Y
C)  D- D- Y- D   D)  D- Y- D- Y

9.

10.

11. Ahmet öğretmen sınıfta öğrencileriyle konuyu daha 
iyi pekiştirmek için bir oyun oynamaya karar verir. 
Meleklerin isimleri ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu 
kağıtları seçerler ve hangi meleğe ait olduğunu 
söylerler. Bu oyunda:

“
Hayriye   :  Öldükten sonra kabirde insanları 
sorgulamakla görevli melektir.
Huriye    :  Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle 
görevli melektir.
Nuriye    :  İnsanları tehlikelere karşı koruyan 
meleklerdir.
Suriye    :  İnsanların iki yanında bulunan ve onun 
iyi-kötü davranışlarını kaydeden meleklerdir. ”

yazılı oyun kartlarını seçerler.

Buna göre; yukarıdaki kartları çeken 
öğrencilerden hangisinin  verdiği cevap doğru 
değildir?

A) Hayriye: Münker-Nekir
B) Huriye: Rıdvan melekleri
C) Nuriye: Hafaza melekleri
D) Suriye: Kiramen Katibin melekleri

Sözlükte göz önünde olmayan, gözle 
görülmeyen, gizli olan anlamlarına gelen kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Gayb                        B)  Ruhani
C)  Nurani                       D)  Manevi

12.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Bitti

İngilizce Testine geçiniz

“Yeryüzünde bulunan her canlı fanidir. Ancak azamet 
ve kerem sahibi Rabb’in bakidir.”

Rahman Suresi

7.

Esin Öğretmen derse bu ayeti tahtaya yazarak 
başladı. Acaba Esin Öğretmenin bugün derste 
anlatacağı konu aşağıdakilerden hangisiydi?

A)  Ba’s     B)  Hesap
C)  Haşr    D)  Kıyamet
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İNGİLİZCE TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun İngilizce kısmına işaretleyiniz.

1.

Hello! My name is Rosa and I have two brothers. 
They are different in appearance and personality. 
My younger brother, John is tall and slim with short 
blonde hair, but my elder brother, George is shorter 
and plumper than him. I don’t get on well with John 
because he never changes his mind. George always 
helps me with my homework and he always backs me 
up. He also smiles all the time.

According to the text above, ………………...............

A) John is older than George.
B) John and George have similar appearances.
C) George is supportive and cheerful.
D) Rosa has a good relationship with John.

Dr. Cemil Taşçıoğlu was a professor at the Faculty of 
Medicine in İstanbul University. He was born in 1952 
in Rize. He graduated from ÇAPA Medical School and 
began his career as a doctor in Şanlıurfa. Then, he 
moved back to İstanbul and started to work at İstanbul 
University. He was the first doctor to help the patients 
with coronavirus in Turkey. Unfortunately, he also got 
the virus and died from COVID-19 on April 1st, 2020.

In the text above, there is NO information about 
Dr. Cemil Taşçıoğlu’s……………............................….

A)  family members  B) place of birth
C)  date of death  D) profession

2.

Mary, Peter, Mark and Lisa are schoolmates at 
Highway Secondary School. They are talking about 
their friends, Mary’s personality.

Peter : I love Mary a lot. However, she never 
changes her mind easily. She is a really …………. girl.

Lisa : Mary always tells the truth. Most of the time, 
people count on her. She is ………….

Mark : Mary is my best friend, but we have different 
personalities. She likes buying presents to her friends 
but I like making surprises. To me, Mary is ………….

Which of the following words does NOT complete 
any of the blanks above?

A) honest
B) stubborn
C) generous
D) outgoing

3.

After-School Training Schedule

Baseball
Monday

04:00pm

Practice 06:00pm

Tennis
Monday

03:00pm

Practice 04:00pm

Football
Tuesday

05:00pm

Practice 07:00pm

Swimming
Friday

06:00pm

Practice 08:00pm

Wrestling
Saturday

02:00pm

Practice 03:00pm

The table above shows Mark’s school training 
schedule.

Which of the following is correct?

A) The swimming practice is before the football 
practice.

B) The tennis practice is on Monday morning.
C) Baseball and tennis practices are on the same 

day.
D) The football practice is after the wrestling practice.

4.
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5.

The table below shows the results of a survey on 
favourite sports of 100 teenagers in Italy.

Favourite sports  Number of teenagers
Volleyball 45
Handball 10
Trekking 15
Cycling 20
Soccer 10

According to the results, which of the following is 
NOT correct?

A) Half of the teenagers enjoy riding a bike.
B) The teenagers like cycling more than trekking.
C) Nearly half of the teenagers enjoy playing 

volleyball.
D) The number of teenagers playing handball and 

soccer is the same.

6. Loggerhead Sea Turtles are known scientifically 
as Caretta Caretta.  They are carnivore animals. 
(I) They feed on sea animals, such as fish, jellyfish 
and crabs. (II) Loggerheads live in warm waters. 
Therefore, they are seen most frequently on the South 
coast of Turkey. (III) Every summer, many tourists 
from different countries go to Muğla and spend their 
holidays there. (IV) Unfortunately, Caretta carettas 
are endangered animals mainly because of climate 
change and pollution. 

Which sentence is irrelevant in the paragraph?

Answer the questions (7-9) according to the text 
below.

Zeynep is an Olympic swimmer. She is twenty-five. 
She takes care of her health, so she always prefers 
(7)……………. food. Fruit and vegetables are her 
favourite. (8)……………., she eats fish regularly 
because she thinks it makes her (9)……………..She 
trains in the pool three times in a week. She also 
works out at the gym on the weekends. In the future, 
she wants to receive a gold medal in international 
Olympic games.

A) junk
B) healthy
C) fatty
D) fast

A) Because
B) Moreover
C) However
D) Whatever

A) weak
B) selfish
C) nervous
D) strong

7.

8.

9.

A) I B) II C) III D) IV
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Answer the questions (10-11) according to the text 
below.

10.

There are eight planets in our solar system. They are 
Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus 
and Neptune. All these planets go around the Sun. 
The biggest planet is Jupiter and the smallest one 
is Mercury. It is also the closest planet to the Sun. 
Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are colder than 
the other planets because they are too far away to get 
the Sun’s energy. Our planet, the Earth, is the only 
one that has a layer called atmosphere. It is also the 
only planet that has life on it. Water covers 71% of the 
Earth’s surface. That’s why the Earth is blue when it 
is observed from the Space so scientists call it ‘the 
Blue Planet’. Interestingly, the surface of Mars is red 
because of its soil and rocks’ colour. Therefore, it is 
called ‘the Red Planet’.

Which of the following does NOT have an answer 
in the text?

A) How many planets are there in our Solar System?
B) Why is the Earth called the Blue Planet?
C) Which planet is the biggest in our Solar System?
D) Who were the first astronaut to land on the Mars? 

Mars is called ‘the Red Planet’ because……………  

A) it orbits the Sun
B) it has got atmosphere 
C) the water surrounding the planet gives that colour
D) the colour of the soil and rocks on the planet’s 

surface is red

11.

1955   -   born in San Francisco
1960   -   moved to California and grew up there
1974   -   got a job as a technician at a video game
               company
1976   -   founded a company with Steve Wozniak
1997   -   made movies that won Oscar, such as ‘Toy
               Story’ and ‘Finding Nemo’
2011   -   died in California

12. Which of the following is NOT correct according 
to the timeline about Steve Jobs above?

A) He was five years old when he moved to 
California.

B) He ran his own business with his friend two years 
after he got a job as a technician.

C) He wrote some novels nominated to Oscar prize.
D) ‘Toy Story and ‘Finding Nemo’ are some of his 

popular movies.

İngilizce Testi Bitti

Matematik Testine geçiniz

The following timeline shows the important events in 
the life of Steve Jobs.



2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı 7.Sınıf Okula Kabul Sınavı Soruları

Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

10

MATEMATİK TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun Matematik kısmına işaretleyiniz.

1.
Yukarıdaki sorunun çözümü aşağıda verilmiştir. İlk 
kez kaçıncı adımda hata yapılmıştır?

. .3 1 2 7 3 12 - + - + -] ]g g6 @

I. adım    : 

II. adım   :  

III. adım  :  

IV. adım  :  

.9 1 2 21 1- - + -] g6 @
.8 2 21 1- -5 ?
16 22-5 ?
6-

2.

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

x a b c

a 88

b 96

c 132

Yukarıdaki çarpma tablosunda a, b ve c birer negatif 
tam sayıyı göstermektedir.
Buna göre “c” kaçtır?

1.sıra    7   -11    1   -23
2.sıra   29    -8  -19    15

Yukarıda 1. ve 2. sırada yer alan tam sayılardan
1. sıradaki sayıların en küçüğü ile 2. sıradaki sayıların 
en büyüğünün toplamı A’ya eşittir.
1. sıradaki sayıların en büyüğü ile 2. sıradaki sayıların 
en küçüğünün toplamı da B’ye eşittir.
Buna göre, A B-  işleminin sonucu kaçtır?

3.

4. Ege, yürüyeceği yolun önce dörtte birini sonra kalanın 
üçte birini daha sonra kalanın ikide birini yürüyor. 
Geriye 18 metre yolu kaldığına göre, bu yolun 
tamamı kaç metredir?

A)  36 B)   48 C)  54 D)  72

A)  13- B)   11- C)  12- D)  8-

A)  18 B)   18- C)  6 D)  6-

İki direğin arası, Asya’nın adımlarıyla 10, Alya’nın 
adımlarıyla 30 adım gelmektedir. Asya, direklerin 
birinden diğerine doğru 4 adım yürüyor.
Alya, Asya’nın kaldığı yerden yürümeye devam 
ederse, diğer direğe kaç adımda varır?

A)  6 B)   15 C)  18 D)  26

5.

104 kişilik bir toplantı ekibinin yemek yiyecekleri 
lokantada 8, 6 ve 4 kişinin oturabileceği üç çeşit masa 
vardır. 
Tüm masa çeşitleri kullanılmak şartıyla, toplantı 
ekibi en az kaç masaya yerleşebilir?

A)  15 B)   14 C)  13 D)  12

6.
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7. Emir’in oyuncak arabalarının sayısı, toplarının 
sayısının 2 katından 5 fazladır. 
Emir’in araba ve top sayılarının toplamı 32 
olduğuna göre, arabalarının sayısı kaçtır?

A)  23 B)   24 C)  26 D)  29

Bir düğün salonunda 25  tane masa ve her masada 
24  tane sandalye vardır. Sandalyelerin sekizde birine 
kılıf dikilecektir. 
Her bir kılıfın dikim maliyeti 34  TL olduğuna göre, 
kılıf dikimine toplam kaç TL ödenecektir? 
A)  6184 B)   6000 C)  5000 D)  5184

8.

Bir annenin yaşı, ikiz olmayan iki çocuğunun yaşları 
toplamının 5 katıdır. 6 yıl sonra annenin yaşı bu 
çocukların yaşları toplamının 2 katı olacaktır. Buna 
göre büyük çocuğun bugünkü yaşı en az kaç 
olabilir? 
A)  5 B)   4 C)  3 D)  2

9.

10. Ayşe Hanım pazardan 120 tane yeşil ve kırmızı elma 
almıştır. Aldığı yeşil elmaları yeşil sepete kırmızı 
elmaları kırmızı sepete yerleştirmiştir. Daha sonra 
yeşil sepetten 20 elmayı kırmızı sepete koyduğunda 
kırmızı sepetteki elmaların sayısı, yeşil sepetteki 
elmaların sayısının 3 katına eşit olmuştur. 
Buna göre Ayşe Hanım pazardan kaç tane yeşil 
elma almıştır?
A)  30 B)   50 C)  70 D)  90

11. Ayşe Öğretmen, öğrencilerine üzerinde birer tam 
sayının yazılı olduğu altı kart ve yeterli sayıda boş 
kartla bir oyun oynatıyor.

3- 2- 1+ 5+ 4- 0

Oyunun kuralları ise aşağıdaki gibidir;

* Kartların üzerindeki sayılardan en küçük olan iki 
tanesini  çarpıp sonuçtan 3 çıkarılacaktır.

* Bulunan sonuç boş bir karta yazılıp oyuna dahil 
edilecektir.

* Çarpılan sayıların yazılı olduğu kartlar oyundan 
çıkarılacaktır.

Oyun bir kart kalana kadar bu şekilde devam 
ettiğine göre son kalan kartta yazan sayı kaçtır?

A)  300- B)   297- C)  18- D)  15-



2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı 7.Sınıf Okula Kabul Sınavı Soruları

12
Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

12.

4+ 2-

9-

1+

6- 3-

5+

13+

8- 3+

10-

14-

Yukarıda verilen üçgenlerin köşelerinde yazan tam sayılar ile iç bölgesinde yazan tam sayılar arasında belirli bir 
ilişki vardır.

16- 2-

3-

Bu ilişkiye göre yukarıdaki üçgenin iç bölgesine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?

A)   29- B)   35- C)   29 D)  35

Matematik Testi Bitti

Fen Bilimleri Testine geçiniz
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FEN BİLİMLERİ TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun Fen Bilimleri kısmına işaretleyiniz.

1. Arda, aşağıdaki tabloda verilen örnekleri mitoz ve mayoz olma durumlarına göre işaretliyor. Fakat 
işaretlemelerinden birini hatalı yapıyor.

Örnekler Mitoz Mayoz
Tohumun 

çimlenmesi
Tırnakların 
uzaması

Öglenanın 
bölünmesi
Polenlerin 

üretimi

Buna göre Arda’nın doldurduğu tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Örnekler Mitoz Mayoz
Tohumun 

çimlenmesi +
Tırnakların 
uzaması +

Öglenanın 
bölünmesi +
Polenlerin 

üretimi +

Örnekler Mitoz Mayoz
Tohumun 

çimlenmesi +
Tırnakların 
uzaması +

Öglenanın 
bölünmesi +
Polenlerin 

üretimi +

Örnekler Mitoz Mayoz
Tohumun 

çimlenmesi +
Tırnakların 
uzaması +

Öglenanın 
bölünmesi +
Polenlerin 

üretimi +

Örnekler Mitoz Mayoz
Tohumun 

çimlenmesi +
Tırnakların 
uzaması +

Öglenanın 
bölünmesi +
Polenlerin 

üretimi +

A) B)

C) D)
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2.

     K                      L                 M               N

Fen Bilimleri dersinde öğretmen derse iç içe geçebilen 
dört oyuncaktan oluşan yukarıdaki  matruşka setini 
getiriyor.

Öğretmen bu oyuncakarı kullanarak DNA, Nükleotid, 
Gen ve Kromozom büyüklükleri arasındaki ilişkiyi 
açıklayacaktır.

Buna göre K, L, M ve N harfleriyle gösterilen 
oyuncaklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) K, Kromozom    
B) L, Nükleotid
C) M, DNA 
D) N, Gen

1. Tüm hücrelerin çekirdekleri vardır.
2. Bitki hücreleri sentrozom olmadığı için 

bölünmezler.
3. Hücreleri sadece mikroskop ile gözlemleyebiliriz.

Yukarıdaki yargıların Doğru (D ) ya da Yanlış( Y) 
ile işaretlenmiş hali sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Y,Y,Y
B) D,D,D
C) Y,D,Y
D) D,Y,Y

3.

5. I. Uydu yerleştirmek ve uzayla ilgili araştırma 
yapmak için geliştirilmiş olup tekrar kullanılabilir.

II. Uzaktan kumanda ile çalışan, uzayı araştırmak 
için gönderilen insansız hava aracıdır.

III. Astranot ve bilim insanlarının uzayda 
konaklamalarını sağlayan uzay aracıdır.

Yukarıda verilen I, II ve III yargıları 
seçeneklerdekiler ile doğru eşleştirilirse hangisi 
açıkta kalır?

A) Uzay sondası
B) Uzay istasyonu
C) Yapay uydu
D) Uzay mekiği

6. Teleskoplarla ilgili olarak;

I. Türkiye’nin rasathanelerinde araştırmalarda 
kullanılan herhangi bir teleskobu 
bulunmamaktadır.

II. Aynalı, mercekli, radyo teleskobu gibi çeşitleri 
vardır.

III. Teleskoplarla en iyi gözlemler bulutlu havalarda 
şehir merkezlerinde yapılır.

Yukarıda verilen yorumlardan hangisi ya da 
hangileri doğrudur?

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

Aşağıda enerji çeşitleri ile ilgili karışık bir şekilde 
örnekler verilmiştir.

7.

* Uçan kuş
* Şişkin bir balonun bastırılması
* Hareket eden otomobil
* Bulaşık süngerinin sıkılması
* Duvarda duran resim panosu

Bu örneklerden kaç tanesi esneklik potansiyel 
enerjiye örnek verilebilir?

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

4. Takımyıldızları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğru değildir?

A) Birbirlerine göre konumları her zaman aynı kalır.
B) Takımyıldızları örnekleri Büyükayı, Ejderha, Akrep 

olabilir.
C) Takımyıldızlarındaki yıldızlar birbirlerine göre çok 

yakın bulunur.
D) Eski zamanlarda insanların yön bulmalarını 

kolaylaştırmıştır.
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8. Özdeş A, B, C ve D cisimlerine etki eden kuvvetler 
ve cismin bu kuvvetler doğrultusunda  aldığı yollar 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Düzenekler Yol (m) Kuvvet (N)
A 100 25
B 50 100
C 250 10
D 100 10

Buna göre, fen anlamında yapılan işin kuvvete 
bağlı olduğunu araştırmak için hangi iki düzenek 
kullanılabilir?

A) B ve C
B) A ve C
C) B ve D
D) A ve D

Aşağıdaki verilen olayların hangisinde fen 
anlamında iş yapılmamıştır?

A) Açık kapının itilerek kapatılması
B) Daldaki elmanın kopartılması
C) Sırttaki çantayla düz yolda yürünmesi
D) Sırttaki çantayla merdivenlerden inilmesi

Aşağıda hücre bölünmeleri ile ilgili bazı bilgiler 
verilmiştir.

I. Hücre sayısı artar.
II. Sadece 2n kromozomlu hücrelerde görülür.
III. Oluşan hücrelerin genetik yapıları aynıdır.
IV. Canlıların kromozom sayılarının nesiller boyu 

sabit kalmasını sağlamak.

Verilenlerden hangileri hem mitoz hemde mayoz 
bölünme için ortaktır? 

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

9.

10.

11.

Dünya

K

M

L

Bir cismin yukarıdaki Dünya şeklinde K, L ve M 
harfleriyle gösterilen konumlarındaki kütleleri ve 
ağırlıkları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?

Kütle Ağırlık

A) K=L=M K=L=M

B) K>L=M K>L>M

C) K<L<M K<L<M

D) K=L=M K>L>M

.
..
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

12.

Hücrede enerji üretir

Bitkilerde yeşil rengi veren organel Hücre bölünmesi sırasında iğ 
ipliklerini oluşturur.

▲ ■ ● *
Yukarıda verilen özelliklerin hangi organele ait olduğuna karar verilerek ilerlendiğinde hangi sembole 
ulaşılır?

A)  

B)  

C)  

D) 

▲
■
●
*

Endoplazmik Retikulum Mitokondri

Kloroplast Koful Golgi cisimciği Sentrozom


