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SINIF

Ad

: ………………………………………………

Soyad : ………………………………………………
Sınıf

: ………………………………………………

No

: ………………………………………………

 Bu kitapçıkta sözel bölüme ait sorular bulunmaktadır.
• Türkçe
: 20 soru
• Sosyal Bilgiler
: 10 soru
• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
: 10 soru
• İngilizce
: 10 soru

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta sözel bölüm testi bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır.
3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.
4. Bu test doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının üçte biri düşülecek ve kalan
sayı net sayınız olacaktır.
5. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

TÜRKÇE
Bu testte 20 soru vardır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

4.

1.

Aşağıdaki tabloda Aslı, Berk, Can, Demir ve
Eda isimli beş bebeğe uygulanan yumurta,
süt ve polen alerjilerine yönelik test sonuçları gösterilmiştir.

Bu görselle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek uygun değildir?

Bebekler

Süt

Yumurta

Polen

1. bebek

Var

Var

Var

A) İnsanoğlu her geçen gün doğanın dengesini bozmaktadır.

2. bebek

Var

Yok

Var

3. bebek

Yok

Yok

Var

4. bebek

Yok

Yok

Yok

5. bebek

Var

Var

Yok

B) Şehir merkezinin dışında kalan bir yerdir.
C) Trafik yoğunluğu olmadığı için bu yolda
hızlı yol alınabilir.
D) Bulutlar genellikle beyaz görünmesine
rağmen yağmur bulutları koyu renktedir.
2.

Bebeklerin alerjik durumuyla ilgili şunlar bilinmektedir:

Bir kitabın edebîliği konusunda baştan savma, papatya falı bakarcasına karar vermek
kadar yanlış bir şey olamaz.

•• 

Aslı’nın yumurtaya alerjisi vardır.

•• 

Eda’nın yumurtaya alerjisi vardır ama
polene alerjisi yoktur.

Bu cümledeki altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisinde vardır?

•• 

Can ve Eda’nın polene karşı alerji durumları aynıdır.

A) Üstünkörü bilgilerle konunun uzmanı olduğunu düşünüyordu.

•• 

Can ve Demir’in süt ve yumurtaya karşı
alerjik durumları aynıdır.

B) Doğa dostları her yıl burada toplanarak
çeşitli etkinlikler gerçekleştirir.

Bu bilgilere göre süte alerjisi olan bebekler aşağıdakilerin hangisinde bir arada
verilmiştir?

C) Son eserinde bilim insanlarının araştırma
yaparken karşılaştığı sorunları ele almış.
D) Eğitim alanında detaylı bir çalışma hazırlamaya çalışıyorduk.

B) Aslı, Berk ve Eda

Herhangi bir konuda kendinizi çok zorlamayınız, en güzel şeyler onları en az beklediğinizde olur.

D) Berk, Can ve Demir

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca ters düşer?
A) Bir işte ısrarcı davranmak, o iş için duyduğumuz isteği kaçırabilir.
B) Beklenmedik başarılar insanı en çok mutlu eden durumlardır.
C) Yılmadan mücadele edilerek kazanılan
başarılar gerçek mutluluğu getirir.

C) Can, Demir ve Eda

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

3.

A) Aslı, Berk ve Demir

D) Zorluklarla uzun süre mücadele etmek
kişide yılgınlık oluşturur.
7. Sınıf
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Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRKÇE

5.     •

Binlerce asker ile kalenin çevresi kuşatılmıştı.

•• 

Her girdiği çevreye kişiliği ile damga vuruyordu.

•• 

Sanatçının son eseri sanat çevreleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

•• 

Kapının önüne geldiğinde çevreye şüpheli gözlerle baktı.

7.

“Çevre” kelimesi bu cümlelerde kaç farklı
anlamda kullanılmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

Zekânın ne olup olmadığı yüzyıllardır insan
beynini zorlayan sorulardan biri. Zekâyı insanlar farklı farklı yorumluyor. Zekânın tıpkı
Einstein’in zaman kavramı gibi kişiye göre
değişken olduğunu kabul etmek gerek. Alışkanlıkların zekâ olmadığı, bir bakkalın siz
daha hesabın ne kadar tutacağını hesaplayamadan size paranın üstünü vermesinden
anlayabilirsiniz.
Bu metinden “zekâ” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

D) 4

A) Herkese göre farklı olarak değerlendirildiği
B) Tam anlamıyla ne olduğunun açıklanamadığı
C) Gelişiminde çevrenin etkili olduğu
D) Sistematik yapılan işlemlerin zekâ belirtisi olmadığı

(1) Çoğu kimse atık pillerin doğaya verdiği
zarardan endişe ediyor gibi görünmüyor. (2)
Bir pil bittiğinde gidip hemen yenisini alıyor
ve ömrü dolan pili evdeki çöp kutusuna atıyor. (3) Kimse onun nereye gittiğini ve çöp
toplandıktan sonra pile ne olduğunu düşünmüyor. (4) Oysa piller hakkında daha fazla
bilgiye sahip olunsa doğa büyük bir tehditten
kurtulmuş olur.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin
hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?
A) 1.

7. Sınıf

B) 2.

C) 3.

8.

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

6.

D) 4.

4

Fatih, okula gitmiş; derslerine girmişti. Hiç
kimseyle konuşmuyor, sınıftan çıkmıyordu.
Takım arkadaşlarıyla karşılaşmamak için
elinden geleni yapıyordu. Kararlıydı, futbolu bırakmıştı. Kimse fikrini değiştiremezdi.
Zaten arkadaşlarının ısrar edeceklerini de
sanmıyordu. Boş kaleye gol atamayan bir
beceriksizi kim isterdi ki?
Bu metinde hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?
A) Kişi

B) Yer

C) Zaman

D) Olay
Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRKÇE

9.

10. (1) Cami, hamam, dergâh, hastane, türbe,
mezarlıklar ve sokakların kuytu köşelerinde
bulunan, dikdörtgen veya silindir şeklinde
olan yaklaşık 150 cm yüksekliğindeki üstü
oyuk taşlardır sadaka taşları. (2) Yardım
etmek isteyen kişiler, bu taşlara yardımlarını bırakır, ihtiyaç sahipleri de ihtiyacı kadar
miktarı bu taşlardan alırmış. (3) Bu taşlarla
ihtiyaç sahibi olup bunu dile getiremeyenlere yardım etmek amaçlanırmış. (4) Yardımın
en güzel biçimi gizli olarak yapılandır. (5)
Gizli olarak yapılan yardımlar vereni yüceltir,
alanı incitmez.

İnsanın içindeki gücün farkına varmasını
temel alan kişisel gelişimin, hedef kitlesine
ulaşmak için en etkili aracı kitaplar oldu. Çok
fazla kitap okunmayan ülkelerde bile kişisel gelişim kitapları en temel ihtiyaç hâline
geldi. Bugün bir tür olarak incelendiğinde kişisel gelişim kitaplarının, içinden çıkılamaz
bir labirente dönüştüğü rahatlıkla görülebilir.
Basit bir İnternet araması yaptığınızda bile
meditasyon, yoga, reiki; dinsel ya da felsefi düşüncenin kişisel gelişim başlığı altında
verildiğini görürsünüz. Son dönemde sadece kişisel gelişim kitapları yayımlayan yayınevi ve bu alandan geçimini sağlayan sayısız isim çıkmıştır.

Bu metin iki paragrafa ayrılmak istense
ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin
hangisiyle başlar?

Bu metinden “kişisel gelişim” kitapları ile
ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) 2.

B) 3.

C) 4.

D) 5.

A) Son yıllarda oldukça yaygınlaştığına
B) Yayın alanında özel bir ilgi gördüğüne
C) Farklı türdeki eserlerin bu türe dahil edildiğine
D) Kişilerin her alanda başarılı olmasına katkı sağladığına

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

11. Medeniyetler birer eşya gibi bir yerden bir
yere taşınamaz. Gerçi değerlerin bir yerden
bir yere götürüldükleri, zor yoluyla kabul ettirildikleri görülmüştür ama o zaman da değerler kendi hayat şartlarından koparıldıkları
için cansız bir kalıp gibi boşuna yaşatılmak
istenmiş; baskı kalkınca da birer eşya gibi
kaldırılıp atılmışlardır.
Bu metinde “medeniyet ve değerler” ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hızla değiştikleri
B) Başka bir yerde ve toplumda yaşayamayacakları
C) Zaman içerisinde değişime uğradıkları
D) Oluşumları için uzun bir zamanın gerekli
olduğu
7. Sınıf

5

Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRKÇE

14. Bir bilinmeyene doğru gidiyorum. Sisin içinde neredeyse kendi ayaklarımı bile görmekte zorlanıyorum. Yoğun sis koca Erciyes
Dağı’nı saklamış, görünmez yapmış. Tur
kayaklarıyla önden giderek zemini kontrol
eden arkadaşımı görmem mümkün değil.
Yukarı doğru çıkan kayak izlerinden ayrılmadan yavaş yavaş tırmanıyoruz. Bir türlü
zirveye ulaşamıyoruz. Neyse ki rotayı ve zirveye giden yolu çok iyi biliyorum.

12. Sakal tıraşı bir haftalıktan az değildi, bu da
babamın köy berberine gitmek için zaman
bulamadığını, şehre aceleyle gittiğini gösteriyordu. Ceketi, yeleği, pantolonu da tıpkı
şapkası gibi solmuş, yıpranmış, asıl rengini
çoktan kaybetmişti. Üzerinde birer beden
küçük gibi, başkasına aitmiş gibi duruyordu.
Bunlar onun yabanlık giysileriydi. Ne kadar
çekmiş, yıpranmış olsa da yamalıksızdı.
Tarlaya, bahçeye, dağa, taşa giderken giydikleri bir yerinden değil, birkaç yerinden
yamalıklıydı. Ayağındaki lastik ayakkabılar
gıcır gıcırdı, belli ki yeni almıştı.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Bu metin ile ilgili,
1. Deyimlerden yararlanılmıştır.

A) Gezi yazısı

B) Anı

C) Tiyatro

D) Mektup

2. İkileme kullanılmıştır.
3. Öznel ifadelere yer verilmiştir.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?

4. Tanımlamaya yer verilmiştir.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) 1 ve 2.

B) 1 ve 3.

C) 2 ve 3.

D) 3 ve 4.

A) Arka sıraya oturmuş beni köskös dinleyen bir çocuktu o.
B) Bölümde üç profesör, dört doçent görev
yapmaktaydı.

13. Hayır. Böyle düşünmek eserin doğallığını bozar. Hedef kitlenin beklentilerine göre
eser vermek doğru değildir. Sanatkâr, tabiat
gibidir. Her eser de bir canlı gibi kendisiyle
ve kendi şartları ile doğar. Tek farkı toplum
içinde toplumun etkisiyle meydana gelmesindedir.

C) Yalnız kalmak istediğim zaman o bağ evine giderdim.
D) Sizleri de doğum günümde görmeyi istiyorum.

A) Eserlerinizi belli bir kimseyi göz önünde
bulundurarak mı yazarsınız?
B) Toplumun, edebiyat üzerinde etkisi var
mıdır?
C) Bir eserin yazılma aşaması sıkıntılı mıdır?

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine
cevap olarak söylenmiştir?

D) Eserlerinizle geleceğe kalabileceğinize
inanıyor musunuz?
7. Sınıf
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16. Yenilikler karşısında her ülkenin ( ) her toplumun “Biz böyle huzurluyuz ( ) siz kendi işinize bakın!” veya “Batı’da her şey çok mu
mükemmel ( )” deme hakkı tabi ki var.
Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (;) (;) (!)

B) (,) (,) (?)

C) (,) (;) (!)

D) (;) (.) (?)

Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRKÇE

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem
edat hem bağlaç kullanılmıştır?

17 ve 18. soruları aşağıdaki metne
göre yanıtlayınız.

A) Ali ve Ayşe de tiyatro etkinliğine katılamayacakmış.

(1) Kayak esnasında kurallara göre hareket edilmelidir. (2) Diğer kayakçılara tehlike
oluşturmayacak şekilde davranılmalıdır. (3)
Zorunlu olmadıkça dar alanlarda, geçişin
zor olduğu yerlerde durulmamalıdır. (4) Yamaca tırmanırken kesinlikle kayak pisti kullanılmamalıdır. Pistlerdeki uyarı levhalarına
ve işaretlerine dikkat edilmelidir.

B) Toplantıya yeni aldığı takım elbiseyle gidecekmiş.
C) İki yıla kadar bu araziler binalarla dolacak.
D) Bilgisayarla televizyon için harcadığın zamanı başka şeylere harcamalısın.

Yüksek hava basıncına bağlı olarak ortaya
çıkan bulantı, nefes darlığı, baş dönmesi gibi
durumlarda derhal bulunulan yerden daha az
yüksekliğe sahip başka bir yere inilmelidir.
Belirtilerin geçmemesi durumunda doktora
başvurulmalıdır.

20. Şu senin saçların yağmur mudur, nedir
1
Yüreğimin yıkıldığı saatlerde
Sıkılmış kurşunlar gibi dökülür
2
Dokunur geçer kilimlerine Anadolu’nun
3
Bir uzak bahçede karanfil mi olur ne
4

17. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Kayak pistinde yönlendirici tabelalar bulunmaktadır.

Bu dizelerde numaralanmış sözlerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B) Kayak pisti ile tırmanış yolu birbirinden
farklıdır.

A) Birincisi zamirdir.

C) Kayak sporu için iyi bir eğitim almak gerekir.

B) İkincisi edattır.

D) Yükseklik bazı insanları olumsuz yönde
etkileyebilir.

D) Dördüncüsü belirtisiz isim tamlamasıdır.

A) 1.

7. Sınıf

B) 2.

C) 3.

D) 4.

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

18. Bu metinde numaralanmış cümlelerden
hangisi diğerlerine göre daha genel bir
uyarı bildirmektedir?

C) Üçüncüsü birleşik yapılı özel isimdir.
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TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.

SOSYAL BİLGİLER

1.
Ülkemizde, 3294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik kanunu ile yardımlaşma ve
dayanışma teşvik edilmektedir. Ayrıca yardım kuruluşlarının para yardımı, yakacak yardımı,
eğitim yardımları, afet destekleri, istihdam yardımları gibi yardımda bulunabilecekleri ifade
edilmiştir.
Buna göre sosyal yardımlaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Birçok alanda faaliyet gösterilmektedir.
B) Kuruluşların faaliyetleri kanunla belirlenmiştir.
C) Devlet tarafından teşvik edilmektedir.
D) Sosyal yardımların kanunla sadece devlet tarafından yapılacağı söylenmektedir.

2.

3.

Asya Hun Devleti yıkılınca toprakları Çin
egemenliğine girmiş ancak Türk halkı Köktürk Devleti’ni kurmuşlardır. Köktürk Devleti’nin yıkılması ile önce Uygurlar daha sonra
Kırgızlar Orta Asya’ya hâkim olmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi GAP ile birlikte
gerçekleşmiş bir durum değildir?

Bu metne bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Elektrik üretimi artmıştır.
B) Tarımsal üretim artmıştır.

A) Türkler bağımsızlıklarına düşkündürler.
B) Tüm Türk devletleri Orta Asya’da kurulmuştur.
D) Orta Asya’ya hâkim olanlar sadece Türklerdir.

7. Sınıf

C) Tarım ürünü çeşidi artmıştır.
D) Bölge dışına göç artmıştır.
İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

C) En güçlü Türk devleti Köktürklerdir.

GAP projesi ile (Güney Doğu Anadolu
Projesi) Fırat ve Dicle Nehirleri üzerine
büyük barajlar kurulmuştur.
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Diğer sayfaya geçiniz.

SOSYAL BİLGİLER

4.

6.

Ülkemizde yetişen bazı tarım ürünleri yetiştiği bölgenin iklim özelliklerini taşır.
Verilen bu bilgiye göre aşağıdaki tarım
ürünlerinin karşısına yerleştirilmesi gereken iklimler hangi seçenekte verilmiştir?

Mesleğim gereği sürekli oturuyorum. Ayrıca kapalı alanlarda
çalışmak zorundayım. Bu işi
yapmak için sayılarla ve hesap işleri ile aranızın iyi olması
da gerekiyor.

Fındık

?

I.

Muz

?

II.

Timur’un anlatımına göre yaptığı meslek
aşağıdakilerden hangisidir?

Buğday

?

III.

A) Öğretmen

B) Muhasebeci

C) Pazarlamacı

D) Ziraat mühendisi

I

II

Timur

III

A) Akdeniz

Karadeniz

Karasal

B) Karadeniz

Akdeniz

Karasal

C) Karadeniz

Karasal

Akdeniz

D) Akdeniz

Karasal

Karadeniz

7.

Kral
İsmail bir araştırma yapacaktır. Yapacağı bu
araştırma ile ilgili izleyeceği yolları maddeler
hâlinde yazmıştır.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu
maddelerden biri yazılmamıştır?
A) Sayfa sonlarına dipnot yazmalıyım.
B) Varsayımları belirlemeliyim.

Bir ülkede yönetimin zaman içerisinde geçirdiği değişiklik diyagramda gösterilmiştir.
İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

5.

C) Görüşlerimi araştırmama yansıtmalıyım.
D) Kaynakça oluşturmalıyım.

7. Sınıf

Meclis

Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisinin yapılması doğru olur?
A) Tek kişinin yönetimi devam etmiştir.
B) Yönetim demokratikleşmiştir.
C) Monarşiden demokrasiye geçiş aşamaları gösterilmektedir.
D) Baskıcı bir yönetim ortaya çıkmıştır.
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Diğer sayfaya geçiniz.

SOSYAL BİLGİLER

8.

Halkın her şeye rağmen sokaklara çıkarak
özgürlüklerini ve haklarını korumak istemesi ile birleşerek büyük bir güç oluşturması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile
alakalıdır?

10.
Yaptığım buluşun patentini
almak zorundayım.
Yusuf

Yusuf’un söylemine bakıldığında, buluşu
için patent alması neden bir zorunluluktur?

A) Demokrasi
B) Birlik ve beraberlik
C) Yardımlaşma

A) Buluşu taklit edilebilir.
B) Buluşu kendisi için yaptığını göstermelidir.

D) Adalet

C) Buluşun çalışabilmesi için patent gerekir.
D) Buluş için patentin bir geçerliliği yoktur.

9.

Ülkemiz bazı ürünleri ihraç ederken bazılarını ithal etmektedir. İthal ürünleri arasında
ham madde ithalatı da yapmaktadır.

A) Unlu mamüller
B) Tekstil
C) Kimya ürünleri
D) Süt ürünleri

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

Buna göre ülkemiz aşağıdaki sektörlerden hangisinde ham madde ithalatı yapmaktadır?

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİ BİTTİ.
YABANCI DİL TESTİNE GEÇİNİZ.

7. Sınıf
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Diğer sayfaya geçiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1.

İslam dininde insanlar; zenginlik, makam, mevki, soy, sop gibi özellikleriyle değerlendirilmez. Herkes Allah karşısında eşittir. Allah’a gönülden bağlı olan, itaat eden, inancında ve davranışlarında
samimi olmaya çalışan herkes Allah katında değerlidir.
Bu parçadaki düşünceyi destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?
A) “… İyilikte ve kötülükten sakınmakta yardımlaşın, günah işlemek ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın…” (Mâide suresi, 2. ayet)
B) “… Şüphesiz, Allah katında en değerliniz, O’na karşı gelmekten en çok sakınanlarınızdır. Allah
bilendir, haberdardır.” (Hucurât suresi, 13. ayet)
C) “… Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki
arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimseler iyilik edin…” (Nisâ suresi, 36. ayet)
D) “Şüphesiz, Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü
ve zorbalığı yasaklar. Tutasınız diye size öğüt verir.” (Nahl suresi, 90. ayet)

2.     •

4.

Haksız kazanç sağlar.

•• 

Aklı kullanmayı engeller.

•• 

İnsanı yavaş yavaş öldürür.

Bazı özellikleri verilen zararlı alışkanlıklar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla
verilmiştir?
A) Kumar-Alkol-Sigara

Hicretten sonra Medine’de ilk iş olarak Mescid-i Nebi inşa edildi. Peygamberimiz de bu
mescidin yapımında bizzat çalıştı. Mescid-i
Nebi toplumda yerine getirdiği işlevleri nedeniyle çok özel bir yere sahipti. Bu işlevlerden biri de eğitim- öğretim faaliyetlerinin
burada yürütülmesiydi.
Mescid-i Nebi’nin bu bölümüne aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir?

B) Uyuşturucu-Alkol-Nargile
C) Kumar-Sigara-Alkol
D) Alkol-Uyuşturucu-Sigara

A) Suffe

B) Daru’l-Ulum

C) Medrese

D) Mektep

3.

Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde namaz kılınması emredilmiştir. Bu ayetlerden birinde
Yüce Allah,   “Namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz müminler üzerine belli vakitlerde
farz kılındı.”(Nisâ suresi, 103. ayet) şeklinde
emirde bulunmuştur.
Bu ayette belirtilen farz namaz kaç vakitten oluşmaktadır?
A) İki

7. Sınıf

B) Üç

C) Dört

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

5.

D) Beş                   
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Kandil

Açıklama

I

Berat

Peygamberimizin doğduğu gece kutlanır.

II

Kadir

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı gecedir.

III

Mevlit

Müslümanların günahtan
kurtulup bağışlanmayı
umdukları gecedir.

IV

Miraç

Peygamberimizin Allah
katına yükseldiği gecedir.

Tablodaki kandiller ile açıklamalarından
hangilerinin açıklamaları yer değiştirirse
yanlışlık giderilmiş olur?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.
Diğer sayfaya geçiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

6.

9.

Semiha öğretmen, Kur’an-ı Kerim’de ismi
geçen peygamberleri tanıyalım konusunu
bitirdikten sonra öğrencilere; “Peygamberler hakkında aklımızda neler kaldı, kim söz
almak ister?” diye sormuş ve öğrenciler şu
cevapları vermiştir.
Buse

Namaza hazırlık şartlarını tamamlayan kişi,
namaz kılarken de bazı şartları tamamlamalıdır. Bunlara namazın kılınış şartları ismi de
verilir. Bu kılınış şartlarından biri de kıyamdır.  
Aşağıdakilerden hangisi namazın bu kılınış şartını açıklamaktadır?

: Hz. Musa (a.s.), Tevrat isimli kitabın indiği peygamberdir.

Serkan : Hz. Yahya (a.s.), Allah tarafından
müjdelenen bir evlattır.

A) Namazda ayakta durmak

Şule

: Hz. Zekeriya (a.s.), kardeşleri
tarafından kıskanılıp kuyuya atılmıştır.

C) Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamak

Naim

: Hz. Âdem’e (a.s.), ne ilahi kitap ne
de suhuf indirilmemiştir.

B) Namazda elleri dizlere koyarak eğilmek

D) Namazda Kur’an’dan bir sure ya da birkaç ayet okumak

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğrudur?
A) Buse - Serkan - Şule - Naim
B) Serkan - Naim - Şule
C) Buse - Serkan

10. Yüce Allah’ın insanlara verdiği nimetlerin
başında akıl gelir. İnsan aklı sayesinde vahye muhatap olur. Allah’ın elçisi olan peygamberlerin de, aldıkları vahyi insanlara en
güzel biçimde aktarabilmeleri için akıllı ve
zeki olmaları gerekir ki bütün peygamberlerin ortak özellikleri arasında akıllı ve zeki
olmaları da yer alır.

D) Buse - Serkan - Şule
7.

Zararlı alışkanlıklara başlamada birçok faktörün etkisi vardır.
Aşağıdakilerden hangisi çevresel faktörlerden biri değildir?
A) Arkadaş çevresi
C) Aile içi sağlıklı iletişim

Bu parçada peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

D) Özendirici reklamlar

A) Sıdk

B) İsmet

C) Emanet

D) Fetanet

8.

Takvimler 619 yılını gösterdiğinde Müslümanlara uygulanan boykot sona ermişti. Fakat Peygamberimizin en büyük destekçisi,
amcası Ebu Talip ile eşi Hz. Hatice peş peşe
vefat etmişlerdi. Bu iki vefat haberi Peygamberimizi derinden üzmüştü.
Bu olaya aşağıdaki isimlerden hangisi
verilmiştir?
A) Vefat Yılı

B) Üzüntü Yılı

C) Hüzün Yılı

D) Sıkıntı Yılı

7. Sınıf

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

B) Kişinin kendi iç dünyası

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİ BİTTİ.
YABANCI DİL TESTİNE GEÇİNİZ.
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Diğer sayfaya geçiniz.

İNGİLİZCE

4.

1 - 4. sorularda boş bırakılan yere
gelecek uygun sözcük ya da ifadeyi
işaretleyiniz.

Salih

:----?

Timothy

: It is 2 degrees Celsius.

A) What is the date today

1. Tony : - - - - ?

B) When is your birthday

Hasan : He is in the army; he is a soldier.

C) What is the temperature outside

A) What does your father do

D) Do you like winter or summer

B) Where does he go for holiday
C) What time do you finish your work
D) What are you doing now

5.

Which of the following is not a stage of
a voting?
A) Choose your candidate.

2.

B) Write the names of the candidates on a
paper.

I think fun fairs are great places; - - - - .

C) Don’t waste your money.

A) they are very horrible

D) Fold the paper.

B) I love those places
C) we should buy tokens
D) we had an election in the class
6. soruyu verilen görsele göre cevaplayınız.

3.

Harrison

:----?

Neil

: I think football. A lot of people
are crazy about it.

A) Which sport is more popular in your
country
B) Who is a better player than Messi

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

6.

B) Ballot box
C) Make a speech

C) Are you good at football

D) Child right

D) Is your brother faster than you
7. Sınıf

A) Campaign
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Diğer sayfaya geçiniz.

İNGİLİZCE

7.

9.

“The candidate made a speech in our
town before the elections.” ifadesini
anlatan görselin bulunduğu seçeneği
işaretleyiniz.

I live in a small town. I was in a city before
moving here. I think city life was better than
living in a small town. I can’t find many things
here.

B)

A)

Aşağıda verilen metne göre hangi soruya
cevap alınamaz?

A) Where were you before moving to a small
town?
C)

B) What do you think about city life?

D)

C) Where do you live now?
D) Where were you born?

10. Aşağıda verilenlere göre başlık seçeneklerden hangisi olmalıdır?

..........................?
•• 

Don’t hurt animals.

•• 

Keep the environment clean.

•• 

Save the endangered species.

A) Saving Energy
B) Noise Pollution
C) Protect Wildlife
D) Sea Protection
8.

Aşağıda karışık olarak verilmiş cümlelerin
doğru sıralandığı seçeneği işaretleyiniz.
I.

Every day at nights.

III. Oh, yes, I do.
IV. How often do you write on your diary?
A) I – III – II – IV
B) II – I – IV – III
C) IV – III – II – I

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

II. Do you keep a diary?

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

D) II – III – IV – I

7. Sınıf

14

Diğer sayfaya geçiniz.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

SAYISAL BÖLÜM

7.

SINIF

Ad

: ………………………………………………

Soyad : ………………………………………………
Sınıf

: ………………………………………………

No

: ………………………………………………

 Bu kitapçıkta sayısal bölüme ait sorular bulunmaktadır.
• Matematik

: 20 soru

• Fen Bilimleri

: 20 soru

