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DENEME SINAVI İÇERİKLERİ
DENEME SINAVLARI

1 2 3 4 5 6 77. SINIF TÜRKÇE PLANI
T.7.1. DİNLEME/İZLEME
T.7.1.12. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
T.7.2. KONUŞMA
T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1
T.7.3. OKUMA
Söz Varlığı
T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 2 2 1 1 1
T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 1
T.7.3.7. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını 
değerlendirir. 1 1

T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1
T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 2 2 2 1 1
T.7.3.10. Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1
T.7.3.11. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1
T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 2 1 1 1 1
T.7.3.13. Anlatım bozukluklarını tespit eder. 1
Anlama
T.7.3.14. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. 1 1 1
T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 1
T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 1 1 1
T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 1 2 3 1 1 2
T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. 1
T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 1
T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 1 1 1
T.7.3.23. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 1
T.7.3.25. Metinler arasında karşılaştırma yapar. 1 1 1
T.7.3.26. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. 1
T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 1 2 1 2 2
T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder. 1
T.7.3.30. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 2 2 2 2 2 2 2
T.7.3.34. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 2 2 2 2 2 2 2
T.7.3.36. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.

1
T.7.3.37. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1
T.7.3.38. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
T.7.4. YAZMA
T.7.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
T.7.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 1 1 2 1 1
T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.7.4.8. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
T.7.4.9. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçe-
lerini kullanır. 1

T.7.4.11. Kısa metinler yazar.
T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
T.7.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler. 2 2 2 2 2 2 2
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DENEME SINAVLARI
1 2 3 4 5 6 77. SINIF MATEMATİK PLANI

1. ÜNİTE
M.7.1.1. Tam Sayılarla İşlemler
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.
2. ÜNİTE
M.7.1.2. Rasyonel Sayılar
M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder.
M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder.
M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır.
M.7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler
M.7.1.3.1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
M.7.1.3.2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
M.7.1.3.4. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar.
M.7.1.3.3. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
3. ÜNİTE
M.7.2.1. Cebirsel İfadeler
M.7.2.1.1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
M.7.2.1.2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
M.7.2.1.3. Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün 
istenilen terimini bulur.
M.7.2.2. Eşitlik ve Denklem
M.7.2.2.1. Eşitliğin korunumu ilkesini anlar.
M.7.2.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına 
uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.
M.7.2.2.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
M.7.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.
4. ÜNİTE
M.7.1.4. Oran ve Orantı
M.7.1.4.1. Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler.
M.7.1.4.2. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur.
M.7.1.4.3. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar 
verir.
M.7.1.4.4. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder.
M.7.1.4.5. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar.
M.7.1.4.6. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar 
verir.
M.7.1.4.7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.
M.7.1.5. Yüzdeler
M.7.1.5.1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi 
verilen çokluğun tamamını bulur.
M.7.1.5.2. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar.
M.7.1.5.3. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar 
yapar.
M.7.1.5.4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer.
5. ÜNİTE
M.7.3.1. Doğrular ve Açılar
M.7.3.1.1. Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler.
M.7.3.1.2. İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları 
belirleye-rek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili prob-
lemleri çözer.
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M.7.3.2. Çokgenler
M.7.3.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar.
M.7.3.2.2. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının 
ölçüleri toplamını hesaplar.
M.7.3.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler.
M.7.3.2.4. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
M.7.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözer.
M.7.3.3. Çember ve Daire
M.7.3.3.1. Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve açı ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler.
M.7.3.3.2. Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar.
M.7.3.3.3. Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar.
6. ÜNİTE
M.7.4.1. Veri Analizi
M.7.4.1.1. Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.
M.7.4.1.2. Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar.
M.7.4.1.3. Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.
M.7.4.1.4. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun 
olan dönüşümleri yapar.
M.7.3.4. Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri
M.7.3.4.1. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer.
M.7.3.4.2. Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur.
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DENEME SINAVLARI
1 2 3 4 5 6 77. SINIF FEN BİLİMLERİ PLANI

F.7.1. Güneş Sistemi ve Ötesi / Dünya ve Evren

F.7.1.1. Uzay Araştırmaları

F.7.1.1.1. Uzay teknolojilerini açıklar.

F.7.1.1.2. Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları 
tahmin eder.

F.7.1.1.3. Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.

F.7.1.1.4. Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar.

F.7.1.1.5. Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur.

F.7.1.1.6. Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar.

F.7.1.2. Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri

F.7.1.2.1. Yıldız oluşum sürecinin farkına varır.

F.7.1.2.2. Yıldız kavramını açıklar.

F.7.1.2.3. Galaksilerin yapısını açıklar.

F.7.1.2.4. Evren kavramını açıklar.

F.7.2. Hücre ve Bölünmeler / Canlılar ve Yaşam

F.7.2.1. Hücre

F.7.2.1.1. Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.

F.7.2.1.2. Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişki-
lendirerek tartışır.

F.7.2.1.3. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar.

F.7.2.2. Mitoz

F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar.

F.7.2.2.2. Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar.

F.7.2.3. Mayoz

F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar.

F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir.

F.7.2.3.3. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır.

F.7.3. Kuvvet ve Enerji / Fiziksel Olaylar

F.7.3.1. Kütle ve Ağırlık İlişkisi

F.7.3.1.1. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.

F.7.3.1.2. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.

F.7.3.1.3. Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar.

F.7.3.2. Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
F.7.3.2.1. Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açık-
lar.

F.7.3.2.2. Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.

F.7.3.3. Enerji Dönüşümleri

F.7.3.3.1. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin 
korunduğu sonucunu çıkarır.

F.7.3.3.2. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.

F.7.3.3.3. Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar.

F.7.4. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası

F.7.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı

F.7.4.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.

F.7.4.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.
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F.7.4.1.3. Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder.

F.7.4.1.4. Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar.

F.7.4.2. Saf Maddeler

F.7.4.2.1. Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.

F.7.4.2.2. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, 
çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade 
eder.

F.7.4.2.3. Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.

F.7.4.3. Karışımlar

F.7.4.3.1. Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.

F.7.4.3.2. Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar.

F.7.4.3.3. Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.

F.7.4.4. Karışımların Ayrılması

F.7.4.4.1. Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular.

F.7.4.5. Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

F.7.4.5.1. Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder.

F.7.4.5.2. Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar.

F.7.4.5.3. Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.

F.7.4.5.4. Yakın çevresinde atık kontrolüne özen gösterir.

F.7.4.5.5. Yeniden kullanılabilecek eşyalarını, ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik proje geliştirir.

F.7.5. Işığın Madde ile Etkileşimi / Fiziksel Olaylar

F.7.5.1. Işığın Soğurulması

F.7.5.1.1. Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder.

F.7.5.1.2. Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır.

F.7.5.1.3. Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın 
yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.
F.7.5.1.4. Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler 
verir.

F.7.5.1.5. Güneş enerjisinden gelecekte nasıl yararlanılacağına ilişkin ürettiği fikirleri tartışır.

F.7.5.2. Aynalar

F.7.5.2.1. Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir.

F.7.5.2.2. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.

F.7.5.3. Işığın Kırılması ve Mercekler
F.7.5.3.1. Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam 
değişikliği ile ilişkilendirir.

F.7.5.3.2. Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler.

F.7.5.3.3. İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler.

F.7.5.3.4. Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.

F.7.5.3.5. Ayna veya mercekleri kullanarak bir görüntüleme aracı tasarlar.

F.7.6. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Canlılar ve Yaşam

F.7.6.1. İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme

F.7.6.1.1. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar.

F.7.6.1.2. Sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs ve bebek arasındaki ilişkiyi açıklar.

F.7.6.1.3. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirleri, araştırma verilerine 
dayalı olarak tartışır.

F.7.6.2. Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

F.7.6.2.1. Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.

F.7.6.2.2. Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar.
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DENEME SINAVLARI
1 2 3 4 5 6 77. SINIF SOSYAL BİLGİLER PLANI

1. BİREY VE TOPLUM
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını 
sorgular.
SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır.
SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
SB.7.1.4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.
2. KÜLTÜR VE MİRAS
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen 
faktörleri açıklar.
SB.7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
SB.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreç-
leri kavrar.
SB.7.2.4. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle 
toplumsalve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
SB.7.2.5. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.
3. İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER
SB.7.3.1. Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hak-
kında çıkarımlarda bulunur.
SB.7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik 
özelliklerini yorumlar.
SB.7.3.3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
SB.7.3.4. Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıka-
cak olumsuz durumlara örnekler gösterir.
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
SB.7.4.1. Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler.
SB.7.4.2. Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını 
tartışır.
SB.7.4.3. XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikimi-
nin oluşmasına etkisini analiz eder.
SB.7.4.4. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir.
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
SB.7.5.1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle 
açıklar.
SB.7.5.2. Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir.
SB.7.5.3. Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine 
örnekler verir.
SB.7.5.4. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan 
kurumları tanır.
SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesle-
ki tercihlerine yönelik planlama yapar.
SB.7.5.6. Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği değişimleri 
analiz eder.
6. ETKİN VATANDAŞLIK
SB.7.6.1. Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları 
açıklar.
SB.7.6.2. Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar.
SB.7.6.3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla 
ilişkilendirir.
SB.7.6.4. Demokrasinin uygulanma süreçlerinde karşılaşılan sorunları analiz eder.
7. KÜRESEL BAĞLANTILAR
SB.7.7.1. Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir.
SB.7.7.2. Türkiye’nin ilişkide olduğu ekonomik bölge ve kuruluşları tanır.
SB.7.7.3. Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular.
SB.7.7.4. Arkadaşlarıyla birlikte küresel sorunların çözümüne yönelik fikir önerileri geliştirir.
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DENEME SINAVLARI
1 2 3 4 5 6 77. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ PLANI

7.1. MELEK VE AHİRET İNANCI
7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.
7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.
7.1.3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.
7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.
7.1.5. Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar.
7.1.6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
7.1.7. Nâs suresini okur, anlamını söyler.
7.2. HAC VE KURBAN
7.2.1. İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
7.2.2. Haccın yapılışını özetler.
7.2.3. Umre ibadeti ve önemini açıklar.
7.2.4. Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlen-
dirir.
7.2.5. Hz. İsmail’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
7.2.6. En’âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler.
7.3. AHLAKİ DAVRANIŞLAR
7.3.1. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.
7.3.2. Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değer-
lendirir.
7.3.3. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.
7.3.4. Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.
7.3.5. Felak suresini okur, anlamını söyler.
7.4. ALLAH’IN KULU VE ELÇİSİ: HZ. MUHAMMED
7.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar.
7.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerini ayırt eder.
7.4.3. Kâfirun suresini okur, anlamını söyler.
7.5. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
7.5.1. Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır.
7.5.2. İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerini sınıflandırır.
7.5.3. Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları ayırt eder.
7.5.4. Alevilik-Bektaşilikle ilgili temel kavram ve erkânları açıklar.
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DENEME SINAVLARI
1 2 3 4 5 6 77. SINIF İNGİLİZCE PLANI

Appearance And Personality
Describing characters/people (Making simple inquiries)
Making simple comparisons 
(Giving explanations/reasons
Sports
Talking about routines and daily activities
Describing what people do regularly  
(Giving explanations and reasons)
Biographies
Talking about past events (Making simple inquiries)
Telling the time, days and dates
Wild Animals
Describing the frequency of actions
Making simple inquiries
Making simple suggestions
Talking about past events (Giving explanations/reasons)
Television
Describing what people do regularly
Expressing preferences
Stating personal opinions
Talking about past events
Celebrations
Making simple suggestions (Accepting and refusing)
Making arrangements and sequencing the actions
Expressing needs and quantity
Dreams
Making predictions
Public Buildings
Giving explanations/reasons
Environment
Describing simple processes
Expressing obligation
Giving explanations/reasons
Planets
Making simple comparisons
Talking about past events
Making simple inquiries
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2021-2022 SPOİLER YAYINLARI DENEME SINAVLARI TAKVİMİ

SORU SAYILARI

SINAVLAR

SINIF

7.SINIF

PERİYODİK
SINAV SAYISI

7 DENEME 
SINAVI

TÜRKÇE

20

MATEMATİK

20

DİN KÜL. 
VE AHLAK 

BİL.

10

FEN 
BİLİMLERİ

20

SOSYAL / 
T.C. İNK. 
TAR. VE 

ATA.

10

YABANCI 
DİL

10

TOPLAM

90

TAVSİYE 
EDİLEN 
SÜRE

155

5 - 6 - 7. Seviye Belirleme Sınavı

5 - 6 - 7. Sınıf Deneme Sınavı 1

5 - 6 - 7. Sınıf Deneme Sınavı 2

5 - 6 - 7. Sınıf Deneme Sınavı 3

5 - 6 - 7. Sınıf Deneme Sınavı 4

5 - 6 - 7. Sınıf Deneme Sınavı 5

5 - 6 - 7. Sınıf Deneme Sınavı 6

5 - 6 - 7. Sınıf Deneme Sınavı 7

UYGULAMA TARİHİ
9-13 AĞUSTOS 2021

20-22 EKİM 2021

22-24 KASIM 2021

21-23 ARALIK 2021

11-13 OCAK 2022

23-25 ŞUBAT 2022

21-23 MART 2022

10-12 MAYIS 2022
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17. 
Kuyu Kazma:

Her çocuk, elindeki sopa ile daire çizer. Fazladan olan sopayı en az sektiren ebe olur. Oyuncular kendi 
dairelerinden taşmadan sopayı sektirmeye çalışır, taştığında ebe sopayı uzaklaştırmaya çalışır, oyuncu 
da onu yakalamayı hedefler. Diğer oyuncular arkadaşları sopayı getirene kadar onun dairesini sopalarıyla 
kazarlar. Oyun sonunda en çok kazılmış daire sahibi oyunu kaybeder.

Üçgen Peynir Dilimleri: 

2 kişilik bir oyundur. İlk önce kâğıdın üstüne rastgele noktalar koyulur, sonra oyuncular noktaları üçgen 
yapacak şekilde birleştirir. En fazla üçgeni yapan, oyunu kazanır.

Topal Karga: 

En fazla 5 kişiyle oynanan oyunda ebe, ortaya çizilen dairenin içine girer ve sadece bu daire içine iki ayak-
la basılabilir. Dairenin dışına çıktığı zaman tek ayak üzerinde diğerlerini ebelemeye çalışır.

Hacı Yatmaz: 

Ortaya bir sopa dikilir. Çocuklar çevresinde daire olur. Sopayı diken çocuk, bir isim söyleyerek sopayı 
havaya atar. İsmi söylenen çocuk, sopayı havada tutmaya çalışır. Oyun bu şekilde devam eder. Sopayı 
yere düşüren oyuncu oyunu kaybeder ve oyundan çıkar.

 Bu bilgilere göre oynadığı oyundan bahseden aşağıdaki çocuklardan hangisi anlatılanlardan farklı bir 
oyun oynamıştır?

 

Tek ayağımın üstünde hızlı hareket
etmek çok zordu fakat başardım.

Hızlıca üçgen çizmeye çalışırken
kâğıt elimizden kaydı.

Oyun için sadece 1 tane sopaya ihti-
yacımız vardı, onu da kolayca bulduk.

İsmimi duyunca havaya atılan topu
hemen yakaladım.

A) B)

C) D)
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19. Aşağıda Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda meydana gelen en büyük depremler ve bu depremlerin hangi yıllarda 
meydana geldiğini gösteren bir görsel yer almaktadır: 

 

Adapazarı-Mudurnu Depremi

Çankırı Depremi

Niksar Erbaa Depremi

Abant Depremi

İzmit-Gölcük Depremi
Erzincan Depremi

1967

1951

1942

1957

1999

1939

Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda Meydana Gelen Büyük Depremler

 Buna göre,
 I.  Türkiye’de Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda ilk deprem 1939 yılında Erzincan’da gerçekleşmiştir.
 II.  1939’dan 1999’a kadar bu fay hattında toplam 6 büyük deprem gerçekleşmiştir.
 III. 1951 yılında Çankırı’da yaşanan deprem, 1957 yılında Abant’ta gerçekleşen depremden daha şiddetli 

olmuştur.
 IV. Bu fay hattında gerçekleşen depremler doğudan batıya doğru bir sıra izleyerek yaşanmıştır.
 yargılarından hangileri söylenemez? 
 A) I ve II.       B) I ve III.     C) II ve III.     D) II ve IV. 
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SOSYAL BİLGİLER

5.   

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

1509
1495

Osmanlı Devleti’nde en uzun süre padişahlık yapan 
Kanuni Sultan Süleyman, babasından devraldığı 
6.557.000 kilometrekare Osmanlı toprağını
14.893.000 kilometrekareye ulaştırdı.

“Halk içinde muteber bir nesne
yok devlet gibi,

Olmaya devlet cihanda, bir nefes
sıhhat gibi.

Saltanat dedikleri bir cihan 
kavgasıdır,

Olmaya baht-ü saadet dünyada
vahdet gibi.”

Trabzon’da dünyaya geldi.

1522 Rodos’u fethederek Akdeniz’de hâkimiyeti sağladı.

1529 I. Viyana Kuşatması’na çıktı.

1529 Çıktığı Zigetvar Seferinde vefat etti.

Babasının yanından ayrılarak, Kefe
sancak beyliğine gönderildi.

1520 Babası Yavuz Sultan Selim’in vafatı üzerine
tahta çıktı.

1521 Belgrad’ı fethetti. Böylece Orta Avrupa’nın
kapıları Osmanlı’ya açıldı.

1526 60 bin kişilik ordu ve 300 top ile Mohaç’ta Macar 
ordusuyla savaştı. 2 saat gibi kısa bir sürede
kazanılan bu zafer büyük bir öneme sahipti.

 Görselde verilen bilgiler dikkate alınarak Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili;
 I. Avrupa’da fetihler gerçekleştirmiştir.
 II. Denizlerde yapmış olduğu savaşlarda devletin gücüne güç katmıştır.
 III. İyi bir devlet adamı olmasının yanında sanata da önem vermiştir.
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

 A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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6.  Osman Gazi’nin ölümünden sonra yerine 1326 
yılında oğlu Orhan Gazi geçti. Orhan Gazi, Kare-
sioğulları Beyliği’nde yaşanan taht kavgasından 
istifade etti ve Karesioğulları Beyliği’ni ele geçir-
di. Karesioğulları Beyliği’ni ele geçirmesi Osmanlı 
Beyliği’nin adalar denizi olan Ege’ye ulaşmasını 
sağladı. Osmanlı Beyliği Karesioğulları Beyliği’nin 
sadece topraklarına değil, donanmasına da sahip 
oldu. Bu dönemde Bizans’a yapılan yardıma kar-
şılık Gelibolu’daki Çimpe Kalesi’nin Osmanlı Bey-
liği’nin topraklarına katılması, Türklerin Rumeli’ye 
geçişini sağladı.

 Buna göre;
 I. Orhan Gazi, Anadolu Türk birliğini sağlama 

çalışmalar yapmıştır.
 II. Karesioğlu Beyliği, Osmanlı Devleti’nin deniz-

lerde de etkin olmasına imkân sağlamıştır.
 III. Osmanlı Devleti’nin sınırları genişlemiştir. 
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
 A) Yalnız I.                           B)  I ve II.
 C) II ve III.                           D)  I, II ve III.

7.  Osmanlı Devleti 1839’da Tanzimat Fermanını ilan 
etti. Bu ferman Türk tarihinde demokratikleşmenin 
ilk adımı sayılır. Ferman ile tüm vatandaşların can 
ve mal güvenliğinin devlet güvencesine alındığını, 
mahkemelerin açık yapılacağını, kanunların her-
kese eşit uygulanacağını ilan etti.

 Buna göre Tanzimat Fermanı’nın; 
 I. İnsan haklarının güvence altına alınması,
 II. Padişahın otoritesinin arttırılması,
 III. Kanun üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi,
 durumlardan hangilerine katkı sağladığı söyle-

nebilir?
 A) Yalnız I.                     B) I ve II. 
       C) I ve III.                      D) II ve III.       

8. Lale Devri’nde;
  Resim ve minyatürde gelişme kaydedilmiştir.
  Doğu ve Batı eserleri tercüme edilmiştir.
  İlk kez çiçek aşısı uygulanmıştır.
 Buna göre, Lale Devri’nde aşağıdaki alanların 

hangisinde değişim yaşandığı söylenemez?
 A) Askerî B) Kültürel
 C) Sağlık D) Sanat      

9. Sanayi İnkılabı’ndan sonra Avrupa’da şehirlerde 
kurulan fabrikalar yeni iş alanları oluşturdu. Daha 
iyi şartlarda yaşamak isteyen köylüler şehirlere 
göç etmeye başladılar. Böylece köylerde nüfus 
azalırken şehirlerde nüfus artışı gerçekleşti. Sa-
yısı yüzbinleri bulan işçiler, işçi sınıfını oluşturdu. 
Ürün maliyetini düşürmek isteyen işverenler ise 
fabrikalarda çocuk ve kadın işçi çalıştırmaya baş-
ladı. İşçi haklarının savunulması için sendikalar 
ortaya çıktı.

 Bu bilgilerden yola çıkılarak Sanayi İnkılabı ile 
ilgili;

 I. Avrupa’yı sosyal açıdan etkilemiştir.
 II. Avrupa’da nüfus artışına neden olmuştur.
 III. Avrupa’da demokratik gelişmelerin ortaya çık-

masını sağlamıştır.
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 A) I ve II.  B) I ve III.

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

10. 
“Bıraktıkları hayratlar hangi çeşit olursa olsun 
bizdekinden fazladır. Bu yüzden yaşarken bile 
bizden daha eli açıktırlar. Dört imparator tarafın-
dan yapılan dört büyük caminin etrafı hayrat ile 
doludur. Kasabalar ve tenha yol kıyılarına yol-
cular için kervansaraylar yaptırır, yollar açtırırlar. 
Su olmayan yerlere çeşme ve tuvaletler yaptı-
rırlar. Halkın, ücretsiz olarak faydalandığı bu 
yapılar öyle muhteşemdir ki saraya benzerler. 
Buralardan istifade edenler ‘Allah yaptırandan 
razı olsun.’ demeden edemezler.”

M. Serrano Y. Sanz.

 Seyyahın konuşmasında Türkler ile ilgili;
 I. Hayırsever oldukları,
 II. Vatansever oldukları,
 III. Cömert oldukları
 verilenlerden hangileri vurgulanmıştır?

 A) I ve II. B) I ve III.

 C) II ve III D) I, II ve III.
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1. “De ki: Size vekil kılınan (bu konuda görevlendiri-
len) ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabb’inize 
döndürüleceksiniz.”

 (Secde suresi, 11. ayet)
 Bu ayette hangi meleğin görevi belirtilmekte-

dir?
 A) Azrail (a.s.)  B) İsrafil (a.s.)
 C) Cebrail (a.s.)  D) Mikail (a.s.)

2. Nâs suresinde aşağıdaki ayetlerden hangisi 
yer almaz?

 A) Min şerri mâhalâk. 
 B) Kul eûzübirabbi’n-nâs.
 C) Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
 D) Elleziyüvesvisü fî sudûri’n-nâs.

3. I.  Mina → Şeytan taşlama
 II.  Kâbe → Kurban kesme
 III. Arafat Dağı → Vakfe yapma
 IV. Safa ve Merve Tepeleri → Tavaf yapma
 Hac ibadetiyle ilgili verilen eşleştirmelerden 

hangileri yanlıştır?

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

4. Kurbanı kesecek kişinin bu işi iyi biliyor olması 
gerekir. Kurbanını kesemeyenler, kesim işlemleri 
için vekil tayin edebilirler. Kesmeye götürülürken 
kurbana iyi davranılmalı, eziyet verici davranışlar-
dan kaçınılmalıdır. Kurban kesildikten sonra çevre 
kirletilmemeli, temizlik yapılmalıdır.

 Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisine 
cevap verilmiştir?

 A) Kurbanın hükmü nedir?
 B) Kurban kesilirken nelere dikkat edilmelidir? 
 C) Kurban kimlere vaciptir?
 D) Kurban etleri nasıl pay edilmelidir?
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5. “Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harca-
yarak) ahiret yurdunu iste ama dünyadan da nasi-
bini unutma...”

 (Kasas suresi, 77. ayet)
 Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulan-

mıştır?
 A) Hem hayatın hem de ölümün Allah’ın Rahman 

isminin bir sonucu olduğu
 B) Dünya hayatında her şeyin bir sonu olduğu
 C) Ahiretin yanı sıra dünya hayatının da ihmal 

edilmemesi gerektiği
 D) Ahiretin varlığına inanmanın, adalet ilkesinin 

bir gereği olduğu

6. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde “ahiret hayatı” 
ile ilgili bir mesaj verilmemiştir?

 A) “Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla 
yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gü-
cünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O her 
şeye kadirdir.”

(Ahkâf suresi, 33. ayet)

 B) “Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. 
Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. 
(Yapılan iş) bir hardal kadar dahi olsa onu ada-
let terazisine getiririz.”

(Enbiya suresi, 47. ayet)

 C) “İman edip yararlı işler yapanlara gelince onlar 
cennetliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar.”

(Bakara suresi, 82. ayet)

 D) “Muhakkak ki Allah iyiliği, adaleti, akrabalara 
yardımı emreder...”

(Nahl suresi, 90. ayet)

7. “... Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelme-
yen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.”

 (A’râf suresi, 206. ayet)
 Bu ayette meleklerin hangi özelliği belirtilmiş-

tir?

 A) Allah’a itaat eden varlıklar oldukları
 B) Hızlı hareket edebilmeleri
 C) Erkeklik ve dişiliklerinin olmaması
 D) İyiliğin sembolü olmaları

8. Cinlerle ilgili olarak Cin suresi 14. ayette “İçimizde, 
(Allah’a) teslimiyet gösterenler de var, hak yoldan 
sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler, doğ-
ru yolu arayanlardır.” buyrulmuştur.

 Bu ayetten hareketle cinlerle ilgili aşağıdaki 
bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

 A) Görünmez varlıklar olmalarına
 B) Ateşten yaratılmalarına
 C) İrade sahibi olmalarına
 D) Hızlı hareket edebilmelerine
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5. 

Where was she born?

Marie Curie

Did she get
any awards?

What did she
study?

Physics. Radiactivity. Yes,
she did.

No, she
got the

Nobel Prize.

Ne, she
didn’t.

In 1903. 2 children. Polish.

In 1867. In Warsaw.

Who did she
marry?

When did she get the
Nobel Prize?

III IV V VI VII VIII

I II

IX X

 Which numbers show the CORRECT answers?

 A) II - VIII B) I - III C) I - IV D) II - X

6. Jack is a professional sportsman. He loves doing diff erent activities.

Mon. ✓ ✓ ✓

Tue. ✓ ✓

Wed. ✓ ✓

Thu. ✓ ✓

Fri. ✓ ✓

Sat. ✓ ✓

Sun. ✓ ✓ ✓

 Which of the following is FALSE according to the table above?

 A) He sometimes plays football.   B) He usually does skating.

 C) He often does archery.     D) He seldom goes cycling.
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7. 

Save Wild Life!
• Don’t hunt animals.
• Don’t cut down trees.
• Keep oceans, seas clean.
• Don’t wear fur.
• Feed the street animals.

 Which of the following is CORRECT according 
to the poster above?

 A) We shouldn’t protect animals.
 B) We should stop planting trees.
 C) We should wear fur more often.
 D) We shouldn’t pollute oceans, seas.

8. I love my cousin, Susan. She is thirteen years 
old. She is very lovely with wavy blonde hair 
and blue eyes. She is tall and slim. She always 
smiles. She usually makes funny jokes. She 
is also helpful and generous. We always get 
on well with each other. I love spending time 
with her.

 Which of the follwing IS NOT in the text above?
 A) Susan’s childhood
 B) Susan’s appearance
 C) Susan’s age
 D) Susan’s character

9. 

1982 2002

2008 2011

2005

 Which of the following is CORRECT according 
to the dates above?

 A) She got an award in two thousand.
 B) She died in nineteen eighty-two.
 C) She married after she graduated from 

university.
 D) She had a child before she got married.

10. 
Individual Sports

–––––––––––––––––
Archery

Skiing

Team Sports
–––––––––––––––––

Handball

Wrestling

 Which sport is in the WRONG group?

 A) Archery B) Handball

 C) Skiing D) Wrestling
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14. Aşağıdaki tabloda bir dizi izleme platformunda sa-
tılan üyelik paketlerinin fiyatları verilmiştir.

 Tablo: Üyelik Paketi Fiyatları

Üyelik Paketi Fiyatı (TL)

Altın (3x + 1)

Gümüş (2x + 2)

Bronz (x + 3)

 Bir arkadaş grubundaki dört kişi altın, iki kişi gü-
müş ve üç kişi bronz üyelik paketinden satın al-
mıştır.

 Buna göre arkadaş grubundaki dokuz kişinin 
üyelik paketleri için ödediği toplam ücreti Türk 
Lirası cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağı-
dakilerden hangisidir?

 A) 19x + 17  B) 17x + 19

 C) 18x + 17  D) 17x + 18

15. Aşağıdaki görselde dengede olan bir eşit kollu te-
razi verilmiştir.

 

: (2x + 6) kg

Sol kefe Sağ kefe

 Buna göre terazinin sağ kefesinde bulunan 
özdeş cisimlerden bir tanesinin kütlesini kilog-
ram cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağı-
dakilerden hangisidir?

 A) 3(x+9) B) 3x + 9

 C) 6x + 18 D) 3x + 18

16. Aşağıdaki görselde bir dart oyununda kullanılan 
hedef tahtası verilmiştir.

 

5 1

–2

–4

 Bu hedef tahtasına atış yapan bir kişi, dart okunun 
saplandığı bölgenin üzerinde yazan tam sayı ka-
dar puan almaktadır.

 Utku, bu hedef tahtasının siyah bölgesine 3, mavi 
bölgesine 2, yeşil bölgesine 4 ve kırmızı bölgesine 
2 adet isabetli atış yapmıştır.

 Buna göre Utku’nun aldığı toplam puan kaça 
eşittir?

 A) 2 B) 0 C) –2 D) –4

17. Seray, bir A doğal sayısı ve B doğal sayısı seçerek 

hesap makinesine A
B  işlemini yaptırmış ve sonu-

cun aşağıdaki gibi olduğunu görmüştür.

Sonuç: 1,37777…. = 1,37

 Buna göre Seray’ın seçtiği A ve B doğal sayıla-
rının toplamı en az kaçtır?

 A) 214 B) 137 C) 107 D) 100



287. SINIF / DS 4

MATEMATİK

18. Aşağıdaki görselde bir çuval pirinç verilmiştir.

3
4

Kütle: 12 kg

 Bu pirinç, her biri 3
8  kg kütlesinde olan parçalara ayrılacak ve her parça paketlenecektir.

 Buna göre bu işlem için kaç adet pakete ihtiyaç vardır?

 A) 17 B) 34 C) 51 D) 68

19. Aşağıdaki görselde eşit aralıklı bir sayı doğrusu verilmiştir.

 
B C–2 –1

 Bu sayı doğrusunun üzerinde sırayla B ve C noktaları işaretlenmiştir.
 Buna göre C noktasına karşılık gelen rasyonel sayı, B noktasına karşılık gelen rasyonel sayıdan kaç 

fazladır?

 A) 1,2 B) 1 C) 0,8 D) 0,6

20. Aşağıdaki görselde üzerlerinde birer rasyonel sayının yazılı olduğu dört adet kart verilmiştir.

 

–131
100

–13
10

–6
5

–25
20

 Muhammed, bu kartlardan iki tanesinin yerini birbiriyle değiştirmiş ve kartların üzerinde yazan rasyonel sayı-
lar soldan sağa doğru küçükten büyüğe sıralı hale gelmiştir.

 Buna göre Muhammed’in yerini birbiriyle değiştirdiği kartların rengi aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Sarı – Mavi B) Sarı – Yeşil  C) Kırmızı – Mavi  D) Yeşil- Mavi
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3. Ejnar Hertzprung ve Henry Russel yıldızların parlaklık ve renkleri ile zaman arasında bir bağlantı olduğunu 
keşfetti. İki bilim insanı çizdikleri zaman - yıldız sıcaklığı grafiği ile yıldızların yaşam öyküsünü anlattılar.

 

Sıcaklık (°C)

Z bölgesi Y bölgesi X bölgesi

Zaman

30.000

20.000

10.000

3.000

1 milyon
yıl

1 milyar
yıl

10 milyar
yıl

1 trilyon
yıl

100 milyon
yıl

6.000

 Bilim insanları çizdikleri grafikte baloncuklarla gösterdikleri yıldızların belirli alanlara yığıldığını ve zamanla 
belirledikleri X, Y ve Z bölgelerinde yıldızların renklerinin değiştiğini fark ettiler.

 Buna göre;
 I. X, Y ve Z bölgelerindeki yıldızların sıcaklıkları arasında, X > Y > Z ilişkisi vardır.
 II. Farklı yaşlardaki yıldızların sıcaklıkları da kesinlikle farklıdır.
 III. X bölgesinde yıldızlar kırmızı, Y bölgesindekiler sarı ve Z bölgesindeki yıldızlar mavi renkte görülür.
 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

4. Aşağıda bir hücrenin organelleri ve temel kısımları gösterilmiştir.

 N

L

M

K

 Buna göre K, L, M ve N harfleriyle gösterilen organel veya temel kısımla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

 A) K ile gösterilen organel sentriyoldür. Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmaz. Hücre bölünmesinde görevlidir.
 B) L ile gösterilen organel endoplazmik retikulumdur. Hem bitki hem de hayvan hücresinde bulunur. Hücre 

içinde madde iletiminden sorumludur.
 C) M ile gösterilen yapı mitokondridir. Hem bitki hem de hayvan hücresinde bulunur. Enerji üretiminden so-

rumludur.
 D) N ile gösterilen yapı bir temel kısımdır. Sadece hayvan hücresinde bulunur. Hücreyle dış ortam arasında 

madde alışverişi yapmak görevlerinden biridir.
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17. Aşağıda alışveriş malzemeleri ile doldurulmuş bir market arabasıyla üç farklı durumda yapılan eylemler veril-
miştir. Her bir durumda market arabası farklı süratle hareket etmiştir.

 

Market arabası iten birinin elinden kayıyor.
Bir başka kişi tarafından market arabasına 
geldiği yönde kuvvet uygulanmasına rağmen
market arabasıyla beraber 0,5 m geriye
gittikten sonra ancak durabiliyor.

Market arabasını 0,5 m
çekerek hareket ettiriyor.

Market arabasını 1,0 m
iterek hareket ettiriyor.

0,5 m 0,5 m 1,0 m

I. Durum II. Durum III. Durum

 Buna göre yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur?
 A) En fazla iş III. durumda yapılmıştır.
 B) En az iş II. durumda yapılmıştır.
 C) Durumların tümünde iş yapılmıştır.
 D) Durumlarda harcanan enerjiler arasında III > II > I ilişkisi vardır.

18. Aşağıda X elementini oluşturan atomların modeli ve bu atomda bulunan parçacıkların sayısını gösteren sütun 
grafiği verilmiştir. Modelde atomun bazı bölgeleri grafikte ise parçacıkların isimleri harflerle belirtilmiştir. X 
atomunda proton sayısı ile elektron sayısının eşit olduğu bilinmektedir.

Parçacık Sayısı

X atom modeli X atomundaki parçacık miktarı grafiği

Cisim
M

K

L

N T

 Buna göre X atomu ile ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
 A) X atomunun kütlesinin çoğunu N ve T parçacıkları oluşturur.
 B) Atomdaki pozitif yük sayısı negatif yük sayısından azdır.
 C) M parçacığı L bölgesinde bulunur.
 D) N parçacığı K bölgesinde bulunuyorsa T parçacığı elektrondur.
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