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TÜRKÇE
7. SINIF KURUMSAL DENEME ÇÖZÜMLERİ

1. Soruda seçeneklerde verilen yargıların nedenleri sorulmaktadır. “Reklam almamasının” nedeni metinde “Onları 
yaşadıkları güne ve geleceğe hazırlayan, bunu yaparken eğlendiren, bilgilendiren ve daima onların yüksek 
yararını gözeten işler üretmeyi misyon ediniyor.” ifadesinde verilmektedir. “Dijital yayın mecralarında geniş bir 
takipçi kitlesine sahip olmasının” nedeni “Şiddet gibi olumsuz ögelerden arındırılmış, çocukların gelişimine 
katkı yapmayı hedefleyen yayın politikasından kaynaklanıyor.” şeklinde ifade edilmektedir. “Milli kültürümü-
zü ve ahlakımızı içeren yerli yapımlara ağırlık vermesinin” nedeni yine reklam almamasının nedeniyle aynıdır. 
Ancak “Çocukları avutacak ve ekrana tutsak edecek yapımları tercih etmemesinin” nedenine metinde yer veril-
memektedir. Bu yüzden doğru cevap D seçeneği olacaktır.

2. Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcüklerin getirilmesi gerektiği sorulmaktadır. Metinde “işaret 
dili” konu edinildiğine göre ya işitme ya da konuşma engellilerle ilgili olacaktır. Bu bakımdan A ve B seçenekleri 
elenir. “Toplumdan soyutlanmak” olumsuz bir durum olduğu için bunun “engellenmesi” söz konusu olduğuna 
göre “önüne geçilmek” deyiminin kullanılması doğru olacaktır. Bu bakımdan doğru cevap C seçeneği olacaktır.

3.  Bu soruda verilen atasözlerinde altı çizili ifadelerin neyi karşıladığı sorulmaktadır. Buna göre “Bir koltuğa iki 
karpuz sığmaz.” atasözünde “karpuz” ile ifade edilmek istenen “iş”, “Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama.” ata-
sözünde “taşlamak” sözüyle “sataşmak”, “El için kuyu kazan, evvela kendisi düşer.” atasözünde “kuyu” sözcüğü 
ile “tuzak”, “Ağaç yaşken eğilir.” atasözünde “eğilmek” sözcüğüyle “eğitim” ifade edilmektedir. Ancak “davranış”ın 
ifade edildiği bir atasözüne yer verilmemiştir. Bu yüzden doğru cevap D seçeneği olacaktır.

4. Verilen metinden hangi yargıya ulaşabileceğimiz sorulmuştur. Buna göre “geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan” 
ifadesiyle “Maon Clauya, bir yunusla işbirliği yaparak balık tutmayı başarabilen tek insan” olmadığı anlaşılıyor. 
Dolayısıyla bu yargıya ulaşılamaz. “İravadi Nehri”nden başka nehir olup olmadığı kesin olarak belirtilmediği için 
“İravadi Nehri, balıkçılık yapmaya uygun Myanmar’daki tek nehirdir.” yargısına ulaşılamaz. “Kuyruğunu ve yüz-
geçlerini nehrin yüzeyine vurarak geldiğini haber veriyor.” cümlesinden yunusun bu hareketi balıkların yerini 
göstermek için değil geldiğini haber vermek için yaptığını anlıyoruz bu yüzden “Yunus, kuyruğunu ve yüzgeç-
lerini suyun yüzeyine vurarak balık sürüsünün yerini Maon Clauya’ya göstermektedir.” yargısına da ulaşamayız. 
Ancak “Balıkçı Maon Clauya’nın ağını atmadan önce kayığına sopayla vurmaya başlamasıyla bozuluyor. Balıkçı 
Maon, çırağını çağırıyor. Onun çırağı bir yunus. Çağrıyı duyan yunus, nehrin derinliklerinden çıkageliyor.” cüm-
leleriyle “Balıkçı Maon’un kayığına sopayla vurması, yunusun gelmesi için yeterlidir.” yargısına ulaşabiliyoruz. 
Bu bakımdan doğru cevap B seçeneği olacaktır.

5. Öncüllerde verilen özelliklerin hepsi A seçeneğinde verilen metinde yer almaktadır. Çünkü “sivri bir taş gibi” ben-
zetmedir. Ayrıca yazar kendi kişisel görüşlerini paylaşmıştır. Yine metnin konusu gündelik ve herkesi ilgilendiren, 
herkesin de üzerinde bir şeyler yazabileceği bir konudur. Bu bakımdan doğru cevap A seçeneği olmalıdır. 

6.  “Bilgisayarla çok fazla ilgileniyor bu yüzden derslerine gereken zamanı ayırmıyordu.” cümlesinde “fazla” miktar 
zarfı, “çok” da o miktar zarfını etkileyen başka bir miktar zarfıdır. Bu yüzden doğru cevap C seçeneği olacaktır.

7. Metnin hangi soruyu cevaplamak için yazıldığı sorulmuştur. Metinde çocuğun elinde görmekten rahatsız oldu-
ğumuz bir şeyi ondan nasıl alabileceğimize dair çeşitli yöntemler sıralanmıştır. Bu açıklamaların “Çocuğun elin-
de görmek istemediğimiz bir eşyayı ondan almak için ne yapmalıyız?” sorusuna bir cevap niteliği taşıdığı açıkça 
bellidir. Bu yüzden doğru cevap D seçeneği olacaktır.

8. Soruda verilen metinle ilgili seçeneklerde verilen yargılardan hangisine ulaşılamayacağı sorulmaktadır. “Dok-
tor olan kocasını, evlendikten iki yıl sonra kaybedince” ifadesinden “Doktor olan kocasıyla iki yıl evli kalmıştır.” 
yargısına, “Ömrünün sonuna kadar da bir başına yaşadı.” ifadesinden “Kocası öldükten sonra bir daha evlenme-
miştir.” yargısına, bayramlarda evinin kalabalık olması ve cenazesine pek çok insanın gelmesi “Mahalleli tara-
fından çok sevilmiştir.” yargısına ulaşmamızı sağlar. Ancak “50 yıl” onun öldüğü yaş değil mahallede oturduğu 
yıldır. Bu bakımdan “Henüz elli yaşındayken ölmüştür.” yargısına ulaşılamaz. Bu bakımdan doğru cevap A seçe-
neği olmalıdır.
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9. Soruda bir bilgi grafiği verilmiş ve bu bilgi grafiğinden dört yargı belirlenmiştir. Bu yargılardan hangilerinin 

doğru olduğu sorulmaktadır. Buna göre I numaralı yargıda “Dünya nüfusunun %9,1’i yaşlı olarak nitelendirilen 
insanlardan oluşmaktadır.” denilmektedir ve “Dünya Geneli Yaşlı Nüfus Oranı” başlığında “%9,1” sayısını gör-
mekteyiz. Böylece I numaralı yargı doğrudur. II numaralı yargıda “Şanlıurfa’daki yaşlı nüfusu, Sinop’takine oran-
la daha fazladır.” denilmektedir. Ancak grafikte “Şanlıurfa %3,8” “Sinop %18,3” sayısal ifadeleri yer almaktadır. 
Dolayısıyla II numaralı yargı yanlıştır. III numaralı yargı “Dünyadaki yaşlı nüfus oranı en yüksek ilk üç ülke Mona-
ko, Japonya ve Almanya olarak sıralanmaktadır.” denilmektedir. Grafiğe baktığımızda “Monako %33,2”,”Japonya 
%28,4”, “Almanya %22,4” sayısal değerlerini görmekteyiz ve III numaralı yargıda doğru bir sıralama yapıldığını 
söyleyebiliriz. Yani III numaralı yargı doğrudur. IV numaralı yargıda ise “Ülkemizdeki 100 yaş ve üzeri kişi sayısı 
2018 yılında bir önceki yıla oranla 5 bin 202 kişi artmıştır.” denilmektedir. Oysa bu yanlıştır. Çünkü grafiğe bakıl-
dığında bu değerin artış değil 2018 yılına ait bir nüfus değeri olduğu anlaşılmaktadır. Bu bakımdan IV numaralı 
yargı yanlıştır. Bu bakımdan I ve III numaralı yargılar doğrudur ve cevap da B seçeneği olacaktır.

10. Bir metin verilmiş ve sorunun bu metne göre cevaplanması istenmiştir. Buna göre “Bosna Hersek’in başken-
tinde yer alması” sözü edilen saat kulesinin bir özelliğidir. Çünkü metinde “Bosna Hersek’in başkenti Saraybos-
na’nın sembollerinden” deniliyor. “Mekanizmasının 19. yüzyıla ait olması” bu saat kulesinin bir özelliğidir çünkü 
metinde “19. yüzyılda saatin yeni mekanizması İngiltere’den getirildi ve o günden bugüne dek bu mekanizma 
kullanılıyor.” denilmektedir. “Tarihinin Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’ne kadar uzanması” saat kulesinin bir 
özelliğidir çünkü metinde “Kanuni Sultan Süleyman zamanında Bosna’da uzun süre sancakbeyi olarak görev 
yapan, gazi Hüsrev Bey tarafından inşa ettirildi.” denilmektedir. Ancak “Ay takvimine göre çalıştığı için yedi gün-
de bir kurulması” sözü edilen saat kulesine ait bir özellik değildir. Bu bakımdan doğru cevap C seçeneği ola-
caktır.

11. Metinde sözü edilen saat kulesi hakkında ayrıntılı bilgiler yer almakta ve saat kulesi hakkında okuyucuya bilgi 
verilmektedir. Bu bakımdan açıklayıcı anlatım ağır basmaktadır. Doğru cevap B seçeneği olacaktır.

12. Soruda metinde yer alan ve numaralanmış fiillerden hangisinin haber kipinde çekimlenmediği sorulmaktadır. 
Buna göre I numaralı fiil “yapıyor” şimdiki zaman kipinde, III numaralı fiil “kaplandı” görülen geçmiş zaman 
kipinde IV numaralı fiil “söylüyor” şimdiki zaman kipinde çekimlenmiştir. Oysa II numaralı fiil “yapabilsin” emir 
kipinde çekimlenmiştir. Emir kipi ise haber kipi değil dilek kipidir. Bu yüzden doğru cevap B seçeneği olacaktır.

13. A seçeneğinde “Özel isimlerden önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar, rütbe ve meslek adlarıyla lakaplar 
büyük harfle başlar.” denilmekte ancak metinde “gazi Hüsrev Bey” ifadesi yer almaktadır. Burada “Hüsrev” özel 
isimdir ve kendinden önce gelen “gazi” unvandır ve “Gazi” şeklinde yazılmalıdır. Bu bakımdan doğru cevap A 
seçeneği olacaktır.

14. Soruda şemada verilen kısa çizginin görevlerinden hangisinin kullanılmadığın sorulmaktadır. “Ko-nuş-mak 
is-te-mi-yo-rum.” cümlesinde kısa çizgi “Heceleri göstermek için”, “8-9 yaşlarındaki” ifadesinde “Ve, ile, ila, ...-den 
...-e anlamlarını vermek için”, “Beşiktaş-Fenerbahçe” ifadesinde yine “Ve, ile, ila, ...-den ...-e anlamlarını vermek 
için” kullanılmıştır. Ancak “Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için” ve “Fiil kök ve göv-
delerini göstermek için” kısa çizgi kullanılmamıştır. Bu yüzden doğru cevap C seçeneği olacaktır.

15. Soruda verilen metnin ana düşüncesi sorulmuştur. Metinde kısaca şairin değişen düzene ayak uydurması 
gerektiği ancak bu sayede yıllar sonra bile şiirlerinin okunabileceği ifade edilmektedir. Bu bakımdan doğru 
cevap C seçeneği olmalıdır.    
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SOSYAL BİLGİLER
7. SINIF KURUMSAL DENEME ÇÖZÜMLERİ

 KİTAPÇIK
CEVAP

AÇIKLAMA

A B 

1 3 C

 III. Öncülde verilen bedenin duruş biçimi, el, kol ve baş hareketleri ile yüz ifadeleri ile, 
V. öncülde verilen karşımızdaki konuşurken sık sık başımızı hafifçe aşağı yukarı hare-
ket ettirerek onu dinlediğimizi ve anladığımızı hissettirmeliyiz. İfadesi iletişimde beden 
dilinin önemini göstermektedir. Doğru cevap C olur. 

2 10 C
Parçada Lale Devrinde yapılan yenilikler ile Osmanlı Devleti’nin kötü gidişatına son 
verilmeye çalışıldığı doğrudur. Fakat bu konuda başarılı olunduğuna ulaşılamaz. Doğru 
cevap C olur. 

3 9 D

Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştıran özelliklerin verildiği ilk kutucuk uygula-
na hoşgörü politikasını gösterir. “Önemli ticaret yolları üzerindeki bu şehirlerle yapılan 
ticaretten Osmanlı Beyliği önemli gelir elde ediyordu.” ifadesi bölgenin ekonomik avan-
tajlarını gösterir. “Osmanlı Beyliği kurulduğu yıllarda Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü 
devletler bulunmuyordu.” ifadesi komşu devletlerin siyasi durumunu ifade eder.  Son 
bilgi ise devletin kurulduğu coğrafyanın avantajlarını gösterir. Fakat parçada Devlet 
adamlarının yetenekli olması ve devletin eğitim politikası hakkında bilgiye ulaşılamaz. 
Doğru cevap D olur. 

4 8 D
Harita incelendiğinde devletin başkentinin İstanbul olmadığı görülür. Bu nedenle II. 
öncülde yanlış bilgi verilmiştir. Karadeniz kıyılarının tamamının ele geçirildiğine de ula-
şılamaz. III. öncülde yanlış bilgi verilmiştir.  Doğru cevap D olur. 

5 7 C
Türkiye’de nüfus artış hızının en fazla olduğu yıllar 1950-1960 arası, en az olduğu 
dönem ise 1945-1950 arasında gerçekleşmiştir. Yani III. öncül yanlış bir bilgi içermekte-
dir. Doğru cevap C olur. 

   6 6 A
Parçada bilim insanlarının zamanlarının en teknolojik ürünlerini kullanarak çalıştıkları-
na ulaşılamaz. Doğru cevap A olur. 

7 5 A
Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz sözü kişinin yeteneği doğ-
rultusunda eğitilmesi gerektiğini ifade eder. I ve II. Öncüller bu durumu vurgulamakta 
olduğundan doğru cevap A olur. 

8 4 B
B seçeneğinde verilen “Ürünlerin teslim sürecinde kargo şirketleri ile satıcı firma arasın-
daki koordinasyon eksikliğine bağlı olarak gecikme ve aksamalar yaşanmaktadır.” Bilgisi 
e-ticaretin sağladığı yararlar arasında yer almaz. Doğru B olur. 

9 1 B
Parça okunduğunda tüm öncüllerdeki bilgilere ulaşılabilmemiz mümkün olduğundan 
sorunun doğru cevabı B olur. 

10 2 A

Medrese hocalarının maaşlarının ödenmesi – Eğitim
Hastane giderlerinin karşılanması – Sağlık
Kale, dökümhane yapımı – Askeri 
Doğru cevap A olur. 
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

7. SINIF KURUMSAL DENEME ÇÖZÜMLERİ

1. Nas suresinin anlamından bu iki varlığın müstakil olarak her bir türlü güce sahip oldukları anlamı çıkarılamaz. 
Cevap C

2. Allah’ın rahmetine güvenen bir kimse günah işlemek yerine daha da günahtan sakınmaya çalışır. Cevap C

3. Dünya ile ahiret arasında bir denge kurulması gerektiği Hz. Muhammed’in ifadelerinden anlaşılmaktadır. Zira 
dünya yaşantısını devam ettiren bir birey bir gün ahiret hayatına kavuşacağını bilir ve davranışlarına ona göre 
çekidüzen verir. Cevap B 

4. Kişinin her eyleminde dürüst olması sıdk ve doğruluk kelimeleri ile ifade edilir. Cevap A

5. Kabe, Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail tarafından inşa edilmiştir. Aynı zamanda Hz. İsmail’in annesi de Hz. 
Hacer’dir. Cevap A

6. Kurban ibadeti ile zengin ve fakir arasında dostluk, kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesi bu ibadetinin bireysel 
alandan çok toplumsal alana dönük kazanımını ifade etmektedir. Cevap D 

7. Haccın üç tane farzı bulunmaktadır. Bunlar da c şıkkında sırası ile verilmiştir. A şıkkında kurban kesme farz 
değildir. B şıkkında sa’y yapmak vaciptir. D şıkkında şeytan taşlama sünnettir. Cevap C 

8. Metin, kişinin bir kimseden görmüş olduğu haksızlık sonucunda aynı kimseye karşı zulüm yapılmaması gerek-
tiğini ifade etmektedir. Bu anlamı ise b şıkkındaki ayet destekler. Cevap B 

9. Hz. Muhammed’in vahiy alması ya da tebliğ etmesi gibi özellikler O’nun peygamberlik yönünü gösterir. Ama 
metin bizden O’nun insani yönünü anlatan ayet istemektedir. Bu ayet ise b şıkkında geçer.  Cevap B

10. Ayetin Muhammed, ancak bir peygamberdir. "Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da 
öldürülürse" kısmı Hz. Muhammed’in insani yönüne vurgu yapmaktadır.  Cevap D 



5

İNGİLİZCE
7. SINIF KURUMSAL DENEME ÇÖZÜMLERİ

1. Soru yönergesinde hareket ederek hangi kişinin birinin fiziksel görünüşünden bahsettiğini tespit edelim. Sally 
‘’creative/harworking’’ kelimelerini kullanarak arkadaşının kişilik özelliklerinden bahsetmektedir.   
Chris ‘’popular, funny, easy-going, generous’’ kelimelerini kullanarak arkadaşının  kişilik özelliklerinden bahset-
mektedir. Mathew ‘slim, medium height, plump’’ kelimeleriyle kız kardeşinin dış görünüşünü tasvir etmiştir. 
Yani sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. 

2. Seçenek seçenek ilerleyerek hangi sorunun cevabının metin içerisinde verilmediğini tespit edelim. ‘’I go hiking 
and climbing at the weekend.’’ Cümlesi A seçeneğindeki sorunun cevabı olur. ‘’I always go jogging in the 
morning.’’ B seçeneğindeki sorunun cevabı olur. ‘’I go camping every summer.’’ C seçeneğindeki sorunun cevabı 
olur. Bu alıştırmanın doğru cevabı D seçeneğidir.

3. Soru yönergesinde hangi konudan bahsedilmemiştir noktası sorgulanmaktadır. ‘’He was a composer.’’ cümlesi 
A seçeneğindeki konuyla bağdaşır. His wife’s name was Constanze Mozart.’’ cümlesi evli olduğunu gösterir yani 
B seçeneği ile bütünleşir. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir çünkü metin içerisinde eğitimle ilgili herhangi 
bir bilgi verilmemektedir. 

4. Soruyu çözmek için her boşluktan sonra gelen cümleye dikkat edelim. İlk boşluktan sonra yer ismi C seçene-
ğinde verilen ‘’Where ….?’’ soru cümlesiyle bütünleşmektedir. İkinci boşluktan sonraki bölümde ‘’Of course.’’ 
ifadesiyle sorulan bir sorunun onaylandığını görmüş oluruz. Bu nedenle soru kelimesi kullanılmadan sorulan 
bir soru olması gerekir. Bu da D seçeneği olur. Üçüncü boşluktan sonraki cümlenin ‘’At night … .’’ ile başladığını 
görüyoruz. Yani bu da ne zaman anlamına gelen ‘’When ….’’ soru kelimesiyle bütünleşir. Dolayısıyla bu alıştır-
manın doğru cevabı A seçeneği olur. 

5. Soruyu en hızlı çözmek için tabloda yarışma programının geçtiği bölüme odaklanmalıyız. Bu durumda soru-
nun doğru cevabının A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. 

6. Soru yönergesinde yapılan teklif karşısında hangi kişi aç olmadığını belirtmiştir noktası sorgulanmaktadır.  
Nancy adlı kişi tokum anlamına gelen ‘’I’m full.’’ cümlesini kullandığı için sorunun doğru cevabı C seçeneği olur.  

7. Soru yönergesinde eğitim anlamına gelen ‘’education’’ kelimesi baz alındığı için D seçeneği sorunun doğru 
cevabı olur. Çünkü Vera üniversiteye gideceğinden ve astronomi okuyacağından bahsetmektedir. Diğer 3 kişi 
eğitimle bağlantısı olmaya konulardan bahsetmektedirler. 

8. Hangi kişi olumsuz bir tahminden bahsetmektedir noktası sorgulanmaktadır. Sorunun doğru cevabı C seçene-
ği olur çünkü burada robot öğretmenlerin yaygın olacağından ancak bunların arkadaş canlısı ve yardımsever 
olmayacaklarından bahsedilmektedir.  Diğer seçeneklerde gelecekte olabilecek pozitif durumlardan bahsedil-
mektedir. 

9. Cümle içerisinde geçen ilaç anlamına gelen‘’medicine’’ kelimesi bize bu sorunun cevabının B seçeneği olduğu-
nu göstermektedir. 

10. Bu soruyu çözmek için ‘art gallery’’ ve ‘’police station’’ ile bağlantısı olan ifadeleri bulmamız gerekir. D seçeneği 
sorunun doğru cevabıdır çünkü ‘’see some paintings’’ ifadesi resim tablolarını vurgulamaktadır;   
‘’report a burglary’’ ifadesi de bir suçu vurgulamaktadır.
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MATEMATİK
7. SINIF KURUMSAL DENEME ÇÖZÜMLERİ

1. Erol → 13.6 + 2 . (– 3) = 78 – 6 = 72 

Vedat → 12.6 + 3.(–3) = 72 – 9 = 63 

Zeynep  → 13.6 + 1.(–3) + 1.(–1) = 78 – 3 – 1 = 74

Vedat < Erol < Zeynep 

Cevap B 

2. 5  = 53 + 52 + 51 + 50 = 125 + 25 + 15 + 1 = 156 

2  = 34 + 33 + 32 + 31 + 30 

        = 81 + 27 + 9 + 3 + 1 = 121 

156 – 121 = 35 

Cevap D 

3. A) 05.50 → 5
10

 = 1
2

B) 02.20 → 2
4

 = 1
2

C) 04.40 → 4
8

 = 1
2

D) 10.25 → 10
5

 = 2

Cevap D 

4. x
3

 – 5 = x
4

x
3

(4)

 – 
x
4

(3)

 = 5 

4x – 3x 
12

 = 5 ise x = 60 L 

60. 1
4

 = 15 litre 

60 – 15 = 45 litre süt gerekir. 

Cevap B 

5. 

x – y x – 2y x – 2y x – yy y y

= 4x – 3y 

Cevap B 

6. 7m = 700 cm 

700 = 6x + 250 

450 = 6x  x = 75 cm 

700       75 
675         9
   25

9 adet koli yerleştirilebilir.

Cevap B 

7. 18 TL = 9 nar suyu 

      9         → 3 bedava  → 1 bedava

(5 kapak)→ (3 kapak) →  (1 kapak) 

9 + 3 + 1 = 13 nar suyu alınabilir. 

Cevap A 

8. 

6x 12x 18x

Cevap B 
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9. Bahadır  Rafet       İbrahim 

   2x     6x            x 

6x  – x = 25000 

5x = 25000    x = 5000 TL 

2x + 6x + x = 5x = 5.5000 

          = 45000 

Cevap C 

10. I. Basketbola katılan erkek sayısı
Basketbola katılan kız sayısı

 = 4
6

 = 2
3

 

II. Tiyatroya katılan kız sayısı
Tiyatroya katılan erkek sayısı

 = 6
2

 = 3    X

III. Sınıftaki erkek sayısı
Kız sayısı

 = 16
20

 = 4
5

  

IV. Resime katılan erkek sayısı
Resime katılan kız sayısı

 = 2
8

 = 1
4

   X

Cevap B 

11. 450 km = 450 00000 cm 

15 cm
45000000

 = 1
3000000

  

Cevap A

12. 30. 75
100

 = 22,5 TL (Nar Kitabevi) 

32. 68
100

 = 21,76 TL (Deha Kitabevi) 

28. 80
100

 = 22,40 TL (Kitapçı Kafa)

25. 90
100

 = 22,50 TL (Hep ucuz) 

Cevap D

13.           Kişi              Yaş       Fiyat  TL  

Mehmet Amca    65         280 

Eş    59          400 

Kız        42          400 

Torun 1    5        0 

Torun 2           9           200 

Torun 3            11  +   200 

    1480  

2.1480 = 2960  TL 

Cevap C 

14.  1. karışım  2. karışım       3. karışım  Toplam 

400. 30
100

  + 400. 20
100

  + 200. 10
100

 = 120 + 80 = 220 

220
1000

 = % 22 

Cevap B

15. 

120°

120° 60°60°

Yöndeş açıların ölçüleri eşit olduğundan yollar bir-
birine parelel olur. 

Cevap D 
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FEN BİLİMLERİ
7. SINIF KURUMSAL DENEME ÇÖZÜMLERİ

1. 

1. Efe, “Güneş’te gerçekleşecek olan patlamalar sonucu Güneş’in dış katmanları uzaya saçılacak, toz ve gaz bulutu 
oluşacak ve bu olaylar sonucunda Güneş, kara delik haline dönüşecektir.” demiştir. Soruda verilen bilgiye göre 
Güneş küçük kütleli bir yıldızdır ve verilen görsele göre küçük kütleli bir yıldızdan kara delik olma ihtimali yok-
tur. Cevap D olacaktır.

2. Verilen iki hücreden, K hücresinin kendi besinini üretemediği, L hücresinin ise kendi besinini üretebildiği 
bilinmektedir. Yani K hücresi hayvan hücresi, B hücresi ise bitki hücresidir. İki hücrede de hücre zarı bulunur. 
I doğrudur. K hücresi hayvan hücresi olduğundan bölünmede görevli olan sentriyoller bulunur. II doğrudur. 
Besin üretiminden görevli organel kloroplasttır. Dolayısıyla III yanlıştır. Cevap C olacaktır. 

3. 2-5-6-8-10 mayoz bölünmeye ait özellikler, 1-3-4-7-9 ise mitoz bölünmeye ait özelliklerdir. Cevap D olacaktır.

4. Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ile ilişkisini gözlemleyebilmesi için cisimlere aldırdığı yolların 
eşit, kuvvetlerin farklı olması gerekir. Bunun için I ve II nolu düzenekleri kullanması gerekirdi. Dolayısıyla I ve III’ 
kullanması uygun olmayacaktır. Cevap C olacaktır. 

5. A noktasından zemine inerken potansiyel enerjinin azlması, kinetik enerjinin artması gerekir. Daha sonra B 
noktasına çıkarken Potansiyel enerjinin artıp, kinetik enerjinin azalması gerekir. Daha sonra düz yolda sabit 
sürat ile gittiği için Potansiyel ve kinetik enerjinin sabit kalması gerekir. Cevap A olacaktır.

6. “Atomun alt parçacıkları pozitif (+) yüklü protonlar, negatif (-) yüklü nötronlar ve yüksüz elektronlardır.” ifade-
sindeki nötronların negatif yüklü olduğu ifadesi yanlıştır. Nötronlar yüksüz parçacıklardır. Cevap D olacaktır.

7. L yerine “Element” yazıldı ise; II yerine, “Kimyasal yöntemlerle birbirinden ayrıştırılabilir.” yazılabilir ifadesi yanlış-
tır. Çünkü elementler kimyasal yöntemlerle birbirinden ayrıştırılamazlar. Cevap C olacaktır. 

8. I. I ve II numaralı düzenekleri kullanarak sıcaklığın çözünme hızına etkisini gözlemleyebilir doğrudur. 
II. Çözücü miktarının çözünme hızına etkisini gözlemlemek için I ve III numaralı düzenekleri kullanmalıdır doğrudur. 
III. II numaralı kaba 15 g toz şeker atarsa, I ve II numaralı kapları kullanarak çözünen miktarının çözünme hızına 
etkisini gözlemleyebilir ifadesi yanlıştır. Çünkü I ve II numaralı kapların sıcaklıkları eşit değildir. Cevap C olacak-
tır.

9. K: sıvı + sıvı heterojen bİr karışım olduğuna göre yoğunluk farkı ile ayrılmalıdırlar.

L: sıvı + sıvı homojen bir karışım olduğu için damıtma yöntemi ile ayrılmalıdırlar.

M: sıvı + katı homojen bir karışım olduğu için buharlaştırma yöntemi ile ayrılmalıdırlar.

Cevap B olacaktır.
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10. Grafikte cisimlerin yansıttığı ışık miktarları verilmiştir. Grafiğe göre ışığı en fazla yansıtan L cismi en az yansıtan 

ise M cismidir. O halde ışığı en fazla soğuran M cismi, en az soğuran ise L cismidir.

I. M cismi koyu renkli olabilir doğrudur.

II. Cisimlerin soğurdukları ışık miktarı arasındaki ilişki M > K > L şeklindedir doğrudur.

III. Cisimlerin ilk sıcaklıkları eşit ise; son durumdaki sıcaklıkları arasında L > K > M ilişkisi vardır ifadesi yanlıştır.

Cevap B olacaktır.

11. K cismi kırmızı ışığı yansıtmamaktadır, dolayısıyla kırmızı renkli olmaz, B seçeneği elenir. L cismi üzerine gelen 
beyaz ışıktan sadece yeşili yansıttığı için yeşil olabilir, D seçeneği elenir. M cismi üzerine gelen mevi ışığı yansıt-
tığı için mavi veya beyaz renk olabilir, C seçeneği elenir.  Cevap A olacaktır.

12. Makyaj aynası, araba farı ve dişçi aynsaında çukur ayna kullanılmaktadır, araba yan aynalarında ise tümsek ayna 
kullanılmaktadır. Cevap C olacaktır.

13. Çok kırıcı (çok yoğun) ortamdan az kırıcı (az yoğun) ortama geçen ışınlar normalden uzaklaşarak kırılırlar.  . 
Cevap B olur.

14. Hipermetropluk yakını net görememe durumudur. Bu rahatsızlık kalın kenarlı mercek kullanılan gözlüklerle 
giderilebilir ifadesi yanlıştır. Bu rahatsızlık ince kenarlı mercek kullanılan gözlüklerle düzeltilebilir. Cevap D ola-
caktır.

15. Soruda verilen görsele göre; II. Döl yatağı yüzeyine tutunan ve art arda mayoz bölünmeler geçirerek gelişen 
zigot, embriyo adını alır  ifadesindeki mayoz bölünme değil mitoz bölünme olmalıdır. Cevap C olacaktır.
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