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2. 3. 

1. 

D�ğer sayfaya geç�n�z.

1. Bu bölümde 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının TÜRKÇE test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z.

TÜRKÇE A7. Sınıf Bursluluk Sınavı

I.   Yüzüne kaygının gölges� vurmuştu.

II.  Ayağına b�r pantolon çekt�.

III. Çocuğun s�vr� d�l� hep�m�z� rahats�z etm�şt�.

IV. Köylü yolun ağzında durmuş, bekl�yordu.

Numaralanmış cümlelerdek� altı ç�z�l� sözcüklerle 

�lg�l� yapılan değerlend�rmelerden hang�s� yanlış-

tır?

A) I. cümlede “gölge” sözcüğü mecaz anlamda kul-

lanılmıştır.

B) II. cümlede “ayak” sözcüğü gerçek anlamda kul-

lanılmıştır.

C) III. cümlede “d�l” sözcüğü mecaz anlamda kulla-

nılmıştır.

D) IV. cümlede “ağız” gerçek anlamda kullanılmıştır. 

Tablodak� b�lg�lere göre, 

I.   2015 yılı �t�barıyla kadın sığınmacıların sayısı erkek sığınmacıların sayısından fazladır.

II.  En fazla kız çocuk (0-18 yaş) Afgan�stan'dan gelm�şt�r.

III. Sığınmacıların en az sayıda geld�kler� ülke Somal�'d�r.

IV. Irak'tan gelen toplam kadın sığınmacı sayısı, Afgan�stan'dan gelen toplam erkek sığınmacı sayısından azdır.
 

yukarıdak� öncüllerden hang�ler� kes�nl�kle doğrudur?

A) II ve IV   B) II ve III   C) III ve IV   D) I ve IV
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2015 Yılı Kayıtlı Sığınmacıların Yaş, C�ns�yet ve Geld�kler� Ülkelere Göre Dağılımı

Sanatçının b�reysel duyguları, hayaller�, beklent�ler� 

eserde yansımasını bulur. Ele alınan konular toplu-

mun şah�t olduğundan farklı b�r boyutta daha etk�ley�-

c�, duyguları yönlend�r�c� b�rtakım yöntemlerle aktarı-

lır. Çünkü edeb� metn�n temel amacı b�lg�lend�rmek 

değ�l estet�k zevk uyandırmak, hayal gücünü hareke-

te geç�rmekt�r…

Bu parçanın sonuna anlam akışına göre aşağıdak� 

cümlelerden hang�s� get�r�lmel�d�r?

A) Sanatçı k�ş�sel düşünces�n� değ�l daha çok gerçek-

ler� yazarak yazıldığı dönem� yansıtır.

B) Ancak sanatçı eserler�nde olayları b�r tar�hç�n�n göz-

lemc�l�ğ�yle anlatır.

C) Sanatçı okuru b�lg�lend�rmek değ�l, etk�lemek ve 

duygulandırmak �ster.

D) Sanatçı metn� gerçekler�n b�reb�r yansıması olarak 

ele alır.
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TÜRKÇE A7. Sınıf Bursluluk Sınavı

D�ğer sayfaya geç�n�z.

5. 

6. 4. 

Beyn�m�zle b�lg� arasındak� mesafe g�derek kısalı-

yor. Bundan 20 yıl önce İskender�ye Kütüphanes� 

g�b� gen�ş b�r b�lg� üssüne er�ş�m� olan b�r k�ş�ye b�r 

d�z� soru sorduğunuzda cevapları bulmak �ç�n b�r 

yığın k�tabı �nd�r�p gözden geç�rmes� gerek�yordu. 

Her b�r cevabın bulunması �ç�n gereken zaman 10 

saate kadar çıkab�l�yordu. Aynı soruların cevapla-

rını bu kez b�r d�j�tal kütüphanede , b�r klavye ve b�r 

b�lg�sayar ekranı aracılığıyla sorgulamak �ç�n ge-

reken zaman bugün 10 dak�ka g�b� kısa b�r süreye 

�nd�rgenm�ş durumdadır. Arayüz tasarımının b�r 

sonrak� aşaması b�ze cevapları 10 san�yede 

bulma olanağı tanıyacak. Bu olanağın eğ�t�mden 

�ş hayatına, her toplumsal faal�yetler�m�z�n üzer�n-

de son derece öneml� etk�ler� olacak. Geleceğ�n �h-

t�yaçları daha hızlı, daha zek� ve daha �y� b�r �nsa-

noğlu yaratmamızı gerekt�r�yor. Hal� hazırda kul-

landığımız s�stemler bunu gerçekleşt�rmem�z� en-

gell�yor. Değ�ş�m g�derek �vme kazanıyor.

Bu met�nle �lg�l�, 

1. Tanımlama

2. Karşılaştırma

3. Örneklend�rme

4. Tanık gösterme

Yargılardan hang�s�ne ulaşılab�l�r?

A) 1-2    B) 2-3    

C) 1-3    D) 3-4

I.   Kesk�n s�rke küpüne zarar ver�r.           

II.   Az tamah çok z�yan get�r�r.                  

III.  Mızrak çuvala sığmaz.                         

IV.  Yavaş huylu atın ç�ftes� pek olur.        

El�ndek�yle yet�nmeyen her zaman büyük 
kayıplara uğrar.

Gerçekler ne kadar saklanmaya çalışılsa 
da b�r gün mutlaka ortaya çıkar.

Öfkes� sert k�msen�n zararı kend�ned�r.

Sabırlı ve yumuşak huylu �nsanların öf-
kes� sert olur.

Bu tablodak� atasözler� �le anlamları aşağıdak�ler-
den hang�s�nde doğru eşleşt�r�lm�şt�r?

I    

II

III               

IV

I    

II

III               

IV

A) B)

I    

II

III               

IV

I    

II

III               

IV

C) D)

I.   Üslup Akıcı anlatımıyla okuyucuyu etk�leme-

y� b�l�yor.

II.  Öznel O sarı saçlı, mav� gözlü ve sev�ml� b�r 

çocuktu.

III. Eleşt�r� Bu roman kes�nl�kle çok az satacak.

IV. Varsayım Verd�ğ�n�z ödev�n tamamını b�t�rme-

m�ş olab�l�r.

Yukarıdak� cümlelerden hang�ler�n�n anlam özell�ğ� 

yanlış ver�lm�şt�r?

A) I ve II    B) II ve III 

C) II ve IV    D) III ve IV
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D�ğer sayfaya geç�n�z.

TÜRKÇE

3

7. 

A7. Sınıf Bursluluk Sınavı

Yapay zeka, b�yo teknoloj�, d�j�talleşme ve ver� dev-

r�m�… Dünya çok hızlı b�r şek�lde değ�ş�yor. Her 

geçen gün yen� b�r haberlerle geleceğe doğru �ler-

l�yoruz. Robotların gündel�k hayatımızın �ç�ne daha 

çok dah�l olması da bu gel�şmelerden b�r� olmuştur. 

B�l�m �nsanlarının öngörüler�ne göre bu durum hızlı 

b�r şek�lde de devam edecek. Önümüzdek� 20 yıl 

boyunca da bu gel�ş�m sürecek. Bugün b�l�nen b�r 

çok meslek de bu nedenle tar�he karışab�l�r. Fabr�-

kalarda �şç�ye çok az gerek duyulab�l�r ya da h�ç du-

yulmayab�l�r. İnsanların yaptığı pek çok �ş� robotlar 

devralırken bu durumun b�z�m günlük hayatımıza 

nasıl yansıyacağı �se tartışma konusu oldu.
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Bu met�ndek� fi�ller�n çek�mlend�kler� haber k�pler�-

n�n tür ve sayılarıyla �lg�l� tablo grafiğ� aşağıdak�ler-

den hang�s�d�r?

Ne zaman sen� düşünsem

B�r ceylan su �çmeye �ner

Çayırları büyürken görürüm

Her akşam sen�nle

Yeş�l b�r zeyt�n tanes�

B�r parça mav� den�z alır ben�

Sen� düşündükçe

Gül d�k�yorum el�m�n değd�ğ� yere

Atlara su ver�yorum

Daha b�r sev�yorum dağları

Bu d�zelerde kaç çek�ml� fi�l vardır?

A) 5                   B) 6                 C) 7                D) 8

8. 

I.   Evdek� her şey yerl� yer�nde duruyordu. 

II.  B�raz gayret etse başarılı olmaması �ç�n h�çb�r neden 

yok. 

III. Pek çok kez hata yapsa da aklı başına geld�.

IV. Elele yürümüştük sen�nle bu sokaklarda. 

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hang�ler�-

n�n yazımı �le �lg�l� doğru değerlend�rme yapılmış-

tır?

A)  I – II     B) I – IV  

C) II – III     D) III – IV

✔

✖

✖

✖

9. 

B�r gün aslan, kurt ve t�lk� avlanmak �ç�n dağa çıkarlar. 

      I

Daha çok av yakalamak �ç�n aralarında sözleş�rler. İş-

ler� rast g�der. B�r yaban öküzü, b�r dağ keç�s�, b�r de 

tavşan avlarlar. Avlarını b�r su başına get�r�rler. İy�ce       

aaaaaaaaII                                                   III

 yorulmuş ve �y�ce acıkmışlardır. 

               IV                                                    

Bu met�nde numaralandırılmış fi�ller�n anlam özel-

l�kler� aşağıdak�lerden hang�s�nde doğru ver�lm�ş-

t�r?

                  I                     II                   III               IV

A) Durum             Oluş             İş                İş

B) İş                     Oluş      Durum        İş

C) İş            İş      Durum       Oluş

D)         Durum            İş         İş           Oluş

10. 



4 D�ğer sayfaya geç�n�z.

1. Bu bölümde 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının SOSYAL BİLGİLER test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z.

2. 3. 

1. 

    

A7. Sınıf Bursluluk Sınavı

Yukarıdak� metne göre Al� �let�ş�m� etk�leyen hang� davranışa d�kkat etmem�şt�r?

A) İlet�ş�mde farklılıklara saygı duyma

B) İlet�ş�mde ben d�l� kullanma

C) İlet�ş�mde karşısındak�n� d�nleme

D) İlet�ş�mde olumlu yaklaşma

Osmanlı Devlet�n�n fet�h pol�t�kasında, fethett�ğ� yerler-

dek� halka baskı yapmamak ve onların d�n� �nançlarına, 

gelenekler�ne karışmamak vardır. Ayrıca halkın özgür-

lük �ç�nde yaşaması hedef alınmıştır.

Buna göre Osmanlı Devlet�n�n fethett�ğ� yerlerde ka-

lıcı olmasının neden� aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) Asker� güce önem vermes�

B) Adaletl� ve hoşgörülü olması

C) Eğ�t�me önem vermes�

D) Bel�rl� b�r topluluğu üstün tutması

Ankara’da ün�vers�te öğrenc�s� olan Esra, b�r gazete ha-

ber�nde babasının kaza geç�rd�ğ�n� okur ve hemen an-

nes�n� arar ancak haber�n gerçek olmadığını öğren�r.

Buna göre haber� yayınlayan gazetec� hang� k�ş�sel 

hakkı göz ardı etm�şt�r?

A) Eğ�t�m hakkı

B) Basın ve yayın özgürlüğü

C) Sağlık hakkı

D) Doğru haber alma hakkı

Mahallem�z�n sahasında arkadaşlarımla basketbol oynuyorduk. Bu 

arada b�z� gören Mert oyuna katılmak �ç�n yanımıza gelm�şt�. Fakat 

Mert b�z�m kadar yükseğe sıçrayamadığı �ç�n basketbol oynamakta 

pek başarılı değ�ld�. Topu atma sırası Mert’e gelm�şt�. Ancak Mert ba-

şarılı b�r atış yapamadı. Bu durumu fark eden Al� küçümsey�c� b�r �fade 

�le gülümsed�. Mert �se çok üzülerek oyun oynamaktan vazgeçt�.

SOSYAL BİLGİLER



5 D�ğer sayfaya geç�n�z.

5. 6. 

4. 

A7. Sınıf Bursluluk Sınavı

Osmanlı beyl�ğ� kurulduğu sırada Anadolu’da güçlü b�r devlet yoktu. Anadolu Selçuklu Devlet� Moğollarla yaptığı Kösedağ 

Savaşı sonrasında yıkılma sürec�ne g�rm�ş ve bu durumda Anadolu’da otor�te boşluğu oluşmuştu. Sonrasında �se Anado-

lu’da çok sayıda Türk Beyl�ğ� kurulmuştur.

Buna göre Osmanlı Devlet�’n�n kurulup gel�şmes�n� etk�leyen faktör aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) Merkez� otor�tes�n�n zayıf olması

B) Osmanlı eğ�t�m s�stem�n�n güçlü olması

C) Anadolu’nun s�yas� yapısı

D) Yabancı devletler�n Osmanlı’yı desteklemes�

I.  Tulumbacılar Ocağı adındak� İtfa�ye teşk�latı kuruldu.

II.  İlk kez ç�çek aşısı uygulandı.

III. İlk matbaa kuruldu.

IV. Yalova'da kâğıt fabr�kası açıldı.

Yukarıda ver�len Lale Devr� yen�l�klerden hang�ler� 

kültürel alanla �lg�l�d�r?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) I ve III

Öğretmen derse gel�r ve geçen haftanın tekrarını yap-

tıktan sonra ders� anlatmaya başlar. Ancak öğrenc�ler�n 

ders anlatırken kend� aralarında konuştuğunu fark 

eder. Onlara: ‘’Kend� aranızda konuşmanız d�kkat�m� da-

ğıtıyor ve bu durum ben� çok üzüyor’’ der.

Buna göre, öğretmen�n kullandığı d�l aşağıdak�ler-

den hang�s�d�r?

A) Sen d�l�

B) Ben d�l�

C) Empat�

D) Sempat�

Karadeniz

Marmara
Denizi

Akdeniz

Ege Denizi

Memlükler

Karamanoğulları

Ramazanoğulları

Tekeoğulları

Menteşeoğulları

Aydınoğulları

Saruhanoğulları

Karesi
Beyliği

Osmanoğulları

Candaroğulları

Trabzon
Rum İmparatorluğu

Eretna

Dulkadiroğulları
Hamitoğulları

Germiyanoğulları

Eşrefoğulları
Beyliği

Ahiler

Bizans
İmparatorluğu

SOSYAL BİLGİLER
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8. 

7. 

D�ğer sayfaya geç�n�z.

9. 

10. 

A7. Sınıf Bursluluk Sınavı

Orhan Bey, dönem�nde hanlar, hamamlar, medreseler 

�nşa ett�. Yoksullar ve yolcular �ç�n b�r �marethane yaptı-

rarak ücrets�z yemek ver�lmes�n� sağladı.

Buna göre Orhan Bey’�n aşağıdak� alanlardan han-

g�s� �le �lg�l� çalışma yaptığı söyleneb�l�r?

A) Sosyal

B) Asker�

C) Ekonom�k

D) S�yas�

Hatay'da Akden�z �kl�m�n�n görülmes� ve ülkem�z�n en 

ver�ml� ovalarından Am�k Ovası'na sah�p olması nüfu-

sunu arttırmıştır.

Buna göre, bu bölgen�n yerleş�m yer� olarak seç�l-

mes�n�n sebeb� aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) Ulaşım �mkanlarının gel�şm�ş olması

B) Tarımsal faal�yetlere elver�şl� olması

C) Yeraltı kaynakları bakımından zeng�n olması

D) T�caret�n gel�şm�ş olması

Avrupalı seyyahlar Osmanlı ülkes�ne gelerek burada 

gördükler�n� kaleme almışlardır.

Aşağıdak�lerden hang�s� Avrupalı seyyahların Os-

manlı ülkes� �ç�n yazacakları arasında yer almaz?

A) M�safirperver olmaları

B) Çeş�tl� el sanatları �le uğraşmaları

C) Türk kahves� alışkanlıkları

D) Opera sanatına olan �lg�ler�

Osmanlı Devlet�, İpek ve Baharat Yollarını ele geç�rme-

s�ne rağmen bu yollardan �sted�ğ� ekonom�k ver�m� ala-

mamıştır. Hatta t�caret� canlandırmak �ç�n Avrupalı dev-

letlere ayrıcalıklar vermeye başlamıştır.

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� Osmanlı Devle-

t�n�n bu yollardan bekled�ğ� ver�m� alamamasının 

neden�d�r?

A) Reform hareket�

B) Rönesans hareket�

C) Sanay� �nkılabı

D) Coğrafi keş�fler

SOSYAL BİLGİLER



7 D�ğer sayfaya geç�n�z.

1. Bu bölümde 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

2. 

1. 

A7. Sınıf Bursluluk Sınavı

H
a
c

U
m

re

İhram'a 

g�rmek

Kâbe'y� 

tavaf etmek

Sa'y 

yapmak

Vakfe 

yapmak

Şeytan 

taşlamak

Kurban 

kesmek

İhram'a g�rmek Kâbe'y� tavaf etmek Sa'y yapmak

Hac'da mutlaka yapılması gerekenler

Umre'de mutlaka yapılması gerekenler

Bu tabloya göre aşağıdak� �fadelerden hang�s� doğru ?değ�ld�r

A) Hacda bulunan bölümlerden bazıları umrede de yer alır.

B) Umre �badet�ndek� zorunlu bölümler hac �ç�n de geçerl�d�r.

C) Hac ve umrede yapılması gereken ortak bölümler bulunmaktadır.

D) Umre yer�ne get�r�l�rken hacdak� tüm bölümler�n yapılması gerekmez.

Bu met�nde hac �badet�n�n �nsanlara;

I.   Dünyadayken ah�ret hayatını anımsatma

II.  Elde ed�len madd� gücün şükrüne ves�le olma

III. Dünya hayatının ver�ml� geç�r�lmes�n� sağlama

kazanımlarından hang�ler�n� sağladığı vurgulan-

mıştır?

A) Yalnız I                            B) Yalnız III                            

C) I ve III                         D) II ve III

Hac �badet�, yapılış şekl� yönüyle �nsana mahşer 

meydanını hatırlatır. İnsanlar üzer�nde bulunan 

beyaz renkl� �hram elb�ses� b�r yandan kefen g�b� 

görünümü �le ölümü andırırken b�r yandan da 

eş�tl�ğ� tems�l eder. Bununla b�rl�kte vakfe yapılır-

ken �nsanların uzun süre bekleyerek dua etmes� 

k�ş�ye Allah’ın �nsanları hesaba çekmes�n� hatır-

latır. Bu g�b� b�rçok yönüyle hac �badet� k�ş�ye 

daha vefat etmeden ah�ret�n atmosfer�n� yaşatır 

ve Müslümanların, hayatını daha kal�tel� yaşa-

masına katkı sağlar.

3. 

Onlara dünya hayatının örneğ�n� ver: (Dünya hayatı), 

gökten �nd�rd�ğ�m�z yağmur g�b�d�r k�, onun sebeb�yle 

yeryüzünün b�tk�ler� boy ver�p b�rb�r�ne karışırlar. Fakat 

bütün bu canlılık sonunda rüzgârın savurduğu kuru b�r 

çer çöpe döner. Allah, her şey üzer�nde kudret sah�-

b�d�r.”

(Kehf sures�, 45. ayet)

Bu ayette dünya hayatı �le �lg�l�;

I.  Gel�p geç�c� b�r özell�ğe sah�pt�r.

II.  İnsanların sorguya çek�leceğ� b�r hayattır.

III. Tab�at olayları �ç�n melekler görevlend�r�lm�şt�r.

�fadeler�nden hang�ler�ne vurgu yapılmıştır?

A) Yalnız I         B) I ve II         C) I ve III         D) II ve III
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

5. 6. 

4. 

A7. Sınıf Bursluluk Sınavı

Dünya Hayatı

R�vayetlere göre 
vefat eden k�mseler 
melekler tarafından 

sorguya çek�l�r.

Her b�r doğa olayı 
melekler tarafından 

Allah'ın em�rler� 
doğrultusunda 
kontrol ed�l�r.

Yüce Allah tarafın-
dan gönder�len 

vah�yler �le �nsanlar 
doğruyu ve yanlışı 
öğrenm�ş olurlar.

Bu b�lg�ler aşağıdak� kavramlardan hang�s� �le �l�şk�lend�r�lemez?

A) M�ka�l                                 B) Cebra�l                                 C) K�ramen Kât�b�n                               D) Münker-Nek�r

Duyu organlarımız, çevrem�z �le olan bağlantımızı 

büyük ölçüde sağlasa da sonsuz b�r algı kapas�tes�ne 

sah�p değ�ld�r. Gözümüz bell� büyüklüktek� ve yakınlık-

tak� c�s�mler� algılayab�l�rken, kulaklarımız bell� frekans 

aralıklarındak� sesler� algılayab�l�r. Bu �nsan yaşamının 

kal�tes� �ç�n kaçınılmazdır. Çünkü en küçük sesler� b�le 

çok net algılayab�lsek geceler� uyurken rahatsız olur ve 

uyanır, uyku problemler� yaşarız.

Bu met�nden duyu organlarıyla �lg�l�;

I.   Bell� aralıktak� varlıkları algılamamızı sağlar.

II.  Duyum aralığı k�ş�den k�ş�ye farklılıklar göster�r.

III. Algı kapas�tes�n�n sınırlı olması �nsan �ç�n daha fay-

dalıdır.

�fadeler�nden hang�ler�ne ulaşılab�l�r?

A) Yalnız I    B) Yalnız II 

C) I ve III    D) II ve III

“Dünya hayatının hâl�, ancak gökten �nd�rd�ğ�m�z b�r yağ-

murun hâl� g�b�d�r k�, �nsanların ve hayvanların yed�kler� 

yeryüzü b�tk�ler� onunla yet�ş�p b�rb�r�ne karışmıştır. N�-

hayet yeryüzü (o b�tk�lerle) bütün z�net ve güzell�kler�n� 

alıp süslend�ğ� ve sah�pler� de onun üzer�ne (her türlü ta-

sarrufa) kad�r olduklarını sandıkları b�r sırada, gecele-

y�n veya güpegündüz ansızın ona emr�m�z (afet�m�z) ge-

l�ver�r de, bunları, sank� dün yer�nde h�ç yokmuş g�b�, kö-

künden yolunmuş b�r hâle get�r�r�z. İşte düşünen b�r top-

lum �ç�n, âyetler� böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.”

              (Yunus sures�, 24. ayet)

Bu ayette dünya hayatı �le �lg�l� aşağıdak�lerden han-

g�s� vurgulanmaktadır?

A) Herhang� b�r çaba harcanmaması gereken b�r hayat-

tır.

B) Allah’a (c.c.) �nanmayan k�mseler �ç�n h�çb�r önem� 

yoktur.

C) Yapılan bütün davranışların hesabının sorulacağı b�r 

yaşamdır.

D) Her ne kadar güzell�k barındırsa da geç�c� b�r özell�ğe 

sah�pt�r.
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8. 

10. 

7. 

A7. Sınıf Bursluluk Sınavı

9. “Andolsun, s�z� �lk defa yarattığımız g�b� teker teker b�ze 

geld�n�z. S�ze verd�ğ�m�z dünyalık n�metler� de arkanız-

da bıraktınız. Han� hakkınızda Allah’ın ortakları olduğu-

nu zannett�ğ�n�z şefaatç�ler�n�z� de yanınızda görmüyo-

ruz? Artık aranızdak� bağlar tamamen kopmuş ve 

(Allah’ın ortağı olduklarını) �dd�a ett�kler�n�z, s�z� yüzüs-

tü bırakıp kaybolmuşlardır.”

(En’âm sures�, 94. ayet)

Bu ayette altı ç�z�l� olarak bel�rt�len bölüm aşağıdak� 

kavramlardan hang�s� �le doğrudan �l�şk�lend�r�le-

mez?

A) Ba’s             B) Haşr

C) M�zan            D) Mahşer

Hz. İsa, Allah’ın b�r muc�zes� olarak babasız dünyaya 

gelm�şt�r. Fakat onun bu durumu toplumdak� �nsanlar ta-

rafından hoş karşılanmamış, annes� Hz. Meryem’e �ft�ra 

atılmasına sebep olmuştur. Her ne kadar toplum bunu 

kabul edemese de bu durum yüce Allah �ç�n çok kolay 

b�r durumdur.

Aşağıdak� ayetlerden hang�s� Hz. İsa’nın bu duru-

mu �ç�n söylenm�şt�r?

A) “(Ey Muhammed!) B�z sana K�tab’ı (Kur’an’ı) hak ola-

rak �nd�rd�k k�, �nsanlar arasında Allah’ın sana öğret-

t�kler� �le hüküm veres�n. Sakın ha�nler�n savunucusu 

olma.”

(N�sa sures�, 105. ayet)

B) “Rabb�n�z s�z� daha �y� b�l�r. (Durumunuza göre) d�ler-

se s�ze merhamet eder, d�lerse azap eder. Sen� de 

onlara vek�l olarak göndermed�k.”

(İsrâ sures�, 54. ayet)

C) “(Ey Muhammed!) De k�: “Ben ancak b�r uyarıcıyım. 

Her şey üzer�nde mutlak otor�te sah�b� olan b�r 

Allah’tan başka h�çb�r �lâh yoktur.”

(Sâd sures�, 65. ayet)

D) “Şüphes�z Allah katında (yaratılışları bakımından) 

İsa’nın durumu, Âdem’�n durumu g�b�d�r: Onu toprak-

tan yarattı. Sonra ona “ol” ded�. O da hemen oluver-

d�.”

(Âl-� İmran sures�, 59. ayet)

Kurban olarak kes�lecek olan hayvanın bazı şartları sağ-

lıyor olması gerekmekted�r. Bu şartlar sağlandığında 

h�cr� aylardan olan Z�lh�cce ayında bu �badet yer�ne get�-

r�l�r.

Bu şartlarla �lg�l�,

I.   Deve 1-7 k�ş� arasında ortak olarak kes�leb�l�r.

II.  Koyun ve keç� 1-3 k�ş� arasında ortak olarak kes�leb�-

l�r.

III. Sığır ve mandanın en az �k� yaşını doldurmuş olması 

gerek�r.

�fadeler�nden hang�ler� doğru değ�ld�r?

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

Hacca g�den Müslümanlar Arafat dağına çıktıklarında 

burada b�r müddet beklerler. Bu bekleme esnasında 

namaz kılınır, dualar ed�l�r ve Allah’tan (c.c.) bağışlan-

ma d�len�r. Haccın farzlarından olan ve vakfe olarak ad-

landırılan bu bekley�ş �nsanlara mahşer meydanını, 

Allah’ın �nsanları hesaba çekmes�n� hatırlatır. Bu şuur 

�le vakfe yapan Müslümanlar haclarını tamamladıktan 

sonra kötülük yapmaktan uzak dururlar.

Bu met�nde aşağıdak� yargılardan hang�s�ne yer ve-

r�lmem�şt�r?

A) Haccın �nsanlara Allah’ın (c.c.) huzurunda bekleme-

y� anımsattığına

B) Haccın �nsanlar üzer�nde nasıl b�r etk�ye sah�p oldu-

ğuna

C) Vakfe �badet�nde hang� davranışların serg�lend�ğ�ne

D) Arafat vakfes�n�n ar�fe günü yer�ne get�r�lmes� gerek-

t�ğ�ne

D�ğer sayfaya geç�n�z.
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İNGİLİZCE

1. Bu bölümde 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının İNGİLİZCE test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z.

2. 

1. 

    

A7. Sınıf Bursluluk Sınavı

Accord�ng to the chart above, wh�ch of the follow�ng �s NOT correct?

A) Sam �s heav�er than Beth and Tom.

B) Tom �s taller and younger than h�s grandparents.

C) Beth �s older and l�ghter than Rose and Tom.

D) Rose �s younger than the others.

F�ona always wants to g�ve a hand to people �n need and collects mater�als 

for them. She usually looks very happy, but she does not get on well w�th her 

fr�ends because she cannot keep any secrets.

 Shy

Creat�ve

Selfish 

 Rel�able

Helpful

Funny

A)                                                      B)                                           C)                                              D)

Honest

Nervous

Cheerful

Unrel�able

Helpful

Thoughtful

Wh�ch of the follow�ng personal�ty balloons reflects F�ona’s personal�ty?

Tom 1.85 85 25

 Rose (Tom’s s�ster) 1.73 65 18

 Beth (Tom’s grandmother) 1.50 55 65

 Sam (Tom’s grandfather) 1.82 80 70

He�ght We�ght Age
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İNGİLİZCE A7. Sınıf Bursluluk Sınavı

4. 5. 

3. 

................? He �s fr�endly 

and generous.

Mandy
Ann

Wh�ch quest�on completes the conversat�on 

above?

A) What does Greg look l�ke

B) What does Greg do

C) What �s Greg l�ke

D) Who �s Greg

Helen shares the sports camp programme w�th her close fr�ends at school. She plans to jo�n on the second week of 

June.

June 2-7        June 8-14 June 15-21   June 22-28

Wh�ch one does Helen plan to jo�n?

A) Sw�mm�ng                                   B) H�k�ng                                   C) Karate                                   D) Soccer

Student: Where and when were you born?

Mr.  SAY:  ………………………………….

Student: Well, what d�d you do after graduat�on?

Mr. SAY: ………………………………………………..

Student: How old were you when you started to play 

the p�ano?

Mr.  SAY:  ………………………………………..............

At our college, one of the students interviewed the 
famous pianist Fazıl SAY. I think it was a really nice 
interview. 

Wh�ch of the follow�ng DID NOT Mr. SAY answer?

A) I started to work �n the Berl�n Academy of Des�gn 

Arts and Mus�c �n 1992.

B) I was four years old.

C) I was born �n Ankara on January 14, 1970.

D) My daughter �s twenty-one years old.
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İNGİLİZCE A7. Sınıf Bursluluk Sınavı

7. 

6.

G�ant pandas are a nat�onal �con of Ch�na. They are no longer endangered an�mals. But they are st�ll at r�sk because 

............................................ .

Wh�ch of the follow�ng CANNOT complete the sentence above?

A) they have b�g bod�es.

B) people destroy bamboo forests.

C) cl�mate change affects the�r hab�tat negat�vely.

D) people hunt them for the�r fur.

Emma’s favour�te an�mal l�ves �n the ocean. It hunts seals and pengu�ns. It �s a mammal.

Wh�ch one �s Emma’s favour�te an�mal?

A)                                                                                                B)

C)                                                                                                D)
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İNGİLİZCE A7. Sınıf Bursluluk Sınavı

9. 10. 

8. 

Weekday Clubs Weekend Clubs

Wednesday Tenn�s - 07.00-09.00

Thursday

Sw�mm�ng - 17.30-18.30Fr�day

Judo - 15.00-16.00

Saturday Soccer - 18.00-19.00

Sunday Basketball - 09.00-17.00

Look at the chart, read the text and answer the quest�ons 8 - 9.

Dan and Sam want to attend after school act�v�t�es. They always leave school at five p.m. Dan enjoys play�ng soccer 

and basketball. Sam l�kes go�ng sw�mm�ng and play�ng team sports.

Accord�ng to the �nformat�on above, when can Dan and Sam meet at the same club?

A) On weekdays

B) At the weekends

C) On Fr�day and Saturday

D) On Thursday and Saturday

Sam can only attend …………...………………club 

after leav�ng school on weekdays.

Wh�ch p�cture completes the blank?

A)                                        B) 

C)                                        D) 

N�kola Tesla was an eng�neer and sc�ent�st known for 

des�gn�ng the alternat�ng-current electr�c system. 

N�kola Tesla was born �n Croat�a �n 1856.  Tesla 

attended several colleges, stud�ed eng�neer�ng at the 

Techn�cal Un�vers�ty at Graz, Austr�a and then began 

work�ng for a telephone company �n Budapest. Tesla 

came to the Un�ted States �n 1884, and he began 

work�ng w�th Thomas Ed�son on some of Ed�son's 

�nvent�ons. He developed the three-phase system of 

electr�c power transm�ss�on for homes and bu�ld�ngs. 

He also p�oneered the field of rad�o commun�cat�on 

and got more than 100 U.S. patents. 

Accord�ng to the paragraph above, wh�ch of the 

follow�ng DOES NOT have an answer?

A) What �s h�s profess�on?

B) Where d�d he graduate from?

C) Wh�ch pr�zes d�d he rece�ve?

D) What k�nd of �nvent�ons d�d he develop?
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1. Bu bölümde 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının MATEMATİK test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z.

MATEMATİK

1. 

A7. Sınıf Bursluluk Sınavı

2. 3. Uğur’un asansör �le g�tt�ğ� katlar aşağıda ver�lm�şt�r.

16 -5 7

16. kattak� ofis�nden çıkıp asansöre b�nen Uğur -5.katta 

bulunan otoparka �nm�ş ve ofis�nde çantasını unuttuğu-

nu hatırlayınca tekrardan asansöre b�n�p ofis�ne çıkar-

ken 7.katta asansör arızalanmıştır.

Ver�len b�lg�lere göre, Uğur’un ofis�nden çıkıp asan-

söre b�n�p asansör arıza yapana kadar yer değ�şt�r-

d�ğ� kat sayısı kaçtır?

A) 28                B) 29                C) 31                D) 33

Al�’n�n yen� tasarladığı �şlem mak�nes�ne attığı top 

üzer�ndek� sayı 3 �le çarpılıp ardından (-2) �le çıkartıla-

rak mak�neden çıkıyor.

Atılan top

Çıkan top

Örneğ�n: İşlem mak�nes�ne üzer�nde 4 sayısı yazılı 

olan top atıldığında;

4. 3 = 12 ardından 12 - (-2) = 14 şekl�nde topun üzer�n-

dek� yen� sayı oluşuyor.

Bu mak�neye üzer�nde 2 yazılı olan top atılıp çıkan 

top mak�neye tekrar atılarak 3 defa bu �şlem tekrar-

lanırken son durumda mak�neden çıkan topun 

üzer�ndek� sayı kaçtır?

A) 28                B) 70                C) 80                D) 242

3
-
2

5

8

1

2

3

4

1
-

4

5
-

4
1 3 0 2

TABAN KARTI ÜS KARTI

Aşağıda taban ve üs kartları ver�lm�şt�r.

Burak ve Selen eller�nde bulunan 6 adet taban kartı ve 4 adet üs kartı �le Burak taban kartlarından ve üs kartlarından b�rer 
kart alıp oluşturab�leceğ� en küçük sayıyı, Selen taban kartlarından ve üst kartlarından b�rer tane alıp oluşturab�leceğ� en 
büyük sayıyı bulmaya çalışmaktadır.

Burak ve Selen’�n oluşturdukları sayıların toplamı kaçtır?

A)                                                B)                                                C)                                                 D) 1
5

-
8

3
-
4

9
-
8

Uğur’un asansör �le g�tt�ğ� katlar aşağıda ver�lm�şt�r.

16 -5 7

16. kattak� ofis�nden çıkıp asansöre b�nen Uğur -5.katta 

bulunan otoparka �nm�ş ve ofis�nde çantasını unuttuğu-

nu hatırlayınca tekrardan asansöre b�n�p ofis�ne çıkar-

ken 7.katta asansör arızalanmıştır.

Ver�len b�lg�lere göre, Uğur’un ofis�nden çıkıp asan-

söre b�n�p asansör arıza yapana kadar yer değ�şt�r-

d�ğ� kat sayısı kaçtır?

A) 28                B) 29                C) 31                D) 33
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MATEMATİK

5. 6. 

4. 

A7. Sınıf Bursluluk Sınavı

4
(1)

43
0

4
(-3)

2
5

2
9

4
(-2)

21
(-1)

0
(-11)

2
(-8)

2
4

2
-5

3
(4)

Aşağıda üzer�nde üslü sayılar yazan 12 bölmel� b�r karton ver�lm�şt�r.

Bu kartonda bulunan üslü �fadelerden değer� aynı olanlar kırmızı renge boyanacaktır.

Buna göre bu kartonda üslü �fadeler doğru b�r şek�lde boyandığında görüntüsü aşağıdak�lerden hang�s� g�b� olur?

A)                                                                                               B)

C)                                                                                               D)

11
2

?

Mor şer�t 4 eş parçaya, mav� şer�t 6 eş parçaya bölünüp 

bu parçalardan b�rer tanes� yukarıdak� g�b� uç uca ekle-

n�yor.

Buna göre elde ed�len yen� şer�d�n uzunluğu kaç 

cm’d�r?

A)                    B)                    C)                    D)
17

24

11

6

3

4

2

3

3 21 3( ) + ( )
2 4

13 -
4

Yukarıda ver�len �şlem�n sonucu kaçtır?

A)                    B)                    C)                    D) 43

4

1

2

1

4

Aşağıda ver�len mor şer�d�n uzunluğu      cm’d�r. Mav� 

şer�d�n uzunluğu �se mor şer�d�n uzunluğunun      katı-

dır.

11
2 4

3
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MATEMATİK

8. 

7. 

A7. Sınıf Bursluluk Sınavı

9. 

10. 

Yukarıda A, B ve C kapları �çer�s�ndek� suyun sıcaklık 

değerler� göster�lm�şt�r. A ve C kaplarındak� suyun sı-
o

caklığı her b�r saatte 2 C azalırken, B kabındak� suyun 
o

sıcaklığı her b�r saatte 3 C artmaktadır.

Buna göre, yukarıdak� konumda bulunan bu kaplar-

dak� suların sıcaklık değer�n�n 6 saat sonrak� sıcak-
o

lık değerler� toplamı kaç C d�r?

A) -1                  B) 1                  C) 5                  D) 25

Ürün Kg F�yatı

Cev�z .............

Badem (4x+6) ₺

B�r kg badem�n fiyatı yukarıdak� tabloda ver�lm�şt�r. Ce-

v�z�n kg fiyatı, Badem�n kg fiyatının (x-3) ₺ eks�ğ�d�r.

Buna göre, 3 kg cev�z ve 4 kg badem alan b�r k�ş� kaç 

₺ öder?

A) 25x + 51                                         B) 25x + 52

C) 25x + 33                                         D) 31x + 51

Aşağıda Vel�,Burcu ve Kenan adlı üç arkadaşın yed�kle-
r� ç�lekl� ve ç�kolatalı pasta çeş�tler� göster�lm�şt�r.

Eş�t büyüklüktek� bu pastalardan ç�kolatalı olan 16 eş 
parçaya, ç�lekl� olan 12 eş parçaya bölünmüş ve aşağı-
dak� tabloda bu pastalardan aldıkları d�l�m sayıları ver�l-
m�şt�r.

BurcuVel� Kenan

Ç�lekl�

Ç�kolatalı

42 6

58 3

Buna göre, sırasıyla en cok ve en az pasta y�yen k�-
ş�ler aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) Kenan - Vel�                          B) Burcu - Kenan                          
C) Vel� - Burcu                           D) Kenan - Burcu                               

3x-7

2x+9

Yukarıda uzunlukları cm c�ns�nden ver�len �k� çu-

buk uç uca eklend�ğ�nde elde ed�len uzunluk topla-

mı kaç cm olur?

A) 8x - 5                                             B) 7x + 11

C) 8x + 5                                              D) 11x - 12

?
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FEN BİLİMLERİ

    

1. Bu bölümde 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının FEN BİLİMLERİ test� �ç�n ayrılan kısmına �şaretley�n�z. 

A7. Sınıf Bursluluk Sınavı

2. 3. 

1. 

            

B�lg�: Uzayda yapılan araştırmaları Dünya'ya ulaştıran teknoloj�lere uzay teknoloj�s� den�r. Uzay teknoloj�s� kullanılarak 

uzay araştırmaları yapılmaktadır. Uzay araştırmaları yapılırken bazı araçlar kullanılır. Örneğ�n; bu araçlardan b�r� �le uzay 

araçları atmosfer dışına taşınır. Yapay uyduların uzaya taşınmasında ve tekrar kullanılab�len uzay araçları da vardır. Ayrıca 

bazı uzay araçlarının fotoğraf çekme, toprak ve atmosfer anal�z� yapma özell�ğ� vardır.

Buna göre, ver�len met�nde aşağıdak� hang� uzay aracının görev�nden bahsed�lmem�şt�r?

A) B)

C) D)

Yapay Uydular Uzay Sondası

Uzay Roket�Uzay Mek�ğ�

1990 yılında evren�, uzayı, yıldızları, galaks�ler� keşfet-

mek amacıyla NASA ve ESA'nın �şb�rl�ğ� �le Dünya etra-

fındak� yörüngeye uzay mek�ğ� D�scovery tarafından ta-

şınmıştır. Bugüne kadar uzaya yerleşt�r�len en büyük te-

leskoptur. Bu teleskop astronom� tar�h�ndek� en öneml� 

gözlem aracıdır. Astronomların astrofiz�k alanındak� 

temel problemler�ne çözüm bulmakta büyük yarar sağ-

lamıştır.

Buna göre, bahsed�len teleskop aşağıdak�lerden 

hang�s�d�r?

A) Gama ışını teleskobu

B) Radyo teleskobu

C) Hubble teleskobu

D) Opt�k teleskobu

Şek�lde ver�len top sürtünmes�z ortamda yukarı doğru 

ok yönünde fırlatılmıştır.

L

K M

Buna göre aşağıdak� �fadelerden hang�s� doğru-

dur?

A) L noktasında c�sm�n sürat� sıfırdır.

B) K den L ye g�derken k�net�k enerj�s� artar.

C) L den M ye g�derken potans�yel enerj�s� artar.

D) Hareket� boyunca c�sm�n potans�yel enerj�s� koru-

nur.
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5. 6. 

4. 
- Dünya’nın �ç�nde bulunduğu galak-
s�d�r.

- Sarmal yapıda b�r galaks�d�r
- Uzayda çok yavaş b�r şek�lde hare-
ket etmekted�r.

?

Yukarıda Fen B�l�mler� ders�nde galaks�ler �le �lg�l� afiş hazırlayan b�r öğrenc�n�n ‘’?’’ �le göster�len yere aşağıdak� 
görsellerden hang�s�n� yapıştırması doğru olur?

A) B)

C) D)

Andromeda galaks�s� Samanyolu galaks�s�

Anten galaks�s�Sombrero galaks�s� 

Aşağıda b�r hücren�n kromozom sayısının zamanla de-

ğ�ş�m� görülmekted�r.

Buna göre, ver�len zaman aralıklarıyla �lg�l� aşağı-

da ver�len �fadelerden hang�s� yanlıştır?

A) I.   zaman aralığında hücre m�toz geç�rm�ş olab�l�r.

B) II.  zaman aralığında hücre m�toz geç�rm�ş olab�l�r.

C) III. zaman aralığında hücre mayoz geç�rm�şt�r.

D) IV. zaman aralığında hücre mayoz geç�rm�şt�r.

Kromozom sayısı

I II III IV

Zaman

23

46

Yukarıdak� düzenekler�n yapmış olduğu �şler ara-

sındak� �l�şk� nasıldır?

A) 3 > 2 > 1   B) 1 > 2 > 3 

C) 1 = 2 = 3   D) 3 > 2 = 1

3 m

F = 3N
1

3 m

F = 5N2

3 m

F = 7N3
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8. 

7. B�lg�: S�toplazma bölünmes� b�tk� hücreler�nde ara lamel oluşarak, hayvan hücreler�nde �se boğumlanarak gerçekleş�r. S�-

toplazma bölünmes�n�n gerçekleşmeye başladığı evreler b�tk� ve hayvan hücreler�nde farklılık göstermekted�r. Yan� hayvan 

hücres�nde 3. evrede gerçekleşmeye başlayıp 4. evrede sonlanırken, b�tk� hücres�nde �se 4. evrede başlar ve b�ter.

Yukarıda ver�len b�lg�den yola çıkılarak kardeş kromat�tler�n �ğ �pl�kler� sayes�nde farklı kutuplara çek�ld�ğ� ve s�-

toplazma bölünmes�n�n başladığı evre aşağıdak�lerden hang�s�nde doğru ver�lm�şt�r?

A) B)

C) D)

B�lg�: Eşeyl� üreyen canlılarda üreme ana hücres�n�n bölünerek, üreme hücres� olan gametler�n oluşmasını sağlayan 

hücre bölünmes�ne mayoz bölünme den�r. Mayoz bölünmen�n amacı eşeyl� üreyen canlılarda kalıtsal çeş�tl�l�ğ� ve kromo-

zom sayısının sab�t kalmasını sağlamaktır.

Yukarıda K hücres�ne a�t Mayoz-I ve Mayoz-II aşamaları göster�lm�şt�r.

Buna göre, yukarıda ver�len mayoz bölünme �le �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� yanlıştır?

A) K hücres� üreme ana hücres�d�r.

B) L hücres�n�n kromozom sayısı K hücres� �le aynıdır.

C) M hücres� Mayoz-II sonucu oluşmuştur.

D) L ve M hücreler�n�n kromozom sayısı eş�tt�r.

K
hücres�

L
hücres�

M
hücres�

B�lg�: Eşeyl� üreyen canlılarda üreme ana hücres�n�n bölünerek, üreme hücres� olan gametler�n oluşmasını sağlayan 

hücre bölünmes�ne mayoz bölünme den�r. Mayoz bölünmen�n amacı eşeyl� üreyen canlılarda kalıtsal çeş�tl�l�ğ� ve kromo-

zom sayısının sab�t kalmasını sağlamaktır.

Yukarıda K hücres�ne a�t Mayoz-I ve Mayoz-II aşamaları göster�lm�şt�r.

Buna göre, yukarıda ver�len mayoz bölünme �le �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� yanlıştır?

A) K hücres� üreme ana hücres�d�r.

B) L hücres�n�n kromozom sayısı K hücres� �le aynıdır.

C) M hücres� Mayoz-II sonucu oluşmuştur.

D) L ve M hücreler�n�n kromozom sayısı eş�tt�r.

K
hücres�

L
hücres�

M
hücres�
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10. 

9. Aşağıdak� özdeş K ve L c�s�mler�n�n başlangıç, 1. ve 2. konumları şek�ldek� g�b� ver�lm�şt�r. 

K

K

L

L

Başlangıç

K

L

Başlangıç1. Konum

1. Konum

2. Konum

Buna göre;

I.   Başlangıçtak� konumlarda K ve L c�s�mler�n�n çek�m potans�yel enerj�ler� eş�tt�r.

II.  K ve L c�s�mler�n�n çek�m potans�yel enerj�ler� �k� kez eş�t olmuştur.

III. Başlangıçtak� konumlarına göre K c�sm�n�n çek�m potans�yel enerj�s� L n�nk�nden daha fazla artmıştır. 

ver�len �fadelerden hang�ler� doğrudur?

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

Aşağıda b�r b�tk� hücres�n�n bazı yapıları numaralandırılmıştır.

1

2

3

Buna göre,

I.   1 numaralı yapı fotosentezde görevl� olan ve yalnızca b�tk� hücres�nde bulunan kloroplastır.

II.  2 numaralı yapı hücren�n yönet�c� molekülü olan çek�rdekt�r.

III. 3 numaralı yapı enerj� üretmekten sorumlu m�tokondr�d�r.

ver�len �fadeler�n hang�ler� doğrudur?

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

Sınavınız b�tt�
Cevapları kontol ed�n�z.
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