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7.SINIF SBS (Seviye Belirleme Sınavı)
(I) Üç kişi, sokağın başında görünmeye başladı. 
(II) Üçü de bir eli cebinde dururken diğer eliyle 
tespih sallıyordu. (III) Mahalleli onları görünce 
garip bir şekilde tedirginlik göstermeye başladı. 
(IV) Siyah takım elbiseli bir adam onları görünce 
arabasına binerek oradan uzaklaştı. 

4) Bu parçada numaralanmış cümlelerin han-
gisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden 
farklıdır?

a) I  b) II  c) III  d) IV

.......İletişim, ulaşım, bankacılık gibi alanlar, insan-
ların en çok kullandıkları alanlar oldu. Bu alan-
lardaki yenilikler bize zamandan tasarruf kazan-
mamızı sağladı. Yapılan her gelişme ve yenilik, 
insanların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik 
oldu. Her şey biz insanlar için yapıldı.

5) Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre 
aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir?
 
a) Günlük hayatımızı kolaylaştıran birçok yenilik 
oldu.
b) Teknolojik ilerlemeler, sosyalleşmemizi engel-
lemeye başladı.
c) Yapay zeka kullanımı, insanız araçların ortaya 
çıkmasını sağladı.
d) Bilim insanları, toplumları bağımlı kılmak için 
icatlar yapmaya başladı.

Beni çocuklar çok sever. Her gece beni isterler 
büyüklerinden. Alır onları götürürüm Kaf Da-
ğı’nın ardına. Denizlerde aşırır, çöllerden uçuru-
rum onları. Çok severler beni.

6) “Ben” diye bahsedilen edebi tür hangisidir?

a) Fabl    b) Öykü
c) Efsane    d)  Masal

1) Aşağıdakilerin hangisinde “dokunmak” sözcü-
ğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamak-
tadır? 

Anlamı Örnek Kullanımı
a El sürmek, temas 

etmek
Ceplerime dokunan 
kapkaççıyı hemen 
fark ettim. 

b Hafifçe değmek Rüzgâr estikçe dallar 
duvara dokunuyordu.

c Karıştırmak Masanın üstündekile-
re kimse dokunmasın. 

d Sağlığını bozmak Acılı sözleri yüreğime 
dokundu.

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme 
cümleye “güçlükle” anlamı katmıştır?

a) İçeriye insanlar paldır küldür giriyordu.
b) Ailemin geçimini düşe kalka sağlıyordum.
c) Hiçbir işte doğru dürüst çalışmıyordu.
d) Bölük pörçük olan hayatını toparlayamıyordu.

I. İnsanlar başarılı olmak ister.
II. Kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tır-
manmamıştır.
III. İnanç, başarmak için en büyük destekçimizdir.
IV. İnsanlar başarıya çaba göstererek ulaşır.

3) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han-
gileri anlamca birbirine en yakındır?

a) I-III   b)III-IV 
c) II-IV   d) II-III
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7.SINIF SBS (Seviye Belirleme Sınavı)
Bir nesnenin, bir varlığın kime neye ait olduğunu
belirten eklere iyelik eki denir.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki
kullanılmamıştır?

a) İki yıl önce evlerini buradan taşıdılar.
b) Aldığı elbiseyi yırtınca yenisini almak istedi.
c) Dostum, sen beni hiç dinlemiyorsun ki!
d) Memleketinizin dört bir yanı güzelliklerle
doluydu.

“İnsanları anlama çok zordur ......İmkansız
değildir. İnsanlarla empati kurmak zorundayız.....
birbirimizi anlamamız gerekir. ‘Seni anlıyorum.’ 
demek yeterli değildir.............‘Seni
anlamıyorum.’ demek de doğru değildir.

11) Aşağıdaki bağlaçlardan hangisi yukarıdaki
boşluklardan herhangi birine getirilemez?

a) çünkü
b) fakat
c) ancak
d) mademki

I. Anıtkabir’i her yıl milyonlar ziyaret ediyor.
II. Dün gece gördüğüm rüya beni etkiledi.
III. Mehmet Bey, yeni müdürümüz oldu.

12) Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin ortak özelli-
ği hangisidir?

a) Özel isim   b) Cins isim
c) Tekil isim   d) Somut isim

Cirit, at üzerinde oynanan çok eski bir Türk oyu-
nudur. Cirit bir erkek oyunudur. Bugün de Anado-
lu’nun orta kesimlerinde, eski önemini kaybetmiş 
olmakla beraber, hâlâ cirit oynanmaktadır. Cirit 
Oyunu’nda 2 takım bulunur. Bu takımlar 70 ilâ 120 
metre genişliğindeki bir alanda karşılıklı olarak 
alanın en gerisinde 5’er, 6’şar veya 7’şer kişi olarak 
dizilirler.

7) Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı yoktur?

a) Cirit oyununda kaç takım bulunur?
b) Cirit oyunu hangi şehirlerde oynanmaktadır?
c) Cirit oyunu nasıl bir ortamda oynanmaktadır?
c) Cirit nedir? 

8) Aşağıdakilerin hangisinde anlatım üçüncü 
kişi ağzından yapılmıştır?

a) Dedelerimiz uzun yıllar önce savaşlardan kaça-
rak Anadolu’ya gelmişler.
b) Saat epey ilerlemişti. Gece iyice çökmüş, sessiz-
lik odaya hâkim olmuştu.
c) Saatlerce ekran karşısında kalıp iyice yorgun 
düşünce TV karşısında uyuyakalmışım. 
d) Kardeşim benden iki saat önce parka gidiyo-
rum, diye evden ayrılmış.

Günümüz sinema kültürü sadece görselliğe önem 
vermekten öte gitmemektedir. Bilgisayar prog-
ramları kullanarak yapılan efektler, sanal gerçekçi-
liği ortaya çıkarmaktadır. Oysa ödüller alan filmler-
de esas olan şey görsellik değil konu ve işleyiştir. 
İran ve Hint filmleri bu tarz filmler arasında göste-
rilir.

9) Bu paragrafta aşağıdaki düşünceyi geliştirme 
yollarından hangisine başvurulmuştur?

a) Tanımlama
b) Benzetme
c) Tanık gösterme
d) Örnekleme
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16) “Cahil insanla aynı ortamda bulunduğunda 
toprak gibi sessiz ol.” Cümlesinde kullanılan söz 
sanatı hangisidir?

A. Benzetme
B. Konuşturma
C. Kişileştirme
D. Abartma

“-ki” ekinin üç farklı görevi vardır. İsmin önünde
kullanıldığında sıfat, ismin yerine kullanıldığında
zamir, ayrı yazıldığında –kalıplaşmış bağlaçlar
hariç- bağlaç görevinde kullanılır.

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki” söz-
cüğünün görevi zamirdir?

a) Buradaki bahçede geçenlerde gömü bulun-
muş.
b) Mademki gelmeyeceksin neden söz verdin?
c) Sınıftaki arkadaşlarla pikniğe gideceğiz.
d) Herkes gönlündekileri göremez.

Telefon yoktu, telgraf ele geçmezdi. Alırdık bir 
kalem bir kağıt. Anlatırdık gönlümüzden geçen-
leri. Selamla başlar, iyi dileklerse sona erdirirdik. 
Gönlün mürekkebi bitinceye kadar yazardık. 
Giderdi uzak bir yolculuğa. Döner diye umut 
ederdik.

18) Yukarıdaki metinde bahsedilen edebi tür 
hangisidir?

A. Dilekçe
B. Haber yazısı
C. Mektup
D. Deneme

I. Mavi gözlerinle ben enginlere götür.
II. Birkaç kişinin eleştirisine kulak asmam.
III. Her mevsimde yetişen meyveler var.
IV. Mutlu olmak için nasıl bir ev istiyorsun?

13) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin han-
gilerinde aynı sıfat örnekleri kullanılmıştır?

a) I-II     b) II-IIII
c) II-IV     d) I-IV

I. Bu dünyadakiler, kendilerini ölümsüz sanıyor.
II. Sen neden bugünlerde asabi davranıyorsun.
III. Yolumuz Gaziantep’e düşünce baklava yeme-
mek olmaz.

14) Yukarıdaki cümlelerde yer alan altı çizili 
sözcükleri yapılarına göre değerlendirdiğimiz-
de hangi seçenekteki tüm bilgiler doğrudur?

a) Basit-Türemiş-Birleşik
b) Türemiş-Birleşik-Basit
c) Türemiş- Birleşik-Basit
d) Basit- Birleşik-Türemiş

15) “Ormanların kıralı bir gün orman halkını top-
lantıya çağırdı.” cümlesinde olmayan tamlama
türü hangisidir?

a) Belirtisiz isim tamlaması
b) Belirtili isim tamlaması
c) Zincirleme isim tamlaması
d) Sıfat tamlaması

7.SINIF SBS (Seviye Belirleme Sınavı)
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19) Bu tabloya bakılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamayız?

a) Kilo farkları, aynı saat ve hızlarda bile farklı kaloriler yakmanızı sağlar.
b) Kilo azaldıkça yakılan kalori miktarı da artar.
c) Yürüme süresi artarsa yakılan kalori de artar.
d) Yürüme hızı arttıkça kalori yakma miktarı da artmaktadır.

Murat, Berk, Can, Pınar, Ayşe ve Merve adlarındaki altı arkadaş yüzme, basketbol, futbol, tenis ve 
voleybol kurslarına yazılmaya karar verir.  Kurslar ve kursa katılanlarla ilgili olarak şunlar bilinmek-
tedir:

*Her kursa en az bir en çok iki kişi katılmıştır.
*Yüzme ve voleybol kurslarına ikişer kişi katılmıştır. 
*Erkekler ve kızlar birbirlerinden farklı kurslara gitmektedir.
*Berk ve Ayşe’nin gittiği kurslarda arkadaşlarından kimse yoktur. 
*Can ve Pınar voleybol kursuna gitmemektedir.

20) Yukarıdaki bilgilere göre kursa katılanlardan hangisinin yeri kesin olarak bilinmemektedir?

a) Berk   b) Pınar  c) Murat  d) Merve

7.SINIF SBS (Seviye Belirleme Sınavı)

Kilo Süre Hız Kalori
70 1 Saat 4 km 252
70 1 Saat 5.6 km 288
80 1 Saat 4 km 270
80 1 Saat 5.6 km 312
90 1 Saat 4 km 300
90 1 Saat 5.6 km 348

100 1 Saat 4 km 318
100 1 Saat 5.6 km 360

Aşağıdaki tabloda farklı kilolardaki insanların farklı hızlarda günlük 1 saat yürüyüşle yaktığı 
kaloriler bulunmaktadır.


