
 
 

7. Sınıf 
6 Temmuz Özel Soruları 

 
Aşağıdaki soruları defterinize tarih atarak cevaplamanız ve 

10 Temmuz Cuma günü, ilgili branş öğretmeni ile paylaşmanız gerekmektedir. 
Cevaplarınızı oluştururken öğretmenlerinizin onayladığı kaynaklardan 
araştırmanız, yazım ve noktalama kurallarına dikkat ederek özenli, tam cümleler 
kurmanız  beklenmektedir. 
 
TÜRKÇE 
 
1. Deyim ve atasözü arasındaki farklar nelerdir?  Kısaca açıklayınız. 
Birlik ve dayanışmayı anlatan iki deyim ve iki atasözü yazınız. 
 
2. Fiil çeşitlerini yazınız. Fiil çeşitlerine birer örnek veriniz. 
 
 
MATEMATİK 
 
1. Fatih Bey’in mağazası 2018 yılının ilk dört ayında aylık 1600 TL zarar ediyor. 
Sonraki 8 ay boyunca ise aylık 1300 TL kâr ediyor. Bu mağazanın 2018 yılındaki  
kâr - zarar durumunu hesaplayınız. 
 
2.  x = – 60    ve    y = – 15   değerleri için,   
  “3y-2x”   işleminin sonucunu bulunuz? 
 
 
 
ENGLISH 
 
1. Look at the two people’s appearance and answer the questions below. Please 

write three sentences for each of question. 

 
 What does she look like?                                    What does he look like? 

                                       
                Wilma                                                                             David 
 
 

 



 

2. Read the given information in the boxes and compare two people’s 
personalities. Please write five comparative sentences. 
 

 
 
FEN BİLİMLERİ 
 
1. Uzay araştırmaları için bilim insanları tarafından geliştirilmiş ve daha sonra 

günlük hayatımızın vazgeçilmezleri olmuş cihaz ve eşyaları araştırıp yazınız. 

2. Yıldızlar cansız olmalarına rağmen canlılar gibi doğar, yaşar ve ölürler. Bir 

yıldızın yaşam döngüsünü sırasıyla yazınız. 

 
SOSYAL BİLGİLER 
 
1. İletişimin tanımını yaparak iyi bir iletişimin temel kurallarını açıklayınız. 
 
2. “Ben dili” ve “sen dili”nin özelliklerini açıklayarak birer örnek veriniz. 
 
DİN KÜLTÜRÜ 
 
1. Ahiret hayatını anlatan ayetleri araştırıp birini seçerek, değindiği noktayı 

açıklayınız. 
 
2.  Mizan, Münker ve Nekir, Kiramen Katibin kavramlarının anlamlarını yazınız.  
 

Hello, my name is Carla. I’m a cheerful, 

generous and friendly girl.  

I like helping people in need. I love 

spending time with my friends. I also 

like going for a walk in the mornings. 

I’m very energetic. 

Hi, my name is Andrew. I’m an 

ambitious and hardworking boy. I 

always study hard to get high marks.  

I like reading books before I go to bed.  

I don’t like spending much money. I 

think I’m very stingy. 


