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7.SINIF

MATEMATİK

1.

Yukarıda bel�rt�len toplama ve çarpma �şlemler�
�ç�n;

K+L+M+N sonucu kaçtır?

A)0 B)-2 C)-4 D)-6

2.
A=12-4:(-2)

B=2+(-2)2.3

C=-32+7

Buna göre; (A+B):C �fades�n�n sonucu
kaçtır?

A)14 B)-14 C)10 D)-10

3.

El�f oyuncak ayısının boyunu 15 sant�metrel�k b�r
cetvel �le yukarıdak� g�b� ölçüyor.

Buna göre oyuncağın boyu kaç cm olab�l�r?

A) B) C) D)

 

4.
Aşağıdak�lerden hang�s� sayı doğrusunda 0
(sıfır) sayısına en yakındır?

A) B) C) D)

5.

 

 �şlem�n�n sonucu
kaçtır?

A) B) C) D)

6.

 

432 cm yukarıdan bırakılan b�r basketbol topu,

her zıpladığında b�r yüksekl�ğ�n�n  ' sı kadar
yükselmekted�r.

Buna göre basketbol topu 3 kez zıplayışında
yerden kaç cm yüksel�r?

A)300 B)250 C)240 D)200
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7.

 

 

orantısında A aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)17 B)19 C)21 D)23

8.
x-3 �le y+2 doğru orantıdır. x=13 �ken y=3
olduğuna göre y=5 �ken x kaçtır?

A)0 B)10 C)14 D)17

9.

 

Şemada ver�lenlere göre A yer�ne gelmes�
gereken ceb�rsel �fade aşağıdak�lerden
hang�s�d�r?

A)6x-8 B)6x+8 C)6x-6 D)6x+6

 

10.

 

Şek�lde ver�len kareler�n kenar uzunlukları
arasında 3'er sant�metre fark bulunmaktadır.

Buna göre en küçük karen�n b�r kenarı x -1
cm �se ver�len şekl�n çevre uzunluğu kaç
cm'd�r?

A)8x + 22 B)8x + 18
C)8x + 14 D)8x + 11

11.

 

B�r kenar uzunluğu 2x b�r�m olan kareler
kullanılarak oluşturulan yukarıdak� şekl�n
çevres�n� veren ceb�rsel �fade
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)26x B)39x C)52x D)56x
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12.
Ahmet, Efe'den 3 yaş büyük, Ayşe, Zeynep'ten
2 yaş küçük ve Efe de Zeynep'ten 4 yaş
büyüktür.

Yaşı en küçük olan k�ş� x yaşında olduğuna
göre bu dört k�ş�n�n yaşları toplamı kaçtır?

A)4x+17 B)4x+12 C)4x+5 D)3x+19

13.

 

Boyu 180 cm olan Muhammet Öğretmen vücut
k�tle endeks�n� öğrenmek �stemekted�r. Evdek�
baskülünde tartılan Muhammet Öğretmen
baskülünün 10 kg fazla tarttığını fark etmem�ş ve
yaptığı hesaplamalar sonucunda ş�şman
olduğunu öğrenm�şt�r.

Buna göre Muhammet Öğretmen'�n gerçek
ağırlığı aşağıdak�lerden hang�s� olamaz ?

A)87,256 B)96,763
C)111,111 D)123,123

 

14.

 

Eş�t uzunluk ve b�rer cm kalınlıktak� çıtalardan
yapılmış 3 çerçeve ve kare şekl�nde 3 fotoğraf
şek�ldek� g�b� b�r duvara asılmıştır. Her fotograf
kend� çerçeves�n�n tüm kenarlarından üçer cm
uzaklıktadır.

Fotoğrafların çevreler� toplamı 144 cm
olduğuna göre, fotoğrafların duvarda
kapladığı alan kaç cm2 d�r?

A)576 B)675 C)972 D)1200

15.
İlçe Nüfus Müdürlüğünün k�ml�k serv�s�nde
çalışan MustafaBeykayıp k�ml�k ve yen� k�ml�k
başvurularına bakmaktadır. Yen� k�ml�k �ç�n 22,5
TL , kayıp k�ml�k �ç�n 45 TL harç ödenmekted�r.

B�r günde 55 k�ml�k başvurusu yapıldığında
2115 TL harç alındığına göre Mustafa Bey
kaç adet yen� k�ml�k başvurusu yapmıştır?

A)16 B)26 C)36 D)39


