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7. SINIF
İLKÖĞRETİM MATEMATİK-TÜRKÇE OLİMPİYAT SINAVI

2011-2012

GENEL AÇIKLAMA
1. Bu testte toplam 60 soru vardır.(20 Türkçe sorusunun ilk 8
sorusu 1’er puan, diğerleri 2’şer puandır.
40 Matematik sorusunun Birinci bölümündeki 20 tanesi 1’er puan,
İkinci bölümdeki 12 tanesi 2’şer puan,
Üçüncü bölümdeki 8 tanesi 3’er puandır.
2. Toplam süre 120 dakikadır.
3. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.
BAŞARILAR DİLERİZ.
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7. SINIF

MATEMATİK
1. BÖLÜM: HER BİR DOĞRU CEVAP 1 PUAN DEĞERİNDEDİR.
1.

4. Aşağıdaki sayı örüntüsünün ilk 63 teriminin
toplamı neye eşittir?

Şekilde ABC ikizkenar üçgen ve AB = AC. AC
üzerinde bulunan D noktasına göre AD = DB = BC dir.
ABD açısının ölçüsü neye eşittir?
A

1, - 2, 3, - 4, 5, 1, - 2, 3, - 4, 5, 1, - 2, 3, - 4, 5, 1, - 2, 3,
- 4, 5, ….

B

2.

C

A) 180

B) 300

C) 450

D) 360

Aşağıdakilerden hangisi her zaman bir çift
tamsayıdır?
A) iki çift tamsayının ortalaması.
B) iki asal sayının ortalaması .
C) iki tam karenin ortalaması .
D) iki sayının 4 katının ortalaması.

3.
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D

A) 34

B) 36

C) 37

D) 38

5. 176 sayısının rakamlarının çarpımı 42 dir.
Rakamlarının çarpımı 42 olan diğer üç basamaklı
sayıların sayısı neye eşittir?
A) 8

B) 10

C) 11

D) 12

6. Emre Eczaneden içinde 150 hap olan bir şişe ilaç
satın alır.
Standart 12 dilimlik bir saati
kullanarak, saat tam olarak 12 yi gösterdiğinde
ilk hapını alır. Emre her beş saatte bir hap alırsa,
son hapı aldığında saat kaçı gösterecektir?

Aşağıdaki 4 ün katlarının çıkarıldığı listedeki tüm
tam sayıların toplamı neye eşittir?
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, …, 75, 77, 78, 79.
A) 3160

B) 2320

A) 0

B) 1

C) 2400

D) 2440

C) 2

D) 11
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3

7. 1218 sayısı 1812 ile bölündüğünde, sonuç  a  ,

10. Bir çemberin üzerine on beş nokta; X1, X2,
X3………X15 eşit aralıklarla yerleştirilir. X1X3X7
açısının ölçüsü neye eşittir?

b

a ve b aralarında asal pozitif tamsayılar ise
a - b nin değeri neye eşittir?

X9

X8

X10

X7
X6

A) 247
C) 119

B) 256

X11
X5
X12

D) - 6

X4

?

X13

X3

X14
X15

A) 96

X1

X2

0

B) 1000

8.

9.

Aşağıdaki şekilde özdeş siyah ve
beyaz
karelerden oluşan büyük karenin bir kenar
uzunluğu 15 birimdir. Siyah renkli karelerin
toplam alanı neye eşittir?

A) 117

B) 225

C) 108

D) 300
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C) 1040

11.

2 n 2
 
7 11 3

D) 1080

eşitsizliğini sağlayan n tam

sayılarının sayısı neye eşittir?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

12. Basamaklarında hem tek rakam hem de çift
rakam bulunan
üç basamaklı pozitif tam
sayıların sayısı neye eşittir?

10,16, 22, 28, ... 1000 ve 10, 21, 32, 43, ..., 1000
aritmetik dizilerinin her ikisinde de gözüken
sayıların sayısı neye eşittir?
A) 16

B) 21

A) 225

B) 250

C) 28

D) 32

C) 675

D) 785
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15. Bir dikdörtgen kağıt parçasının bir tarafından bir kare
parçası kesilip atılır. Kalan dikdörtgen parçasının bir
kenarından tekrar bir kare parçası kesilir. Sonuçta
kalan dikdörtgenin çevresi başlangıçtaki dikdörtgenin

13.

çevresinin 3 ine eşittir.

8

Başlangıçtaki dikdörtgenin kısa kenarının uzun
kenarına oranı neye eşittir?

A) 12 br2

B) 14 br2

C) 16 br2

D) 20 br2
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Yukarıdaki parmaklıkta beş sıra ve her bir sırada 6
nokta bulunmaktadır. Hem yatay hem dikey
noktalar arası bir birim uzaklıktadır. Şekildeki
beşgenin alanı neye eşittir?
A) 3 : 5

B) 1 : 3

C) 3 : 8

D) 1 : 2

16. Sekiz özdeş deltoidin (ardışık iki kenarı eşit, bir
köşegene göre simetrik) yapıştırılmasıyla
aşağıdaki şekil oluşmuştur. ABC açısının ölçüsü
neye eşittir?



B
A
2
14. Bir kare şeklindeki kağıdın
köşelerinden kenar
uzunlukları 1 cm, 2 cm , 3
cm ve 6 cm olan kareler
çıkarılırsa, kalan şeklin
alanı kare şeklindeki büyük
kağıdın alanının yarısına
eşit olur. Kalan kağıt
parçasının çevresi neye
eşittir?

C

1
6

3

2

A) 36 cm

B) 40 cm

A) 450

B) 520

C) 44 cm

D) 48 cm

C) 600

D) 630
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19. İ l k s ı r a d a k i b i r k a ç F i b o n a c c i s a y ı l a r ı
1,1,2,3,5,8,13,21,…… İki özdeş zarın yüzeyleri
üzerinde bu sayıların ilk altı tanesi vardır.Bu iki zar
fırlatıldığında, fırlatılan bu iki zarın üst
yüzeyindeki sayıların toplamının da Fibonacci
sayısı olması olasılığı neye eşittir?

17. M ilk 100 asal sayının çarpımı ise, M sayısının
birler basamağı neye eşittir?
B) 1

C) 4

D) 8

A) 1

B) 7

3

18

C) 4

D) 5

9

18
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A) 0

20. 0,18 ve 0,82 arasındaki değerlere sahip, paydası
23 olan ne kadar kesir vardır?

18. M ve N, 1 den 50 ye kadar olan tam sayılardan
seçilen iki farklı tam sayıdır, M  N

nin

M N
mümkün olan en büyük değeri neye eşittir?
A) 51

B) 99

C) 109

D) 125
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A) 13

B) 14

C) 15

D) 16

7. SINIF
2. BÖLÜM: HER BİR DOĞRU CEVAP 2 PUAN DEĞERİNDEDİR.
21. 2 ≤ x ≤ 5 and 10 ≤ y

≤ 20,

24. m ve n ardışık pozitif tamsayılar ve
n2 - m2 > 20 ise, n2 + m2 nin mümkün olan
minimum değeri neye eşittir?

x ve y tamsayı olmak

A) 14

B) 13

C) 12

D) 11

22. Şekilde , ABCD bir karedir. ABCD karesi
şekildeki gibi 5 dikdörtgene bölünmüştür. Verilen
kenar uzunluklarına göre, taralı dikdörtgenin
alanı neye eşittir?
10

A

B

9

6
2
D

8

C

A) 49

B) 28

C) 22

D) 57
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y in en büyük değeri neye eşittir?
üzere , 15 x

23. n elemanlı bir kümede elemanların toplamı S ile
gösterilmektedir. Her bir eleman 6 azaltılıp 6 katı
alındıktan sonra 6 arttırılır.Yeni oluşan kümenin
elemanları toplamı aS + bn olduğuna göre a.b neye
eşittir?

A) 29

B) 181

C) 265

D) 221

25. Kiraz defterine hepsi 20 den küçük , altı farklı asal sayı
yazar; a,b,c,d,e,f. Kirazın yazdığı sayılar arasında
aşağıdaki eşitlik vardır.
a + b = c + d = e + f ise, a+b nin değeri neye eşittir?
A) 18

B) 20

C) 22

D) 24

26. İki basamaklı bir sayı rakamlarının çarpımı ile
çarpıldığında , YYY üç basamaklı sayısı elde edilir.
Y rakamı başlangıçtaki sayının da bir
rakamıdır.YYY üç basamaklı sayısı neye eşit
olabilir?

A) -180

B) 180

A) 111

B) 333

C) 90

D) 72

C) 555

D) 777
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A) 9

B) 15

C) 20

D) 25

28. Erkek ve kızlardan oluşan bir gruptan 5 kız
ayrıldığında erkek kız oranı 3:2 dir. Daha sonra
6 erkek ayrıldığında yeni erkek kız oranı 4:3 dür.
Başlangıçtaki kız sayısı neye eşittir?
A) 41

B) 33

C) 29

D) 23
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27. Bir olimpiyat sınıfında matematikçiler ve
bilgisayarcılar bulunmaktadır. Son yapılan deneme
sınavında sınıfın ortalaması % 82,5 dur. Sınıftaki 15
matematikçinin ortalaması % 95 tir. Bilgisayarcıların ortalaması %75 olduğuna göre ,
sınıftaki bilgisayarcıların sayısı neye eşittir?

30. ABCD dikdörtgeninden, alanı 4 cm2 olan AEFK
karesi ve alanı 9 cm2 olan GHCL karesi çıkarılır.
E,F,G ve H noktaları doğrusal ve FG = 5 cm dir. İki
taralı dikdörtgenin toplam alanı neye eşittir?

A) 50cm2

B) 37cm2

C) 15cm2

D) 13 cm2

31. Ardışık yedi pozitif tam sayının toplamı bir tam
sayının küpüne eşittir. Yedi tamsayıdan ortadaki
üçünün toplamı bir tamsayının karesine eşittir.
Yedi sayının ortasındaki sayının mümkün olan en
küçük değeri neye eşittir?
A) 189

B) 441

C) 567

D) 1323

32.

29. n pozitif tam sayı olmak üzere, 7n + 1 sayısını,
3n + 5 sayısının katlarına eşit yapan farklı n
değerlerinin sayısı neye eşittir?

Şekilde bir düzgün altıgen bir dikdörtgenin
içine yerleştirilmiştir. Buna göre, s(DFE) +
s(DCE) + s(BCA) +s(BAC) = ?

A) 0

B) 1

A) 900

B) 1200

C) 2

D) sonsuz

C) 1500

D) 1800
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3. BÖLÜM: HER BİR DOĞRU CEVAP 3 PUAN DEĞERİNDEDİR.
beş farklı ama bilinmeyen
35. Bakkal Ahmet’in
ağırlıklarda kutusu vardır. Ne yazık ki, tüm kutuları
100 kilodan daha az ağırlıklara sahip ve onun tartısı
sadece 100 kilo üzerindeki
ağırlıkları okuyor.
Bakkal Ahmet kutuları ikişerli tartmaya karar verir ve
her kutuyu diğer bir kutu ile birlikte tartar. Bu şekilde
mümkün olan tüm çiftlerin ağırlıkları 110, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 120, ve 121 kilodur. Bu beş
kutudan en ortadaki kutunun ağırlığı neye
eşittir?

33. Yükseklikleri m ve genişlikleri n olan altı özdeş
dikdörtgen şekildeki gibi yerleştirilmişlerdir.
AB doğru parçası dikeyde bir dikdörtgeni C
noktasında yataydaki dikdörgenlerden birini E
noktasında kesmektedir. CDE dik üçgeninde ,
DE = 2CD ise ,

m
n

neye eşittir?

A
C
D

E

A) 56 kg

B) 57 kg

C) 58 kg

D) 59 kg

m

A) 2/3

B) 1 / 2

C) 3 / 8

D) 1 / 3
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B

n

36. 1,2,3,4,……pozitif tam sayı dizisi , aşağıdaki
şekilde olduğu gibi spiral oluşturacak şekilde
yazılmaktadır.

34.
Bu şeklin bir yerinde 507 sayısı aşağıdaki gibi sekiz
sayı ile çevrelenmiştir.
Ahmet aynı anda elindeki altı bilyeyi resimdeki
deliklerden geçirecektir. Her delikten aynı anda bir
bilye geçebilmektedir. Elindeki bilyelerin ikisi sarı, ikisi
siyah ve ikisi laciverttir. Ahmet elindeki altı bilyeyi
resimdeki altı delikten aynı renkten bilyeler yan
yana olmamak şartıyla kaç farklı şekilde
geçirebilir?

Bu sekiz sayıdan en büyük olanı neye eşittir?

A) 90

B) 60

A) 421

B) 599

C) 45

D) 30

C) 603

D) 708
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0
40. Şekilde, YAX açısı 15 dir. K,B,L,C,….. noktaları
şekildeki gibi karşılıklı kenarlardan işaretlenmiştir.
Herbir nokta A noktasından başlayan doğru üzerinde
yer almaktadır. AK = KB = BL = ……….ise, kenarları
AK ya eşit ikizkenar üçgenlerin sayısı en fazla neye
eşittir?

A)

1
4

B)

7
36

C)

5
36

D)

1
3

38. n en büyük tam sayı olmak üzere, 14.n sayısı tam
olarak 100 rakamdan oluşmaktadır. Sağdan sola
doğru sayarsak eğer, 68. rakam neye eşit olur?
A) 1

B) 2

C) 4

D) 5
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37. Bir zar oyununda , bir oyuncu iki zar fırlatır.Bu
oyuncunun puanı zarlardaki büyük olan sayıdır.
Örneğin 3 ve 5 sayıları zarın üzerindeki sayılarsa,
puanı 5 dir. Onun zarları 4 ve 4 geldiğinde puanı 4
dür.Bu oyuncunun puanının 3 veya 3 den küçük
olma olasılığı nedir?

39. Kenar uzunluğu 8 cm olan ABCD karesinin
köşegenlerinin kesim noktası X dir. XY = 10 cm ve XZ
= 24 cm olan YXZ dik üçgeninde, X açısı 900 dir.
[XY]  [BC] = {E}. |CE| = 2 cm ve |EB| = 6 cm
olduğuna göre kare ve üçgenin kesiştikleri
bölgenin alanı neye eşittir?
A) 36

B) 16

C) 12

D) 4
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A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

7. SINIF

TÜRKÇE
İLK 8 SORU BİRER PUAN, DİĞER 12 SORU İKİŞER PUANDIR.
1.
Genç insan hata
yaparak dünyanın ve bu
dünya içinde kendi
gücünün sınırlarını tanır.
Bu anlamda her hata,
gelişme yolunda bir
aşamadır.

3.

Bunun için iki şart
vardır: Birincisi, hatalardan
ders alarak ileriye doğru adım
atılması ve aynı hataların
tekrarlanmaması; ikincisi,
bütün hayatı içine alacak ve
hayatın akışını olumsuz
yönde etkileyecek hatalar
yapılmamasıdır.

Her akşam bir saat müzik dinlerdi.

Bu işte senin parmağın
olduğunu biliyordum.

Yorgunluktan ayakta
duracak hali yoktu.

Paketlerin hepsini elinde tutuyordu.
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Ali yukarıda verilen cümlelerde somut anlamlı bir
sözcüğün soyut anlam kazandığı yöne gitmek
istemektedir. Buna göre Ali, hangi yöne gitmelidir?

Fatih ve Ayla hata hakkında konuşmaktadırlar.
Fatih'in ve Ayla'nın konuşmasında vurgulanan
düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan, hatalarıyla kendini tanır.
B) Genç insan, hatalarından ders almalıdır.
C) Hata, gelişme yolunda bir aşamadır.
D) Hayatı etkileyecek büyük hatalar yapılmamalıdır.

A) Yukarıya

B) Sağa

C) Aşağıya

D) Sola

4.
-A1 İçeriden dışarıya varmak, gitmek.
2 Eksilmek.
3 Bulunduğu yeri bırakıp başka yere geçmek, taşınmak, ayrılmak, ilgisini kesmek.
4 Bulaşmak.

-BA Kravatın boyası gömleğe çıktı.

2.

B Ortalık ağarırken bir arkadaşımla yorgun adımlarla konaktan çıktık.
C Evin ikinci katını çıkmadan havalar bozuldu.
D Yeni evimizden çıkıp eski evimize taşındık.

Aşağıdaki tabloda kaç numaralı cümlede "Biri
ötekinin açıklayıcısı olarak birbirine bağlanan iki
yargı” verilmiştir?
1 Üç ay boyunca bende kaldı, hâlâ yalan söylüyor.
2 Sabah kirayı verelim, akşam da faturaları yatıralım.
3 Arabasının anahtarını vermedi, demek ki bana yeterince güvenmiyor.
4 Seninle bu problemi çözemem ama Emel'le çözerim.

“Çıkmak” kelimesinin A kutularında anlamları, B
kutularında ise bu anlamlara göre kullanılışları yer
almaktadır. Buna göre yapılan eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?

A) 4

B) 3

A) 1 - B

B) 2 - C

C) 2

D) 1

C) 3 - D

D) 4 - A
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5.

7.
Hasret kaldık yeşile. Eskiden geniş ve güzel
bahçeli evlerimiz vardı, bu geniş ve güzel
bahçelerde mis kokulu çiçekler, güçlü
gövdeleri olan meyve ağaçları olurdu. Ya
şimdi? Bunların yerinde yeller esiyor. Artık
gelişmişliğin simgesi olarak gördüğümüz
beton mezarlarda oturuyoruz. Cam önlerinde
küçük bitkiler yetiştirerek mutlu olmaya
çalışıyoruz. Yeşili hayatımızdan kolaylıkla
çıkardık, şimdi de onun yerini doldurmaya
çalışıyoruz.

engellemesine

I

yapabileceklerini

Y

izin verme

T

şeylerin

A

yapamayacağın

K

“I,Y,T,A,K” harfleriyle gösterilen kelime ve kelime
gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle
oluşturulduğunda aşağıdaki kelimelerden hangisi
ortaya çıkar?
A) YAKIT

B) KIYAT

A) Sevinç - yakınma

B) Umut- özlem

C) TAKIY

D) KAYIT

C) Özlem- yakınma

D) Umut - sevinç
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Betül'ün konuşmasına hâkim olan duygular
seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

6.

makine

herbiri

kipri

8.

“Duygu yüklü bir şiiri okurken mısralarında kendimi
bulduğum çok olmuştur. Edebi bir lezzetin yanı sıra
bambaşka bir his dünyasında bulurum kendimi.
Edebiyatın başka bir türü olan öyküde yaşayamam bu
farklılığı. Hayatın içine sokar beni ama sonunda edebi
bir lezzet bulamam sayfaları arasında…”
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme
yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) Karşılaştırma

B) Betimleme

C) Öyküleme

D) Örneklendirme

bir kaç

Palyaço yazım yanlışı olmayan şekeri yemek
istemektedir. Buna göre palyaço hangi şekeri
yemelidir?
A)

B)

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, oluş
bildirmektedir?
A) Evin tamamını tek başına sildi.

C)

B) İki saatte ancak bir arabayı yıkamış.

D)

C) Bu sefer de odayı sarıya boyamış.
D) Kesmediği için tırnakları iyice uzamış.
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10.

Aşağıdaki fiilleri iş, oluş ve durum özelliğine
göre ayırınız.

12. Hangi cümlede geçen eylem başkasından
duyulmuştur?

Atmak
beklemek
büyümek
susmak
uyumak
yaşlanmak kesmek

A) Bir baktım odada kimse kalmamış.
B) Görüyorum ki sıcaktan yüzün yanmış.

atmak
büyümek

C) Son okuduğum kitap çok başarılı olmuş.

yaşlanmak
kesmek

D) Toplantısı çok uzun sürmüş.

İŞ
OLUŞ
DURUM

İhsan, kitabındaki ödevi yukarıdaki gibi yapar. Ancak
iki fiili yanlış yere yazmıştır.
Buna göre ödevin doğru olması için hangi fiillerin
yerleri değişmelidir?
A) Kesmek- büyümek
B) Büyümek- susmak
C) Kesmek- durmak
D) Atmak- yaşlanmak

11.
Dolapta unuttuğumuz sebzelerin hepsi
çürümüş.
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beklemek
susmak uyumak
durmak

13.

Hep gaziler oradan gelip geçtiler,
O çaylardan abdest alıp içtiler.
Memleketler fetheyleyip göçtüler,
Erenlerin durağıdır o eller!
Yukarıdaki dörtlükte kaç tane çekimli fiil vardır?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

14.
Haber kiplerinde fiil zaman anlamı
taşır. Eylemin zamanını bu fiillerde
görebiliriz. Örneğin:
……………………………………….

Öğretmen, tahtaya yukarıdaki cümleyi yazar ve
cümlede fiil görevinde olan kelimeyle ilgili öğrencilerin
bilgi vermesini ister. Öğrenciler aşağıdaki cevapları
verir:
Ayşe: Fiil oluş fiilidir.
Sema: Fiil zaman anlamı taşımaktadır.
Halil: Cümlede iki sözcük fiil görevindedir.
Erol: Fiilin mastar hali “çürümek”tir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi tahtaya örnek
olarak yazılabilir?

Buna göre hangi öğrenci yanlış cevap vermiştir?

B) Televizyon izlerken uyuya kalmış.

A) Ayşe

B) Sema

C) Sen de erkenden yatmalısın.

C) Halil

D) Erol

D) İstersen yarın görüşelim.

A) Bana da iki ekmek alın.
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7. SINIF
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı
taşıyan bir fiille dilek anlamı taşıyan bir fiil aynı
cümlede kullanılmıştır?

18.

gelmesek
gel

A) Cevapları bilsem sana da söylerdim.

gelmeliler

B) Aldıklarının hepsini geri verdi.

gelme

gelseniz mi

gelmeliyiz

geleyim mi

gelmeyeyim

gelsem

Yukarıdaki çekimli fiillerin arasında aşağıdakilerden hangisinin çekimi yoktur?

C) Önce size gidelim sonrası kolay.

A) Gereklilik olumsuz çekim

D) Ben de gelirdim ama kalabalığı sevmiyorum.

B) İstek soru çekimi
C) Emir olumsuz çekim
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D) Şart çekimi

16. Aşağıdaki resimler belirli bir özelliklerine göre
gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır?
A)

B)

C)

D)

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-de” eki,
eklendiği kelimeyi zaman zarfı görevine
koymaktadır?
A) Bize geldiğinde sürprizle karşılaşacak.
B) Ne parada ne pulda gözüm var.
C) Eşyaları arabada unuttuk.
D) Dünya malı dünyada kalır.

20.
17.

Zarflar isim çekim eklerini almazlar.
Ancak zaman zarfları bu kurala uymaz.

Cümlenin anlamı gelecek
zamanken yüklemde verilen kip
geçmiş zaman anlamı
taşıyacak…

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğretmenin tahtaya
yazdığı bilgiye örnek olabilir?

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki tahtaya
örnek cümle olarak yazılabilir?

A) İstemesek de oraya gider.

A) Çok hızlı şekilde geldi.

B) Bir bakarsın haftaya almışım.

B) Babana ne istediğini akşama söylersin.

C) Bu sefer her zamankinden çok korkuyorum.

C) Çok yorulmuşsundur, biraz dinlen.

D) Siyah ayakkabımı da yanımda getireceğim.

D) Ne kadar var gelmenize?
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