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TÜRKÇE DERSİ – 1. DÖNEM – 1. YAZILI SORULARI

Adı, Soyadı : ........................................................................

H

Puanı : ...............................

LA
R

I

İnsan hiç çocukluktan çıkmaz ki. Bir baba bile olsanız çocukluğun yurdunda gezinmeye devam edersiniz. Çocukluğun tohumu uygun bir yağmur bulduğunda her an yeşermeye hazırdır. Hepimiz galiba büyümüş taklidi yapan
çocuklarız. Dolayısıyla büyümek; hayatın bir safhasını bir daha dönülmezcesine geride bırakmak değil bana göre.
Geride bıraktığınız bütün anları ve hatıraları peşinize sürükleyerek olduğunuz kişi olursunuz. Eklenen yıllar size hayatı yepyeni biçimlerde tecrübe etme imkânı verir. Ama fırsatını bulduğumuzda hepimiz çocuklaşırız. Çocuklaşmak,
insan ruhunun nefes aldığı pencerelerden birisi.
A.

Aşağıdaki 1-2 soruları verilen metne göre cevaplayınız.

1.

Yazar “Çocukluğun tohumu uygun bir yağmur bulduğunda her an yeşermeye hazırdır.” İfadesi ile hangi mesajı veriyor? Açıklayarak yazınız. (5p)

N

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

2.

YA
YI

..............................................................................................................................................................................................
Metne göre, insanın hayatta tecrübe edinmesini sağlayan unsur nedir? (5p)

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

Sen gül sularıyla yunmuş, kucakta
Ben yapayalnızım buz kesmiş sokakta
Bazen gurbette bazen sılada

(.....) Türkçe İspanyol’ca ve İngiliz’ce milyonlarca
insan tarafından kullanılıyor.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5p)

•M

(.....) Elif Ablam yeni bir eve taşınmış.

A) Şiirin ikinci dizesinde eş sesli bir sözcük vardır.

(.....) Ayşe Beyza Çiçek, soğuk ülke İngiltere’den
bildirdi.

B) Şiirin üçüncü dizesinde mecaz anlamlı sözcük
kullanılmıştır.

(.....) Van Gogh’u anlatan bir kitaptan bahsetmek
isterim.

Tİ
R

C) “uzak” sözcüğünün eş anlamlısı vardır.

D) Şiirin son dizesinde terim anlamlı sözcük vardır.

(.....) Yunan Edebiyatı’nın en sevilen yazarlarından
biridir.

EK

(.....) Melike: Çünkü elma ve muz ağaçda olur.

Ali Kuşçu, 15. Yüzyılda Semerkant’ta doğdu. 1.
Babası, Timur İmparatorluğu Sultanı Uluğ Bey’in
kuşçusudur. 2. O dönemin en başarılı matemetikçisidir. 3. Yazdığı astronomi ve dilbilimi kitapları
ile bilim adamlarının tek rehberidir. 4. Ünlü bilim
adamı 1474’te ölmüştür. 5.

(.....) 1788’de hükûmet tarafından çıkarılan ilk yasa
olan Baca Temizleme Kanunu ile küçük çocukların çalışması engellenmiştir.

N

4.

Aşağıda örnek cümleler verilmiştir. Yazım ya
da noktalama yanlışı yapılmış cümlelere (Y)
yanlış olmayan cümlelere (D) harfi koyunuz.
(2x10 = 20p)

T

B.

Gözlerim yollarda, yolum uzakta

U
R
A

3.

Ö
R

(.....) Eski İstanbul Ramazanlar’ında büyükler mahya kurarlardı.

Paragrafta numaralandırılarak verilen cümlelerden hangileri “öznel anlam” taşır? (5p)

(.....) Çocuklarımızla birlikte geçirdiğimiz her saniye; hayatımıza, dünyamıza değer katar.

A) 2 ve 3

(.....) Vatandaşlıkları ülkeden ülkeye farklı olsa bile
bir evrensel kedi milleti vardır.

B) 3 ve 4
C) 4 ve 5
D) 3, 4 ve 5

1

Adamın tepesinde konuşup durmayın.

(..............)

Ayakkabımın burnu yırtılmıştı.

(..............)

Köklü bir ailenin çocuğuydu kendisi.

(..............)

Yayınevi yazdığım kitabı basmayı kabul etmişti.

(..............)

Çimlere basmadan çiçekleri sulamalısın.

(..............)

Okulların açılması ile masraf kapıları da açıldı.

(..............)

Senin sayende yaşama gücüm de arttı.

(..............)

Aşağıdaki tabloda yer alan isimlerin çeşitlerini işaretleyiniz. (2x8 = 16p)
SÖZCÜKLER

ÖZEL

CİNS

TEKİL

ÇOĞUL

hüzün
oyuncak
rüzgâr

SOMUT

SOYUT

U
R
A

Ordu
Ali
Koro

Aşağıda verilen cümlelerdeki bağlayıcı görevde kullanılan sözcüklerin altını çiziniz. (2x9 = 18p)

•M

E.

TOPLULUK

T

rüya
Bolu

EK

Tİ
R

Ahmet de seninle görüşmeye gelecekti.
Hem senin hem benim kalemimi almış.
Bu günlerde o kadar dalgın ki yanından geçeni görmüyordu.
Çantamda sadece az bir param kaldı.
Çok güvenmiştim ama boşa çıktı.
Sizinle gelirim yalnız toplantıya gitmem.
Ders çalışıyor ancak başarılı olamıyordu.
Başı ağrıyordu buna rağmen ders çalışıyordu.
Onunla uzun zamandır konuşmuyoruz oysaki çok iyi anlaşıyorduk.

Aşağıda yer alan deyimleri ve atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz. (5x2 = 10p)

Ö
R

N

F.

I

(..............)

LA
R

Aydınlık yarınlar bizleri bekliyor.

N

D.

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin gerçek, mecaz ya da yan anlamda kullanıldığını yazınız. (2x8 = 16p)

YA
YI

C.

Keskin sirke küpüne zarar

1

Aynı işi birden fazla kişinin yapması daha verimli olur

Bir elin nesi var, iki elin sesi var

2

Birşeyi yapmayı zihinde tasarlamak düşünmek

Ağzında gevelemek

3

Suçunu kabul eden kişiyi affetmek

Eğilen baş kesilmez

4

Öfkeli insanlar kendine zarar verirler

Niyet etmek

5

Bir konuda net konuşmamak
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TÜRKÇE DERSİ – 1. DÖNEM – 1. YAZILI SORULARI

Adı, Soyadı : ........................................................................

H H

Puanı : ...............................

KÜP GÖLÜ

LA
R

I

Ağrı Dağı’nın yamacında dört bin iki yüz metrede bir göl vardır, adına Küp Gölü derler Göl, bir harman yeri büyüklüğündedir. Çok derindir. Göl değil bir kuyu. Gölün dört bir yanı, yani kuyunun ağzı keskin bıçak ağzı gibi ışıltılı kayalarla çevrilidir. Bakır rengi toprağın üstünde yer yer bir yeşil çimen serpilir. Sonra gölün mavisi başlar. Bu,
bambaşka bir mavidir. Hiçbir suda, hiçbir mavide böylesine bir mavi yoktur. Laciverdi, yumuşak, kadife bir mavidir.

Aşağıdaki soruları bu metne göre cevaplayınız.

1.

Metnin abartılı ifadelerini belirleyerek yazınız. (5p)

YA
YI

A.

N

Bu göl her yıl karlar eriyip de bahar gözünü açınca çiçeklerle dolar. Çiçeklerin rengi alabildiğine parlaktır. Bu
kokular çok uzaklardan duyulur. Her yıl Ağrı Dağı’nda bahar gözünü açtığında, kara gözlü, iri yapılı çobanlar da kavallarını alıp Küp Gölü’ne gelirler. Kırmızı kayalıkların dibine, bakır toprağın üstüne kepenklerini atıp gölün kıyısına
otururlar.

...........................................................................................................................................................................................
2.

Metinde “keskin” sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır? “Keskin” sözcüğünü farklı anlamıyla cümlede
kullanınız. (5p)

T

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

5.

Elif eve girer girmez, kedimiz Maya’nın keyfi yerine
gelir, miyavlar dururdu.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
yapılmamıştır? (5p)

Yukarıdaki cümlede hangi söz sanatına başvurulmuştur? (5p)

A) Herşey senin istediğin gibi olacak

A) Abartma

C) İnsanlar bazışeyleri görmek istemiyor.

B) Konuşturma
C) Kişileştirme

D) Yazım kılavuzumu evde unuttum.

Aşağıdaki deyimlerin hangisinde “çok yorulmak, güçsüz, dermansız olmak” anlamı vardır?
(5p)

6.

Ö
R

N

4.

EK

Tİ
R

D) Benzetme

B) Herkez bu işin sonucunu merak ediyor.

•M

3.

U
R
A

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

A) İçi içine sığmamak

“Sağlığımız için doğal ürünleri, yapay ürünlerden
daha fazla kullanmalıyız.” cümlesinde altı çizili
sözcüklerde hangi anlam ilişkisi vardır? (5p)
A) Eş seslilik

B) Başına çorap örmek

B) Zıt anlamlılık

C) Kırkından sonra saz çalmak

C) Terim anlam

D) Ayaklarına kara sular inmek

D) Yakın anlamlılık

3

B.

Aşağıdaki cümlelerde anlatılmak istenen düşünceyi verilen yazma alanlarına yazınız. (3x7 = 21p)
İnsanlar çevresindekilerin kusurlarını hoşgörmeli yoksa hayat çok zor bir hâle gelir.

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Kötü gün yaşamayan, iyi günün kıymetini bilemez.

I

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

LA
R

...........................................................................................................................................................................................
İnsan uzun yıllar tecrübe edemediklerini okuyarak öğrenebilir.

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

E.

F.

N

Deniz öyle durgun ki çarşaf gibi.

•

İnci gibi beyaz dişleri ile gülümsüyordu.

•

Amcamlar kutu gibi bir daireye taşındılar.

•

Beş altı araba gelin alayı gibi sıralandı.

Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlarını yazınız. (6x2 = 12p)

YA
YI

•

"

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

İmkân

" ...............................

Hür

"

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

İmtihan

" ...............................

T

Barış

U
R
A

D.

Aşağıdaki dizelerde kullanılan benzetmeleri bularak, benzetme unsurlarını yazınız. (3x4 = 12p)

İstikbâl

" ...............................

Mağlubiyet

" ...............................

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını yazınız. (6x2 = 12p)
üretim

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

cesur

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

borç

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

harp

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

ödül

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

sağlam

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

Aşağıdaki sözcükleri sesteş (eş sesli) olacak şekilde ikişer cümlede kullanınız. (4x2 = 8p)

•M

C.

Sağ: ............................................................................................................................................................................

Tİ
R

Sağ: .............................................................................................................................................................................
Saç: ............................................................................................................................................................................
G.

EK

Saç: .............................................................................................................................................................................
Aşağıdaki sözcüklerin kökünü ve aldığı ekleri örnekteki gibi inceleyiniz. Bu sözcüklerin anlamlarını
düşünerek yapım eki mi, çekim eki mi olduğunu belirtiniz. (1x5 = 5p)

Ö
R

N

SÖZCÜK

Madencileri

Sözcüğün kökü

İsim kök

Fiil kök

maden

Yangından
Oyunculuk
Bahçeden
Bölgelerde
Yazıyorum
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Yapım eki

Çekim eki

-ci

-ler, -i

MATEMATİK DERSİ – 1. DÖNEM – 1. YAZILI SORULARI

1.

23 üslü ifadesi için istenilen boşlukları doldurunuz. (2 x 5 = 10 p)

5.

• ......................... şeklinde okunur.
• Tabanı ........................., kuvveti .........................’tür.

Puanı : ...............................
Aşağıda verilen sayılar, sol tarafta verilen sayılara tam bölünüyorsa ✔ bölünmüyorsa ✖ işareti koyunuz. (2 x 5 = 10 p)
2796
3’ tam bölünür.

• ......................... şeklinde tekrarlı çarpım olarak
yazılır.

4’e tam bölünür.

8105

1000

2025

Aşağıda verilen işlemleri sonuçlarıyla eşleştiriniz. (2 x 5 = 10 p)

48 : 6 – 4

a

10

48 : (4 – 1)

b

24

48 – 6 · 4

c

4

(48 – 8) : 4

d

16

48 : 8 · 6

e

36

7 · 7 · 7 · 7 çarpımının üslü ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? (5 p)
A) 74

Aşağıda verilen problemlerde sizden isteneni
bulunuz. (2 x 5 = 10 p)

•M

3.

6.

Sonuçlar

B) 728

C) 428

D) 47

T

İşlemler

U
R
A

2.

YA
YI

N

• Değeri .........................’dir.

4032

I

Adı , Soyadı : ........................................................................

H

LA
R

1

7.

• 12 sayısının yarısının 3 fazlası

Aşağıda verilen sayılardan hangisinin değeri
en büyüktür? (5 p)
A) 24

• 43 sayısının 7 fazlasının yarısı

B) 32

C) 42

D) 33

Tİ
R

• 6 sayısının 8 katının çeyreği

• 53 sayısının 9 eksiğinin 11’e bölümü

Aşağıda verilen sayılar için istenen işlemleri
yapınız. (2 x 5 = 10 p)

N

4.

EK

• 2 sayısının küpünün 9 fazlası

8.

Ö
R

• 35’in asal çarpanları
• 72’nin çarpanları

8 + 12 : 4 işleminin sonucu hangi seçenekte
verilmiştir? (5 p)
A) 1

• 56’nın bölenleri
• 5’in 60’tan küçük doğal sayı katları

• 12’nin 80’den küçük doğal sayı katları

41

B) 5

C) 8

D) 11

9.

13. 315, 482, 270, 145 sayılarından kaç tanesi hem
2 hem de 5 ile kalansız bölünebilir? (5 p)

[6 + 7 · (4 – 2)] : 5
Verilen işlemde ilk olarak uygulanması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? (5 p)
B) Çıkarma
D) Bölme

B) 2

C) 3

D) 4

LA
R

I

A) Toplama
C) Çarpma

A) 1

N

10. Δ · (12 + 5) = 4 · 12 + 4 · K

B)

4

12

C)

4

5

D)

5

4

14. 180 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli
aşağıdakilerden hangisidir? (5 p)
A) 2.3.5

B) 22.32.5

C) 2.32.52

D) 22.3.52

T

K
–––––
12

U
R
A

Δ
–––––
A) 5

YA
YI

Verilen işleme göre Δ ve K yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (5 p)

B) 10

C) 12

D) 16

EK

Tİ
R

A) 8

•M

11. Koyun ve tavukların bulunduğu bir çiftlikte 24
tane hayvan vardır. Tavukların toplam ayak sayısı 16 olduğuna göre bu çiftlikte toplam kaç
tane koyun vardır? (5 p)

15. 3’ün katları: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27…

12. Kemal 42 tane oyuncak arabasını eşit sayıda araba olacak şekilde gruplara ayıracaktır.
Buna göre bir grupta bulunacak araba sayısı
aşağıdakilerden hangisi olamaz? (5 p)

Ö
R

N

4’ün katları: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, …

A) 21

B) 14

C) 7

3’ün ve 4’ün ortak katları: 9, 12, 24, 36
3 ve 4’ün ortak katları için verilen örnek sayılardan hangisi yanlıştır? (5 p)

D) 5

A) 9
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B) 12

C) 24

D) 36

2

MATEMATİK DERSİ – 1. DÖNEM – 1. YAZILI SORULARI

Adı , Soyadı : ........................................................................
1.

Aşağıda verilen çarpma işlemlerini üslü ifade
olarak yazınız. (2 x 5 = 10 p)

7.

Puanı : ...............................
A = 24 + 6 : 3
B = 24 : 6 + 3
Yukarıda verilenlere göre A + B kaçtır? (3 p)

• 10 · 10 · 10 =

LA
R

I

• 7·7·7·7·7=
• 3·3·3·3·3·3·3=
• 5·5·5=

Mehmet’in parası İsmail’in parasının 3 katından 4
lira fazladır. İkisinin toplam 40 TL’si olduğuna
göre İsmail’in kaç TL’si vardır? (6 p)

9.

YA
YI

8.

T

Aşağıda verilen ifadelerin değerlerini bulunuz.
(2 x 4 = 8 p)

N

• 13 · 13 · 13 · 13 =

2.

• 52 =
• 63 =

• 120 =
• 115 =

Aşağıda verilen işlemlerin sonucunu bulunuz.
(3 x 3 = 9 p)
• 6 : 2 + 32 · (15 – 13) =
• (132 – 122) · (16 – 14) =

•M

• [45 – 12 x 3] : 3 =
4.

Rakamları farklı “57A6” dört basamaklı doğal
sayısı hem 2 hem de 3 ile tam bölünebildiğine
göre A’nın alacağı değerlerin toplamını bulunuz. (6 p)

U
R
A

3.

HH

Aşağıda verilen işlemlerde noktalı yerlere gelecek sayıları bulunuz. (1 x 5 = 5 p)

10. “741K” dört basamaklı doğal sayısı hem 4 ile
hem de 3 ile tam bölünebildiğine göre K’nin
alabileceği değer kaçtır? (6 p)

• (8 · 9) – (8 · 5) = …… (9 – 5)

Tİ
R

• 4 · (…. + 12) = (4 · 8) + (4:…)

• (17 + 8) · 9 = (17 · ….) + (….. · 9)

EK

b · a = 15 ve b · c = 20 olduğuna göre b · (a + c)
işleminin sonucu kaçtır? (3 p)

11. 7 tane 3’ün çarpımının üslü olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? (4 p)

Ö
R

N

5.

6.

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların
başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(1 x 4 = 4 p)

A) 73

B) 37

C) 3 x 7

D) 7 x 3

12. 32 + 27 : 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir? (4 p)

(....) 3 · 12 – 3 · 7 = 3 · (12 – 7)
(....) 6 · (18 – 15) = 6 · 15 – 6 · 18

A) 10

(....) 4 · 7 + 4 · 5 = 5 · (7 + 4)
(....) 5 · 3 + 5 · 6 = 5 · (3 – 6)

43

B) 12

C) 15

D) 18

13. 36 sayısının çarpanları aşağıdakilerden hangisidir? (4 p)

17. 16 – 6 · 8 : 4 işleminin sonucunun 20 olması
için parantezin yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir? (4 p)

A) 36, 18, 12, 9, 6, 4, 3, 2, 1,
B) 36, 12, 9, 6, 4, 3, 2, 1
C) 18, 12, 9, 6, 4, 3, 2, 1

A) 16 – (6 · 8) : 4

B) (16 – 6) · 8 : 4

C) 16 – 6 · (8 : 4)

D) (16 – 6 · 8) : 4

B) 2

C) 3

33

100

Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi hem 2
hem de 3 ile bölünür? (4 p)
A) 1

D) 4

B) 2

C) 3

D) 4

U
R
A

T

A) 1

27

YA
YI

18. 18

14. Kamerşah’ın cep telefonu şifresi 9A2B şeklinde dört basamaklı tek bir sayıdır. Bu sayı hem
5’e hem 9’a kalansız bölünebildiğine göre, şifrede A yerine gelecek sayı kaçtır? (4 p)

N

LA
R

I

D) 18, 9, 6, 4, 3, 2, 1

19. 30’a kadar olan asal sayılar aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir? (4 p)

•M

15. 144 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli
aşağıdakilerden hangisidir? (4 p)
A) 32 . 24

B) 23 . 34

C) 3 . 2

D) 2 . 3

2

4

A) 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 23, 29
B) 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 29

4

C) 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

Tİ
R

2

Ö
R

N

EK

D) 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29

16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (4 p)

20. Aşağıda verilen doğal sayıların 100’den küçük
tüm katları hangi seçenekte verilmiştir? (4 p)

A) Tüm çift doğal sayılar 2 ile kalansız bölünür.

A) 14 : 14, 28, 42, 70, 84, 98

B) 2 en küçük asal sayıdır.

C) Bir doğal sayının 5’e kalansız bölünebilmesi
için son basamağının 5 olması gerekir.

B) 20: 20, 40, 60

D) Asal sayılar sadece 1’e ve kendisine bölünür.

D) 16 : 16, 32, 48, 64, 80

C) 33 : 33, 66, 99
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1

FEN BİLİMLERİ DERSİ – 1. DÖNEM – 1. YAZILI SORULARI

Adı , Soyadı : ........................................................................
Aşağıda karışık şekilde verilen gezegenlerle
ilgili soruları yanıtlayınız. (30 p)

a)

I

LA
R

b)

Yukarıdaki gezegenlerin hangileri iç gezegendir?

c)

N

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

(Mars)

Yukarıdaki gezegenlerin hangileri dış gezegendir?
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

(Merkür)

Yukarıdaki gezegenlerin hangilerinin dönüşü diğerlerinden farklıdır?

T

d)

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

•M

U
R
A

(Venüs)

B.

Aşağıda verilen görevlere ait olan organları yazınız. (20 p)

➢

Yağların, fiziksel sindirimini sağlar.
(…………………………………………………)

Tİ
R

➢

(Jüpiter)

Yağların, fiziksel ve kimyasal sindiriminin başladığı
organdır.

EK

(…………………………………………………)
➢

(Uranüs)

Karbonhidratların, kimyasal sindiriminin başladığı
yerdir.
(…………………………………………………)

Ö
R

N

Yukarıdaki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına
göre sıralayınız.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

(Satürn)

(Dünya)

Puanı : ...............................

YA
YI

A.

H

➢

Gelen besinleri mideye iletir ve sindirim gerçekleşmez.
(…………………………………………………)

(Neptün)
➢

Kimyasal sindirimi gerçekleştiren yapılardır.
(…………………………………………………)
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Aşağıdaki boşlukları, gelebilecek uygun kelimelerle doldurunuz. (30 p)
Merkür - Dünya - Jüpiter - 2 - enzim - pankreas Güneş - dolunay - Ay - kemik - çizgili kas - ağız - eklem

D.

Verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz. (30 p)

1.

Bazı gezegenler karasal, bazıları ise gazsal yapıda bulunur.
Aşağıdakilerden hangisinde gazsal yapıda
olan gezegenler bir arada bulunur?

LA
R

I

• Güneş tutulması için ……………… , ………………

A) Merkür, Venüs, Dünya, Mars

ve ……………… aynı düzeyde bulunmalıdır.

B) Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün
C) Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn

• Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni

D) Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs

N

……………… dır.
• Güneş Sistemi’nin en küçük gezegeni

2.

………………dır.

YA
YI

C.

I. Tek uydusu Ay’dır.

II. Kızıl gezegen olarak bilinir.

III. Yuvarlanan varil gibi hareket eder.
Yukarıda bazı gezegenlere ait bilgiler verilmiştir.

• Ay tutulması genellikle ……………… yılda bir

Buna göre aşağıdaki gezegenlerden hangisine
ait bilgi verilmemiştir?

T

gerçekleşir.

U
R
A

A) Uranüs
B) Dünya

• Ay tutulması Ay’ın ……………… evresinde gerçekleşir.

C) Mars
D) Satürn

•M

• Destek ve hareket sistemi ……………… ,
……………… ve ……………… oluşur.

3.

Sude, Güneş Sistemi ile ilgili bilgiler düşünmektedir.

Tİ
R

• İsteğimizle çalışan kaslar……………… dır.

• Kar b onhi dratların

k imya s al

s in dir imi

EK

………………da başlar.

• Kimyasal sindirim, ……………… aracılığıyla ger-

N

Sude hangi seçenekte hatalı bir bilgi düşünmüştür?

Ö
R

çekleşir.

A) Güneş tutulması, bir gölge olayıdır.

• Besinlerin kimyasal sindirimini sağlayan enzim-

B) Güneş tutulması, Dünya’nın her yerinden gözlenir.

leri ……………… üretir.

C) Ay tutulması, Dünya’nın her yerinden gözlenmez.
D) Gezegenler kendi ışıklarını kendileri üretmezler.
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2

FEN BİLİMLERİ DERSİ – 1. DÖNEM – 1. YAZILI SORULARI

Adı , Soyadı : ........................................................................
A.

Aşağıdaki soruyu şekillere göre cevaplayınız.
(20 p)

HH

Puanı : ...............................

Bu eklemleri oynar eklem, yarı oynar eklem ve oynamaz eklem olarak gruplandırınız.
A)

OYNAR EKLEM:

B)

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

N

Diz Eklemi

C)

YA
YI

Dirsek

YARI OYNAR EKLEM:

LA
R

I

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

OYNAMAZ EKLEM:

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

T

Omur Eklemi

U
R
A

Alt çene

B.

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına
“D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (20 p)

•M

(....) Güneş Sistemi’nin en uzak ve soğuk gezegeni
Venüs’tür.

El parmakları

(....) Jüpiter’in 67 tane uydusu vardır.
(....) Ay tutulmasında Ay, Dünya ile Güneş arasına
girer.

EK

Tİ
R

Kafatası

(....) Mars, kızıl gezegen olarak bilinir.

(....) Destek sistemi organları korumakla görevlidir.
(....) Çizgili kaslar yavaş kasılır ve geç yorulur.

Kuyruk sokumu

(....) İç organlarımızın yapısında çizgili kaslar bulunur.

N

El bileği

(....) Ay tutulması iki yılda bir gerçekleşir.

Ö
R

(....) Karaciğer safra salgısı üretir.
(....) Vitamin, su ve mineraller kimyasal sindirime
uğramaz.

Ayak bileği
Yukarıdaki şekilde eklemlere örnekler verilmiştir.
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E.

Aşağıdaki boşluklara karasal ve gazsal gezegenleri yazınız. (20 p)

1.

KARASAL
GEZEGENLER

1.

Yüzey sıcaklığı en 2.
yüksek olan gezegendir.

Dünya’nın ikizi
gibi olan gezegendir.

3.

Güneş Sistemi’nin 4.
en büyük gezegenidir.

Dönüşü yuvarlanan varile benzer.

I

GAZSAL
GEZEGENLER

Verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyiniz. (20 p)

LA
R

C.

Yukarıda gezegenlere ait özellikler verilmiştir.

N

Aşağıda verilen tabloyu uygun şekilde doldurunuz. (20 p)
Kimyasal
Sindirimin
Başladığı
Organ

A) Uranüs
B) Venüs

Kimyasal
Sindirimin
Bittiği
Organ

C) Jüpiter

D) Neptün

U
R
A

T

Besinler

YA
YI

D.

Buna göre aşağıdaki gezegenlerden hangisi
bu özelliklerle eşleşmez?

Karbonhidrat

NASA, uzayda uçan ilk nesneyi tespit ettiğini duyurmuştu.
Sigara şeklindeki gök cismi, yüz milyonlarca yıldır
herhangi bir yıldız sistemine bağlı kalmadan serbestçe hareket etmiştir.
Bahsedilen gök cismi aşağıdakilerden hangisidir?

EK

Vitamin

2.

Tİ
R

Protein

•M

Yağ

A) Göktaşı

N

B) Meteor

Su

Ö
R

C) Gezegen
D) Asteroit

Mineral
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1

SOSYAL BİLGİLER DERSİ – 1. DÖNEM – 1. YAZILI SORULARI

Adı , Soyadı : ........................................................................

Puanı : ...............................

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuklarda verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız.
(8 x 2 = 16 p)
Göktürk
Kitabeleri

Kavimler Göçü

boylar

Asya Hun Devleti

Uygurlar

gelenekler

kalıp yargı

I

Dil, tarih ve din

LA
R

A.

H

Bir topluluğun bütün üyelerine ait olduğuna inanılan, bilimsel temeli olmayan abartılı görüşlere ……………………..
denir.

•

Türkler Orta Asya’da …………………….. hâlinde yaşıyorlardı.

•

Toplumların sahip olduğu ve topluma millet olma özelliği katan kavramların başında …………………….. bulunur.

•

……………………......... toplumu bir arada tutan sosyal ve kültürel bağlar arasında yer alır.

•

……………………......... bilinen ilk Türk devletidir.

•

Tarihte kavimlerin Hunların önünden kaçarak yer değiştirmesine …………………….. denir.

•

Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri ………….................. dir.

•

…………………….. kendi milletlerinin ilk türedikleri yer olarak Orhun Nehri kenarını kabul ederlerdi.

YA
YI

T

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (10 x 2 = 20 p)

U
R
A

B.

N

•

(....) İlk Türk devletlerinde ülkenin başında hakan, han veya kağan unvanını taşıyan bir hükümdar bulunurdu.
(....) Günümüzde dünya orduları tarafından kullanılan “onlu sistem”, Mete Han tarafından bulunmuştur.
(....) Din, insanların duygu ve düşüncelerini etkileyerek günlük hayatlarını yaşam tarzlarını şekillendirmez.

•M

(....) Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi ekonomi ile sağlanabilir.
(....) Bazı tarihçiler, bozkır kültürünü “Atlı Göçebe Kültürü” olarak isimlendirir.
(....) Uygur Devleti 745 yılında Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur.
(....) İslamiyetten önce Arabistan’da siyasi birlik çok kuvvetliydi.

Tİ
R

(....) Hz. Muhammed 622 yılında 40 yaşındayken peygamberlikle görevlendirildi.
(....) Dört Halife Dönemi 644-656 yılları arasında yaşanmıştır.

C.

EK

(....) Emeviler’den sonra İslam Devleti, Hz. Muhammed’in amcasının (Ebu Abbas) soyundan gelen Abbasiler
tarafından yönetilmiştir.
Aşağıdaki bilgilerin önündeki rakam ile ilgili olduğu olguyu eşleştiriniz. (5 x 4 = 20 p)
1

Kurultay

Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanılarak önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz düşünce.

2

Kut

Eski Türk devletlerinde devletin başındaki Kağan’a Tanrı tarafından verildiğine inanılan güçtür.

3

Rol

İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclistir.

4

Hayvancılık

Uygurlar kadar Türklerin göçebe yaşamasına neden olan ekonomik faaliyettir.

5

Ön yargı

Ö
R

N

Her bireyin doğduğu andan itibaren toplum içerisinde sahip olduğu durum.
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D.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4 x 7 = 28 p)

1.

Doğuştan ve sonradan sahip olduğumuz rollere üçer örnek veriniz.
1.

Doğuştan Sahip Olduğumuz Roller

1.

2.

2.

3.

3.

I

Hz. Peygamber’in Müslüman, Yahudi ve Medineli putperestleri bir araya getirerek imzalattığı Medine
Sözleşmesi’nin maddelerini yazınız.

LA
R

2.

Sonradan Sahip Olduğumuz Roller

N

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Orta Asya’dan yapılan göçlerin nedenlerini yazınız.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

4.

İslamiyet’in ortaya çıkışı ile birlikte meydana gelen değişimler nelerdir?

YA
YI

3.

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

1.

T

...........................................................................................................................................................................................
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
4. II. Köktürk Devleti’nin kurucusu kimdir?
(8 x 2 = 16 p)
A) İlteriş Kağan
• Bumin Kağan tarafında kurulmuştur.
B) Metehan
• 552 yılında Orta Asya’da kurulmuştur.

U
R
A

E.

C) Bumin Kağan

• Avar hâkimiyetine son verilerek kurulmuştur.

D) Atilla

Yukarıdaki bilgiler hangi Türk Devleti’ne aittir?

5.

•M

B) Kök Türk Devleti

C) Uygurlar

D) Kırgızlar

6.

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün
sonuçlarından biri değildir?

Tİ
R

2.

A) Asya Hun Devleti

A) Avrupa’nın etnik yapısı değişmiştir.
B) İlk çağ kapandı. Orta Çağ başladı.

EK

7.

C) Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı.
D) Tarihte ilk düzenli ordu, Türk ordusu kuruldu.

8.

Hakkında bilgi verilen devlet aşağıdakilerden
hangisidir?
D) Kırgızlar

A) Karabalasagun

B) Ötüken

C) Anadolu

D) İlteriş

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer Döneminde yapılmıştır?

D) Kıbrıs alındı.

III. Maniheizm dini bu devlette yayılmıştır.

C) Uygurlar

Uygurların başkenti neresidir?

C) İlk İslam donanması kuruldu.

II. İlk kez kâğıt ve matbaa kullanan devlettir.

B) Avrupa Hun Devleti

B) Yuğ
D) Töre

B) Hicri Takvim hazırlandı.

I. Orta Asya’daki Türk Devletleri içerisinde yerleşik hayata geçen ilk devlettir.

A) Köktürkler

A) Tören
C) Kut

A) Kur’an-ı Kerim kitap hâline getirildi.

N

Ö
R

3.

Eski Türklerde cenaze törenine ne ad verilirdi?
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Ergenekon Destanı hangi devlete aittir?
A) Göktürkler

B) Uygurlar

C) Asya Hun Devleti

D) Avrupa Hun Devleti

2

SOSYAL BİLGİLER DERSİ – 1. DÖNEM – 1. YAZILI SORULARI

Adı , Soyadı : ........................................................................

Puanı : ...............................

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuklarda verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız.
(8 x 2 = 16 p)

LA
R

I

A.

HH

YA
YI

N

• Kişi ya da olay karşısında önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz düşünce ya da peşin hükme
………………………………. denir.
• Aynı devlet üzerinde bir arada yaşayan temel çıkarlarını sağlamak amacıyla iş birliği yapan insanların tümüne ………………………………. denir.
• Ülkemizde çocukların haklarını kullanmasına ve sorunlarını çözmesine yardım eden sivil toplum kuruluşlarından biri de ………………………………. dir.
• İlk vahiy ………………………………. Mağarası’nda Cebrail tarafından getirilmiştir.

U
R
A

T

• Yılın belli bölümlerinde mevsim koşullarına göre yer değiştirerek yaşanılan yaşam tarzına ……………………….
denir.
• Orta Asya’da kurulan Asya Hun Devleti’nin tarihte bilinen ilk Türk hükümdarı ………………………………. dır.
• ………………………………. Destanı’nda, Köktürklerin yeni bir devlet kurmaları anlatılır.
• Uygur Devleti 745 yılında ………………………………. tarafından kurulmuştur.
Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (5 x 4 = 20 p)

•M

B.

(....) 840 yılında Kırgızlar, Uygur Devleti’ne son vermiştir.
(....) Hz. Muhammed 622 yılında Mekke’de dünyaya geldi.
(....) İslamiyetten önce Arap Yarımadası’nda Cahiliye Dönemi diye adlandırılan bir dönem yaşanıyordu.

Tİ
R

(....) Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ensar, Hz. Muhammed’i ve muhacirleri yurtlarına barındırarak onlara büyük yardımlarda bulunanlara muhacir denir.

C.

EK

(....) İslam tarihinde Hz. Muhammed’in vefatından sonra Dört Halife Dönemi başlamıştır.
Aşağıdaki bilgilerin önündeki rakamı ilgili olgularla eşleştiriniz. (5 x 4 = 20 p)
1

Uhud

627 yılında Müslümanlar ile Mekkeliler arasında yapılan ve Müslümanlar
üzerine düzenlenen son sefer olan savaştır.

2

Emevi

Emevi, hanedanlığına son vererek 750 yılında Bağdat merkezli devlet kuran millettir.

3

Talas

Peygamberimizin vefatının ardından yönetime gelen ilk halifedir.

4

Abbasiler

Dört Halife Dönemi’nden sonra merkezi Şam olmak üzere kurulan devlettir.

5

Hz. Ebubekir

Ö
R

N

Abbasiler ile Türklerin ittifak yaparak Çinlileri mağlup ettikleri savaştır.

123

1.

Hz. Muhammed’in vefatından sonra sırasıyla
yönetime vekâlet eden halifelerin isimlerini yazınız.

2.

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

A) Uhud Savaşı

......................................................................................
2.

Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasında
yapılan ve savaş sonunda Mekkeli müşriklerden okuma - yazma bilenlerin on Müslümana
okuma - yazma öğretmesi şartıyla serbest bırakıldığı savaş hangisidir?
B) Hendek Savaşı

I

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4 x 5 = 20 p)

C) Bedir Savaşı

Millî birlik ve beraberliği oluşturan unsurları
yazınız.

LA
R

D.

D) Talas Savaşı

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

N

YA
YI

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlayacağı bireysel katkılara üç örnek yazınız.

A) Emevi Devleti

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

B) Abbasi Devleti

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

C) Arap Devleti

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

D) Türk Devleti
4.

Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin isimlerini yazınız.

Müslümanların hukuken tanınmasını sağlayan
anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

T

4.

Dört Halife Dönemi’nden sonra merkezi Şam
olmak üzere kurulan devlet aşağıdakilerden
hangisidir?

U
R
A

3.

3.

A) Kadeş Antlaşması

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

B) Hilfül - Fudül Antlaşması

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

C) Medine Sözleşmesi
D) Hudeybiye Antlaşması

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
(6 x 4 = 24 p)

•M

E.

5.

Dört Halife Devri

1.

A) Mescidi Nebevi’nin inşası

Mushaf
(Kur’an-ı Kerim)
çoğaltılmıştır.

Tİ
R

Kur’an-ı Kerim
kitap hâline
getirilmiştir.

EK

Halife " 1

B) Ensar muhacirlerin kaynaşmasının sağlanması
C) Hz. Muhammed’in Mekke’nin ileri gelenleriyle
kurduğu “Hilfül-Fudül” topluluğu

Halife " 2

D) Mescidin yanına öğrencilerin kalması ve eğitim
görmesi için odalar (suffe) yapılması

Diyagramda numaralandırılan yerlere hangi
halife isimleri gelmelidir?
2

A)

Hz. Osman

Hz. Ebubekir

B)

Hz. Ebubekir

Hz. Osman

C)

Hz. Ali

Hz. Ömer

D)

Hz. Ebubekir

Hz. Ali

Ö
R

N

1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri değildir?

6.

Aşağıdakilerden hangisi topluma sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın doğrudan etkilerinden biri değildir?
A) Toplumsal huzuru sağlar.
B) Bir arada yaşamayı kolaylaştırır.
C) Maddi kazanç sağlar.
D) Sosyal bağları güçlendirir.
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1

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ – 1. DÖNEM – 1. YAZILI SORULARI

Adı , Soyadı : ........................................................................

B.

Aşağıdaki tabloda bulunan bilgileri doğru şekilde eşleştiriniz. (5 x 1 = 5 p)

B

Taharet

C

Kur’an-ı Kerim’de
geçen peygamber sayısı

D

İftitah tekbiri

E

…

Allahü
Ekber

…

Temizlik

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

…

Feraset

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

…

Doğru
olmak

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

…

Kirlilik

…

Hz. Âdem

…

Yirmi beş

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

I

İlk insan

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen ve peygamber
olup olmadığı konusu şüpheli olan kişiler kimlerdir? Yazınız. (5 p)

LA
R

A

D.

E.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (5 x 14 = 70 p)

1.

“Peygamber” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına
“D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(5 x 2 = 10 p)

N

Sıdk

Puanı : ...............................

YA
YI

A.

H

A) Haberci

B) Gönderici

C) Ara bulucu

(....) Abdest alma yöntemlerinden biri olan teyemmümü su olsa da alabiliriz.

T

D) Alıcı

U
R
A

(....) Kunut duaları ayet olmadıkları için Kur’an-ı
Kerim’de geçmez.

2.

(....) Ramazan ayında kılınan yirmi rekât olan teravih namazı sünnet namazlardan biridir

A) Hz. İsa – İncil
B) Hz. Musa - Ahd-i Cedid

(....) Uyumak abdesti bozan durumlardan birisi değildir.

•M

C) Hz. Davut – Zebur
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) – Kur’an-ı Kerim

Tİ
R

(....) Halillullah lakabıyla bilinen Hz. İbrahim suhuf
indirilen peygamberler arasındadır.

C.

3.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun
şekilde doldurunuz. (5 x 2 = 10 p)
tevhid

EK

iki

kıyam

fetanet

Hz. Osman

İsmet

kıraat

şirk

Hz. Ebubekir

Aşağıda verilen ilahi kitap ve peygamber eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

“Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene
iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah’a,
meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman
ettiler. ‘Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabb’imiz,
affına sığındık! Dönüş sanadır’ dediler.” (Bakara
suresi 285. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

N

• Allah’a (c.c.) başka bir varlığı denk görmek
…………………… dir.

A) Allah’a (c.c.) iman etmenin gereği olarak O’nun
meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine de
iman etmeyi gerekir.

Ö
R

• Namazda ayakta durmaya …………………… denir.

• Kur’an-ı Kerim, üçüncü halife olan ……………….
zamanında çoğaltılıp bazı İslam merkezlerine
gönderilmiştir.

B) Allah’ın (c.c.) söylediklerini işitmeden iman etmiş olamayız.
C) Hiçbir peygamber ayırt etmeksizin hepsine
iman etmek gerekir.

• Peygamberlerin sıfatlarından olan ………………
günah işlememek demektir.

D) Peygamberler de Allah’ın (c.c.) kendilerine indirdiklerine iman etmiştir.

• Teyemmümün farzı ………… dir.
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Aşağıdakilerden hangisi boy abdestinin (gusül) farzlarından birisi değildir?

10. “Andolsun ki biz, ‘Allah’a kulluk edin ve tağuttan
sakının.’ diye her ümmete bir peygamber gönderdik…” (Nahl suresi, 36. ayet).

A) Burnu su ile güzelce temizlemek

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

B) Ağzı su ile iyice çalkalamak
C) Bütün vücudu yıkamak

A) Allah (c.c.) her şeye ant etmektedir.
B) Peygamberler yeryüzüne tevhid inancını insanlara anlatmak için gönderilmiştir.
C) Her ümmete peygamber gönderilmemiştir.
D) Allah (c.c.) sadece tağuttan sakınmamızı istemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in
(s.a.v.) namazın önemini vurguladığı hadislerinden birisi değildir?

LA
R

5.

I

D) Yüzü tüy bitimine kadar yıkamak

A) Sadaka belayı defeder, ömrü uzatır.

11. Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki
farzlardan birisidir?

B) Namaz müminin miracıdır.
C) Secde kulun Rabbine en yakın olduğu andır.

A) Setr-i avret

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından birisi değildir?
A) Sıdk

B) Fetanet

C) Tebliğ

D) Vahdaniyet

Aşağıdakilerden hangisi “Kunut Duası” ile ilgili
doğru bir bilgidir?
A) Fatiha suresinin yerine de okunabilir.
B) Kur’an’da geçen bir duadır.
C) Vitir namazında okunur.

B) Hz. Hacer
D) Hz. Hatice

Bu hadis-i şerife göre aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?

Aşağıdakilerden hangisi sabah ezanında okunup diğer vakit ezanlarında okunmaz?

A) Allah’tan (c.c.) başka ilah olmadığına inanmak
İslam’ın temelidir.
B) Namazı eksiksiz, dosdoğru kılmak İslam’ın
emirleri arasındadır.
C) İslam inancına göre oruç tutmak temel şartlardan birisi değildir.
D) İslam’da Allah’a (c.c.) varlığına inanmanın yanında O’nun gönderdiği peygamberlere de
inanmak şarttır.

•M

D) Peygamberimiz’in (s.a.v.) mucizelerini anlatır.

A) Hayya ale’s salah
B) Allahu Ekber

C) Es-Salatü hayrun mine’n nevm

EK

D) La ilahe illallah
9.

A) Hz. Meryem
C) Hz. Havva

13. “İslam beş temel üzerine bina edilmiştir: Allah’tan
(c.c.) başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı
dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın
evi Kabe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhari)

Tİ
R

8.

D) Hadesten taharet

12. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Âdem’in eşinin
adıdır?

T

7.

C) İftitah tekbiri

U
R
A

6.

B) Niyet

YA
YI

D) Namaz dinin direğidir.

N

4.

Aşağıda Kur’an-ı Kerim’e ait bilgiler verilmiştir.
I. 124 suredir.

Ö
R

N

14. “Allah (c.c.) sizden birinizin tekrar abdest alana kadar bozulmuş abdest ile kıldığı namazı kabul etmez.” (Buhari)

II. En uzun suresi 286 ayetten meydana gelen Bakara suresidir.

Hadis-i şerif’te de belirtildiği gibi abdestsiz namaz kılınmaz. Aşağıdakilerden hangisi abdesti
bozan durumlardan biri değildir?

III. İlk suresi Bakara suresidir.

IV. Mekke’de inmeye başlamıştır.

Buna göre verilen bilgilerin hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

A)
B)
C)
D)
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Hapşırmak
Ağız dolusu kusmak
Vücuttan kan veya irin çıkması
Yellenmek
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ – 1. DÖNEM – 1. YAZILI SORULARI

Adı , Soyadı : ........................................................................

B

…

5 suhuf

Namaz
çağrısı

C

…

Zebur

Yahudilerin
kutsal kitabı

D

…

30 suhuf

Hz. İdris

E

…

Peygamber

…

Kade-i Ahire

…

Kıyam

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

I

Ezan

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

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun
şekilde doldurunuz. (5 x 2 = 10 p)
resul

farz

mucize

sevap

nebi

ezan

amellere

nafile

E.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (5 x 14 = 70 p)

1.

Peygamberlerin sıfatları düşünüldüğünde Hz.
Muhammed’e (s.a.v.) “El-Emin” denilmesi hangi
sıfat ile örtüşmektedir?

2.

A) İsmet

B) Emanet

C) Fetanet

D) Tebliğ

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) abdestin nasıl alınacağını ashabına hem anlatmış hem de uygulamalı
olarak öğretmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi abdestin alınış sırasına uymaz?

• Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap
verilen ve insanları hak dine çağırmakla görevli
olan peygamberlere ……………………. denir

A) Ağızdan sonra buruna su verilir
B) Baş mesh edilip ayaklar yıkanır.

•M

• Peygamberlerin Allah’ın (c.c.) izni ile gerçekleştirdikleri olağanüstü olaylara ………………… denir.

C) Yüzden sonra kollar yıkanır.
D) Buruna su verildikten sonra yüz yıkanır.

• Akşam namazından sonra kılınan evvabin namazı ……………………….. namazlardandır.

3.

Tİ
R

• Gusül abdesti almak ………………….. dır.

Aşağıda peygamberlerin sıfatları verilmiştir.
I. Fetanet

II. Sıdk

• İlahi vahyin gönderiliş amaçlarından birisi de insanı hayırlı ………………….. yöneltmektir.

III. İsmet

IV. Emanet

EK

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına
“D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(5 x 2 = 10 p)

Verillen sıfat çiftlerinden hangisi akıllı ve günahsız anlamına gelir?

(....) Ezandaki “Hayya ale’s salah” ifadesinin anlamı “haydi namaza”dır.
(....) İlk peygamber olan Hz. Âdem’de (a.s.) emanet
sıfatı yoktur.
(....) Kunut duasında Allah’tan (c.c.) yardım ve günahlarımız için bağışlama isteriz.
(....) Kur’an-ı Kerim, Hz. Ebubekir (r.a) zamanında
kitap hâline getirilmiştir.
(....) Kur’an-ı Kerim’in dışındaki kutsal kitaplardan
sadece Zebur’u kabul etsek iman etmiş oluruz.

Ö
R

N

C.

LA
R

…

N

A

Boy abdestinin (Gusül) farzları nelerdir? Yazınız. (5 p)

YA
YI

Elçi
Teşehhüt
miktarı kadar
oturmak

D.

T

B.

Aşağıdaki tabloda bulunan bilgileri doğru şekilde eşleştiriniz. (5 x 1 = 5 p)

Puanı : ...............................

U
R
A

A.

HH

4.

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim için
söylenemez?
A) İlahi kitapların sonuncusudur.
B) Allah’ın sözlerinden oluşur.

C) Otuz cüzden oluşmaktadır.

D) Hükümleri ve ilkeleri sadece geçmiş için geçerlidir.
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Allah (c.c.) kullarına mesajlarını ilahi kitaplar
vasıtası ile verir. Aşağıdakilerden hangisi ilahi
kitapların verdiği mesajlardan birisi olamaz?

C) Salâvat duaları

I. Kur’an’da adı geçen bir peygamberdir.

II. Tekbir ile başlayan, selam ile son bulan, Hz.
Muhammed’in (s.a.v.) yapıp öğrettiği hareket
ve dualarla yapılan ibadettir.

Örnek alınmaları
İnsanları anlamaları
Allah’a kulları şikâyet etmeleri
Toplumun dilini bilmeleri

III. Boy abdestinde niyet etmenin hükmü
X- Sünnet

“Andolsun senden önce peygamberler gönderdik.
Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de
var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de
var…” (Mümin suresi, 78. ayet)

Y- Namaz

Z- Hz. Hud (a.s.)

Belirtilen kavramlara karşılık olarak verilen
açıklamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru
şekilde eşleştirilmiştir?

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Hz. Âdem (a.s.) ilk insandır. Verilen özelliklerden hangisi Hz. Âdem’e ait değildir?
A)
B)
C)
D)

Dünyadan kovulan ilk insan
İlk peygamber
Cennet’te ve dünyada yaşayan ilk insan
Dünya üzerinde tarım yapan ilk çiftçi

I

II

III

A)

Y

X

Z

B)

Z

Y

X

C)

Z

X

Y

D)

X

Y

Z

13. Aşağıdakilerden hangisi “Niçin namaz kılarız?”
sorusunun cevabı olabilir?
A) Allah’ın (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de bize vermiş olduğu emirleri yerine getirmek için.

Kamet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Tİ
R

9.

•M

8.

Kur’an’da bütün peygamberler geçmektedir.
Sadece kıssası olanlar peygamberdir.
Bütün kıssalar bir peygambere anlatılmıştır.
Allah (c.c.) birçok peygamber göndermiştir.

U
R
A

A)
B)
C)
D)

LA
R

12. Aşağıda bazı bilgiler verilmiştir.

I

D) Tahiyyat duaları

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin insanlar arasından seçilme nedenlerinden birisi değildir?
A)
B)
C)
D)

7.

B) Kunut duaları

YA
YI

6.

A) Rabbena duaları

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak
İnsanları ahiret hayatına hazırlamak
İnsana kulluk bilinci kazandırmak
Emir, yasak ve öğütleri bildirmek.

B) Bedenimizin sağlığına kavuşması amacıyla
spor yapmak için

A) Ezandan biraz daha hızlı okunur.
B) Kad kameti’s-salah ifadesi yerine Elhamdülilah
desek de olur.
C) Kametin okunuşu ezanla aynıdır.
D) Kamet okumak sünnettir.

EK

C) Allah’ın (c.c.) bize doğduğumuzdan beri verdiği
nimetleri görmek için

N

D) Allah’tan (c.c.) daha çok istekte bulunmak ve
dünya üzerindeki bütün nimetlere sahip olmak
için

Ö
R

10. Aşağıda namazın bölümleri verilmiştir.
I. Rükû
II. Kıraat
III. Secde
IV. Kade-i Ahire

14. Aşağıdakilerden hangisi mucizeye örnek gösterilmez?
A) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ay’ı ikiye bölmesi.

Namazın kılınışına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) I – II– III – IV

B) III – IV – I – II

C) II – I – III – IV

D) IV – III – II – I

N

A)
B)
C)
D)

11. Aşağıdakilerden hangisi sadece vitir namazının son rekâtında kıyamda okunan bir duadır?

T

5.

B) Hz. İsa’nın (a.s.) ölüleri diriltmesi.
C) Hz. Yakup’un (a.s.) yıllar boyunca durmadan ağlaması.
D) Hz. Musa’nın (a.s.) asasının yılana dönüşmesi.
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1

H

Name, Surname : ..................................................................... Score : ...............................
Kelimeleri doğru kategoriye yazınız. (20p)
coffee

bread

cheese

hamburger

egg

olive

butter

cucumber

tea

UNCOUNTABLE
1. ........................................

2. ..........................................

2. ........................................

3. ..........................................

3. ........................................

4. ..........................................

4. ........................................

5. ..........................................

5. ........................................

B.

Boşlukları uygun kelimeyle doldurunuz. (any, some) (18p)

YA
YI

1. ...........................................

apple

N

COUNTABLE

LA
R

I

A.

There isn’t __________ sugar in the box.
There are __________ students in the garden.

3.

We don’t have __________ money, so I cannot buy_________ bread.

4.

Do you have____________ flour to make a cake?

5.

Would you like __________ tea?

6.

There are___________ books to read.

7.

It is too hot. Do you have__________ cold water?

8.

Ayşe has got___________ oranges. Let’s make orange juice.

9.

There aren’t __________ markets.

C.

Farklı olan kelimeyi yuvarlak içine alınız. (12p)

1.

olive / cheese / meat / butter

2.

water / honey / muffin / jam

3.

tomato / croissant / cucumber / bean

4.

tea / coffee / sugar / fruit juice

5.

croissant / bagel / pancake / tomato

6.

breakfast / lunch / dinner / hamburger

D.

Aşağıdaki cümlelere bakarak saatleri doğru şekilde çiziniz. (8p)

Ö
R

N

EK

Tİ
R

•M

U
R
A

T

1.
2.

It is ten past nine

It is quarter past three

201

It is half past two

It is eleven o’clock

E.

Kelimeleri uygun resimlerin altına yazınız. (12p)
have a
shower

draw pictures

get dressed

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

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

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

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

read book

sleep

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

Paragrafı okuyunuz, aşağıda verilen cümlelerin yanına parçaya göre doğru ise TRUE yanlış ise FALSE
yazınız. (18p)

N

F.

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

LA
R

I

Visit relatives

T

YA
YI

Tülin gets up early every day. At first, she washes her face and hands, then she has breakfast at 8.00. Tülin
always has breakfast because she likes it so much. She eats cheese, olives, muffin, honey, bread, but she doesn’t
like eggs. She drinks orange juice at breakfast. After breakfast, she brushes her teeth and cleans the house.
She sometimes meets her best friends and they go to the cinema. Once a week she goes shopping and buys some clothes,
and some fruits and vegetables. When she gets back home, she cooks delicious meals. Especially, she often cooks
traditional meals very well, but she doesn’t eat them. She doesn’t like traditional meals. After dinner, she and her
family watch a movie every evening. Finally they go to their beds at 11.30.
1. Tülin gets up at 8.00. ………………………………….
She eats croissant, sausage and jam at breakfast. ………………………………….

3.

She always meets her friends. …………………………………..

4.

She especially likes egg at breakfast. …………………………………..

5.

She often cooks traditional meal, but doesn’t like eating them. ………………………………….

6.

Before dinner she and her family watch movie every evening. ………………………………….
Resimlerle tanımları eşleştiriniz. (12p)

•M

G.

U
R
A

2.

Tİ
R

Hello, my name is Adelaide. I am from
Berlin. I am German. At breakfast, I eat
egg, bagel, jam, olive and cheese and
drink tea.

Ö
R

N

EK

Hi, my name is Cidro. I am from Madrid.
I am a spanish boy. I like egg, salami,
sausage, bread and tomato at breakfast.

Hi, I am Brenda. I am from Los Angeles.
I am an American girl. I eat cereal and
drink milk at breakfast.

Hello, my name is Fiero. I am from
Venice. I am an Italian boy. At
breakfast I like croissant and coffee
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HH

Name, Surname : ..................................................................... Score : ...............................
Soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız. (4x2= 8p)

3.

2.

What time does Aylin get up in the morning?

A) dance club

B) canteen

C) 07.45

D) on foot

C) in the mornings

D) guitar course

4.

What does Aylin do after school?

play soccer

c

visit

d

tidy up

e

meet

T

b

ziyaret etmek
futbol oynamak

U
R
A

have a rest

buluşmak, toplanmak, karşılaşmak
dinlenmek

•M

düzenlemek

Sorular ve cevapları eşleştiriniz. (5x3=15p)
a

What time is it?

b

Do you like croissant?

yes, I do.

c

What do you eat at lunch?

It is ten o’clock.

d

When does İrem take guitar courses?

She goes at 9.30.

e

What does “bon appétit” mean?

I eat hamburger or pizza.

Tİ
R

It means “afiyet olsun”.

Saatleri karşılarına yazınız. (18p)

N

D.

……………………………………………………

EK

C.

What does she eat at breakfast?

Kelimeleri Türkçeleriyle eşleştiriniz. (5x3=15p)
a

N

B) 07.00

…………………………………………………
B.

Where does Aylin go once a month?

A) 07.30

YA
YI

1.

LA
R

Hello! I’m Aylin. I get up at 07.00 in the mornings. Then, I have breakfast at 07.30. I eat cheese,
sausage, bread and I drink orange juice at breakfast. I go to school on foot at 07.45. I have lunch at
canteen. I take guitar courses after school. In the evenings, I have dinner with my family and do my homework.
I go to bed at 21.00. I sometimes play soccer with my friends and I go to a dance club once a month.

Ö
R

a) What time is it? (09:15) …………………………………………………

b) What time is it? (13:45) …………………………………………………

c) What time is it? (07:20) …………………………………………………

d) What time is it? (12:40) ………………………………………………….
e) What time is it? (18:18) ………………………………………………….

203

I

A.

7.

1 - 6. soruları parçaya göre cevaplayınız. (11x4 = 44p)

I. does
II. at breakfast
III. what
IV. she

Hello, I am Miray. I want to tell something about my
best friend, Duru. Duru is 15 years old. She is a
(1)...................... in a high school. She (2)......................
early for school on weekdays. She (3)......................
has breakfast because she doesn’t like it.
Duru only (4).................... orange juice at breakfast.

V. usually
VI. eat

B) III-I-IV-V-VI-II

C) IV-VI-V-I-III-II

D) III-IV-I-VI-V-II

N

A) V-VI-II-III-IV-I

YA
YI

8.

1.
B) doctor

C) student

D) tailor

LA
R

hangisidir?

She doesn’t go to the school by bus. She goes
to a karate course after school. Sometimes, we
do homework on weekdays together but we don’t
(5)...................... at weekends. Duru goes to the
cinema (6)...................... .

A) teacher

I

Verilenlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden

T

Yukarıdaki görseli anlatan ifadeyi bulunuz.
2.

A) Zeynep visits her relatives once a month.

B) get up

C) gets up

D) got up

B) Zeynep has a breakfast every morning.

U
R
A

A) get ups

C) Zeynep goes to school on weekdays.
D) Zeynep tidies her room once a week.

9.

•M

3.

Dave: Do you like playing soccer?

A) never

B) always

John:_________________________ .

C) once a week

D) yesterday

A) I hate playing basketball.

A) visits

EK

C) has breakfast

D) Yes, I like playing soccer.

B) eats

10. Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?

D) drinks

N

5.

C) I like eating cheese, olives and bagel breakfast.

Tİ
R

4.

B) I play soccer at 14.30 everyday.

A) milk

B) orange juice

C) tea

D) bagel

11. Robert : Would you like to learn “polka”?

A) do homework

Maria : ..................... . I don’t like dancing.

Ö
R

B) is doing homework

Verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere
uygun seçeneği yazınız.

C) does homework
D) did homework

A) Yes, I like
B) Sure

6.
A) yesterday

B) never

C) once a month

D) always

www.muratyayinlari.com

C) No, thanks
D) Yes, I am good at dancing
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