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TÜRKÇE – 1. DÖNEM – 1. YAZILI SORULARI H1

Bakımlı çimler, özellikle çim biçme makineleri ve otomatik sulama sistemlerinin olmadığı devirlerde çok fazla 
zahmet ve emek gerektirdiği hâlde karşılığında hiçbir değerli ürün vermiyordu. Çim yemedikleri için üzerinde 
hayvan bile otlatamıyordunuz. Yoksul köylülerin değerli toprakları ve zamanlarını çimlere harcayacak lüksü yoktu. 
Şatonun girişindeki bakımlı çim alansa kimsenin taklit edemeyeceği özel duruma oldukça yaraşır bir statü sembo-
lüydü. “O kadar varlıklı ve güçlüyüm; o kadar çok toprağım ve hizmetkârım var ki bu yeşil fanteziyi karşılayabili-
yorum.” demenin aleni bir beyanıydı. Çim alan ne kadar bakımlı ve büyükse hanedan o kadar güçlü demekti. Bir 
dükü ziyaret ettiğinizde çimleri bakımsızsa onun da sıkıntı içinde olduğunu bilirdiniz.

(Aşağıdaki ilk dört soruyu bu parçaya göre cevaplandırınız.)

Soru 1 Her kesimden insanın çim ekememe sebebi nedir? Yazınız.  (10 puan)

Soru 2 Çimlerin hangi amaçla ekildiğini kısaca açıklayınız. (10 puan)

Soru 3 Bu parçaya uygun bir başlık oluşturunuz. (5 puan)

Soru 4 Parçada geçen çekimli fiilleri sırasıyla yazınız. (5 puan)

Soru 5  Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin anlam özelliklerini  uygun şekilde tabloya yerleştiriniz. 
(10 x 1 = 10 puan) 

Ödevlerimi yapmalıyım. Biz evde kedi besliyoruz.
Meyveler güneşte büzüşmüş. Çocuklar parka gitmiştir.
Komşuda oturalım biraz. O saatte hava kararıyor.
Fotoğrafları bize gösterdi. Hepinize oyuncak aldım.
Bıçakların tamamı paslanmış. Yeni ayakkabımı giydim.

 

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI



www.muratyayinlari.com

2

Soru 6 Aşağıdaki fiilleri teklik 2. kişiye göre tablodaki bildirme kipleriye tamamlayınız. (25 puan)

FİİLLER GÖRÜNEN 
GEÇMİŞ ZAMAN

DUYULAN 
GEÇMİŞ ZAMAN

ŞİMDİKİ
ZAMAN

GELECEK 
ZAMAN

GENİŞ 
ZAMAN

Gör-

Bekle-

Otur-

Soy-

Söyle-

Soru 7 Aşağıdaki altı çizili sözcükleri tabloya uygun şekilde doldurunuz. (4 x 5 = 20 puan)

CÜMLELER
TEMEL 
ANLAM 

MECAZ 
ANLAM 

YAN 
ANLAM

TERİM
 ANLAM

Bugün sosyal bilgiler dersinde akarsuları işledik.

Görme engelli arkadaşıma yarın göz nakli yapı-
lacakmış.

Bu mahalledeki insanların soğuk bakışları hepi-
mizi tedirgin ediyor.

Doğal afetler nedeniyle dağın eteğine ev yapmak 
sakıncalı bir durumdur.

Soru 8 “Açmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? (5 puan)

A) Biz ormanda gezinirken bekçi kulübesinin kapısı aniden açılıverdi.
B) Buradan gidersek hiçbir şehir bize kucak açmaz.
C) Size her zaman kapım açık, biliyorsunuz.
D) Yeni bir hayat için yepyeni bir sayfa açtım.

Soru 9 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır? (10 puan)

A) Öğrenciler her sabah balık istifi gibi sıraya diziliyor bu bahçede.
B) Her zamanki gibi senin kadife sesini dinlemekten yanayız.
C) Postacıdan aldığı haberden sonra çok mutlu oldu.
D) Sınavım kötü geçince iki gözüm iki çeşme ağlamıştım.
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H HTÜRKÇE – 1. DÖNEM – 1. YAZILI SORULARI2

Orta Doğu’da yerel bir matbaanın kurulması,  çağdaş ve rakip olan iki önemli reformcu yönetici, Mısır’da  
Mehmed Ali Paşa ve Türkiye’de Sultan II. Mahmud  tarafından  gerçekleştirilmiştir. Başka konularda olduğu gibi 
bu konuda da Mehmed Ali Paşa öncü olmuş, Sultan II. Mahmud da bir paşanın yaptığını, bir padişahın daha 
iyi yapabileceği ilkesinden hareketle onu izlemiştir. Mehmed Ali Paşa önce Fransızca, sonra da Arapça olan bir 
resmî gazete ile Sultan II. Mahmud  ise Fransızca ve Türkçe bir gazete ile işe başlamıştır. Ortadoğu’da yayınla-
nan gazeteler, uzun bir zaman yalnızca resmî gazeteler olmuştur. Bunların amacı da o sıralarda kaleme alınan 
bir makalede şöyle ifade ediliyordu: “Gazetenin amacı, tebaaya hükûmetin karar ve emirlerini duyurmaktır.” 
Basının niteliğine ve işlevine dair bu anlayış, bölgede tümüyle kaybolmamıştır.

(Aşağıdaki ilk üç soruyu yukarıdaki metinden hareketle cevaplandırınız.)

Soru 1 Ortadoğu’da matbaanın kurulması kimin veya kimlerin öncülüğünde olmuştur? (5 puan)

Soru 2 Orta Doğu’da kurulan matbaa ilk kez hangi amaçla kullanılmıştır? (10 puan)

Soru 3 Yukarıdaki metne uygun bir başlık yazınız. (5 puan)

Soru 4 Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre sınıflandırınız. (5 x 5 = 25 p)

FİİLLER DURUM (HAREKET) FİİLİ İŞ (KILIŞ) FİİLİ OLUŞ FİİLİ

SÖYLEMEK

OTURMAK

YAŞLANMAK

DİNLEMEK

ÇÜRÜMEK
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Soru 5 Aşağıdaki cümlelerde geçen söz sanatlarını boş alanda belirtiniz. (4 x 5 = 20 p)

• Tilki, “Seninle oynayamam, ben evcil değilim.” dedi Küçük Prens’e. 

• Gökyüzü gibi masmavi gözleri vardı kedinin.    

• Çocuğun gözünde deve kadar bir çıban çıkmıştı.   

• Yıldızlar şehirlere küsmüş, gökyüzü bomboş bakıp duruyor her gece. 
 

Soru 6 Aşağıdaki sözcüklerin karşıt ve eş anlamlarını yanlarına yazınız. (10 x 2 = 20 p)

    KARŞIT ANLAM     SÖZCÜKLER EŞ ANLAM

!     Yoksul     "

!     Zayıf     "

!     Neşe     "

!     Gizli     "

!     Cömert     "

Soru 7 Aşağıdaki zaman kayması (anlam kayması) olan cümlelerin başına “√” olmayanların başına  
“X” getiriniz. (5 x 2 = 10 p)

(…) Yarın hep beraber İstanbul’a gideceğiz.

(…) İstanbul tarih boyunca 39 kez kuşatıldı.

(…) Her gün saat altıda okula gitmek için uyanıyorum.

(…) Ben de bursluluk sınavı için çok çalışırım.

(…) Biraz sonra arkadaşımla sandviç almaya gideceğim.

Soru 8 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? (5 puan)

A) Onlar da bizimle gelebileceklermi?
B) Siz de bize katılmayı düşünmez mi siniz?
C) Her zaman aynı saatte uyuyabiliyor musun?
D) Marketten bir şeyler istemiştim, onlarımı getirmişler?
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HMATEMATİK DERSİ  –  1. DÖNEM  –  1. YAZILI SORULARI1

1.  (25 – 12) + 9 
işleminin sonucu kaçtır? (5 p)

A) 19 B) 20
C) 21 D) 22

2.  17 – 13 + 5 
işleminin sonucu kaçtır? (5 p)

A) 9 B) 10 
C) 22  D) 35

3.  (+8) – ( –7) 
çıkarma işleminin eşiti aşağıdakilerden han-
gisidir? (8 p)

A) (–8) – (–7) B) (–8) + (–7)
C) (+8) + (+7) D) (+8) + (–7)

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

(....) Toplama işleminin etkisiz elemanı 1’dir. 
(....) Bir doğal sayıyı 0 ile toplamak o doğal sayının 

değerini değiştirmez.
(....) (+4) + (+3) + (-4) = 0 + 3
(....) Bir doğal sayıyı 0 ile çarparsak sonuç değiş-

mez.
(....) 2 $ 3 $ 4 = 4 $ 3$ 2 

5. Bir dağcı 5 metre yükseklikten denize atlıyor ve 
denizin 3 metre altına iniyor. 
Buna göre bu dağcı toplam kaç metre hareket 
etmiştir? (5 p)

A) 2 B) 4 
C) 6  D) 8

6. Ahmet kaydırağın 5. basamağından aşağı 3 ba-
samak iniyor. 
Ahmet son durumda kaçıncı basamaktadır? 
(5 p)

A) 1 B) 2
C) 3 D) 4

7.  3 $ 8 : 2 
işleminin sonucu kaçtır? (5 p)

A) 12 B) 18 
C) 20 D) 24

8.  12 – 24 : 2 
işleminin sonucu kaçtır? (5 p)

A) –6 B) 0 
C) +6  D) 12

9. (+40) x (B) = (–38) x (+40) ise 
B tam sayısı kaçtır? (5 p)

A) – 40      B) –38     
C) +38         D) +40

10. Ali 5 erkek arkadaşına 12’şer, 5 kız arkadaşına da 
8’er kalem hediye etmiştir. 
Buna göre Ali, arkadaşlarına toplam kaç kalem 
hediye etmiştir? (6 p)ÖRNEKTİR
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11.  4 x 4 x 4 x 4 x 4 
işleminin üslü nicelik şeklinde gösterimi aşa-
ğıdakilerden hangisidir? (5 p)

A) 44           B) 54 

C) 45 D) 102

12. (–2)3 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisi-
dir? (5 p)

A) –6  B) +6 
C) –8  D) +8

13. 15 soruluk bir sınavda öğrenciler doğru cevapları 
için (+4) puan, yanlış cevapları için (–2) puan ve 
boş bıraktıkları sorular için ise (–1) puan almakta-
dırlar. Ece bu sınavda 9 doğru cevap ve 4 yanlış 
cevap verip 2 soruyu da boş bırakmıştır. 
Buna göre Ece bu sınavdan kaç puan almış-
tır? (8 p)

14.  {–2, –9, 0, 
2
7 , 

3
5 }

Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi rasyo-
nel sayıdır? (5 p)

A) 2  B) 3 
C) 4 D)  5

15. 7
4  rasyonel sayısını sayı doğrusu üzerinde 

gösterin. (5 p)

16. 20
7  rasyonel sayısının ondalık gösterim olarak 

ifade edilmiş şeklini yazınız. (6 p)

17. 3
1  rasyonel sayısının ondalık gösterim şeklin-
de gösterimini bulun. (7 p)
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H HMATEMATİK DERSİ  –  1. DÖNEM  –  1. YAZILI SORULARI2

1.  (+24) + (–9) + (–6)
işleminin sonucu kaçtır? (5 p)

A) 7  B) 8  C) 9  D) 10

2.  [(+13) + (–4)] – [(–5) + (–3)] 
işleminin sonucu kaçtır? (5 p)

A) –13 B) –25
C) 17 D) 24

3. {etkisiz, yutan, dağılma, -8, 11 }
Aşağıda verilen boşluklara yukarıdaki uygun 
kelimeleri yazın. (5 p)

� Çarpma işleminin …………… elemanı 0’dır.
� Toplama işleminin …………… elemanı 1’dir.
� (+10) + A = (+11) + (+10) eşitliğinde A doğal sa-

yısı ……’dir.
� Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine 

……….………. özelliği vardır.
� +8 sayısının toplama işlemine göre tersi ………..

sayısıdır.

4. Aşağıdaki tabloya göre A+B+C işleminin so-
nucu kaçtır? (5 p)

X 5 10 15 20
–1 –5 B
0 A
1 C

5. Oya 11 katlı bir apartmanın 8. katında oturmak-
tadır. Apartmanın otoparkı ise zemin katın 3 kat 
altındadır. Oya evinden çıkıp otoparka inmek için 
asansöre biniyor ve yanlışlıkla asansördeki tuşlar-
dan 1’e basıyor. Oya asansörden indikten sonra 
yanlış kata geldiğini anlıyor. 
Buna göre Oya otoparktan kaç kat yukarıda in-
miştir? (5 p)

A) 2  B) 3  C) 4  D) 5

6. 
B

A 18

-4 2 C

Yukarıdaki kutularda alttaki kutuların içinde-
ki sayıların çarpımı üstteki kutuları verdiğine 
göre A + B + C işleminin sonucu kaçtır? (5 p)

A) –145 B) –144
C) –143  D) –142

7. 

Yukarıdaki modele ait matematik cümlesi aşa-
ğıdakilerden hangisidir? (5 p)

A) (–4) $ (–2) = +8 B) (+2) $ (–4) = –8
C) (+4) $ (+2) = +8 D) (+4) $ (–2) = –8

8. Kerim Bey bir ayda kazandığı 2400 TL maaşının, 
düzenli olarak her ay 900 lirasını harcayıp, geriye 
kalanını biriktiriyor. 
Buna göre Kerim Bey’in bir sene sonunda kaç 
TL parası olur? (5 p)

A) 12000          B) 18000 
C) 20000 D) 21000

9. a = 2 ve b = –4 olduğuna göre 
a2 + b işleminin sonucu kaçtır? (5 p)

A) 0  B) 8 C) 16 D) 18

10. * (–3)4 * 72 * -45 * (–9)3

* 20   * 58 * -62 * 82

Yukarıda verilen üslü niceliklerden kaç tanesi 
negatiftir? (5 p)

A) 1 B) 3 C) 4 D) 8
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11. 0,003 ondalık sayısını kesir olarak yazınız. (5 p)

12.           
-2 -1 0 1 2

K L M N

9
14  rasyonel sayısı yukarıdaki sayı doğrusunda 

hangi harfler arasında yer alır? (5 p)

A) K ile L B) 0 ile M
C) L ile 0 D) M ile N

13. 1
9
7  rasyonel sayısının ondalık gösteriminde 

virgülden sonraki ilk sayı kaçtır? (5 p)
A) 8  B) 7 C) 6 D) 5

14. 23
6  rasyonel sayısının ondalık gösteriminde, 

virgülden sonra ilk basamak ve ikinci basa-
maktaki sayıların toplamı kaçtır? (5 p)

A) 5 B) 7
C) 8 D) 9 

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (5 p)
A) Her rasyonel sayı aynı zamanda bir doğal sa-

yıdır.
B) Her rasyonel sayı aynı zamanda bir tam sayıdır.
C) Her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır.
D) Rasyonel sayılar negatif olamaz.

16. 2
8  sayısı için;

I. Bir tam sayıdır.    
II. Bir rasyonel sayıdır.
III. Bir tam sayı değildir.
İfadelerinden hangileri doğrudur? (5 p)

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III

17. Aşağıdaki sayı doğrusunda A yerine hangi sayı 
gelir? (5 p)

0-1-2

A

18. 6,07 ondalık gösteriminin rasyonel sayı şeklin-
de gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (5 p)

A) 
1000
607  B) 

100
67  C) 67

1000
 D)  60

100
7

19. 99
25  sayısını devirli ondalık gösterim şeklinde 

gösteriniz. (5 p)

20. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı-
dır? (5 p)

A) 
17
5-  B) 

17
5

-
 

C) 5
17-
-  D) 

17
5-
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H1 FEN BİLİMLERİ DERSİ  –  1. DÖNEM  –  1. YAZILI SORULARI

A. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere, verilen kelimelerden doğru olanlarını yerleştiriniz.(4 x 5=20P)

Uzay
Mekikleri

Uzay
Sondaları

Uzay
Roketleri

Yapay
Uydular

1. Uzay boşluğunda yer alan ve uzaydan veri toplayan araçlara ...................................  denir.
2. Uzaya, uzay aracı ve uydu göndermek için kullanılan ...................................  kısa zamanda yüksek hıza ulaşa-

bilen uzay araçlarıdır.
3. İnsan yapımı olan, gözlem ve haberleşme için kullanılmak üzere uzaya gönderilen araçlar ................................ 

dır.
4. Uzaya çıktıktan sonra geri gelebilen uzay araçlarına ...................................  denir.

B. Uzay kirliliği nedir? Aşağıdaki boşluğa yazınız. (10 P)

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

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

C. Aşağıda verilen uydulardan Türkiye’nin uzay filosunda yer alan aktif haberleşme uydularını yuvarlak 
içine alınız. (12 P)

Türksat 3A                                  Sputnik-1                              RASAT                        Göktürk-2

Göktürk-1                                   Türksat 4A                            Bilsat                           Türksat 4B

D. Aşağıda verilen kavramları ve tanımlarını eşleştiriniz. (4 x 3=12 P)

Uzayı daha iyi gözlemlemek amacıyla kurulan yerlerdir. 1 Gök Bilimi

Gökyüzünü incelemek amacıyla kullanılan araçlardır. 2 Işık kirliliği

Gök cisimlerinin yapılarını, hareketlerini, konumlarını inceleyen bilim dalıdır. 3 Rasathane

Yanlış miktarda ve yanlış yerlerde fazla ışık kullanımına denir. 4 Teleskop

 

 

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI



www.muratyayinlari.com

82

F. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevap-
layınız. (5 x 6 = 30 P )

1. Aşağıdaki organellerden hangisi yalnız bitki 
hücrelerinde bulunmaktadır?

A) Mitokondri B) Koful
C) Kloroplast D) Ribozom

2. Vücudumuzdaki tüm sistemlerin bir araya gel-
mesiyle oluşan yapının adı aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

A) Doku B) Organ
C) Hücre D) Organizma

3. I. Vücut hücrelerinde görülür.
II. Kromozom sayısı yarıya iner.
III. Parça değişimi olayı görülür.
Yukarıda verilenlerden hangileri mitoz bölün-
meye ait olan özeliklerdir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve III D) I, II ve III

4. Aşağıdaki olaylardan hangisi mayoz bölünme 
ile gerçekleşir?

A) Kesilmiş parmağın iyileşmesi                       
B) Ergenlik dönemindeki çocuğun boyunun uza-

ması
C) Üreme hücrelerinin oluşması
D) Tek hücreli canlıların üremesi

5.           Doku Sistem Organ

Organizma Hücre

Yukarıda karışık halde verilen kavramların ba-
sitten karmaşığa olan sıralaması hangisinde 
doğru verilmiştir?

A) Hücre - Doku - Sistem - Organizma - Organ
B) Hücre - Doku - Organ - Sistem - Organizma 
C) Organizma - Organ - Sistem - Doku - Hücre
D) Hücre - Doku - Organ - Organizma - Sistem

E. Aşağıda verilen kavramların tanımlarını karşısındaki boşluklara yazınız. (4 x 4 = 16)

Yıldız: ...............................................................................................................................................................................

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

Bulutsu: .............................................................................................................................................................................

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

Işık Yılı: .............................................................................................................................................................................

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

Galaksi: .............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
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H HFEN BİLİMLERİ DERSİ  –  1. DÖNEM  –  1. YAZILI SORULARI2

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız. (5 x 4 = 20 P)

(....) İlk uzay mekiğinin adı Columbia’ dır.

(....) Dünya ile uzay arasında gidip gelebilen uzay araçlarına uzay roketi adı verilir.

(....) Türkiye uzay filosuna ait tüm uydular ülkemizden fırlatılmıştır.

(....) Dünya yörüngesine yerleştirilmiş ilk yapay uydunun adı Sputnik-1’dir.

(....) 2016 yılında istihbarat amacıyla uzaya gönderdiğimiz uydunun adı Göktürk-1’dir. 

B. Türkiye’ye ait aktif uyduların isimleri yazılırken yanlışlık yapılmıştır. Bu yanlışlığın ortadan kalkması 
için hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekmektedir? Bırakılan boşluğa yazınız. (2 x 5=10 P)

 Aktif Haberleşme Uydularımız  Aktif Gözlem Uydularımız
1. Türksat 3A a. Göktürk-2
2. RASAT b. Göktürk-1                                         
3. Türksat 4A c. Türksat 4B

                       Cevap: ..... ile ..... yer değiştirmelidir.

C. Uzay kirliliğinin Dünya’mız için oluşturduğu tehlikeler nelerdir? Aşağıda verilen boşluğa yazınız. (12P)

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

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

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

D. Bir bölgeye rasathane kurulması için o bölgenin taşıması gereken özelliklerden dört tanesini aşağıda-
ki boşluklara yazınız. (4 x 3 = 12 P)

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

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

3. ............................................................................................................................................................................................
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E. Aşağıda verilen tabloda yanlış bilgi taşıyan kutucukların üzerini boyayınız. (12 P)

Yıldızlar doğar, büyür ve 
ölür.

İçinde bulunduğumuz 
galaksinin adı  

Andromeda’dır.

Büyük yıldızların  
ölmesiyle kara delikler 

oluşabilir.

Galaksilerin tamamı  
benzerdir.

Güneş evrendeki  
en büyük yıldızdır.

Takımyıldızları  
benzedikleri nesneye 

göre isimlendirilir.

Bütün yıldızların rengi 
aynıdır.

Bulutsular gaz ve toz  
bulutlarından oluşur.

F. Hayvan ve bitki hücreleri arasındaki farklardan üç tanesini verilen boşluğa yazınız. (3 x 3 = 9 P)

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

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

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

G. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevap-
layınız. (5 x 5=25 P)

1. I. Hücrenin yönetici molekülüdür.
II. Kromozomların temel yapısını oluşturur.
III. Sarmal bir yapısı vardır.
Yukarıda özellikleri verilen yapının adı hangi-
sinde doğru verilmiştir?

A) Kromozom B) DNA
C) Gen D) Hücre

2. Kromozomlar ile ilgili verilen aşağıdaki bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Canlılara ait kalıtsal bilgileri taşır.
B) Aynı türe ait canlıların kromozom sayıları ay-

nıdır.
C) Kromozom sayısı canlıların gelişmişliği hakkın-

da bilgi verir.
D) Hücrelerin çekirdeklerinde bulunur.

3. I. Mitoz bölünme ile çoğalan hücreler birbirinden 
farklılık gösterir.

II. Mayoz bölünme ile yaralanan bölgeler iyileşir.
Verilen bilgilere göre yapılan aşağıdaki yorum-
lardan hangisi doğrudur?

A) Yalnız I doğrudur.
B) Yalnız II doğrudur.
C) Her ikisi de doğrudur.
D) Her ikisi de yanlıştır.

4. Aşağıda verilen olaylardan hangisi mayozun 
ilk aşamasında gerçekleşmez?

A) Kardeş kromatitlerin ayrılması
B) DNA’nın kendini eşlemesi
C) Kromozom sayısının yarıya inmesi
D) Homolog kromozomların kutuplara çekilmesi

5. 

Kalıtsal çeşitlilik
sağlanmaz.

mitoz

mayoz

3.çıkış

2.çıkış

1.çıkış
D

D

Y

Y
4.çıkış

Art arda
gerçekleşebilir.

Üreme ana
hücrelerinde
görülür.

Mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili yeterli bilgi-
ye sahip olan bir öğrenci kaç numaralı çıkışa 
ulaşır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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1. BÖLÜM Verilen açık uçlu soruların cevaplarını belirtilen bölümlere kısaca yazınız.(30 puan, her biri 10 
puan)

Soru 1 İletişim nedir? Açıklayınız.

Soru 2 İletişimi etkileyen olumlu davranışlara 4 tane örnek veriniz?

1.

  

2.

   

3.

  

4.

Soru 3 “Kırk düşün, bir söyle.”  sözünden ne anlamalıyız, kısaca açıklayınız?

2. BÖLÜM Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının  yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.(20 puan, 
her biri 2 puan)

 (....) Ses tonuna dikkat etmek iletişimde olumlu etkiye sahiptir.

 (....) İletişim ögeleri içerisinde en önemli öge geri bildirimdir.

 (....) Etkin bir dinleyici, dinlerken vereceği cevabı düşünmelidir.

 (....) İnsanlar için en etkili iletişim aracı dildir.

 (....) Bir kişi bizimle konuştuğunda onu can kulağı ile dinlemeliyiz.

 (....) “Nur, derslerine hiç çalışmıyorsun.” cümlesi  ben diline örnektir.

 (....) Etkili iletişim kurabilen kişiler “hayır” demeyi bilir.

 (....) Kitle iletişim araçları, insanlar arasındaki etkileşimde önemli bir yere sahiptir.

 (....) Empati; kişiye özgü davranış ve duyguların bütünüdür.

 (....) Etkili reddetme, etkili dinleyici özelliklerindendir.
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4. BÖLÜM

Verilen çoktan seçmeli sorularda 
doğru cevabı kutucuk içine alarak 
belirgin şekilde işaretleyiniz.
(20 puan, her biri 4 puan)

1.      ? ?

İletişim engelleri

? ?

 Verilen diyagramda ? ile gösterilen yerlere aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Emir vermek
B) Ben dili
C) İsim takmak
D) Ön yargı

2. Aynı anda milyonlarca insanın  birbirinden haber-
dar olmasını sağlayan insanlar arasındaki ilişkile-
ri geliştiren unsurlara  kitle iletişim araçları denir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun bir 
araç değildir?

A) Televizyon
B) Gazete
C) Fotoğraf makinesi 
D) İnternet

3. “Dinlemeyi öğrenirsen, kötü konuşanlardan bile 
fayda sağlayabilirsin.” Plutarch
Plutarch’ın sözü ile aşağıdakilerden hangisinin 
önemi vurgulanmıştır?

A) Empati
B) Öğüt verme
C) Saygılı olma
D) Etkili dinleme

4. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişime örnek 
değildir?

A) Okula geldiğinde “Günaydın” diyen Ayşe
B) Ailesiyle telefonla görüşen Rıfat
C) Öğrencilerine soru soran Tülin öğretmen
D) Derste söz hakkı isteyen Murat 

5. I. Jest
II. Dönüt
III. Empati
IV. İleti
Yukarıdaki öncüllerden hangileri iletişimin te-
mel ögeleri arasında  yer alır? 

A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I ve IV

3. BÖLÜM
Aşağıda kutucuk içinde verilen kelimelerin numaralarını soruyu doğru cevaplayacak  şekilde 
kullanarak yazınız. (30 puan, her biri 3 puan)

1. Dinlemek 2. Sen dili 3. Sabırlı olmak 4. Ahlak dersi vermek 5.  Göz teması kurmak

6. Dinlememek 7. İsim takmak 8. Sınamak 9. Empati kurmak 10. Ben dili

Soru 1 Hangi kutucuktaki ifadeler iletişimi olumlu etkileyen unsurlardandır, numaralarını yazınız?

Soru 2 Hangi kutucuktaki ifadeler iletişimi olumsuz etkileten unsurlardandır, numaralarını yazınız?
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H HSOSYAL BİLGİLER DERSİ  –  1. DÖNEM  –  1. YAZILI SORULARI2

1. BÖLÜM Parçaya göre verilen açık uçlu soruların cevaplarını belirtilen bölümlere kısaca yazınız. 
(30 puan, her biri 10 puan)

TEBESSÜM
Ayşen, sokakta gördüğü hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Bu gülümseme yabancının kendisini 

daha iyi hissetmesini sağlamıştı. Yabancı, bu arada  yakın geçmişte kendisine yardım eden bir arkadaşına  
teşekkür etmediğini hatırladı. Ona hemen bir mektup  yazıp  gönderdi. Arkadaşı bu teşekkürden o kadar 
mutlu olmuştu ki  her öğlen yemek yediği lokantadaki  garson kıza yüklü bir bahşiş bıraktı. Garson kız ilk 
defa böyle bir bahşiş almıştı. Akşam evine giderken  kazandığı paranın bir bölümünü  her zaman sokakta 
bekleyen o fakir adama verdi. Fakir adam öyle çok sevinmişti ki. İki gündür boğazından lokma geçmemişti. 
Karnını doyurduktan sonra, ıslık çalarak  mutlu şekilde evine doğru yürümeye başladı. Öyle neşeliydi ki, 
bir saçak altında titreyen köpek yavrusunu görünce onu  kucağına aldı ve evine götürdü. Köpekçik gecenin 
soğuğundan kurtulduğu için  çok mutluydu. Fakir adam sayesinde geceyi sıcacık geçirecekti. Gece yarı-
sından sonra oturdukları kattan dumanlar etrafı sardı ,bir yangın başlamıştı. Dumanı koklayan köpek öyle 
bir havlamaya başladı ki, önce fakir adam uyandı sonra da bütün apartmanı uyandırdı. Anneler ve  babalar 
dumandan boğulmak üzere olan çocuklarını kucaklayıp ölümden kurtardılar. Bütün bunların hepsi hiçbir 
maliyeti olmayan bir tebessümün sonucuydu...

Soru 1 Verilen parçadan hareketle iletişim ile ilgili olumlu davranışlar nelerdir, yazınız?

Soru 2 Ayşen’in bir gülümsemesi ile başlayan bu iletişim süreci sizde neler hissettirdi, kısaca anlatınız?

Soru 3 Verilen parçadaki sözsüz iletişimden örnekler veriniz?

2. BÖLÜM Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerden doğru ve yanlış olanları ilgili yerlere örnekteki gibi  işa-
retleyiniz. (30 puan, her biri 3 puan)

Doğru Yanlış
Başkalarına saygılı davranmak iletişimi olumlu etkilemektedir. X
Bireyin haber alma özgürlüğü hiçbir şekilde kısıtlanamaz.
Günümüzde en önemli kitle iletişim aracı radyolardır.
Sen dili, karşı tarafı suçlayıcı bir tavır içerir.
Empati; kişinin kendini başkasının yerine koyarak düşünmesidir.
İletişim tek taraflı olamaz.
Etkili bir iletişimde  konuşmaktan çok dinlemeyi tercih etmeliyiz.
Kitle iletişim araçları farklı insanları birbirine yakınlaştırarak, kültürlerin değişimini sağlar.
Ben dili, yargılayıcı ve empatiden uzaktır.
Tekzip, cevap hakkı ve yanlış olanı düzeltme anlamına gelir.
Anayasamıza göre; basın hürdür ve sansür edilemez.
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3. BÖLÜM

Verilen çoktan seçmeli sorularda 
doğru cevabı kutucuk içine alarak 
belirgin şekilde işaretleyiniz.

(40 puan, her biri 5 puan)

1. I. Kültürel alışveriş
II. Gerçek dışı bilgiler verilmesi
III. Kamuoyu oluşturma
IV. Bilgiyi yayma
Yukarıdakilerden hangisi kitle iletişim araçla-
rının özelliklerinden biri olamaz?

A) I B) II
C) III D) IV

2. Aşağıda öğrencilerin yeni gelen arkadaşları Pınar 
ile ilgili konuşmalarından örnekler verilmiştir.
Ayşe:  Pınar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana 
çok soğuk geldi.
Rıfat: Bence  sınıftakileri kendine yakın görmedi, 
bu yüzden böyle davrandı.
Ali: Hadi yanına gidip tanışalım, kendini yalnız his-
setmesin.
Mete: Okulun ilk günü olsa bile böyle surat asma-
sına gerek yok ki.
Bu cümlelerden hangisi etkili bir iletişim ör-
neği olabilir?

A) Ayşe B) Rıfat
C) Ali D) Mete

3. 
Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarının 
denetimini yapan kurulumuz …………….. dur.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge-
tirilmelidir?

A) TRT B) THK
C) RTÜK D) TTK

4. Kişiler arası olumlu iletişimin kurulabilmesi 
için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğ-
ru değildir?

A) Açık ve net konuşulmalı
B) Kelimeleri seçerek kullanmalı
C) Israr edici davranmalı
D) Ben dili kullanılmalı

5. Ayşe Nur öğretmen:
“Ülkeyi yöneten devlet adamları bazı durumlar-
da halkın haber alma özgürlüğüne çeşitli yasaklar 
getirebilir. Bunlar arasında  savaş hali, terör faa-
liyetleri ve genel ahlakı bozucu durumlar yer al-
maktadır.”
Ayşe Nur öğretmenin bahsettiği yasakların ko-
yulduğu durumlarda aşağıdakilerden hangisi-
nin gerçekleşmesi amaçlanmamıştır?

A) Halkın huzurunun korunması
B) Halkın hak ve özgürlüklerini korumak 
C) Halkı belli özelliklere göre sınıflandırma
D) Toplumun yararının gözetilmesi

6. Gamze öğretmen:
“TC Anayasası’nın 28. Maddesinde basının hür 
olduğu ve sansüre asla müsaade edilemeye-
ceğinden bahsedilir. Çocuklar, hangi hak ve öz-
gürlüğümüzle bu durumu ilişkilendirmemiz 
mümkündür?”
Gamze öğretmenin sorusuna hangi öğrenci 
doğru cevap vermiştir?

A) Hatice: Seyahat özgürlüğü
B) Handan: Seçme ve seçilme hakkı
C) Ahmet: Yaşamın dokunulmazlığı 
D) Samet: Haber alma özgürlüğü

7. 
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.  

Atasözü

 Verilen atasözünden hareketle iletişimle ilgili 
hangi kavramın önemi vurgulanmıştır?

A) Etkili dinleme
B) Hoşgörülü davranma
C) Etkili konuşma
D) Sen dili kullanma

8. Aşağıdaki sorulardan hangisi iletişimi olum-
suz etkileyebilir?

A) Hangi stil ile ders çalışıyorsun?
B) Bugün kendini nasıl hissediyorsun?
C) Neden beni bu zamana kadar aramadın?
D) Sana yardım etmemi ister misin?
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H1

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayı-
nız. (Her soru 5 puandır.)

1. Aşağıda verilenlerden hangisi dört büyük me-
lekten birisidir?

A) Kiramen Katibin B) Münker Nekir
C) Mikail D) Rıdvan

2. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özellikleri 
arasında gösterilemez?

A) Melekler nurdan varlıklardır.
B) Melekler istedikleri gibi davranabilirler.
C) Meleklerin yemek içmek uyumak gibi özellikleri 

yoktur.
D) Melekler sürekli Allah'a (c.c.) ibadet ederler.

3. Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de dünyadan sonra ahi-
ret hayatıyla ilgili bazı bilgiler vermiştir. 
Buna göre ahiret hayatına inanan insan aşağı-
dakilerden hangisini yapmaz?

A) İnsanlara iyiliği emredip kötülükten sakınmayı 
tavsiye eder.

B) Ahirette hesaba çekileceğini bildiği için İslam’a 
uygun yaşar.

C) Ölümle yok olacağını bildiği için iyiliklerin boşa 
gittiğini düşünür.

D) Kur’an-ı Kerim’i kaynak olarak kullanıp Allah'ın 
(c.c.) bize neleri emrettiğini öğrenir.

4. Allah (c.c.) insanlara birçok peygamber gönder-
miştir. Hz. İsa (a.s.) da bu peygamberlerden biridir.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa'nın (a.s.) özel-
liklerinden biridir?

A) Kendisine indirilen kitap İncil’dir.
B) Hz. İsa (a.s.) bütün insanlığa gönderilmiş tek 

peygamberdir.
C) Yıllarca çocuğu olması için Allah'a (c.c.) dua etmiş 

ve sonunda da Yahya isimli bir çocuğu olmuştur.
D) Mucizesi olarak asası ile denizi ikiye bölmüş ve 

firavunun zulmünden halkını kurtarmıştır.

5. İnsanın sağında ve solunda bulunan iyi ve kötü dav-
ranışları amel defterlerine kaydeden meleklerdir. 
Öncülde bahsedilen melek aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Mikail  B) Kiramen Katibin
C) Münker Nekir  D) Rıdvan

6. Aşağıda Nas suresinin ayetleri karışık olarak 
verilmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim
1. Meliki’n-nas
2. Mine’l-cinneti ve’n-nas
3. Kul euzü bi Rabb’in-nâs
4. Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs
5. Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs
6. İlâhi’n-nâs
Verilenlere göre Nas suresinin bir bütün ola-
bilmesi için doğru sıralaması aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 2-5-6-4-3-1
B) 1-3-2-4-6-5
C) 5-6-4-1-2-3
D) 3-1-6-4-5-2

7. Aşağıda bazı bilgiler verilmiştir.
• Doğa olaylarını düzenlemekle görevli melektir.
• Eceli gelenlerin canını almakla görevli melektir.
• Vahiyleri peygamberlere iletmekle görevli me-

lektir.
Verilen bilgilere göre aşağıdaki meleklerden 
hangisinin görevi verilmemiştir?

A) İsrafil (a.s.) B) Cebrail (a.s.)
C) Azrail (a.s.) D) Mikail (a.s.)

8. Hac ibadetiyle birlikte insanlar dil, renk ve kültür 
ayrımı olmaksızın herkesin Allah'ın (c.c.) önünde 
eşit olduğu bilincini kavrar. 
Buna göre hac ibadetini yerine getiren bir in-
sanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yap-
ması beklenemez?

A) Kardeş olduğu bilinciyle insanlara yardımda 
bulunur.

B) Mevkisi yüksek olduğu için hac ibadetinde ön-
celiğin ona verilmesini ister.

C) Yaşadığı zorluklara karşı sabretme alışkanlığı 
kazanır.

D) Herkesin Allah (c.c.) katında eşit olduğu bilin-
ciyle kendini üstün görmez.
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9. Allah'a (c.c.) karşı görevlerimizi ibadet ile yerine 
getiririz. Hac da bu ibadetlerden biridir. 
Aşağıdaki verilenlerden hangisi hac ile ilgili 
yanlış bilgi içermektedir?

A) Hac İslam’ın şartlarından biri olup uygun şartla-
rı tamamlayan her Müslüman'ın üzerine farzdır.

B) Hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadettir. 
C) Allah (c.c.) rızasını gözetip tatil yapmak ama-

cıyla da  hac yapılır.
D) Zilhicce ayının dokuz, on, on bir ve on ikinci gün-

lerinde bu ibadeti Müslümanlar yerine getirir.

10. Allah (c.c.) insanları dünyaya imtihan için gönder-
miştir. Hiçbir varlığın sonsuz olmadığını herkesin 
hesap vermek için Allah'ın (c.c.) huzuruna çıkaca-
ğını ve bunun bilincinde olan insanın dünyada ve 
ahirette hazırlık yapması gerektiğini insanlara pey-
gamberleriyle bildirmiştir.   
Bu paragrafa göre ahiret hayatı için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

A) Ahiretinde bir sonunun olduğu
B) Her insanın imtihanı kazandığı
C) Hesabın dünyada da ödeneceği
D) Allah'ın (c.c.) emrine uyan kişinin ahiretinin gü-

zel olduğu

11. Melekler insanları davranışlarını güzelleştirici iş-
lere teşvik ederler. İnsanları iyiliğini isterler. Güzel 
davranışa ve iyiye yöneltirler.
Buna göre melekler insanları aşağıdaki davra-
nışlardan hangisine yönlendirmezler?
A) Yaşlılara yardım etmek
B) Allah'a (c.c.) itaat etmek
C) Ahireti düşünerek dünyadaki işleri boş vermek
D) Hasta ziyareti yapmak

12. Aşağıda bazı tanımlar yapılmıştır.
I. Tüm insanların   mahşer yerinde toplanması-

na………………………… denir. 
II. Salih amel sahibi kişilerin dünyada amelleri-

ne karşılık Allah'ın (c.c.) onlara vaat ettiği yere 
………………….. denir.

Yukarıda verilen boşluklara gelecek uygun kav-
ramlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

I II
A) Hesap Cehennem
B) Haşr Cennet
C) Cehennem Ba’s
D) Ba’s Haşr

B. Aşağıdaki tabloda bulunan bilgileri doğru bir 
şekilde eşleştiriniz. (10 puandır.)

Hz. İbrahim’in 
(a.s.) eşi A

Duyu organı-
mızla algıladı-

ğımız varlık
B

Sura üfleyen 
melek C

Nas kelimesi-
nin anlamı D

Hafaza me-
lekleri  E

… İsrafil (a.s.)

… Yazıcı melekler

… İnsanlar

… Koruyucu melekler

… Hz. Mikail (a.s.)

… Hz. Hacer (r.a.)

… Hayvan

C. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına 
“D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(Her soru 2 puandır.)

(...) Varlıklar aleminde cinleri göremediğimiz için 
onları bu sınıf içerisinde kabul etmeyiz.

(...) Kur’an-ı Kerim’de dört büyük melek ile birlikte 
diğer meleklerden de bahseder.

(...) Kıyamet ‘yeniden dirilme’ anlamına gelmektedir.
(...) Ahirete inansakta ölünce yok olacağımız ger-

çeği değişmez.
(...) Tavaf etmek bütün Müslümanların aynı amaç 

için bir araya gelmelerini ifade eder.

D. Varlıklar âlemi nasıl sınıflandırılmıştır? Yazınız. 
(10 puan)

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

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

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

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

E. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun 
şekilde doldurunuz. (Her biri 2 puandır.) 

Hz. Hatice (r.a.) vakfe
ölümü İslamın
imanın iyiliğin
varlığın şekeri
Sa’y Hz. Meryem (r.a.)

• Meleklere iman etmek ………….. şartıdır.

• “Her canlı ……………………. tadacaktır.” (Al-i İm-
ran suresi, 185. ayet)

• Melekler …………………….. sembolleridir.
• ……………… hac ibadetinde Hz. Hacer’in çırpı-

nışını sembolize eder.
• Hz. İsa’nın annesinin adı …………………… dir.
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A. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına 
“D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(Her ifade 2 puandır.)

(...) Meleklerin varlığına her insan inanmakla yü-
kümlüdür.

(...) Azrail (a.s.) sadece peygamberlerin canlarını 
almakla görevli bir melektir.

(...) Ahirete iman etmek sünnettir.
(...) Kurban kesmek ile hac birbirini tamamlayan iki 

ibadettir.
(...) Hz. İsa’nın diğer adı Mehdi’dir. 

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayı-
nız. (Her soru 5 puandır.)

1. Allah’ın (c.c.) yarattığı her şeyi göremeyiz
 Varlığını hisseder; fakat el süremeyiz.
 Görmeden biliyoruz nurdan kelebekler,
 Dolaşır aramızda Allah’ın (c.c.) melekleri.
 Ben onları göremem, onlar beni görürler
 Güzel düşüncelere güç ve kuvvet verirler
           (Gökhan Evliyaoğlu, Çocuk ve Dua s.15)

Verilen şiirde meleklerin insanı nelere yönlen-
dirdiği üzerinde durulmuştur? 

A) Düşüncelerini iyiye ve güzele  
B) Varlıklarını hissetmeye
C) Görülmeden işlerini yaptıklarına 
D) Göremeden inanmaya

2. Aşağıda bazı kavramların açıklamaları verilmiştir.
I. Yazıcı melekler olarak bilinirler.
II. Kabirde sorgu melekleri olarak bilinirler.
III. Melek kelimesinin sözlükteki anlamıdır.
X- Güç
Y- Münker – nekir 
Z- Kiramen katibin
Belirtilen kavramlara karşılık olarak verilen 
açıklamalar aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru sıra ile verilmiştir?

I II III
A) Y Z X
B) Z Y X
C) Z X Y
D) X Y Z

3. Allah'ın (c.c.) yarattığı ve insanlarında varlığına 
iman etmesini istediği dört büyük melekle ilgili 
verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Bu melekler insanlarla iletişim hâlindedir.
B) Cebrail (a.s.) diğer meleklerin işlerini de yapar.
C) Bu melekler Allah (c.c.) tarafından gönderilmiş 

olup Allah'ın (c.c.) emrinin dışına çıkmazlar
D) Bu meleklerin lideri ve her şeyi idare eden me-

lek Azrail (a.s.)’dır.

4. İmanın şartlarından biri olan ahirete iman, insanın 
sadece dünya için değil kulluğun şartlarını yerine 
getirip ahiret hayatına da hazırlık yapması gerek-
tiğini bildirir.
Buna göre dünya ve ahiret hayatı için aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Allah (c.c.) insanları dünyada hesaba çeker ve 
ahirette hesap yoktur.

B) İnsan dünyada iyilik yaptığı müddetçe Allah 
(c.c.) rızasını kazanır.

C) Ölüm yok oluş olmayıp yeni bir hayatın başlan-
gıcıdır.

D) Ahiret sonsuz bir hayatın başlangıcıdır.

5. Hac ibadeti bütün Müslümanların bir araya gele-
rek yaptığı ibadettir. Bu ibadet Mekke şehrinde ye-
rine getirilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ibadetin toplumsal 
faydalarından biri olamaz?

A) Kardeşlik duygusunu güçlendirir.
B) Müslümanlara birlikte hareket etme bilinci ka-

zandırır.
C) Farklı dil, renk, kültüre sahip İslam dini men-

supları birbirleriyle iç içe Allah'ın (c.c.) huzu-
runda bulunur.

D) Haccın kabul olması Mekke'deki insanlara sa-
daka vermeye bağlıdır.

6. Aşağıdakilerden hangisi Nas suresi ile ilgili 
yanlış bir bilgidir?

A) Kur’an-ı Kerim’in 114. Suresidir.
B) Nas ‘akşam’ anlamına gelmektedir.
C) Felak suresi ile birlikte ‘muavvizeteyn’ olarak 

bilinir.
D) Altı ayetten oluşur.
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7. Hz. İsa'ya (a.s.) peygamberlik geldi ve halkını Al-
lah’a (c.c.) kulluğa davet etti. İnanan kişilerin sayısı  
çok azdı. Allah'ın (c.c.) izni ile gerçekleştirdiği mu-
cizeleri kullanarak insanları Allah'ın (c.c.) emrettik-
lerine uymaya yöneltti.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’ın 
(a.s.) Allah'ın (c.c.) izniyle gerçekleştirdiği mu-
cizelerden biridir?

A) Allah’a (c.c.) iman edenlerle birlikte firavundan 
kaçarken Kızıldeniz’i asasıyla ikiye ayırması

B) Müşriklerin peygamberliğini kanıtlamasını iste-
diğinde işaret parmağı ile Ay'ı ikiye bölmesi

C) Müşrikler tarafından ateşin içine atılıp ateşin 
gül bahçesine dönüşmesi

D) Ölüleri diriltmesi

8. Hz. Hacer (r.a.) oğlu Hz. İsmail (a.s.) için su arar-
ken iki tepe arasında gidip gelmiş ve sonrasında 
bu durum İslam dininde bir ibadet olarak yer almıştır. 
Günümüzde Hac ibadetini bir bölümü olan 
Safa ve Merve tepeleri arasında gerçekleşen 
bu hadise aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tavaf  B) Vakfe        C) Sa’y   D) Mina
 

9. “Dünyada (kimsesiz) bir garip gibi yahut bir yolcu 
gibi ol.” (Buhari)
Bu hadis-i şerife göre dünya hayatı hakkında 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dünyada sadece peygamberlerin kalacağı 
B) Dünyaya gelen her canlının er ya da geç bir gün 

göçüp gideceği
C) Milyonlarca yıldır varlığını sürdüren dünyanın 

elbet bir gün yok olacağı
D) Dünyanın gelip geçici olduğu

10. “Her kim Allah’a, meleklere, peygamberlere, Ceb-
rail ve Mikail’e düşman olursa bilsin ki Allah da 
inkâr edenlerin düşmanıdır!” (Bakara suresi, 98. 
ayet)
Verilen ayette aşağıdakilerden hangisine vur-
gu yapılmıştır?

A) Cebrail (a.s.) ve Mikail (a.s.) dışındaki melekle-
re iman etmek gerekmez.

B) İnsanlar meleklerin varlığına inanmazsa dün-
yada cezasını çeker.

C) İmanın şartlarına Allah'ın (c.c.) istediği gibi 
iman edersek tam yerine getirmiş oluruz.

D) Allah (c.c.) Kur’an'da sadece kedisine iman 
edilmesini istemiştir.

11. Allah'ın (c.c.)  iman etmemizi istediği bir diğer var-
lık da meleklerdir.
Aşağıda verilenlerden hangisi meleklerin özel-
liklerinden biri olamaz?

A) Ateşten yaratılmış varlıklardır.
B) Her türlü şekle Allah'ın (c.c.)  izniyle girebilirler.
C) Kanatlara sahip varlıklardır.
D) Allah'a (c.c.) isyan etmeyip her zaman ibadet 

ile meşguldürler.

12. Aşağıdakilerden hangisi soyut varlıklar grubu-
na girer?

A) Ağaç  B) Akıl   C) Kalem D) Kitap

C. Hacla ilgili olan vakfe, şavt ve zemzem kavram-
larını açıklayınız. (10 puan)
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

D. Aşağıdaki tabloda bulunan bilgileri doğru bir 
şekilde eşleştiriniz. (10 puan)

Hz. İsa’nın 
(a.s.) muci-

zesi 
A

Cinlerden 
bahseden 

sure
B

Kâbe’nin 
etrafında dön-

meye 
C

Ahiretteki top-
lanma yeri D

Vahiy meleği E

… İhram 

… Mahşer 

… Tavaf

… Nasr suresi

… Beşikte
konuşması

… Cebrail (a.s)

… Nas suresi 

E. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun 
şekilde doldurunuz. (Her biri 2 puandır.) 

ahiret farz
İhram kefen
siyah taş İncil
delikli kaya Tevrat

Kıyamet

• İmanın altı  şartında biri  olan meleklere iman et-
mek ……………dır.

• Kâbe’nin yanındaki Hacerül Esved ……………… 
anlamına gelir. 

• …………….. üç parçadan oluşan ve hac ibade-
tini yerine getirmekle görevli hacılar tarafından 
giyilen giysidir.

• ……………….., Hz. İsa’ya (a.s.) insanlara Allah'ın 
(c.c.) dinini anlatması ve Allah'ın (c.c.) kurallarını 
iletmesi için indirilmiştir.

• ………………………. bütün dünyanın ve insanlı-
ğın sonunu ifade ederken aynı zamanda sonsuz 
olan dünyanın başlangıcı ve hesap gününün gel-
diğini anlatan kavramdır.
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H1 İNGİLİZCE DERSİ  –  1. DÖNEM  –  1. YAZILI SORULARI

A.	 Match	the	adjectives	with	the	pictures.	Two	adjectives	are	extra.	(Görselleri	verilen	sıfatlarla	eşleşti-
riniz.	İki	sıfat	artacaktır.)	(3x6=18 p.)

☺stubborn ☺short ☺blond ☺clumsy ☺overweight ☺helpful ☺thin ☺cheerful

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

B.	 Write	the	names	of	people	in	the	blanks.	(Cümlelerde	tariflerle	eşleşen	isimleri	boşluklara	yazınız.)	
(4x5= 20p.)

Silvia Eliza David Eric Alesh

➢ I have got long curly ginger hair and brown eyes.	(1-	…………………..)

➢ I have got blond hair with blue eyes and beard (2-	.......................	)

➢ I am middle-aged with short straight grey hair and brown eyes. (3-	…………………..)

➢ I have got short brown hair with blue eyes (4-	…………………..)

➢ I am a beautiful lady with long wavy blond hair and blue eyes. (5-	…………………..)

C.	 Write	the	verbs	in	simple	past	tense.	(Aşağıdaki	fiillerin	geçmiş	zaman	hallerini	yazınız.)	(2x8=16p.)

PRESENT PAST

1- go

2- break

3- listen

4- win

PRESENT PAST

5- walk

6- cut

7- drink

8- swim

D. Use was / were	in	the	blanks.	(Aşağıdaki	boşlukları	was	ya	da	were	ile	doldurunuz.) (2x8=16p.)

1. We ...................... at the circus last weekend. 5. Martin .................... very sick two days ago.

2. My boss ................... very tired after the meeting yesterday. 6. Where .................. you on Wednesday?

3. Mr. and Mrs. Barkell ................. not at home last month. 7. Yesterday ................... my birthday.

4. I .................. twelve years old when we moved to Spain. 8. ................... Alice late again?
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1.              

Görselde	verilen	sporu	işaretleyiniz.

A) Fencing B) Cycling
C) Skating D) Zorbing

2. “Kate usually ……… to bed early, but last night she 
………… to bed late.”	Cümle	hangi	seçenekle	ta-
mamlanmalıdır?

A) go/went B) go/goes
C) went/goes D) goes/went

3. A: What was your first award at your career?

 B: ............................................................. .

A) I won a Young Artist Award.
B) I was born on August 15, 1990.
C) Yes, I finished my education last year.
D) I moved to abroad for my career.

4. You should wear a helmet while you are riding a 
motorbike.
Yukarıda	altı	çizili	sözcük	hangi	seçenekte	ve-
rilmiştir?

A)  B)   

C)  D) 

5. Sue: ............................. do you visit your relatives?

 Helen: Once a month.

Yukarıdaki	boşlukta	hangi	 ifade	kullanılmalı-
dır?

A) How B) Where
C) How often D) What  time

E.	a)	Read	the	text	and	make	Comparative	Sentences.	(Metni	okuyunuz	ve	cümleleri	karşılaştırma	kuralına	
göre	doldurunuz.)	(2x5=10 p.)

Hi! I’m Monica .Tom and Paul are my brothers. They are different  from each 
other. Tom is 1.68 cm tall and weighs 64 kg. He has got short fair hair. Paul 
is 1.65 cm tall and weighs 60 kg. He has got short brown hair with green eyes. 
He is  a very hardworking student. He always gets high marks at school. Tom 
doesn’t like school so much and he is bad at maths and science. He doesn’t 
like jokes. He is a serious boy. He has only  few friends. Paul is always 
cheerful. He has got a lot of friends. He also likes making jokes. I love both 
of them very much.

	 	 	 	 	 	 	 	 							b)		Write	True	or	False.	(2 x 5 = 10 p.)

1. Paul is .......................... than Tom. (short) 1. Monica only loves Paul. _______ .

2. Tom is .............................. than Paul. (fat) 2. Paul is not a sociable boy. ______.

3. Paul is ................................ than Tom. (hardworking).  3. Tom and Paul are good at Maths ______.

4. Tom is ........................................ than Paul. (serious) 4. Tom is lazier than Paul. ______ .

5. Paul is ....................................... than Tom. (outgoing) 5. Paul doesn’t like making jokes. ______. 

F.	 Choose	the	correct	answer.	(Doğru	seçeneği	işaretleyiniz.)	(2x5=10p.)
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H H2 İNGİLİZCE DERSİ  –  1. DÖNEM  –  1. YAZILI SORULARI

A.	 Fill	 the	charts	with	the	given	adjectives.	(Aşağıdaki	sıfatlar	kişilerin	karakter	özellikleriyle	ilgiliyse	
‘Personality’;	fiziksel	görünümü	ile	ilgiliyse	‘Physical	Appearance’	bölümüne	yazınız.	(2x10 = 20p)

 
☺beautiful ☺sel h ☺friendly ☺tall ☺overweight☺lazy ☺short ☺thin ☺honest☺funny

1-
2-
3-
4-
5-

1-
2-
3-
4-
5-

PERSONALITY PHYSICAL APPERANCE

B.	 a)	 Fill	in	the	blanks	using	the	words	below.	Two	words	are	extra.	(Aşağıdaki	metni	verilen	kelimelerle	
doldurunuz.	İki	kelime	dışarıda	kalacaktır.)	(3x5=15p.)

helpful attractive forgetful clumsy friendly carefuladventurous

Hi, I’m Terry. This is my photo with my mother, Clara 
and my father, Ricky. My mother is really sociable. 
She has a lot of friends. Her friends love her very 
much because she is 1 ............................. to everyone. 
Our neighbours also love her because she is more 
2. ............................. than other people. She usually 
helps old people and she is always there when they 
need her. My father is a very 3. ............................. 
man. He loves nature and extreme sports. Every 
summer we go camping  together. He is a little 4. 
............................. . He often breaks something in 
the kitchen. My mother says that he should be more  
5.  ............................. in the kitchen. I love my parents 
very much. We are a happy family.

                                                                                                              

 

                                                                                                 

 
 
	 b)	 Answer	the	questions	according	to	the	text.	(Soruları	metne	göre	cevaplayınız.)	(5x2=10p.)
 1. What is Terry’s mother like?   2. Does Ricky love adrenalin?

C.	 Use	“was/were/wasn’t/weren’t”	in	the	blanks.	(Boşlukları	was/were/wasn’t/weren’t	 ile	doldurunuz.)	 
(2 x 8 = 16p.) 

1. What ............ the weather like yesterday? 5. ............ you in London last year?

2. I ............ at school on Friday. I went to hospital. 6. Were there many cats in the garden? No, there ................... .

3. Sally and Jill ............ at seaside last month. 7. My friends ............ at the swimming pool yesterday.

4. My mum ............ angry with me two hours ago. 8. How old ............ she last year?
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1. Atatürk	.............................	in	Salonica	in	1881.
A) grew up B) was born  
C) got married D) died 

2. Görsele	uygun	gelen	ifadeyi	
seçiniz.

A) Goggles B) Helmet        
C) Cap D) Racket

3. Oliver : ...........................?
	 Harry : I usually go fishing at weekends.

A) How often do you go fishing?
B) Why do you like cycling?
C) Do you like fishing?
D) Where did you go for fishing?

4. Mr.	Adley	...............	
a taxi to the airport 
an	hour	ago.

    

A) gave B) took        
C) saw D) forgot

5. I. He entered medicine field.
II. He died in 1955 at the age of 74.
III. After he discovered penicilin, he won the No-

bel Prize. 
IV. Alexander Fleming was born in 1881.
Bu	 cümlelerin	 anlamlı	 bir	 şekilde	 sıralanışı	
hangi	seçenekte	doğru	olarak	verilmiştir?

A) IV-I-III-II B) III-I-IV-II
C) IV-II-III-I D) IV-III-I-II

D.	 Write	the	names	of	sports	under	the	pictures.	(Görsellerde	verilen	sporların	adını	yazınız.)	(2x6=12p.)

☺scuba-diving ☺skating ☺fencing ☺shooting ☺skiing ☺cycling

1) ................................ 2) ................................ 3) ................................

4) ................................ 5) ................................ 6) ................................

E.	 Make	comparisons	using	the	adjectives	in	paranthesis.	(Parantez	içindeki	sıfatları	kullanarak	karşı-
laştırmalar	yapınız.)	(2x6 = 12 p.)       

1. My room is ................................... than your room. (small)
2. Elephants are ................................... than  kangaroos. 

(heavy)
3. My English is ................................... than yours. (good)
4. Our new car is ................................... than the old one. 

(expensive)
5. I am  ................................... than my brother. (rich)
6. A dolphin is ................................... than a shark. (intelligent)

F.	 Choose	the	correct	answer.	(Doğru	seçeneği	işaretleyiniz.)	(3 x 5 = 15 p.)
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