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A.	 Aşağıdaki	soruları	metne	göre	cevaplayınız.
Ülkemizdeki önemli sorunlardan biri de trafiktir. Bir 
kaza haberi almadığımız, trafik sorunu yaşamadı-
ğımız bir gün yok gibi. Bu sorunun çözümünde en 
önemli etken eğitimdir. Ne kadar güzel yollar olur-
sa olsun, ne kadar çok trafik polisi olursa olsun, 
ne kadar çok ulaşım aracı olursa olsun kuralla-
rı bilmeyen belirli bir eğitimden geçmeyen insan-
lar trafikte oldukça bu sorun çözülmeyecektir. Her 
geçen gün daha kötü haberler gelecek, daha çok 
insan üzülecektir.

1. Ülkedeki	önemli	sorunlardan	biri	hangisidir?	
(5 p)

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

2. Bu	sorunun	nedeni	nedir?	(5 p)

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

3. Metnin	ana	fikri	nedir?	(5 p)

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

4. Aşağıdaki	cümleleri	öznel	ya	da	nesnel	olarak	
işaretleyiniz.	(5 p)

ÖZNEL NESNEL
En iyi roman Çalıkuşu’dur.
Babamın tayini Bursa’ya çıktı.
Akşamki manzara çok etkileyiciydi.
Matematik kitabı 226 sayfaydı.

B.	 Aşağıda	yer	alan	çoktan	seçmeli	soruları	ce-
vaplayınız.

5. Aşağıdaki	cümlelerde	kullanılan	ikilemelerden	
hangisi	karşıt	(zıt)	anlamlı	sözcüklerle	oluştu-
rulmuştur?	(5 p)

A) Annem kılık kıyafetimi düzeltmem için para verdi.
B) Filmi izlerken doya doya ağladık.
C) Aşağı yukarı iki yıldır Almanya’da çalışıyor.
D) Bende para mara yok.

6. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	deyim	kulla-
nılmamıştır?	(5 p)

A) Dedem beni el üstünde tutar.
B) Yalan söylediği anlaşılınca kapı dışarı ettiler.
C) Komşuların konuşmasına kulak misafiri oldum.
D) Anneannemin yaptığı keklere bayılıyorum.

7. “İyi bir ailede kötü özelliklere sahip çocukların da 
olabileceği”	anlamına	gelen	atasözü	aşağıdaki-
lerden	hangisidir?	(5 p)

A) Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar bulunmaz.
B) Ak koyunun kara kuzusu olur.
C) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
D) Ağaç yaş iken eğilir.

8. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	amaç-sonuç	
ilişkisi	vardır?	(5 p)

A) Tatil yapmak için Bodrum’a gittiler.
B) Doğum günü olduğu için hediye aldım.
C) Annem izin verirse sizinle tiyatroya giderim.
D) Havalar güzel olduğundan pikniğe gitmeye ka-

rar verdik.

9. “Pişmek”	sözcüğü	hangi	seçenekte	gerçek	an-
lamıyla	kullanılmıştır?	(5 p)

A) Havalar o kadar sıcak ki piştim.
B) Sen bu işte daha çok pişmelisin.
C) Et yemeği çok güzel pişmiş.
D) Bu pişkin konuşmalardan çok sıkıldım.

10. Üç temel prensibimiz vardır(  ) Vaktinde gelmek  
( ) düzenli çalışmak (  ) dürüst olmak (  )
Boş	bırakılan	yerlere	sırasıyla	aşağıdakilerden	
hangisi	gelmelidir? (5 p)

A) (.) (.) (.) (.) B) (:) (,) (,) (.)
C) (!) (:) (.) (.) D) (.) (.) (:) (.)
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11. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	isim-fiil	ve		
sıfat-fiil	bir	arada	kullanılmıştır?	(5 p)

A) Annem kalan yemekleri değerlendirirdi.
B) Sıkılınca arka bahçeye dolaşmaya çıkardı.
C) İş ararken eski bir arkadaşıma rastladım.
D) Koşar adımlarla giysilerini almaya gitti.

12. Herhangi bir konuda bilgi verirken veya bir gerçeği 
savunurken çeşitli kanıtlardan faydalanır. Kesin ve 
inandırıcı bir anlatım kullanır. Konuları gazete ve 
derginin havasına göre çok çeşitli olabilir. Yazının 
bütününde ciddi ve iddiacı bir hava vardır.
Özellikleri	 verilen	 yazı	 türü	 aşağıdakilerden	
hangisidir?	(5 p)

A) Fıkra B) Söyleşi
C) Deneme D) Makale

13. Aşağıdaki	ifadelerden	hangisi	birinci	ağızdan	
yazılmıştır?	(5 p)

A) Sinirlendi, ayağa kalktı, kapıyı hızla kapattı.
B) Kimseye belli etmeden sessizce dışarı çıktım.
C) Ayakkabısının tozunu aldı, giydi, yürümeye 

başladı.
D) Bir yandan ağlıyor, bir yandan da çocuğun elini 

sıkıca kavramış bırakmıyordu.

14. “Benim sadık yârim kara topraktır.
Karnın yardım kazmayınan, belinen
Yine karşıladı beni gülünen
Benim sadık yârim kara topraktır.”

Aşık Veysel
Şiirin	ana	duygusu	aşağıdakilerden	hangisi-
dir? (5 p)

A) Vatan sevgisi B) İnsan sevgisi
C) Doğa sevgisi D) Memleket özlemi

15. Anılar yaşadıktan sonra yazılır. Günlüklerse yaşa-
nırken oluşturulur. Kimi günlükler içe dönük bir ni-
telik taşır. Anılarla günlükler arasındaki en önemli 
ayrım budur. Bu bakımdan günlükler anılara göre 
daha inandırıcıdır.
Bu	parçanın	anlatımında	aşağıdakilerden	han-
gileri	kullanılmıştır?	(5 p)

A) Açıklama-Karşılaştırma
B) Betimleme-Kişileştirme
C) Tartışma-Tanık gösterme
D) Öyküleme-Tanımlama

16. “Gökyüzü yağmur sonrası ışıl ışıl bir güneşle saç-
larını kurutur.”cümlesinde	aşağıdakilerden	han-
gisi	kullanılmıştır?	(5 p)

A) Mecaz B) Benzetme
C) Kişileştirme D) Konuşturma

17. Aşağıdaki	cümlelerdeki	fiilimsilerin	altını	çize-
rek	türlerini	yazınız.	(10 x 2 = 20 p)

• Yerden kalemini alıp ödevlerini yaptı.     

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

• Okul korosuna katılmak istiyordu.     

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

• Etrafta tanıdık kimse göremedi.    

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

• Sinirlenince gözü bir şey görmüyor.   

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

• Gördüğü kişileri asla unutmazdı.   

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

• Koşa koşa eve gitti.    

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

• Kumaşları kesmek onun işiydi.   

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

• Satılacak resimleri galeriye götürdü.   

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

• Eve gelir gelmez seni sordu.   

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

• Güzel şiir okuma onun yeteneklerindendi.   

(.....................................)
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A.	 1-4.	soruları	aşağıdaki	metne	göre	cevaplayınız.
ÇANAKKALE

Gösterdikleri tepede düşman hiçbir direnişle karşı-
laşmadan rahatça ilerliyordu. Onlara şöyle dedim:
“Düşmandan kaçılmaz!”
“Cephanemiz kalmadı!”
“Cephanemiz yoksa süngümüz var. Süngü tak! 
Yere yat!”
Mehmetçik yere yatınca düşman da yere yatmıştı. 
Daha sonra 27. Alay’ın kalan birlikleriyle 57. Alay’ı 
toplayıp onlara şu emri verdim:
“Ben size taarruz etmeyi değil, ölmeyi emrediyo-
rum. Biz ölünceye dek geçecek zaman içerisinde 
yerimize başka birlikler ve komutanlar gelecektir.”
Emrimle birlikte saldırıya geçen birliklerimiz düş-
manı sahile dek sürdüler ve oraya hapsettiler. 
Böylece İngiliz, Fransız ve Anzaklardan oluşan 
düşman birlikleri sahilde sıkışıp kaldılar.

1. Bu	metin	hangi	savaşta	geçen	bir	olayı	anlat-
maktadır? (5 p)

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

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

2. Metinden	hareketle	Atatürk’ün	hangi	 kişisel	
özelliklerinden	söz	edilebilir? (5 p)

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

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

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

3. Bu	metinden	çıkarılabilecek	en	kapsamlı	yargı	
aşağıdakilerden	hangisidir?	(5 p)

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

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

4. Metnin	yazı	türü	aşağıdakilerden	hangisidir? 
(5 p)

A) Gezi yazısı B) Anı    
C) Tiyatro D) Efsane

B.	 Aşağıdaki	soruları	cevaplayınız.

5. Kişinin anlatılan konuyu dinleme amacı (  ) fark-
lı dinleme çeşitlerini ortaya çıkarır (  ) Not alarak 
dinleme (  )  empati kurarak dinleme  (  )  seçici 
dinleme (  )
Yukarıda	boş	bırakılan	yerlere	aşağıdaki	nok-
talama	işaretlerinden	hangisi	getirilemez?	(5 p)

A) virgül (,) B) nokta (.)
C) iki nokta (:) D) üç nokta (…)

6. Tüketici gözüyle reklam, pazarda kendi ihtiyaç-
larına cevap veren binlerce ürün arasından ken-
di yararına uygun olanı seçmesine yardımcı olan 
ürünlerin ne şekilde kullanılacağını tanımlayan ile-
tişim ürünleridir.
Bu	cümleden	“reklam”	 ile	 ilgili	aşağıdaki	yar-
gılardan	 hangisi	 kesin	 olarak	 çıkarılamaz?	 
(5 p)

A) Reklam tüketici için iletişim ürünleridir.
B) Reklam tüketiciye seçme hakkı tanır.
C) Reklam, ürünlerin ne şekilde kullanılacağını ta-

nımlar.
D) Reklam, tüketiciye kazanç sağlar.

7. Aşağıdaki	 cümlelerin	hangisinde	neden	so-
nuç,	hangisinde	amaç	sonuç	ilgisi	olduğunu	
boşluklara	yazınız.	(5 p)

�	İşlerimin çokluğundan size gelemedim.  

 (....................................)
�	Kedileri beslemek için dışarı çıkmış.  

 (....................................)
�	Tırnak kenarlarında yaralar çıktığı için ödevlerini 

yapamamış. 

 (....................................)
�	Çocuğa hediyesini verebilsin diye onca yoldan 

gelmiş. 

 (....................................)
�	Duvarda oluşan nemden zarar görmüş.

 (....................................)
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8. Firmaların ürettikleri malı pazarlamak amacıyla 
dergi, gazete, duvar afişleri, radyo, televizyon, İn-
ternet gibi araçları kullanarak yaptıkları kısa tanı-
tımlardır.
Bu	metinde	altı	çizili	sözcüklerden	hangisi	fii-
limsi	değildir?	(5 p)

A) pazarlamak B) araçları
C) kullanarak D) yaptıkları

9. “Hastanede kılı kırk yaran bir çalışma başlattılar.” 
Altı	çizili	deyimin	cümleye	kattığı	anlam	aşağı-
dakilerden	hangisinde	vardır?	(5 p)

A) Arkadaşın beni tanımadığını söylemeye çalı-
şıyor.

B) Bu kadar çok konuşursan inandırıcı olamazsın.
C) Oldukça detaylı bir rapor yazmışlar.
D) Babam konuşmasında kimseyi kırmak isteme-

miş.

10. Eş	anlamlı	(anlamdaş),	zıt	(karşıt)	anlamlı,	eş	
sesli	 (sesteş),	 terim	anlamlı	kelimelerle	 ilgili	
aşağıdaki	ifadelerden	doğru	olanların	başına	
“D”,	yanlış	olanların	başına	“Y”	yazınız.	(4 p)

(....) “Koru” sözcüğünün sesteşi(eş seslisi) yoktur. 
(....) “Ağlamak” sözcüğünün zıt anlamlısı “ağlama-

mak” değildir.
(....) “Nota” sözcüğü terim anlamlı kullanılabilir.
(....) “Yüzyıl” sözcüğünün eş anlamlısı “asır” söz-

cüğüdür.

11. Aşağıdakilerin	hangisinde	anlatım	birinci	ağız-
dan	yapılmıştır?	(4 p)

A) Korkusuz biri olmakla övünürdü. Gece sokağa 
tek başına çıkar, sabaha kadar gezinir, hayvan-
ları korkuturdu.

B) Öğretmen sıraya yaklaştı. “Dün neden gelme-
din?” diye sordu.

C) Formanın düğmesini bir türlü ilikleyemiyordum. 
Ellerim titriyor, okula gitmek istemiyordum.

D) Çalıların arasından gelen sesle irkildi. Heye-
canla sağa sola bakmaya başladı.

12. Genellikle katil balina adıyla bilinen orkalar (or-
cinus orca) dünyanın en tanınmış deniz meme-
lileri arasındadır. Aslında yunus ailesinin üyeleri 
olan orkalar dünyanın en hızlı yüzen memelileri-
dir. Uzunlukları 9 m’ye ve ağırlıkları 10 tona ulaşan 
orkalar, siyah beyaz benekleri ve 1,8 m’ye varan 
üçgen sırt yüzgeçleri ile hemen ayırt edilebilirler.
Bu	paragrafta	düşünceyi	geliştirme	yolların-
dan	hangisi	kullanılmamıştır?	(5 p)

A) Tanımlama
B) Sayısal verilerden yararlanma
C) Karşılaştırma
D) Tanık gösterme

13. Aşağıdaki	deyim	ve	atasözlerini	anlamları	 ile	
eşleştiriniz.	(8 p)

1) Kabak tadı vermek 2) Dilinde tüy bitmek                             
3) Kapı dışarı etmek 4) Eli böğründe kalmak  
5) Dere kenarına çeşme 6) Beş parmağın beşi
    yapılmaz.     bir olmaz
7) Bin bilsen de 8) Akılsız başın cezasını
    bir bilene danış.     ayaklar çeker.
(...)  Bir ailede herkes aynı özellikleri göstermeye-

bilir.
(...) İstenmeyen kişiler bulundukları ortamdan 

uzaklaştırılırlar.
(...)  İmkânların olduğu yerde aynı çıkarlar gözeti-

lerek yatırım yapılmaz.
(...)  Büyük acılar yaşayan insanlar çaresiz kalırlar.
(...)  Aynı şeyleri sürekli tekrarlamak, yinelemek
(...)  İnsan her şeyi bilemez. Bildiğini düşündüğü 

konularda bile başkasından fikir almak daha 
doğru kararlar almasına yol açar.

(...)  Sürekli aynı şeyleri tekrarlamak, yinelemek in-
sanları bıktırır.

(...)  Düşünülmeden yapılan işler kişiyi yorar, zah-
met çektirir.

14. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	isim-fiil	bir	
ad	(isim)	tamlaması	oluşturmuştur?	(10 p)

A) Para yatırmak için bankaya gitti.
B) Koşa koşa eve gitti.
C) Konulara bakış açısı hepimizi etkiledi.
D) Ödev yapan çocuklar ödüllendirildi.

15. Kirazın derisinin altında kiraz
Narın içinde nar
Memleketim var.
Benim yüreğimde boylu boyunca 
Canıma ciğerime dek işlemiş
Canıma ciğerime

Bedri Rahmi Eyüboğlu
Şiirin	ana	duygusunu	yazınız.	(4 p)
.......................................................................

16. Aşağıda	verilen	cümlelerdeki	fiilimsilerin	altını	
çizerek	çeşitlerini	boşluğa	yazınız.	(20 p)

(.................) Dağa tırmanmak zor iştir.

(.................) Durup durup gülüyor.

(.................) Eli öpülesi öğretmenlerimiz var.

(.................) Otobüs durakta durmadan geçti.

(.................) Deli deliyi görünce değneğini saklar.
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1. Aşağıdaki	ifadelerden	doğru	olanlara	“D”	yanlış	olanlara	“Y”	yazınız.	(5p)

➢ (.....) En küçük asal sayı 1’dir.
➢ (.....) Asal sayılar içinde yalnız 2 sayısı çift sayıdır.
➢ (.....) Bir sayının bölenleri aynı zamanda o sayının çarpanlarıdır.
➢ (.....) İki basamaklı en küçük asal sayı 11’dir.
➢ (.....) 180 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5’tir.

2. 90	sayısının	çarpanları	şemada	verilmiştir.	A,	
B,	C,	D	ve	E	sayılarını	bulunuz.	(5p)

1 A 3 5 6 B C D 18 E 45 90

3. Aşağıdaki	sayıları	asal	çarpanlarına	ayırınız.	
(5p)

80 150

4. 36	ve	48	sayılarının	EBOB	ve	EKOK’unu	bulu-
nuz.(5p)

5. Aşağıdaki	sayıları	eşleştiriniz.	(5p)

22 · 32 · 5 108

22 · 52 180

22 · 33 72

2  · 52 · 7 350

23 · 32 100

6. Aşağıdaki	üslü	ifadelerin	hangisi	yanlıştır? (5p)

A) 2
8
1

8
1

8
1· · 9= -  B) 

27
1 3 3= -

C) (–1)105 = 1 D) 
25
1 5 2- =- -

7. Aşağıdakilerden	hangisi	52700000	sayısının	
üslü	biçimde	yazılışı	değildir?	(5p)

A) 527.105 
B) 52,7.106 
C) 5,27.107 
D) 5270.106 ÖRNEKTİR
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8. 43 	sayısı	hangi	 iki	doğal	sayı	arasındadır?	
(5p)

A) 5– 6 B) 6 – 7 
C) 7 – 8 D) 8 – 9

9. Aşağıdaki	 ifadelerden	kaç	tanesi	doğrudur?	
(5p)

I. 32 = 9
II. 30 = 1

III. 3
9
12 =-

IV. 3–1 = –3

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

10. 129,07	sayısını	10’un	kuvvetlerini	kullanarak	
çözümlenmiş	hali	aşağıdakilerden	hangisidir?	
(5p)

A) 1.102 + 2.101 + 9.100 + 7.10–2 
B) 1.103  + 2.102 + 9.101 + 7.10–2 
C) 1.102 + 2.101 + 9.100 + 7.10–1 
D) 1.102 + 2.101 9+100 + 7.10–3 

11. Aşağıdaki	kareköklü	sayıların	değerlerini	bu-
lunuz.	(5p)

A) 25  B) 64

C) 100  D) 4

E) 121

12. Aşağıdaki	işlemlerin	sonucunu	bulunuz.	(5p)

A) :12 45 3 5 = 

B) ·2 3 3 2

13. Aşağıdaki	işlemlerin	sonucunu	bulunuz.	(10p)

A) ·2 3 3 = 

B) 
6
48 =

14. Aşağıdaki	işlemlerin	sonucunu	bulunuz.	(10p)

A) ·2 8 = 

B) 
2

2 18 =

15. Aşağıdaki	işlemlerin	sonucunu	bulunuz.	(10p)

A) : ·24 6 2 = 

B) ·3 2 5 2 3+ =

16. Aşağıdaki	işlemlerin	sonucunu	bulunuz.	(10p)

A) 3 2
2
=^ h  

B) ·27 16 =
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2 MATEMATİK DERSİ  –  1. DÖNEM  –  1. YAZILI SORULARI H H

1. 24	sayısının	bütün	pozitif	bölenlerini	yazınız. 
(5p)

2. 80	ve	120	sayılarının	bütün	ortak	bölenlerini	
yazınız.	(5p)

3. A	sayısının	asal	çarpan	algoritması	aşağıda	
verilmiştir.	Buna	göre	A,	B,	C,	D,	E	sayılarını	
bulunuz.	(5p)

A

B

C

D

E

1

2

2

2

3

7

4. 

2

2

3 5

B

A

C

Yandaki	çarpan	ağacına	göre	
A,	B	ve	C	sayılarını	bulunuz.	
(5p)

5. 12	ve	18	sayılarına	bölünebilen	üç	basamaklı	
en	küçük	sayı	kaçtır?	(5p)

A) 108  B) 106  C) 104  D) 102

6. Aşağıdakilerden	hangisi	12	sayısının	150’den	
küçük	katlarından	biri	değildir?	(5p)

A) 48 B) 108  C) 124  D) 144

7. 36	sayısının	çarpanlarından

A) Asal	olanları	yazınız. (2p)

B) Asal	olmayanları	yazınız. (2p)

8. Çözümlenmiş	olarak	verilen	sayının	ondalık	
gösterimini	yazınız.	(5p)

7·10–1 + 5·10–2

9. İşlemin	sonucunu	aşağıdakilerden	hangisidir?	
(5p)

16
1 2 2-

cb l m

A) 28   B) 2–8   C) 2–16   D) 216 

10. Aşağıdaki	sayıların	bilimsel	gösterimlerini	ya-
zınız.	(5p)

A) 0,000008 = 

B) 150000000 = 
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11. Aşağıdaki	işlemin	sonucunu	bulunuz.	(5p)

 
( )

( ) ( ) ( )
1

1 1 1
2019

2018 2017 0

-
- + - + -

12. 2x · 5x	=	100	ise	x	kaçtır?	(5p)

13. 54 	sayısı

A) Hangi	iki	doğal	sayı	arasındadır? (3p)

B) Bu	sayılardan	hangisine	daha	yakındır? (2p) 

14. 1	ile	120	arasındaki	tam	kare	olan	sayıları	ya-
zınız.	(5p)

15. Alanı	361	cm2	olan	karenin	bir	kenarının	uzun-
luğunu	hesaplayınız.	(5p)

16. İşleminin	sonucunu	bulunuz.	(5p)

51 1 9- + =

17. Aşağıdaki	sayılardan	hangisi	irrasyonel	sayı-
dır?	(5p)

A) 16   B) ,2 48       C) 0,12  D) 20

18. 12 	sayısını	aşağıdaki	sayılardan	hangileri	ile	
çarparsak	sonuç	rasyonel	sayı	olmaz?	(5p)

A) 2   B) 3       C) 2 3    D) 27

19. Aşağıdaki	sayıları	a b 	biçiminde	yazınız.	(5p)

A) 18  B) 108-

20. Aşağıdaki	 kareköklü	 ifadelerin	 katsayılarını	
kök	içine	alınız.	(5p)

A) 2 3- = B) 5 2 =
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H1 FEN BİLİMLERİ – 1. DÖNEM – 1. YAZILI SORULARI

A

Aşağıdaki	ifadelerden	doğru	olanların	başına	
(D),	yanlış	olanların	başına	(Y)	yazınız.

 (2 x 5 = 10 Puan)

(....) Güneş ışınlarının eğik olarak geldiği yerde 
yaz mevsimi yaşanır.

(....) Dünya’nın eksen eğikliği nedeni ile Güneş 
ışınları Dünya’ya farklı açılarla gelir.

(....) Dünya’nın  dönme ekseni, Güneş etrafında 
dolanma düzlemine diktir.

(....) 21 Mart tarihinde Dünya’da gece ve gündüz 
süreleri birbirine eşittir.

(....) İklim kısa sürede büyük bir değişim göster-
mez.

B
Aşağıda	verilen	kavramlardan	uygun	olanı	
cümlelerdeki	boşluklara	yerleştiriniz.

(2,5 x 4 = 10 Puan)

… 21 Mart / 23 Eylül

… Meteoroloji / Klimatoloji  

…  Günlük / Yıllık

… Kar / Dolu

1. …………………… tarihinde Güney Yarım Küre’de 
sonbahar mevsimi yaşanır.

2. İklim bilimi ile ilgilenen bilim dalına ...………….. de-
nir.

3. Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi  
ve dönme ekseninin 230 27” eğik olması sonucu 
………………….. sıcaklık farkları oluşur.

4. ……………. bulutlar içindeki su damlacıklarının 
aniden soğuması sonucu oluşur.

C I. Kesinlik bildirir.
II. Verilere dayalı tahminlerde bulunur.
III. Çalışma alanı dar bir bölge için geçerlidir.
IV. Güneşli, yağmurlu, rüzgârlı, sağanak yağışlı 

gibi ifadeleri kullanır.
V. Uzun yıllar devam eden olayların ortalaması-

nı alır.
Yukarıda	verilen	ifadelerden	hangileri	klima-
tolog,	 hangileri	 meteorologların	 uzmanlık	
alanları	ile	ilgilidir,	uygun	sepetlere	ifadelerin	
numaralarını	yazarak	belirtiniz.
  (2 x 5 = 10 Puan)

klimatolog meteorolog

D
Aşağıda	verilen	tanım	ve	kavramları	uygun	
bir	şekilde	eşleştiriniz.	

(2,5 x 4 = 10 Puan)

Kavram Tanım

Rüzgâr 1

Belli bir yerde uzun 
süre içinde meydana 
gelen hava olaylarının 
ortalamasıdır.

İklim 2 Havadaki su buharıdır.

Nem 3 Hava hareketlerini ince-
leyen bilim dalıdır.

Meteoroloji 4 Yatay yönde hareket 
eden hava akımıdır.

E Aşağıda	yer	alan	çoktan	seçmeli	sorularda	
doğru	seçeneği	işaretleyiniz.	(10x6=60 Puan)

1. Mevsimlerin	oluşumun	temel	sebebi	olarak;
I. Dünya’nın kendi etrafında dönme hareketi
II. Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi
III. Dünya’nın dönme ekseni eğikliği
ifadelerinden		hangileri	doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) II ve III D) I, II ve III
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2. 21 Aralık’ta Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi ya-
şanırken, Güney Yarım Kürede yaz mevsimi ya-
şanır.

	 Bu	durumun	sebebi	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Dünya’nın Güneş’e uzaklığı
B) Güneş ışınlarını dik olarak alan bölgelerin de-

ğişmesi
C) Kuzey Yarım Küre’nin Ekvatora daha yakın ol-

ması
D) Gece ve gündüzün oluşumu

3. Dünya’nın Güneş etrafında dolanırken bulunduğu 
konumlar numaralandırılmıştır. 

21 Mart

21 Haziran 21 Aralık

23 Mart
1

2

3

4

Buna	göre	Dünya	kaç	nolu	konumda	iken	ülke-
mizde	yaz	mevsimi	yaşanır?
A) 1 B) 2
C) 3 D) 4

4.        

Asya

Güney
Amerika

Kuzey
Amerika

Okyanusya

Antartika

A

C

D

B

23°27ıı

0°

23°27ıı

21	Aralık	tarihinde	öğle	saatlerinde	Güneş	ışın-
ları	Dünya	üzerindeki	hangi	noktaya	daha	dik	
açı	ile	gelir?

A) A B) B
C) C D) D

5. Aşağıdaki	ifadelerden	hangisi	iklim	ile	ilgilidir?

A) Rize’de yağan yağmur heyelana sebep oldu.
B) Ankara’da önümüzdeki hafta sıcaklık artışı 

bekleniyor.
C) Karadeniz Bölgesi’nde yıllık ortalama sıcaklık 

15°C’dir.
D) İstanbul’daki karlı hava trafiği olumsuz etkile-

yecek.

6. Aşağıdaki	meslek	gruplarından	hangisi	hava	
tahmini	bilgilerinden	daha	fazla	yararlanır?

A) Doktor B) Pilot
C) Berber D) Öğretmen

7. İklim	ve	hava	olayları	ile	ilgili	olarak	hazırlanan	
tabloda	hangileri	taranırsa	geriye	sadece	hava	
olayları	ile	ilgili	ifadeler	kalır?

1. Tahminidir 2. Geniş bir 
bölgede 
etkilidir.

3 Uzmanlarına 
meteorolog 
denir.

4 Dar bir 
bölgede 
etkilidir.

5 Uzun 
sürede 
oluşur.

6 Uzmanlarına 
klimatolog 
denir

A) 1 ve 3 B) 1, 3, ve 4
C) 2, 5 ve 6 D) 1, 2 ve 6

8. Hava	olayları	 ile	 ilgili	olarak	aşağıdakilerden	
hangisi	yanlıştır?

A) Rüzgâr yüksek basınç alanından alçak basınç 
alanına doğru hareket eder

B) Havadaki su damlacıkları soğuk havanın etki-
siyle yoğuşarak yeryüzüne inmesiyle yağmur 
oluşur

C) Yerle temas eden hava içindeki su buharının 
yoğuşması ile sis oluşur.

D) Havadaki su buharının soğuk havanın etkisiyle 
yeryüzündeki bitkiler ve toprak üzerinde kristal-
ler oluşturmasıyla dolu oluşur

9. Aşağıdaki	bilim	dallarından	hangisi	belli	bir	
bölgenin	hava	olaylarını	inceleyerek	hava	tah-
min	raporlarını	açıklar?

A) Meteoroloji B) İklim bilimci
C) Astroloji D) Klimatoloji

10. Küresel	ısınma	tehdidi	ile	ilgili	olarak;
I. Buzullar erir.
II. Deniz seviyesi yükselir.
III. Mevsimlerde anormallik yaşanır.
verilen	ifadelerden	hangileri	doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) II ve III D) I, II ve III
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2 FEN BİLİMLERİ – 1. DÖNEM – 1. YAZILI SORULARI H H

A
DNA Nükleotid

Gen Kromozom

Yukarıda	 verilen	 yapıları	 büyükten	 küçüğe	
doğru	sıralayınız.	(8 puan)

……....…… ˃ ……....…… ˃ ……....…… ˃ ……....……

B
Aşağıda	 kalıtsal	 özelliklerimizin	 oluşmasını	
sağlayan	nükleotidlerin	sayı	ve	çeşitleri	ile	il-
gili	çizilen	grafiğe	bakılarak;	

A C D B

Nükleotid

Sayısı

Nükleotid

Çeşidi

I. A, timin ise B, sitozindir.
II. A + C = B + D olur.
III. B,sitozin ise C, guanindir. 
ifadelerinin	hangileri	kesinlikle doğrudur?	Yo-
rumlayınız.	(10 puan)

I    .………………………………………………………
     .………………………………………………………
II   .………………………………………………………
     .………………………………………………………
III  .………………………………………………………
      .………………………………………………………
 Sonuç olarak; …….……………………………………

C 1
2

3

Aşağıdaki	soruları	okuyarak	bulmacayı	cevap-
landırınız.	(6 puan)

1. Canlının kalıtsal özelliklerini taşıyan kromozom 
bölgeleridir.

2. Canlının dış görünüşünün ortaya çıkmasını sağla-
yan genetik yapıya verilen addır.

3. Canlının genleri ve çevre etkisiyle ortaya çıkan dış 
görünüşüdür.

D

Melez	döl	düzgün	tohumlu	bir	bezelye	ile	
buruşuk	 tohumlu	bir	bezelyenin	çapraz-
lanmasıyla	oluşacak	bezelyelerin	genotip	
ve	fenotip	oranını	bulunuz.	 (12 puan)

(Düzgün tohum D, Buruşuk tohum d)

                                         × 
…………………………………………………….
Genotip oranı: ……………………………………………
Fenotip oranı: ……………………………………………

E
         

DNA’nın	kendini	eşlemesi	nasıl	gerçekleşir?	
Açıklayınız.	(4 puan)ÖRNEKTİR
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F
1 2 3 4

DNA	modelinde	gösterilen	numaralandırılmış	
yapıların	adlarını	yazınız.	(10 puan)

1. 

2. 

3. 

4. 

G
Aşağıda	gösterilen	yapıların	isimlerini	yazınız.	
(15 puan) 

Hücre

H Aşağıdaki	çoktan	seçmeli	soruları	cevaplandı-
rınız.	(7 x 5 = 35 puan)

1. Aşağıdakilerden	hangisi	bir	nükleotidin	yapı-
sında	bulunmaz?				

A) Kromozom B) Şeker
C) Fosfat D) Organik baz

2. I. Çuha çiçeklerinin 15–25°C’lik sıcaklıkta kırmı-
zı çiçek açarken, 25–35°C’lik sıcaklıkta beyaz 
çiçek açması

II. Kardeşlerin kan gruplarının farklı olması
III. Tek yumurta ikizlerinin farklı ortamlarda yetişti-

ğinde iklim, beslenme gibi nedenlerle vücut özel-
likleri, davranışları ve kişiliklerinin farklı olması

Yukarıda	verilen	örneklerden	hangileri	modifi-
kasyona	örnektir?

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

3. Ø Boy uzunluğu
Ø Göz rengi
Ø Saç uzunluğu
Ø Kan grubu

Yukarıda	verilen	özelliklerden	kaç	tanesi	kalıt-
sal	özelliklerimize	örnektir?

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

4. Melez	döl	sarı	 tohumlu	 iki	bezelye	bitkisinin	
çaprazlanması	sonucunda	elde	edilen	bezel-
yelerin	yeşil	tohumlu	olma	olasılığı	%	kaçtır?
(Sarı tohum yeşil tohuma baskındır)
A) 0   B) 25
C) 50 D) 100

5. Aşağıda	verilen	çaprazlamaların		sonucu	yeni	
oluşacak	bireylerin	hangisinin	fenotipi	%100	
aynıdır?

A) Aa × aa B) bb × bb
C) Cc × Cc D) Dd × DD

6. Kalıtsal	özelliklerin	nesilden	nesile	aktarılması	
ile	ilgili	çalışmalar	yapan	ilk	bilim	insanı	kim-
dir?

A) Isaac NEWTON B) Gregor MENDEL
C) Robert HOOK D) Aziz SANCAR

7. Aşağıdakilerden	hangisi	canlıya	ait	özelliklerin	
ortaya	çıkmasında	biri	anneden	biri	babadan	
gelen	genlerin	farklı	yönde	etki	etmesi	duru-
munu	ifade	eder?	

A) Melez döl B) Saf döl
C) Homozigot D) Fenotip
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ –1. DÖNEM –1. YAZILI SORULARI H1

A.	 Verilen	açık	uçlu	soruyu	cevaplayınız.	(7 x 2 = 14 p)

	 Mustafa	Kemal’in	öğrenim	gördüğü	okulları	sırasıyla	yazınız.

B. Osmanlı’nın dağılma döneminde Balkanlardaki çözülme durumu Osmanlı aydınlarını “Devleti kurtarmak için 
neler yapabiliriz?” sorusu üzerinde düşünmeye yöneltmiş  ve Osmanlı’da fikir akımları gündeme gelmiştir.
Aşağıdaki	 tabloda	bu	 fikir	 akımlarından	bazılarının	 tanımı	 verilmiştir.	Uygun	şekilde	eşleştiriniz.	 
(4 x 4 = 16 p)

Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan tüm Müslümanlar bir arada tutulmalıdır. 1 Türkçülük

Osmanlı sınırları içerisinde yer alan Türklerden tek bir devlet oluşturma gayre-
tidir. 2 Osmanlıcılık

Osmanlı sınırları içinde yaşayan herkes kanun önünde eşit sayılır. 3 Batıcılık

Osmanlı’nın Batı medeniyetinden  bilim ve teknoloji alanlarından fayda sağla-
ması ile bu kötü gidişten kurtulabileceği düşüncesidir. 4 İslamcılık

C.	 Aşağıdaki	ifadelerden	doğru	olanlarının	yanına	“D”,	yanlış	olanların	yanına	“Y”	yazınız.	(3 x 10 = 30 p)

(....) Fransız İhtilali ile ulus-devlet fikri ön plana çıkmıştır.

(....) 1876’da Meşrutiyet’in ilanı Sultan Abdülmecit zamanındadır.

(....) Fransız İhtilali’nin Osmanlı’daki ilk yansıması Tanzimat Fermanı’nın ilanıdır.

(....) Mustafa Kemal’in büyüdüğü dönemde eğitimde birlik yoktur.

(....) Irk ve dil farkı gözetmeksizin Osmanlı toplumu oluşturma fikri Osmanlıcılık akımının temelidir.

(....) Mustafa Kemal’in eserleri arasında Geometri Kılavuzu, Bölüğün Muharebe Talimi ve Cumali Ordugâhı da 
vardır.

(....) Osmanlı’da Monarşi yönetim şekli uygulanmamıştır.

(....) Mustafa Kemal’in Mahalle Mektebi’ndeki öğretmeni ona Kemal ismini vermiştir.

(....) Meşrutiyet, kralın devleti yönetme  yetkilerini  bir meclis ile paylaşmasıdır.

(....) Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği başarılar onun Kurtuluş Savaşı’nın lideri olacağının bir 
göstergesidir.
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D.	 Verilen	çoktan	seçmeli	sorularda	doğru	ceva-
bı	kutucuk	içine	alarak	belirgin	şekilde	işaret-
leyiniz.	(5 x 8 = 40 p)

1. Mustafa	Kemal’in	okul	çağındayken	yaşadığı	
türlü	sıkıntılara	rağmen	eğitiminden	vazgeç-
memesi	onun	hangi	özelliği	ile	ilgilidir?

A) Kararlılık B) Mütevazilik
C) İleri Görüşlülük D) Cesaretlilik 

2. Sosyal Bilgiler öğretmeni Ayşe Nur, tahtaya şu 
kavramları yazmıştır:
�	Türkçülük
�	Batıcılık
�	Osmanlıcılık
�	İslamcılık
Buna	göre	dersin	konu	başlığı	aşağıdakilerden	
hangisi	olmalıdır?

A) Osmanlı’yı dağılmadan kurtarmak için ortaya 
çıkan fikir akımları

B) Mustafa Kemal’in örnek aldığı fikir akımları
C) Fransız İhtilali ile gündeme gelen düşünceler
D) Tanzimat Fermanı ile halk üzerindeki birliği 

sağlayabilecek düşünceler.

3. “Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’nda 
……?……... Cephesindeki  gösterdiği başarı, onun 
ileride Kuruluş Savaşı lideri olacağının sinyalini 
vermiştir.”
Yukarıdaki	“?”	ile	gösterilen	yere	aşağıdakiler-
den	hangisi	getirilmelidir?

A) Çanakkale B) Kafkas 
C) Suriye-Filistin C) Galiçya
 

4. Mustafa Kemal, ……?......’da askerî ateşe olarak 
görev yaparken birçok Avrupa ülkesinin temsilci-
lerinin de katılacağı bir baloya davet edilmiştir. Bu 
baloya kostümlü olarak katılım sağlanması gerek-
miştir. Mustafa Kemal baloya Yeniçeri kostümü ile 
katılmıştır.
Yukarıda	“ ?”	ile	gösterilen	yere	Mustafa	Kemal	
için	büyük	önemi	olan	şehirlerden	hangisi	ge-
tirilmelidir?

A) İstanbul C) Sofya
D) Manastır D) Selanik

5.   Osmanlıcılık H  Milliyetçilik
   Ümmetçilik   Batıcılık
Verilen	 öncüllerden	 hangisi	 Kurtuluş	 Sava-
şı’nın	ve	Türkiye	Cumhuriyeti’nin	kuruluş	fik-
rinin	temelidir?

A)  B)  ó
C)  D)  

6. I. İstanbul
II. Sofya
III. Manastır
IV. Selanik
Mustafa	Kemal	verilen	şehirlerden	hangisinde	
eğitim	almamıştır?

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

7. Aşağıdakilerden	hangisi	Fransız	İhtilali'nin	Os-
manlı	üzerinde	yarattığı	olumlu	etkilerden	bi-
risidir?	

A) Azınlık isyanlarının başlaması
B) Osmanlı halkı içerisindeki çözülmeler
C) Padişahın devletini dağılmaktan kurtarma ça-

baları
D) Kanuni Esasi'nin ilan edilmesi

8. “Yurt toprağı, sana her şey feda olsun. Kutlu olan 
sensin” M. K. ATATÜRK
Verilen	sözden	yola	çıkarak	Atatürk’ün	hangi	
özelliğine	vurgu	yapılmak	istenmiştir?

A) Yenilikçi olma
B) Liderlik
C) İleri görüşlülük
D) Vatanseverlik
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H H2

A.	 Verilen	açık	uçlu	soruların	cevaplarını	belirtilen	bölümlere	kısaca	yazınız.	(10 x 3 = 30 p)

1. Mustafa	Kemal'in	doğduğu	yıllarda	Osmanlı	Devleti'nin	durumu	ile	ilgili	neler	söyleyebiliriz,	yazınız.

2. Mustafa	Kemal'in	askerî	dehasını	katıldığı	birçok	savaşta	gösterdiği	başarılardan	anlamamız	mümkün-
dür.	Mustafa	Kemal'in	Trablusgarp	Savaşı'ndaki	faaliyetleri	nelerdir?	Yazınız.

3. 31	Mart	Olayı	nedir?	Mustafa	Kemal'in	bu	olayla	ilgili	hangi	çalışmalar	içerisinde	yer	almıştır?	Yazınız.

B.	 Aşağıdaki	durumları	uygun	şehirlerle	eşleştiriniz.	(5 x 4 = 20 p)

Mustafa Kemal’in harp okulunu ve harp akademisini okuduğu şehirdir. 1 Sofya

Mustafa Kemal’in ilk görev yeri olan bu şehirde, 5. Ordu’da görev almıştır. 2 Şam

Mustafa Kemal'in askerî ateşe olarak atandığı şehirdir. 3 İstanbul

Mustafa Kemal'in idadi eğitimi sırasında birçok Fransız yazarın eserini tanıma 
fırsatı bulduğu şehirdir. 4 Manastır

1. Dünya Savaşı'nda yer aldığı bu şehirdeki askerî başarıları onun Kurtuluş 
Savaşı liderliğini üstleneceğini belirlemiştir. 5 ÇanakkaleÖRNEKTİR
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C.	 Aşağıdaki	ifadelerden	doğru	olanların	yanına	
D,	yanlış	olanların	yanına	Y	yazınız.	(20	puan,	
her	biri	2	puan)

(....) 1. Dünya Savaşı’nın temel nedeni milliyetçilik 
ve sömürgeciliktir.

(....) Mustafa Kemal’in doğduğu şehir Selanik, gü-
nümüzde Yunanistan’dadır.

(....) Balkan isyanlarının nedenleri arasında pans-
lavizm politikası vardır.

(....) Mustafa Kemal Balkanlarda Almanlarla sa-
vaşmıştır.

(....) Mustafa Kemal’in etkilendiği yazarlar arasın-
da Rousseau ve Aguste Comte vardır.

(....) ABD, 1. Dünya Savaşı’nda yer almamıştır.

(....) Trablusgarp Savaşı Uşi Antlaşması ile sona 
ermiştir.

(....) Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı’nda görev al-
mamıştır.

(....) İstiklal Marşı Mustafa Kemal’e ait bir eserdir.

(....) Mustafa Kemal’e “Kemal” ismini veren kişi Ma-
tematik Öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Bey’dir.

D.	 Verilen	çoktan	seçmeli	sorularda	doğru	cevabı	
kutucuk	içine	alarak	belirgin	bir	şekilde	işaret-
leyiniz.	(30	puan,	her	biri	6	puan)

1. I. Balkan Savaşı
II. 31 Mart Olayı
III. Trablusgarp Savaşı
IV. I. Meşrutiyet
Yukarıda	verilen	tarihimizdeki	önemli	olayla-
rın	hangisinde	Mustafa	Kemal'in	görev	aldığı	
söylenemez?

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

2. Aşağıdakilerden	hangisi	Mustafa	Kemal'in	eği-
tim	hayatı	ile	ilgili	yanlış	bir	bilgi	içerir?

A) Mahalle Mektebi'nde dinî eğitim aldı.
B) Mülkiye Mektebi'nde askerî eğitim aldı.
C) Askerî idadi'de Fransızca öğrenmiştir.
D) Harp Okulu'ndan teğmen rütbesi ile mezun ol-

muştur.

3. Aşağıdakilerden	hangisi	1.	Dünya	Savaşı'nın	
nedenleri	arasında	yer	almaz?

A) Panslavizm politikası
B) Ümmetçilik politikası
C) Ham madde arayışı
D) Alsas Loren problemi

4. 1911'de İtalyan'ların Trablusgarp'a saldırması üze-
rine Trablusgarp Savaşı başladı. Zor durumda 
kalan Osmanlı buraya doğrudan asker göndere-
memiştir. Mustafa Kemal ve arkadaşlarından olu-
şan bir grup gönüllü subaylar, oradaki halka yardım 
için kılık değiştirerek Trablusgarp'a gitmiştir.
Verilen	parçada	Mustafa	Kemal'in	hangi	kişisel	
özelliğine	vurgu	yapılmıştır?

A) Kararlılık
B) Mütevazilik
C) Vatanseverlik
D) İnkılapçılık

5. 1.	Dünya	Savaşı'nın	ortaya	çıkmasına	neden	
olan	hangi	gelişme	Fransız	İhtilali	sonucunda	
ortaya	çıkmıştır?

A) Milliyetçilik akımı
B) Ham madde arayışı
C) Sıcak denizlere inme politikası
D) Emperyalizm faaliyetleri
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H1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ – 1. DÖNEM – 1. YAZILI SORULARI

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

1. Özgürlük; düşünebilme, düşündüklerini uygulama 
durumudur. Özgürlükte herhangi düşünce ya da 
baskı altında olunmamalıdır. 
Buna	 göre	 özgürlükle	 ilgili	 aşağıdakilerden	
hangisi	söylenemez?

A) İnsanın özgür şekilde düşüncesini ifade etmesi 
özgürlüğün bir gereğidir.

B) Baskı altında olmak düşünce özgürlüğünü kı-
sıtlayan bir eylemdir.

C) Düşünce özgürlüğü olması bir insanın irade sa-
hibi olduğunuda gösterir.

D) Kimseyi umursamadan yaşayan insan herkes-
ten özgürdür.

2. Güneşin gezegenleri kendine doğru çekmesi, gü-
neşin doğuşu ve batışı, mevsimlerin oluşması, 
gece ile gündüzün birbirini takip etmesi, suyun 
kaldırma kuvveti ve bu gibi örnekler... 
Bu	parça	cümlenin	akışına	göre	aşağıdakiler-
den	hangisi	ile	tamamlanabilir?

A) Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen 
Allah’ın (c.c.) varlığına kanıttır.

B) İbret almak ve şükretmek isteyen insanlar her 
gün dua etmelidir. 

C) Kaderin bize sunduklarıdır.
D) Her canlının sonunun olduğunun kanıtıdır.

3. Aşağıda bazı kavramlar verilmiştir.
I. Fiziksel yasa
II. Toplumsal yasa
III. Biyolojik yasa
Verilenlerden	hangileri	evrendeki	düzenin	te-
mel	yasalarıdır?

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

4. Cüz-i	 irade	ile	 ilgili	verilen	bilgilerden	hangi-
si	yanlıştır?

A) İnsanın sınırlı iradesine verilen isimdir.
B) Cüz-i irademize de Allah (c.c.) müdahale ede-

bilir. 
C) Yaptığımız her seçimin olumlu olumsuz sonuç-

larından sorumluyuz.
D) İnsan cüz-i iradesiyle seçim hakkına sahiptir

5. Kader	kelimesi	aşağıdakilerden	hangisi	anla-
mına	gelmez?

A) Ölçü  B) Plân 
C) Miktar  D) Emel 

6. Aşağıdakilerden	hangisi	paylaşma	ve	yardım-
laşmanın	önemini	ifade	eden	bir	cümledir?

A) İnsanlar tek başına hayatını sürdürür.
B) Mutluluk paylaştıkça artar, üzüntü paylaştıkça 

azalır.
C) İnsan bencil olduğu için topluluk halinde ya-

şamalıdır.
D) Paylaşmak insanda olumsuz duygular oluşturur.

7. Kıyamet	 ile	 ilgili	aşağıdaki	bilgilerden	hangisi	
yanlıştır?

A) Dünya hayatının sona erip yeni hayatın başla-
masıdır.

B) Kur’an-ı Kerim’de dünya hayatının sonunun ol-
duğu ile ilgili ayetler vardır.

C) Kıyametin kopacağı Allah’ın (c.c.) bilgisi dâhi-
lindedir.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) kıyametin ne zaman 
kopacağını bilmektedir.

8. Aşağıdakilerden	toplumsal	yasalara	uymanın	
faydalarından	biri	değildir?

A) Huzurlu bir toplum oluşur.
B) Toplumda hukuksal sorunlar ortaya çıkar.
C) Anlayışlı ve adaletli toplumlarda birlik ve be-

raberlik olur.
D) Toplumun varlığının devamı sağlanır.

9. I. İnsanların huzur ve güven içinde bir arada ya-
şamasını sağlar.

II. Sosyal adaletsizliği azaltır.
III. İnsanlardaki bencillik duygusunu artırır.
Yukarıdakilerden	hangisi	paylaşma	ve	yardım-
laşmanın	toplumsal	yararlarındandır?

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

10. Allah’ın (c.c.) ezelden ebede kadar her şeyi bil-
mesi, takdir etmesi ve plânlamasına kader denir. 
Allah’ın (c.c.) takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı 
gelince gerçekleşmesine kaza denir.
Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	kader	ve	
kaza	ile	ilgili	söylenemez?

A) Allah’ın (c.c.) yazması ile kader ve kaza mey-
dana gelir.

B) Yeri ve zamanı gelmese de bazı şeyler ger-
çekleşir.

C) Kader evrendeki yasaları ve bütün bilgileri kap-
samaktadır.

D) Kazanın meydana gelmesinde seçimlerimiz de 
etkilidir.
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11. Doğada gerçekleşen bazı olaylar aşağıda veril-
miştir.

I. Küresel ısınmadan dolayı buzulların erimesi
II. Her canlının sonunun olması
III. Ağaçların tahribinden dolayı erozyon oluşması
Verilen	olaylardan	hangisi	evrenin	düzeninin	
bozulmasına	örnek	gösterilebilir?

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

12. • Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ayete bu ismi içe-
riğinden dolayı vermiştir.

• Allah’ın (c.c.) sıfatları ve eşsiz kudretini anlatır.
• Bakara suresinin 255. ayetidir.
Yukarıda	 verilen	 bilgiler	 aşağıda	 adı	 geçen	
hangi	ayete	aittir?

A) Fatiha suresi B) Ayet-el Kevser 
C) Ayet-el Kürsi D) İhlas suresi

13. Evrendeki tüm varlıklar Allah’ın (c.c.) evren için 
koymuş olduğu yasalar çerçevesinde hareket eder.
Aşağıdakilerden	hangisi	farklı	bir	yasanın	ör-
neğidir?

A) Dünyayı saran atmosfer tabakası
B) Güneş tutulmasının meydana gelmesi
C) Suyun kaldırma kuvveti
D) Ağaçların karbondioksit alıp oksijen üretmesi

14. Aşağıda bir peygambere dair bilgiler verilmiştir.
• Döneminde Firavun adlı hükümdar vardı.
• Bu hükümdar yeni doğan erkek çocuklarını öl-

dürüyordu.
• Bu peygamber kazayla bir  insan öldürmüştür.
Verilen	bilgilere	göre	yukarıda	anlatılan	Pey-
gamberimiz	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Hz. Musa B) Hz. İsa 
C) Hz. Davut D) Hz. Salih 

B.	 Aşağıdaki	tabloda	bulunan	bilgileri	doğru	bir	
şekilde	eşleştiriniz.	(2 x 5 = 10 p)

Bir müddetin 
sonu A … Rızık 

İnsanın 
düşünebilme 

yeteneği
B … Kaza 

… Ecel 

İnsanın 
seçebilmesi C

…

Allah’ın 
(c.c.) otori-

tesi 
Allah’ın (c.c.) 

verdiği
nimetler 

D … İrade 

… Kader 
Kürsi E … Akıl 

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

 
• Toplumdaki ………………… anlayışı Allah’ın ev-

rende koyduğu kurallara karşı duyarsız davran-
maktır.

• Toplumsal yasalara uyan insanlar uzun yıllar bo-
yunca ………………………. olarak varlıklarını de-
vam ettirmişlerdir.

• “Her canlı …………………… tadacaktır. Sonun-
da bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut suresi , 57. 
ayet)

• Namazlardan sonra ……..……………okuyup tes-
pih çekmeye başlanır.

• Paylaşan ve yardımlaşan insanlar …………… 
duygusundan arınırlar.

D.	 Aşağıdaki	bilgilerden	doğru	olanların	başına	
“D”,	yanlış	olanların	başına	“Y”	yazınız.	(2x5=10 p) 

(....) Uçakların uçabilmesi gemilerin denizlerde yü-
zebilmesi evrendeki belirli bir ölçünün varlığı-
nı göstermektedir.

(....) Kader insana özgürlük tanıyarak seçim yapa-
bilme hakkı verir.

(....) Dünyanın dönüş hızı, yağmur, kar gibi yağış-
ların oluşması biyolojik yasaya örnek gösteri-
lebilir.

(....) Allah (c.c.) insanlara doğru yolu göstermiş ve 
iman etmeyi insanın seçimine bırakarak kader 
olgusunun sadece kendi iradesiyle yönlendi-
rilmesini istememiştir.

(....) İslam dini yardımlaşma, paylaşma ve daya-
nışmanın Müslümanları olumsuz etkileyece-
ğini ayetlerde bildirmiştir.
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H H2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ – 1. DÖNEM – 1. YAZILI SORULARI

A.	 Aşağıdaki	bilgilerden	doğru	olanların	başına	
“D”,	yanlış	olanların	başına	“Y”	yazınız.

 (3 x 5 = 15 p)

(....) Paylaşmak sadece maddi ihtiyaçların karşı-
lanması ile mümkündür.

(....) Toplumsal yasalar insanlar arasında sınıflan-
dırmalara sebep olur.

(....) Akıl ve irade sahibi olan insan iyi veya kötüyü 
tercih etmekte özgür bırakılmıştır.

(....) Çalışsak bile Allah (c.c.) istediği kişiye rızkını 
doldurup verir.

(....) Hz. Musa (a.s.) ve kavmi olan İsrailoğulları 
Kur’an-ı Kerim’de en çok bahsi geçen toplu-
luktur.

B.	 Aşağıdaki	çoktan	seçmeli	soruları	cevaplayı-
nız.	(5 x 11 = 55 p)

1. Allah (c.c.) evreni bir ahenk içerisinde yaratmıştır.
Evrendeki	düzen	ile	ilgili	aşağıdakilerden	han-
gisi	söylenemez?

A) Evrendeki eşsiz düzen bir yaratıcının var oldu-
ğunu gösterir.

B) Evrendeki bu kadar muhteşem canlı cansız her 
şey yaratıcının mükemmelliğini sergiler.

C) Evren Büyük Patlama teorisindeki gibi kendi 
kendine oluşmuş ve şekillenerek bu zamana 
kadar gelişimini sürdürmüştür.

D) Allah (c.c.) evrendeki düzenin insanlar tarafın-
dan bozulmamasını tam aksine insanların bu 
dengeyi korumaya yönelik çalışmalar yapma-
sını ister.

2. Aşağıda bazı bilgiler verilmiştir.
I. Ahiret hayatının başlamasıdır.
II. Allah’ın (c.c.) iradesidir.
III. Madde ve enerji ile ilgili yasadır.
X- Fiziksel yasa 
Y- Kıyamet
Z- Külli İrade
Belirtilen	kavramlara	karşılık	olarak	açıklama-
lar	aşağıdakilerden	hangisinde	doğru	verilmiş-
tir?

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

3. Hz. Musa (a.s.) gençlik çağlarında bir hadise yaşa-
dı. Bu hadise şöyle gelişti: İki kişi kavga ederken 
onları ayırmaya çalıştı. Ancak bu sırada kazayla 
adamlardan birisinin ölümüne sebep oldu. Firavu-
nun bu olaydan dolayı kendisine zarar vermesin-
den korktuğu için Mısır’ı terk ederek Medyen diye 
bir diyara gitti. Burada bir peygamberin kızlarıyla 
karşılaşıp onlara yardım etti. Orada bu peygamber 
Hz. Musa’dan (a.s.) yardımcı olarak yanlarında kal-
masını istedi. Daha sonrasında ise bu peygambe-
rin kızlarından biriyle evlendi.
Bu	anlatılana	göre	Hz.	Musa’nın	(a.s.)	kayınpede-
ri	olan	peygamber	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Hz. Şuayb (a.s.) B) Hz. Salih (a.s.)
C) Hz. Âdem (a.s.) D) Hz. İsa (a.s.)

4. “O öyle bir lütufkâr bir Allah’tır ki gökleri ve yeri 
yarattı, gökten su indirip onunla rızık olarak size 
türlü türlü meyveler çıkardı. İzniyle denizde yüzüp 
gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Nehirleri de 
sizin yararlanmanız için akıttı. Düzenli seyreden 
Güneş’i ve Ay’ı size faydalı kıldı.” (İbrahim suresi, 
32-33. ayet)
Verilen	ayete	göre	aşağıdakilerden	hangisi	çı-
karılamaz?

A) Yağmurun yağıp, bitkilerin bundan yararlanma-
sı Allah’ın (c.c.) düzeninin bir parçasıdır.

B) Allah (c.c.) düzen içinde yarattığı her şeyi in-
sanların hizmetine sundu.

C) Allah (c.c.) bu düzenin nimetlerini sadece ken-
dine tam anlamıyla kulluk eden insanlara bah-
şetmiştir.

D) Allah (c.c.) evrendeki her şeyi yaratan tek ya-
ratıcıdır.

5. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar evren için 
Allah’ın (c.c.) koymuş olduğu yasalardır. Bu yasa-
ların olmaması evrende bir kargaşanın olmasına 
neden olur.
Buna	göre	yasalarla	ilgili	aşağıdakilerden	han-
gisi	söylenemez?

A) Yasalar canlıların yaşamının devamı için şarttır.
B) Her yasa süreç içinde kendi kendine meyda-

na gelmiştir.
C) Allah (c.c.) bu düzeni insanın hizmetine sun-

muştur.
D) Yasaların biri hariç diğerleri evrensel nitelik ta-

şımaktadır.
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6. Özgürlüğümüzü insanların haklarına saygılı oldu-
ğumuz sınırları aşmadığımız müddetçe serbestçe 
kullanabiliriz. İnsanlara karşı sorumluluğumuz gibi 
özgürlüğümüzde sınırlıdır.
Buna	göre	özgürlük	kavramı	ile	aşağıdakiler-
den	hangisi	birbirine	en	yakındır?

A) Akıl B) Kaza
C) İrade D) Tevekkül

7. Dünya oyun ve eğlence yeri değildir. Allah (c.c.) 
her insanı dünyaya gönderirken belirli sorumluluk-
lar yükler.
Aşağıdaki	bilgilerden	hangisi	sorumluluk	kav-
ramı	için	yanlıştır?

A) Sorumluluklarımızdan bir kısmını başkalarının 
üzerine atabiliriz.

B) İnsan akıl sahibi olduğu için sorumlu tutulmuştur.
C) Sorumluluklarımızı yerine getirip gerisini Al-

lah’a (c.c.) bırakmak İslam’ın gereğinden biridir.
D) Hiçbir insan başkasının yaptığı kötü davranış-

lardan dolayı sorumlu tutulamaz.

8. İnsan bu dünyada çalışarak hayatını devam ettire-
bilir. Hatta bununla ilgili ‘Emek olmadan yemek ol-
maz’ diye bir atasözümüz bulunmaktadır.
Buna	göre	emek	ve	rızık	ile	ilgili	verilen	davra-
nışlardan	hangisi	yanlıştır?

A) Allah’ın (c.c.) helal olan rızkından yemek 
B) Dilenip emek vererek para kazanmak
C) Çabalama sonucu verilen rızıkları insanlarla 

paylaşmak
D) Emek verilmeyen her şeyin geçici olduğunu 

bilmek

9. Aşağıdaki	eşleştirmelerden	hangisi	yanlıştır?	

A) Kalbin dakikada 70 kez kan pompalaması  
à Biyolojik yasa

B) Atmosferin oksijeni kullanabilmemiz için uygun 
ortam sağlaması à Fiziksel yasa 

C) Savaşın olduğu bölgelerden barışın egemen 
olduğu bölgelere göçün olması à Toplumsal 
yasa

D) Fabrikalara arıtma tesislerinin kurulması  
à Kimyasal yasa

10. I. Sınırsız ve sonsuz iradeyi ifade eder.
II. Evrendeki her olayın olması, devamlılığı ve ya 

da değişiklikler yaşanması bu irade dâhilinde 
gerçekleşir.

III. Cüz-i irade olarak adlandırılır.
IV. Bu irade ezelî ve ebedidir.
Verilenlerden	hangisi	Allah’ın	(c.c.)	iradesi	ile	
ilgili	yanlış	bir	bilgiden	bahsetmektedir?

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

11. Aşağıda Ayetel Kürsi’nin bir kısmı verilmiştir.
…Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih…….
Bu	ayetin	devamı	aşağıdaki	hangi	seçenekte	
verilmiştir?

A) velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.
B) lâ te’huzühu sinetün velâ nevm
C) vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard
D) ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm

C.	 Aşağıda	verilen	cümlelerdeki	boşlukları	uygun	
şekilde	doldurunuz.	(3 x 5 = 15 p) 

yardım Tuva toplumsal Kızıldeniz

Allah Maide Hazar Denizi Ranuna

• Hz. Musa (a.s.) ya ……………. Vadisinden geçer-
ken Cebrail (a.s.) vasıtasıyla peygamberlik müj-
delenmiştir.

• Hz. Musa (a.s.) ve Allah’a (c.c.) inananlar Allah 
(c.c.) düşmanlarından  kaçarken  Firavun ve di-
ğer kafirler …………………………….. de boğul-
muştur.

• ……………………………. yasalar insanların ya-
şayışıyla ilgili Allah’ın (c.c.) belirlediği kesin ka-
nunları ifade eder.

• “Her şeyi yaratan ve ölçüye göre düzenleyen 
……………..’tır.” (Furkan suresi, 2. ayet)

• Zor zamanlarında insanlara …………………… 
ederek hem Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmış olu-
ruz hem de o kişinin ihtiyacını gidermiş oluruz.

D.	 Aşağıdaki	tabloda	bulunan	bilgileri	doğru	bir	
şekilde	eşleştiriniz.	(3 x 5 = 15 p)

Evlilik A … Küll-i İrade 

Maddi ihtiyaç B …
Hz. Musa 

(a.s.)
… Daima diridir

İnsanın doğması C …
Hz. Şuayb 

(a.s.) 

Firavun’un evlatlığı D
… Cüz-i irade 
… Güzeldir 

Hayy E … Giyinme
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1 HİNGİLİZCE DERSİ  –  1. DÖNEM  –  1. YAZILI SORULARI

A) Read the given passage and answer the questions accordingly. (5x4=20 pts.)
Ali gets up at 7 o’clock every weekday. He gets dressed and has breakfast. He goes to his school at 7:45. His 
school starts at 8 o’clock every weekday. He is never late for the school. He is a good student. He always gets 
on well with his friends. Also, he has a best friend called Suat. Suat really likes his buddy. They have the same  
hobbies and share their secrets. He hangs out with Suat and his other friends in the school garden. After his school  
finishes at 13:20, he goes back to home. He eats lunch. He sometimes helps his mom. In the afternoon, he does his  
homework. Then, he sometimes plays football or basketball with his friends. In the evening, he has dinner with his 
family at 19:40. He watches TV with his family. He spends time with his sister, Elif. After that, he goes to bed at 22:00.

1. What time does Ali get up on weekdays? ........................................................................................................

2. Does he sometimes go to school late?     ...................................................................................................................

3. What does he do after school?     .................................................................................................................................

4. What does he do at twenty to twenty in the evening? ........................................................................................

5. Is Ali kind to his friends?     ................................................................................................................................. 

B) Write the suitable activity under the pictures. (10x2=20 pts.)

go camping – listen to loud music – read a book or a magazine – eat junk food – play computer games
join a bicycle race – go nature walking – go to concert – eat out – join a volleyball tournament

a)

f)

b)

g)

c)

h)

d)

i)

e)

j)

C) Match  the phrases to make meaningful pairs. (10x1=10 pts.)
a) frying   … 1) clothes
b) baking   … 2) party
c) casual   … 3) water
d) fancy   … 4) powder
e) get on   … 5) camping
f) slumber   … 6) dress party
g) watch   … 7) pan
h) boil   … 8) well
i) true   … 9) friend
j) go    … 10) soap opera
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D) Match the questions with the answers (5x2=10 pts.)
a) Would you like to go fishing?  ... 1. No, thanks. I’m full. 
b) Who is Tiffany?    ... 2. I’d love to, but I can’t make it. I don’t have a fishing rod.
c) Would you like some more apple pie? ... 3. No, not really.    
d) Are you doing anything today?  ... 4. It sounds good.    
e) Would you like to join my slumber party? ... 5. She is my close friend. 

E)	 Make	sentences	using	“like(s)	/	don’t	like		/	doesn’t	like	/	hate(s)”.	 (10x1=10 pts.)

like(s)  (+)          don’t like / doesn’t like  (–)          hate(s)  (– –)

a) I.................................................(study) my lessons. (+)
b) Ali ............................................(watch) TV. (- - )
c) We ............................................(study) alone. (-)
d) Sandra ......................................(go) to concerts. (+)
e) You ...........................................(meet) friends. (-) 
f) Ali and Mehmet ....................................(play) basketball. (- -)
g) I .................................................(have) picnics. (- -)
h) Sude ...........................................(go) for a walk. (+)
i) Duran ..........................................(eat) mushrooms. (- -)
j) My friends ...................................(tell) funny jokes. (+)

F)	 Put	the	words	into	correct	order	using	“be	going	to	+	V1”	structure. (5x4=20 pts.)
 a) study / I / an exam / tonight / for /.
  ..................................................................................................
 b) where / Antalya / you / stay / in / ?
  ..................................................................................................
 c) play / they / in / the / football  / evening / .
  ..................................................................................................
 d) my mom / clean / room / my / tomorrow / .
     ..................................................................................................
 e)  son / my / walk / to school / week / next.
  ..................................................................................................

G) Match the pictures with given words (5x2=10 pts.)

peel the potato - chop the onion - boil the eggs - cut the lemon - fry the eggs 

                       
a)……………………     b)…………………    c)…………………….    d) …………………       e)……..……………
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2 H HİNGİLİZCE DERSİ  –  1. DÖNEM  –  1. YAZILI SORULARI

A) Read the given passage and answer the questions accordingly. (5x2=20 pts.)

I am Dicle. My working day starts very early. From Monday to Friday, I get up at half past three and I have a shower 
and a cup of coffee. I usually leave the house at ten past four because the car always arrives a few minutes early. 
I get to the studio at about five o’clock and start work. My program Good Morning Turkey starts at seven o’clock 
and finishes at nine o’clock. Then, I leave the studio at a quarter past ten. After that, I go shopping and visit some 
friends. I get home at three o’clock. A woman helps me with the housework and the ironing. I read a newspaper and 
do some work.

Then my husband gets home at half past five in the evening and I cook dinner. We stay at home in the evening. We 
don’t go out because I go to bed very early. We usually watch television and then I go to bed at half past eight, I’m 
usually asleep by nine o’clock.

I think my job is very interesting, but I don’t like getting up very early.

1. Who explains the daily routine?
 ...............................................................................................................

2. Is there any woman helping her?
 ................................................................................................................

3. What time does she arrive home after work?
 ................................................................................................................

4. What does she usually do with her husband in the evening?
 ................................................................................................................

5. What does Dicle think about her job?
 ................................................................................................................

B) Read the passage again. Then write T (true) or F (false) for the given sentences. (10x2=20 pts.)

1. She drives to work. ..........

2. She goes to bed early during the week. ..........

3. She works with her husband. ..........

4. She thinks her job is interesting. ..........

5. Dicle is a woman. ..........

6. She is a TV journalist. ..........

7. They go out together every evening on weekdays. ..........

8. She goes home after work. ..........

9. She visits her friends in the evening.  ..........

10. She is married. ..........
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C) Match to make sentences. (10x2=20 pts.)

1. I’d like to go swimming,   … a) If I have free time

2. John and I are close friends   … b) but I am going to visit my friends.

3. I always rely on my friends   … c) play computer games with us?

4. I’ll watch the film    … d) because I am going to see my cousins at the weekend.

5. First, wash the potatoes    … e) studying alone.

6. Would you like to come and   … f) because they support me all the time.

7. I am always good with my friends  … g) and inviting our friends?

8. I am not going to meet you on Saturday  … h) then peel them.

9. What about having a picnic   … i) so, I am never alone.

10. I always hate    … j) because we have a lot in common.

D) Match the given words with the pictures. (10x2=20 pts.)

knife – spoon – grater – fork – frying pan – plate – saucepan – tin opener – microwave oven – cooker

                         

a)……......………….     b)………...........…….     c)…………………   d)………………....……   e)……………………….

                    

f)……......………….     g)………...........…….     h)…………………   i)………………....……   k)……………………….

E)	 Fill	in	the	blanks	using	“have	to	–	has	to”	and	the	verbs	in	the	brackets.	(10x2=20 pts.)

1. They ………………………………. (write) a report  to give it to the company

2. Ayşe ………………………………. (inform) her boss for the failure of the campaign.

3. Ryu and Mai ………………………. (clean) their desk for the meal.

4. I ……………………………………. (help) his brother for his financial problems.

5. The teacher ……………………….. (give) assignments to her students for the coming week.

6. We …………………………………. (get on well) with our friends if we want to be happy.

7. The cook …………………………… (serve) the food hot.

8. You ………………………………… (put) some yellow cheese on the pizza.

9. We ………………………………….. (be) careful while chopping onions.

10. A good pizza ………………………… (taste) good.
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