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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi söz konusudur? 

A) Sınava girmek için buraya geldi. 

B) Konuşmasını yapmak üzere ayağa kalktı. 

C) Size yardımcı olsun diye bu soruyu hazırladım. 

D) Salgın hastalığın artmasıyla okullar tatil edildi. 

1. 

 

 Bu testte 20 adet soru vardır. 
 Cevaplarınızı TÜRKÇE dersi alanındaki optiğe işaretlemelisiniz. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 6                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ TÜRKÇE 

Sanat Allah vergisidir, diyorlar. Sanatı sadece Allah vergisi sayanlar çalışmanın gücüne 
inanmayanlardır. İnsan ter dökmeden ortaya güzel eserler koyamaz. Elbette sanatta ilham yoktur 
demiyoruz ama sanat sadece ilhamdır dersek bu da yanlış olur. “Sanatın yüzde doksanı ter 
dökmek ancak yüzde onu ilhamdır.” diyen Mehmet Akif’e katılmamak elde değil. Sanatçı eserini 
oluştururken eserine az ya da çok emek vermiştir, o eser için ter dökmüştür. 
 
Bu parçada hangi anlatım biçiminden yararlanılmıştır? 
  
A) Tartışmacı Anlatım                           B) Betimleyici Anlatım          

C) Öyküleyici Anlatım                           D) Açıklayıcı Anlatım 
 

2. 

Uyku, sağlığımız ve sosyal hayatımız için önemli bir faktördür.(I) Uyku bozuklukları ise kişilerin 
gündelik hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.(II) Uykusuzluk, uykuya dalma güçlüğü her yaşta 
görülen önemli bir sağlık problemidir.(III) Kaliteli bir uyku için yatak odasının ses ve ışık yalıtımı 
iyi olmalı, içerde herhangi bir elektronik eşya bulundurulmamalıdır.(IV) Yatak odasında yasemin, 
gardenya ve lavanta bitkileri bulundurmak sağlıklı bir uyku için olumlu etki yapabilir.(V) Papatya, 
sarı kantaron, kediotu, şerbetçiotu gibi bitkilerden elde edilen çaylar; rahat bir uyku 
sağlayabilir.(VI) 

Yukarıdaki paragraf ikiye bölünmek istense kaçıncı cümleden başlanarak ikinci paragraf 
oluşturulabilir? 

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

3. 
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Ömrünü araştırmaya vermişti. Okumadan geçirdiği bir gün bile yoktu. Kazandığı bilgi birikimi 
konuşmalarına yansıyordu. O konuştuğu zaman herkes dinlerdi. Hiçbir zaman ezbere konuşma 
gibi bir anlayışı olmadı. 

 

Altı çizili ifade ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Aklına geldiği gibi konuşmak 

B) Bilmeden, aslını arayıp sormadan konuşmak  

C) Söyleyeceği sözleri ezberlemek 

D) Heyecanlı bir şekilde konuşmak 

 

4. 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımı yanlıştır? 

A) Bu ormanlık alan sanırım 2018’de yanmış. 

B) Fabrika atıklarından doğadaki canlılar da zarar görüyor. 

C) Belkide insanlar gelecekte daha sağlıksız koşullarda yaşayacak. 

D) Gazetenin altıncı sayfasında teknoloji haberleri yer alıyor. 

 

5. 
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ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 6                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ TÜRKÇE 

‘’Ormanlar, memleketin iklimini, havasını, yağış rejimini değiştiren, memlekete refah ve zenginlik 
getiren, tarımı sıkıntıdan kurtaran bir faktördür.’’ 

Yukarıdaki parçadan kullanılan anlatım biçimi, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tanımlama           B) Açıklama         C) Öyküleme           D) Tartışma 
 

7. 

(1) Yemek yemek istemeyen çocuğunuzla boşuna inatlaşmayın. (2) “Peki, sen bilirsin.” demek 
ona verilebilecek en iyi yanıttır. (3) Bu sırada sakin davranmanın çok önemli olduğunu 
unutmayın. (4) Bunu başarırsanız, inanın, çocuğunuz acıktığında yemek yemek istediğini size 
kendisi söyleyecektir. (5) Çocuğunuz acıktığını söylediğinde, tabağına istediği kadar yemeği 
kendisinin koymasına izin verin. 

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine “Bir başka önerimiz daha var.” cümlesi 
getirildiğinde parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur? 
 

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

6. 

Gerçek sanatçılar, başarılarıyla yetinmeyen, fikirleriyle topluma öncülük eden ve böbürlenmekten 
uzak insanlardır. Bu sanatçımız bu özelliklerin hepsine sahiptir. Gerek şiirde gerek düzyazıda, 
zirveye çıkmış ve toplumu etkilemiştir. En büyük ödülleri kazanmış, ama yine de şımarmamıştır. 
Öykü alanında da dünyaca kabul görmüş yetkin bir sanatçıdır. Olgunluk döneminde günlük ve anı 
karışımı bir tür oluşturması da ondaki sürekli yenilik yapma sevdasının bir yansımasıdır. 

Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? 

A) Edebiyat ödüllerini işlevsiz bulduğu  

B) Alçak gönüllü bir sanatçı olduğu 

C) Eskiyi aşma çabası içinde olduğu 

D) Düşünceleriyle insanlara yol gösterdiği 

8. 
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Kale ve Kırkkızlar Kayası daha önceden bitişik nizam konumundaymış. Kırkkızlar Kayası’nın 
üzerine Boyabat Kalesi inşa edilmiş. Savaş döneminde kaleyi korumak için kadın erkek demeden 
herkes siper olmuş. Kırkkızlar Kayası konum itibariyle düşmanın kaleye girmesine uygun bir 
yermiş. Düşman sayısının çokluğundan ötürü endişeye kapılan komutanlardan biri kaleyi 
korumanın alternatif yollarını aramış. Bir anda kılıcını çeken komutan, Kırkkızlar Kayası’nı kılıçla 
ikiye bölmüş. Yarılan kayanın arasından da bir nehir akmaya başlamış. Ne var ki kayanın 
üzerinde 40 tane kadın mahsur kalmış. Önlerinde düşman, arkalarında dik ve yüksek bir uçurum.. 
Mahsur kalan kızlar; Allah’a yalvarmaya başlamışlar: “Allah’ım, bizi ya taş yap, ya kuş yap, 
kurtar.” Bu duanın ardından kızlar bir anda taşa dönüşmüşler. Bu olaydan sonra da kayaya 
“Kırkkızlar Kayası” denilmiş. 

Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Destan             B) Efsane                C) Fabl                    D) Masal 

 

9. 
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1. Adam elini uzattı, tam onu koparacağı sırada menekşe: 

     - Bana dokunma! diye bağırdı.  

2. Manda yuva yapmış söğüt dalına,  

    Yavrusunu sinek kapmış. 

3. Toros Dağları'nın üstüne, 

    Ay un eledi bütün gece. 

Yukarıdaki metinler şıklarla eşleştirildiğinde hangi şık dışta kalır? 

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

 

10. 
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- Hamalın biri sırtına koca bir ayna vurmuş götürüyordu. 

- İkiyi dörde vurursak sekiz eder. 

- Dolu, bu yıl ekinlerin çoğunu vurmuş. 

- Kolumu duvara vurmuşum. 

- Kriz kitap dünyasını da vurdu. 

- Yıkık damından içeriye parça parça güneş vurur. 

 
“ Vurmak ” sözcüğü yukarıda verilen cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır? 

A) 6            B) 5            C) 4            D) 3 

 

11. 
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Bugün sizleri müthiş yetenekli bir sanatçıyla tanıştırmak istiyoruz: Peter Csakvari! Kendisi aslında 
bir yemek fotoğrafçısı, ancak yemek fotoğraflamaktaki yeteneklerini farklı bir alana daha 
yansıtmak istemiş. Böylelikle ortaya eğlenceli mi eğlenceli Tiny Wasteland projesi ortaya çıkmış. 
Gündelik eşyaları minik figürlerle buluşturan Csakvari, şimdiden 11 bin takipçiye sahip. 
Kendisinin hızla yükseleceğine hiç şüphemiz yok!  
 

Yukarıda verilen medya metinin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Olay Yorumlama         B) Eğlendirme          C) İkna Etme       D) Kültür Aktarımı 

 

12. 

(I) Meşe sabah uykusundan yorgun ve mahmur bir şekilde uyanmıştı. (II) Güneş gülen bir bebek 
gibi dağın arkasından yükselmeye başlamıştı. (III) Bu sırada uzaklardan bir tilki koşarak ağacın 
yanına geldi. (IV) Meşe hızla gelen bu tilkiyi hayretler içerisinde izliyordu. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerinde hangisinde aynı söz sanatı kullanılmıştır? 
 
A) I ve II.           B) II ve III.           C) I ve IV.         D) III ve IV.    
 

13. 
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Yukarıdaki grafiklerde Akdeniz ikliminin yaşandığı Antalya ile karasal iklimin yaşandığı 
Afyonkarahisar illerine ait yıllık sıcaklık ve yağış ölçümleri gösterilmektedir. 
Grafiğe bakarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Kış ayları sıcaklık ortalamalarına bakıldığında Afyon, Antalya’dan yaklaşık 8 / 9  
    derece daha düşük sıcaklık ortalamasına sahiptir. 
 

B) Her iki iklim türünde de en kurak mevsim yaz mevsimidir. 
 

C) Antalya ilinin bahar ayları sıcaklık ortalaması Afyonkarahisar ilinin yıllık sıcaklık  
    ortalamasından yüksektir. 
 

D) Akdeniz ikliminin yaşandığı Antalya ilinin kış yağış ortalamaları toplamı  
     Ayfonkarahisar’a yağan yıllık yağış miktarı toplamından daha azdır. 
 

14. 
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Keşke oraya gitmeseydim. 

Dediklerini keşke dinleseydim. 

Hadi gelmedin bari telefon etseydin. 

Cümlelerdeki duygular sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A) Sitem – Hayıflanma – Pişmanlık 

B) Hayıflanma – Pişmanlık – Sitem 

C) Pişmanlık – Hayıflanma – Sitem 

D) Pişmanlık – Pişmanlık – Sitem 

 

15. 
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I. Onay, ret, kabul bildiren sözcüklerden sonra konur. 

II. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. 

III. Yükleme uzak düşmüş özneden sonra konur. 

IV. Bibliyografik künyelerde sıralanan maddelerin arasına konur. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yukarıdaki virgüle ait açıklamalara ait bir örnek cümle 
değildir?  

A) Orhan Pamuk, Kar, OP Basımevi, Antalya, 2010. 

B) Hasta, ameliyat yeri acımış olacak, sızlanarak doktoru bekliyordu. 

C) Tevfik, cephede azimle ve kararlı biçimde mücadele ediyordu. 

D) Peki, söylediklerinize titizlikle uyacağım. 

 

16. 
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Musiki de dil, edebiyat ve tarih gibi milli kültür hazinelerinden biridir. O da bağrından çıktığı 
milletin hususiyetlerini taşır. Onun keder ve neşesini ifade eder. Anadolu’da kadınlar, bir yakınları 
ölünce başında ağıt söylerler. Köylerimizde uzaktan gelen misafirler davul, zurna ve raksla 
karşılanır. Düğünlerde herkes oyuna katılır ve türkü söyler. Türk halk musikisinin büyük bir 
kısmını “oyun havaları” teşkil eder. Bunların ritm ve ahengi âşık ve dertlilerin tek başlarına 
söyledikleri yanık havalardan farklıdır. Türk halk hikâyelerinin kahramanları, duygularını daima 
yanlarında taşıdıkları sazlar ve içinde bulundukları duruma göre söyledikleri türkülerle ifade 
ederler. Köroğlu’na ait türküler gösteriyor ki, eskiden destanlarda musiki eşliğinde söylenirmiş. 
Nasıl çok zengin ve güzel bir Türk halk dansı varsa, onun kadar zengin ve güzel bir Türk halk 
musikisi de vardır.  

Yukarıdaki parça hangi soruya yanıt olarak verilmiştir? 

A) Oyun havalarını sever misiniz?  

B) Türk halk hikâyeleri nasıl anlatılır?  

C) Halk dansları hakkında ne düşünüyorsunuz?  

D) Musikinin Türk kültüründeki yeri nedir? 
 

17. 
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(1) Her maceranın olduğu gibi yolculukların da birer hikâyesi vardır: Bir yol hikâyesi… (2) Eğer 
seyahatinizi tatil anlayışıyla değil de merakla yönlendirirseniz bu maceranız güzel bir yol 
hikâyesine dönüşebilir. (3) Hele bir de yalnızsanız, yalnız kalmayı başarabildiyseniz, seyyah 
ruhunu kuşanıp düşün yollara. (4) Göynük, seyahat arzunuzu kamçılayacak şirin bir Osmanlı 
kasabasıdır. (5) Osmanlı Devrini 21. yüzyılda görmek isteyenler, bu isteklerini gerçekleştirebilir 
çünkü burada zaman Osmanlı devrinde durmuş gibidir. 
 
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden 
hangisiyle başlar? 
 
A) 2          B) 3                   C) 4                    D) 5 
 

18. 
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Evimize misafir geldi mi, seviniriz. Çaylar, kekler, pastalar… Sonra geç televizyonun karşısına, hep 
beraber seyret. Odada çıt çıkmaz. Ne oldu ki şimdi? Herkes evinde de seyrederdi zaten televizyonu. 
Sadece mekân değişikliği mi oldu misafirlik? Hani güzelim sohbetler, şen kahkahalar? 
 
Parçanın yazarı aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? 
 
A) Misafirlikte sohbet edilmeyip televizyon izlenmesinden 

B) Televizyonun günümüzde tek eğlence kaynağı olarak görülmesinden 

C) Gelen misafirin ev sahibini eskisi gibi sevindirmemesinden 

D) Televizyonda çıkan programların dostlukları olumsuz etkilemesinden 
 

19. 
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On daireli bir apartmanda her katta iki daire bulunmaktadır. Burcu zemin katta asansöre binerek 
4 numaraya basıp dairesine gelmiştir. Gülhan 0’a basarak 5 kat inip zemin kata gelmiştir. Ömer 
ise asansörle 2. kattaki arkadaşından 2 kat yukarı çıkarak evine gelmiştir. Eda da asansöre binip 
Ömer’in bir kat alttaki dairesine gelmiştir. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılamaz? 

A) En üst katta Gülhan oturmaktadır. 

B) Ömer’in 2. katta oturan arkadaşı Eda’dır. 

C) Eda 3. katta oturmaktadır. 

D) Burcu ve Ömer 4.katta oturmaktadır. 

 

20. 



 

 

 

 

 

 

 

  

10 

Soyadı Kanununa göre; Erkek ve kadın 
vatandaşlar yasalar karşısında ve resmi 
evraklarda ad ve soyadlarından başka bir şekilde 
anılamazlar. Unvan ve lakaplar kaldırılmıştır.  

Soyadı Kanunu’nun; 

I. Vatandaşlar arasında eşitliği sağlama, 

II. Devlet ile bireyler arasındaki ilişkileri 
kolaylaştırma, 

III. Ekonomik gelişmeyi sağlama, 

amaçları arasında hangileri vardır? 

A) Yalnız I                   B) I ve III 

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

 

1. Mustafa Kemal Paşa, Kütahya-Eskişehir 
Savaşları sonrası Türk ordusunun ihtiyaçlarını 
karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni 
yayınlamıştır. Mustafa Kemal’in bu emirleri 
yayınlamış, yasaların uygulanması için çalışmalar 
yapmıştır.  
 
Emirlerin yayınlaması ve uygulanmaya 
çalışması Mustafa Kemal’in hangi devlet 
organlarını kullandığını gösterir?  
 
A) yasama – yürütme       B) yürütme – yasama   
C) yasama – yargı            D) yürütme – yargı 
 
 

4. 

– Aşar vergisinin kaldırılması. 

– Devlet bankalarının kurulması. 

– Kabotaj kanununun çıkarılması. 

–  Soyadı kanununun kabulü. 

Yukarıdakilerden kaç tanesi ekonomi alanında 
yapılmıştır? 

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

2. ‘’Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan 
kurumları yıkarak yerlerine milletin en yüksek 
çağdaşlık seviyesine ilerlemesini sağlayacak yeni 
kurumlar oluşturmaktır.’’ 

‘’Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların 
amacı Türk halkının tamamen medeni bir toplum 
haline ulaştırmaktır.’’ 

                                                       ATATÜRK 

Buna göre Atatürk inkılapçılık ilkesi ile, 

I. Çağdaş 
II. Dogmatik 

III. Modern 
Devlet anlayışlarından hangisi ya da 
hangilerinin gerçekleştirilmesini istemektedir? 

A) Yalnız I                  B) I ve III                      

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

 

5. 

 

 Bu testte 10 adet soru vardır. 
 Cevaplarınızı T.C. İNKILAP TARİHİ dersi alanındaki optiğe işaretlemelisiniz. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 6                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ T.C İNKILAP TARİHİ 

’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.’’ 
anlayışı doğrultusunda, 

I. Saltanatın kaldırılması 

II. TBMM’nin açılması 

III. Cumhuriyet’in ilanı 

inkılaplarından hangisi yapılmıştır? 

A) I ve II                        B) I ve III 

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

3. 
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 XIX. ve XX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde eğitim- öğretim faaliyetlerinde 
birlik yoktu. Geleneksel eğitim veren medreseler, modern ve çağdaş eğitim 
veren kurumlar bulunmaktaydı. Bunların dışında azınlık ve yabancı okullarda 
hizmet vermekteydi. Tüm bu okullar birbirinden bağımsız hareket etmekteydi. 

 Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren alfabenin değiştirilmesi yönündeki 
tartışmalar Cumhuriyet’e kadar devam etmiştir. Cumhuriyet devri aydınları da 
Türkçe’nin ses yapısına uygun olmayan Arap alfabesi ile okuma ve yazmanın 
sor olduğu fikrini ileri sürmüşlerdir. 

 1933 yılında ülkemizi ziyaret eden ve çeşitli çalışmalar yapan Albert Malche, 
üniversitelerde başarının sağlanması için dil derslerine önem verilmesi ve 
üniversitelerde görevli öğretim üyelerinin bilimsel seviyelerinin yükseltilmesi 
gerektiğini vurgulamıştır.  

Aşağıda verilen inkılaplardan hangisi yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda yapıldığı 
söylenemez? 

A) Türk Tarih Kurumu                                    B) Üniversite Reformu 

C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu                          D) Harf İnkılabı 

 

6. 
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1903 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü oluşturulduğunda ilk renkleri kırmızı beyazdı. Bu 
renkler Balkan Savaşlarına kadar değişmedi. 8 Ekim 1912’de başlayan I. Balkan 
Savaşı’nda yenilen Osmanlı Devleti, düşman devletlerin arzusuna boyun eğmek zorunda 
kaldı. Balkanlardaki kayıplardan dolayı Balkanların tamamı Türk milletinin oluncaya kadar 
teessür ifadesi olarak takımın renklerinin siyah-beyaz yapıldığı söylenir. 

Bu durumu ifade eden en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Osmanlı Devleti’nde sportif faaliyetler çok geç başlamıştır.  

B) Devletin içinde bulunduğu kötü durum toplumsal alana yansımıştır. 

C) Balkan Savaşlarında Rumeli’deki toprakların tamamı kaybedilmiştir.  

D) Beşiktaş Jimnastik Kulübü, toplumsal olaylara duyarlı tek takımdır. 
 

7. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 6                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ T.C İNKILAP TARİHİ 



 

 

 

 

 

 

 

  

13 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 6                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ T.C İNKILAP TARİHİ 

İtilaf Devletleri Londra Konferansı’na sadece Osmanlı Hükümeti’ni çağırdı. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti’nin de bir temsilci gönderebileceğini bildirdi. İtilaf Devletleri hala 
TBMM’nin varlığını kabul etmek istemiyordu. Mustafa Kemal, TBMM Hükümeti’nin İtilaf 
Devletleri tarafından resmen çağrılmadıkça konferansa bir temsilci göndermeyeceğini 
belirtti. Bu gelişmeden sonra İtilaf Devletleri İtalya aracılığıyla TBMM Hükümeti’ni 
toplantıya resmen davet etti.  
 
İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı’na Osmanlı ve TBMM Hükümeti’ni birlikte 
çağırmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
  
A) İki hükümet arasında çıkacak anlaşmazlıktan yararlanmak. 
  
B) Savaşı bitirmek ve barış ortamını sağlamak.  
 
C) Sevr Antlaşması’nın maddelerinden bazılarını değiştirerek kabul ettirmek. 
  
D) Savaşı bitirmek ve barış ortamını sağlamak. 
 

8. 

Erzurum Kongresi’nde Temsil Heyeti oluşturuldu. Başkanlığına Mustafa Kemal getirildi. Bu 
heyete tüm Doğu Anadolu’yu temsil etme yetkisi verildi. Doğu illerindeki cemiyetler, Doğu 
Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Doğu illerindeki sorunları 
görüşmek amacıyla toplanan kongrede vatanın bütünlüğüne, milletin birlik ve beraberliğine 
yönelik kararlarda alındı. 

Bu bilgilere göre Erzurum Kongresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Bölgesel amaçlarla toplanan kongrede ulusal kararlarda alınmıştır. 

B) Millî Mücadele’nin teşkilatlanmasına çalışılmıştır. 

C) Erzurum’da kurulan Temsil Heyeti bölgesel niteliklidir. 

D) Manda ve himaye ilk kez Erzurum Kongresi’nde reddedilmiştir. 

 

9. 
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 Şam’da görev yaparken Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur 
 31 Mart Olayını bastıran Hareket Ordusu içerisinde yer almıştır 
 Trablusgarp’a gönüllü olarak gitmiştir. İtalyanlara karşı yerli halkı başarı ile bir araya 

getirmiştir. 
 Sofya askeri ataşeliğine atanmıştır. 

Yukarıda Mustafa Kemal Paşa’nın askerlik hayatıyla ilgili bazı olay ve olgular 
verilmiştir. Verilen olay ve olgulardaki görevlerin,  

I. Askeri 

II. Diplomasi 

III. Siyasi 

IV. Kültürel 

alanlarının hangilerinde Mustafa Kemal’e, deneyim elde etmesini sağladığı 
savunulabilir? 

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

10. 
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Peygamberimiz insanların makamına, mevkisine, 
zenginliğine, fakirliğine, rengine, kabilesine, 
dinine, diline bakmaksızın hepsine aynı mesafede 
yaklaşmış hiçbiri arasında ayrım yapmamıştır. 
Peygamberimizin bu tutumu aşağıdaki 
kavramlardan hangisine değer verdiğini 
gösterir? 

A) Mütevazı                 B) Hoşgörü 

C) Adalet                     D) Sevgi 

 

1. Şehrin ileri gelen kadınlarından birisi bir kötülük 
yapar. Bir sahabe peygamberimize gelerek o 
kadının affedilmesi için ricacı olur. 
Peygamberimiz bu duruma üzülür ve şunları 
söyler: “ Bu suçu kızım Fatıma işlemiş olsa ona 
da Allah’ın koyduğu hükmü veririm “ demiştir. 

Yukarıda bahsi geçen olay Peygamber 
Efendimiz (s.a.v) in hangi özelliğini 
anlatmaktadır? 

A) Merhametli ve Affedici olması 

B) İstişareye önem vermesi 

C) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti 

D) İnsanlara Değer Vermesi                     

4. 

  I. Allah’ın her şeyi ezelden ebede bilmesi. 

 II. Allah’ın sınırsız iradesi demektir. 

III. Allah’ın sınırsız iradesinden sınırlı bir parça 
olarak insanlara vermesine denir. 

Yukarıdaki maddelerden hangilerinin tanımı 
aşağıdaki şıklarda bulunmamaktadır? 

A) Kaza                      B) Kader          

C) Küll-i irade             D) Cüz-i irdade 
 

2. 

Zekât miktarlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Ticaret mallarından 1/40 

B) Toprak ürünlerinden 1/10 

C) Koyun ve keçiden 1/30 

D) Her 5 deve için bir koyun veya bir keçi 

 

5. 

 

 Bu testte 10 adet soru vardır. 
 Cevaplarınızı DİN KÜLTÜRÜ dersi alanındaki optiğe işaretlemelisiniz. 
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Ayete’l - Kürsi’nin anlamı içerisinde aşağıdaki 
konulardan hangisi bulunmaz? 
 
A) Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima  

     diridir, kayyumdur.  

B) Öyleyse Rabbimiz için namaz kıl ve kurban 

kes. 

C) Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. 

D) O'nun sonsuz kudreti gökleri ve yeri kaplar. 
 

3. 
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“Rabbim, halkımı bağışla. Onlar ne yaptıklarının 
farkında değiller.”  

Peygamberimizin bu sözleri onun hangi 
özelliğini gösterir? 
 
A) Cesaretli oluşunu 
B) Adaletli oluşunu 
C) Danışarak iş yaptığını 
D) Merhametli oluşunu 

 

6. – İş yerinin güvenliği için çevresine kamera  

   yerleştirmek  

– İyi bir okul kazanmak için düzenli ve disiplinli  

   çalışmak  

– Depreme dayanıklı ev satın almak  

 
 Yukarıda verilen davranışlar, aşağıdaki 
cümlelerden hangisini desteklemektedir?  
 
A) İnsanın çalışmadan da elde edebileceği şeyler  

     vardır.  

B) Rızık, Allah’ın (c.c.) teminatı altındadır.  

C) Önce üzerimize düşeni yapmalı daha sonra  

     Allah’a güvenmelidir.  

D) Her şeyin güzelini ve iyisini çalışarak elde  

     edebilirsin.  
 

8. 

Hz. Muhammed (sav.), Hz. Ali’yi bir bölgeye 
görev için gönderdiğinde ondan, davalı ve 
davacının her ikisini de dinledikten sonra hüküm 
vermesini istemiştir. 

Bu metinde Hz. Muhammed’in (sav.) hangi 
yönü vurgulanmaktadır?  

A) Hakkı gözetmedeki hassasiyeti  

B) Merhametli ve affedici oluşu  

C) Davasındaki cesaret ve kararlılığı  

D) İstişareye önem vermesi 

 

7. 
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Asr suresinde Allahu teala zamana yemin ettikten sonra, insanın ziyanda, zararda olduğunu 
bildirmiş ancak bazı davranışları yapanların ise kazançta olduğunu bildirmiştir. 

Bu ön bilgilere bakarak ve asr suresinin genel mesajını düşünerek; 

I. Uyuyup dinlenmesi gereken zamanlarını sosyal medyada zaman geçiren Ayşe 
II. Bir futbol fanatiği olan Emre’nin gününün büyük bir kısmını televizyonda maç izleyerek 

geçirmesi. 
III. Tuğba’nın ev işlerinde annesine yardımcı olması. 
IV. Yalan söyleyen bir arkadaşını yalan söylememesi konusunda Elif’in uyarması. 
V. Çok yorucu olmasına rağmen ders çalışmayı bırakmayıp hedeflerine ulaşmak isteyen 

Tuğçe. 
şeklindeki davranışlardan hangisini yada hangilerini yapanlar ziyandadır, zarardadır? 
 

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

 

9. 
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İnsan günlük hayatında pek çok sorunla karşılaşır. Yalnız kalabilir ya da insanlar onu dışlayabilir. 
Başına felaket gelebilir. Ailesinden birini kaybedebilir. İşi varsa iflas edebilir. Din, bütün bu 
olumsuzluklara karşı insana dayanma gücü verir. Bu sorunlarda daha rahat başa çıkabilir. 
Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:’’…’’  

Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisiyle tamamlanırsa konu bütünlüğü sağlanmış olur?  

A) “… Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah’ın zikriyle tatmin bulur.” (Ra’d suresi, 28. ayet.)  

B) “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” (Necm suresi, 39. ayet.)  

C) “…Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (A’râf suresi, 31. ayet.)  

D) “İşte bunlar dünyada da ahirette de çabaları boşa giden kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı  
     da yoktur.” (Âl-i İmrân suresi, 22. ayet.)  

 

10. 
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Fiil in the blanks with the correct adjective. 
 
I don’t like listening to heavy metal music. I think 
it is__________ 
 
A) Fun             B) Trendy                   

C) Exciting                 D) Boring 

 

1. 

                   
 
Tony likes_____________ 
 
A) texting a message 

B) writing a letter 

C) communicating face to face 

D) making a phone call 

 

3. 

                           
       Sergio                            Kim 

Sergio’s 
favourite 
dishes 
 
Sandwich 
Pudding 
Omelet 

 Kim’s  
favourite 
dishes 
 
Pasta 
Ice-cream 
Hamburger 

 
Both Sergio and Kim . . . 
 
A) like eating meat 

B) prefer eating dessert  

C) never eat chicken 

D) always drink lemonade 

 

2. 

Fill in the blanks with the CORRECT 
QUESTİON. 
 
Emma:_____________? 
 
Linda: Usually. I control my e-mails. 
 
A) What is your favourite website? 

B) How often do you use Internet? 

C) Do you do sport? 

D) When do you go to camp? 

 
 

4. 

 

 Bu testte 10 adet soru vardır. 
 Cevaplarınızı İNGİLİZCE dersi alanındaki optiğe işaretlemelisiniz. 
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   John           Melissa                           Antonio          Dennis 
 
Who says something negative about Robert 
 
A) Dennis  B) John C) Antonio  D) Melissa 
 
 

6. 

 
August Camp in Antalya 

 
18-30 years old 

 
Rafting Bungee Jumping 

Motorcycle Tour 
 

5th of August  2021 
 

Join and fun! 
 
There is NO INFORMATION in the text about ... 
 
A) Time     B) Date           C) Activity                       D) Age  

 

5. 

He is 
honest 

He  is 
helpful 

He is 
unreliable 

He is 
fair 
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Which one is NOT CORRECT 
 
A)                      B)                                 C)                                  D)  

                                                
  Fry      Peel                          Boil                             Slice 
 
 

7. 
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Look at the picture. Circle the CORRECT option 
 
John:What is the climate like in Trabzon? 

Kristy: It is . . .                            
 
A) Sunny       B) Snowy    C) Windy             D) Rainy 
 
 

8. 
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Look at the picture. Fill in the blanks with the CORRECT option 
 
Daniel: Where did you stay during your vacation? 
 

Joe: I stayed at ……………     
 
A) All-inclusive hotel   B) Camp           C) Home             D) Guest house 
 

9. 
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I have gone to Nevşehir. I havre tried hot-air balloon. It was incredible 
 
experience.Two days later, I have tried hang-gliding. It was exciting. 
 
I have stayed at an all-inclusive hotel. I have tasted different dishes. 
 
They were all delicious. 
 
Which QUESTİON DOESN’T HAVE AN ANSWER in the text 
 
A) Where have you stayed? 

B) When have you gone to home? 

C) Where have you gone? 

D) Which extreme sports have you done? 

10. 




