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‘’Bu şiiri ilk kez dinlemiştim ama kime ait olduğunu tahmin etmek zor olmadı.’’ cümlesinde 
vurgulanan nedir? 

 
A) Doğallık           B) Duruluk         C) Akıcılık                D) Özgünlük 

 

1. 

 

 Bu testte 20 adet soru vardır. 
 Cevaplarınızı TÜRKÇE dersi alanındaki optiğe işaretlemelisiniz. 
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Aşağıdaki grafikte eğitim durumlarına göre yoksulluk oranlarının 2018 ve 2019 yılları arasındaki 
değişimler gösterilmektedir. 
 
Eğitim durumuna göre yoksulluk oranı (%), 2018, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukardaki grafikten aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılmaz? 

A) Eğitim seviyesi düştükçe yoksulluk oranı yükselmektedir. 

B) Okur-yazar olmayanların ve bir okul bitirmeyenlerin 2019 yılı yoksulluk oranları 2018 yılına 

göre düşüş göstermiştir. 

C) 2018 ve 2019 yılları arasında yoksulluk oranı tüm eğitim seviyelerinde düşüş eğilimi 

göstermektedir. 

D) Yoksulluk oranını en düşük olduğu oran 2018 yılı yükseköğretim mezunları arasında 

görülmüştür. 
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Bilim, sanat, spor meslek vb alanlarla ilgili kavramları karşılayan sözcüklere terim anlamlı 
sözcükler denir. 

1. Zarf fiiller, cümleye durum ve zaman anlamı katmaktadır. 

2. Televizyonun olmadığı zamanlarda radyo piyeslerini dinlenirmiş 

3. Fırtınanın etkisiyle kaptanımız dümenini güneye çevirmek zorunda kaldı. 

4.Çevirdiğin oyunlar bir gün başına bela olacak. 

Yukarıdaki açıklamaya göre cümlelerdeki kelimelerden hangisi terim anlamlı değildir? 
 

A) Zarf fiil     B) Piyes 

C) Dümen     D) Oyun 
 

3. 
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I. Yaşam bizim istediğimiz gibi değil, olması gerektiği gibidir. 

II. Yaşamımız yaşadıklarımızla değil, beklentilerimizle şekillenir. 

III. Bir insanın, hayatının nasıl son bulduğu değil; nasıl yaşadığı önemlidir. 

IV. Hayattan beklentileriniz ve hayalleriniz gerçeği değiştirmeyecektir. 

V. Herkesin yaşamı son bulacaktır ama herkes gerçekten yaşamayacaktır. 
Numaralandırılmış cümleler anlamca ikişerli eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta 
kalır? 

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

4. 

I. Karşımızda engin bir deniz, batmakta olan bir güneş… 

II. İsteseymiş bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (!) 

III. 1496 (?) yılında doğan Fuzuli gazelleri ile bilinir. 

IV. Karac’oğlan tutma beni el gibi/ Akıttım gözümde yaşı sel gibi 
Numaralanmış cümlelerdeki noktalama işaretlerinin kullanım amaçları ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

A) I.  cümlede üç nokta, bitirilmemiş cümlenin sonuna konulmuştur. 

B) II. cümlede ünlem işareti; alay, kinaye, yerme amacıyla kullanılmıştır. 

C) III. cümlede soru işareti, doğruluğundan emin olunmayan bir bilgi için  
     kullanılmıştır. 

D) IV. cümlede kesme işareti, anlam karışıklığını önlemek için kullanılmıştır. 

5. 
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Doğadaki varlıkların seslerini taklit etme yoluyla oluşturulmuş sözcüklere yansıma sözcükler 
denir. 

 

 

  

Yukarıdaki kutuda yazılı olan sözcüklerden kaç tanesi yansıma sözcüktür? 

A) 8                  B) 7                 C) 6                     D) 5   

7. 

cıvıltı         havlamak        horultu           patlamak      çatlamak 

parıltı           tıkırtı             ışıltı                şırıltı               ötmek 

Bir şirkette çalışan Beril, Simge, Bekir, Kadir, Nermin, Ümran, Zehra ve Leman isimli 8 kişi ofiste 
yuvarlak bir masada oturmaktadır.  

 
Bu kişilerin nerede oturdukları ile ilgili bilinenler şunlardır: 

 Bekir ile Leman’ın arasında Simge bulunmaktadır. 

 Ümran ve Kadir yan yana oturmaktadırlar. 

 Simge’nin tam karşısında Ümran oturmaktadır.  

 Kadir ile Bekir’in arasında Nermin vardır.  

 Nermin’in tam karşısında Beril bulunmaktadır. 

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?  

A) Ümran ile Beril yan yana oturmaktadır.  

B) Zehra ve Bekir karşılıklı oturmaktadır.  

C) Kadir’in tam karşısında Leman oturmaktadır. 

D) Beril, Leman’ın yanında oturmaktadır. 

 

6. 
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YERLİ OTOMOBİLİMİZ TANITILDI 

Türkiye, 60 yıllık hayalini gerçekleştirdi. Büyük bir çalışmanın ürünü olan yerli otomobilin 
özellikleri de rakiplerini kıskandıracak cinsten. Ayrıca TOGG(Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu) yaptığı açıklamada pazara sunacağı otomobillerin teknik ve donanım özellikleriyle de  

ilklere ve enlere imza atacağını dile getirdi. 
TOGG, 2022 yılında C-SUV modelinin 
pazara çıktığında, Avrupa’nın klasik 
olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV aracı 
olacağını söyledi. 
 

İŞTE YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ 
 

1- 30 dakikanın altında hızlı şarj imkânı. 
 

2- Uzun ömürlü batarya paketi. 
 

3- 200 beygir güç kullanarak 7,6 saniyede; 
400 beygir güç ile 4,8 saniyede 0’dan 100 
km’ye hızlanma kapasitesi. 

 

4- Yerli otomobil sürekli olarak merkeze 
bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri 
sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde 
giderilecek. 
 

5- Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren 
arıza durumlarında ise sistem, direkt olarak 
bakım noktasıyla iletişime geçecek. 
 

6- Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine 
sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil 
kendiliğinden durup kalkabilecek. 
Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine 
gerek kalmayacak. 
 

7- Yerli otomobilde ‘Holografik Asistan’ teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, 
tümsekler, köprüler sürücünün gözbebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken 
aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez 
kullanılıyor. 

 

Yukarıdaki bilgilere göre; 
 

I. Bazı yönleriyle alanında ilk olacağı, 
II. 0(sıfır) km hızdan 100(yüz) km hıza en hızlı ulaşan araç olduğu, 

III. Bir saatten az sürede şarj etme imkânı sunduğu 
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? 
 

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

 

8. 
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Virüsler, sadece canlı hücreleri enfekte edebilir; hayvanlardan ve bitkilerden, bakterilerin ve 

arkelerin de içinde bulunduğu mikroorganizmalara kadar her türlü canlı şekillerine bulaşabilirler. 

Virüsler yeryüzündeki hemen her ekosistemde bulunan biyolojik varlığın en bol türüdür. Virüslerle 

ilgilenen bilime “viroloji” denir ve mikrobiyolojinin alt uzmanlık alanıdır. 

Metnin aktarımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisinden yararlanılmıştır? 

A) Açıklama                                   B) Betimleme  

C) Öyküleme                                 D) Tartışma 

 

9. 
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I. Hiçbir karşılık beklemeden, sadece yazmak istediklerinin buyruğu ile oturur, yazarlarmış 
 

II. Öyle sanıyorum ki çalışmadan geçinebilseydim hiç yazmazdım belki okumazdım bile. 
 

III. Ben onlardan olmadığımı biliyorum. 
 

IV. Bazı yazarlar varmış, içlerinden bir şey zorlarmış onları yazmaya. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istense sıralama nasıl 
olmalıdır? 

A)  II, I, III, IV                     B) IV, l, II, III  

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

10. 

Son derece alçakgönüllü bir insandır. Gösteriş ve sonradan görmüşlükten nefret eder. Genel 
müdürlük günlerinde bile asıl masasına değil; bir kenara attığı tahta sandalyesine otururdu. 
Başarılarından asla söz etmez, bir başkası söz konusu edecek olsa "Bizi geç beyim!" cümlesiyle 
hoşlanmadığını hissettirir. Başarılarını arkadaşlarına, çevresine mal etmeye çalışır. Benim 
başarılı bir eserimi görüyorsanız, biliniz ki o yanımda ve benimle birlikte çalışan 
arkadaşlarımındır, der. 

Bu parçada tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilemez? 

A) Önde görünmekten hoşlanmayan 

B) Başarılarının anlatılmasına karşı çıkan 

C) Kişisel başarılarının çevresindekilerden kaynaklandığını belirten 

D) İçine kapanık, insanlardan uzak duran 
 

11. 
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Bu, son bir yıl içinde okuduğum romanlar arasında etkisinden uzun süre kurtulamadığım bir çeviri 
roman. Yazar, bu romanında öncekilerden farklı bir yol izlemiş. Bir kahramanın çevresinde 
gelişen bir öykü kurgulamış. Abartıyla yalınlığı, komediyle trajedinin özeliklerini bir arada 
kullanmış. Bir yıl gibi bir zaman dilimini çok az geri dönüşlerle anlatmış. Haftalarca “çok satanlar” 
listesinde yer alan bu çeviri yapıt, Türk okurundan gördüğü ilgiyi Fransız ve İngiliz okurlarından 
görmemiş. Bu durum, çevirmenin başarısı olarak değerlendirilebilir. 

Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır? 

A) Makale                                      B) Deneme 

C) Eleştiri                                       D) Fıkra 
 

12. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 5                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ TÜRKÇE 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık 
yapılmamıştır? 

A) Geç vakit Ahmet çavuş bize geldi. 

B) Sınıfça “ güzelim kıyı ” adlı parçanın planını çıkardık. 

C) Ülkemizde güney Ege kıyılarımızda deniz çok temizdir. 

D) Her yıl temmuz ayında İzmir’e gideriz. 

 

13. 

Sosyal paylaşım sitelerinde yüzlerce arkadaşı olan günümüz insanları için gerçek dünyada 
durum pek de parlak değil. Özellikle genç nesil için en güncel ve önemli sorunlardan biri 
yalnızlık. Bilgisayar başında saatlerce oturan, elinden telefon düşmeyen gençler arkadaşlarıyla 
yüz yüze olmaktansa sanal iletişimi tercih ediyor. Dışarı çıktıklarında da ne yapacaklarını 
şaşırıyor, çevreye uyum sağlayamıyor ve hemen sıkılıyorlar. 
 
Aşağıdaki önerilerden hangisi bu metinde sözü edilen sorunun çözümüne yöneliktir? 
 
A) Bir uğraş edinirsen tek başına da mutlu olabildiğini görürsün. 

 

B) İnsanların fikirlerine önem vermeli; onları dikkatle dinlemeli ve kibirden uzak durmalısın. 
 

C) İnsan sosyal bir varlıktır. İnsanlarla devamlı iletişim içinde olmalı ve dış dünyaya kendini 
kapatmamalısın. 
 

D) Etrafında ne kadar çok insan olursa o kadar da düşmanın olabileceğini unutma ve kimseye 
güvenme. 
 

14. 
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Orta Asya dillerinden Çağataycada “hare gibi, damarlı” anlamına gelen ebre kelimesi ebru 
sanatının bilinen ilk adı. Bu sanatın İran’a geçmesiyle birlikte ebru sıvısının üzerindeki renklerin 
bulutu andıran şekillere benzetilmesinden dolayı Farsça “bulutumsu” anlamına gelen ebrî 
denmiş. Zamanla ebrî söylenişi Türkçede ebru olarak değişmiş. Ebrî gibi Farsça bir sözcük olan 
ebru kaş anlamına gelir. Ebru sanatının ilk nerede ve ne zaman yapılmaya başlandığı tam olarak 
bilinmese de Orta Asya’da ortaya çıktığı düşünülüyor. Orta Asya’dan Hindistan’a oradan İran’a 
oradan da yaklaşık 15. yüzyılda Anadolu’ya yayıldığı bilinir. Ebru, 17. yüzyılın başlarında 
Avrupa’da da yapılmaya başlanmış. Geleneksel Türk ebru sanatına Batı’da Türk kâğıdı ya da 
Türk mermer kâğıdı denir. 

Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Geleneksel Türk ebru sanatına Batı’da hangi ismin verildiğine 

B) Ebru sanatının Avrupa’ya Anadolu’dan geçtiğine  

C) Ebru sanatının ilk bilinen adının anlamına 

D) Farsçada ebri kelimesinin hangi anlama geldiğine 

 

15. 
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İnsan dışındaki varlıklara insana ait özelliklerinin kazandırılması sanatına kişileştirme denir. 
 
Bu bilgiye göre aşağıdaki şiirlerden hangisinde kişileştirme sanatına başvurulmuştur? 
 
A) Bir sarmaşık uyanıyordu uykusunda, / Geriniyordu bir eski duvarın sıvasında.         

B) Toros dağlarının üstüne, / Ay un eledi bütün gece.        

C) Besbelli her saat artar kederi /  Belki de yüreği yara dağların.                                               

D) Dünya bir han konan göçer / Dostlar beni hatırlasın. 
 

16. 

Öğrencinin başarılı olmasında azim ve çalışmanın en etkili faktör olduğunu düşünenlerdenim. 
Bazıları zekâ daha etkilidir dese de durum asla böyle değildir. Zekâ kullanılmadıktan sonra ne 
kadar önemli olabilir ki! Son model bir arabanız olduğunu düşünün. Her şeyi dört dörtlük olsun. 
Siz bu arabaya yakıt koymadıktan sonra bir adım ileri gitmesi mümkün değildir. İşte çalışmak ve 
azim de yakıt gibidir. Bu ikisi olmadıktan sonra çok zeki olmak başarılı olunacağı anlamına 
gelmez. 
Bu parçada hangi anlatım biçiminden yararlanılmıştır? 
  
A) Tartışmacı Anlatım   B) Betimleyici Anlatım 

C) Öyküleyici Anlatım   D) Açıklayıcı Anlatım 
 

17. 
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Aynı otobüsle yolculuk yapan Mehmet, Hamza, Ali, Metin, Tuncay adlı kişiler otobüste 3, 5, 14, 

15 ve 18 numaralı koltuklarda oturmaktadır. Bu kişiler ve oturdukları koltuklarla ilgili şunlar 

bilinmektedir. 

 Ali’nin oturduğu koltuğun numarası tek sayıdır. 
 

 5 numaralı koltukta Tuncay oturmaktadır. 
 

 Mehmet’in oturduğu koltuğun numarası Hamza’nın oturduğu koltuğun numarasından 
büyüktür. 

 

 Metin 3 numaralı koltukta oturmaktadır. 
Bu bilgilerden hareketle Hamza kaç numaralı koltukta oturmaktadır? 

A) 5                    B) 14                     C) 15                    D) 18 

 

18. 
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Hurma: Özellikle Ramazan ayında tüketilen, hem tadı hem de şifalı oluşuyla ön plana çıkan 

hurma, birçok faydası vardır. Bunlar: 

• Hurma, bedensel ve zihinsel yorgunluğu azaltır. Vücuda enerji ve kuvvet verir. 

• Hamile ve yeni doğum yapmış olanların kendilerini toparlamasına çok yardımcı olur. 

• Ayrıca anne sütünü arttırır. 

• Stresi ve gerginliği azaltır. 

• Sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığa iyi gelir. 

• Vücut ve kemik gelişimini destekler ve kemikleri güçlendirir. 

Hurmayla ilgili verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Ne zaman daha çok tüketildiğine. 

B) Sadece yetişkinlerin tüketmesi gerektiğine. 

C) Nelere iyi geldiğine. 

D) Yeni anne olmuş kişilere yardımcı olduğuna. 

19. 
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Yukarıda, sinema dünyamızın önemli isimlerinden olan Ercan YAZGAN’a ait afiş verilmiştir. 

Verilen bu bilgi afişine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Halit Akçatepe ve Perran Kutman’ın oynadığı filmde rol almıştır. 
B) Ününü bir tiyatrodaki sahne performansından sonra kazanmıştır. 
C) En iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. 
D) 17 yaşında sinemalarda ilk rolünü aldı. 
 

20. 
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1986-1988 arasında TRT'de yayınlanan ve başrollerini Perran 
Kutman ile Şevket Altuğ'un oynadığı "Perihan Abla" 
dizisindeki "Şoför İsmet" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. 

DOĞUM YERİ: SİNOP 

1963'te Türk sinemasının klasiklerinden biri olan 
Metin Erksan'ın "Susuz Yaz" filmindeki rolüyle 
sinemaya adım attı. 

 
Altan Karındaş, Asuman Arsan, Tekin Siper, 
Ayşen Gruda, Zeynep Tedü, Halit Akçatepe, 
Nezih Tuncay ve Tomris Kiper ile aynı sahneyi 
paylaştı ve çeşitli oyunları sahneye koydu. 
 

1999 yapımı "Duruşma" filmindeki rolüyle 36. 
Antalya Film Şenliği'nden "En İyi Yardımcı Erkek 
Oyuncu" ödülüne layık görüldü. 
 

"Kaygısızlar" dizisinde "Memnun Kaygısız"ı 
canlandıran Yazgan, 1989-2002 arasında 
yayımlanan "Bizimkiler" dizisinde ise "Kapıcı 
Cafer" olarak ekranlara çıktı. 

Oynadığı film ve dizilerden 
bazıları şöyle: 

2015 - Bana Masal Anlatma 
2011 – İffet 
2010 – Kardelen 
2009 – Hanımın Çiftliği 
2008 – Adanalı 
2006 – Ahh İstanbul 
2004 – Altın Kafes 
2003 – Hayat Bilgisi 
2002 – Aşk Meydan Savaşı 
2000 – Balalayka 
1999 – Duruşma 
1996 – Sevda Kondu  
1994 – Yazlıkçılar 
1990 – Bir Milyara Bir Çocuk 
1989 – Bizimkiler 
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Osmanlı Devleti’nde yaşayan halkın tamamı din, 
dil, ırk ve etnik yapısı dikkate alınmadan aynı 
haklara sahip olacaktı. Böylece toplumda eşitlik 
sağlanacak ve farklı milletlerden oluşan Osmanlı 
Devleti dağılmaktan kurtulacaktı. Tanzimat 
döneminde ortaya çıkan nu düşünceyi Genç 
Osmanlılar (Jön Türkler) savunmuştur.  

Yukarıda bahsedilen düşünce akımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İslamcılık                 B) Türkçülük 

C) Batıcılık                   D) Osmanlıcılık  

 

1. Türk'ün ülküsü; yükselmek ileri gitmektir. ''Ne 
mutlu Türküm diyene!'' Atatürk’ün milliyetçilik 
anlayışına göre dili, dini, mezhebi, ırkı ne olursa 
olsun kendini Türk kabul eden herkes, Türk’tür.  
 
Buna göre Atatürk’ün milliyetçilik anlayışında; 
 

I. Irk birliği  

II. Amaç birliği  

III. Din birliği  

IV. Duygu birliği  
 
özelliklerinden hangileri yer alır?  
 
A) II – IV                                B) I – III  
 
C) III – IV                               D) I – II 
 

3. 

Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya Savaşı 

öncesinde Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni 

yayımlamıştır. Bu uygulama ile 

  I. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak 

 II. Ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirmek 

III. Halkın desteğini sağlamak 

amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek 
istenmiştir? 

A) Yalnız I                     B) I ve II 

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

 

2. 

Lozan Barış Konferansı’nda Ankara Hükümeti’nin 
kapitülasyonların devamı ve Ermenilere toprak 
verilme konularında tavizsiz bir tutum 
takınmasında,  

I. Ülke topraklarımızın bütünlüğünü  

II. Eğitim politikalarının devamlılığını  

III. Egemenlik haklarımızı 

durumlarından hangisi ya da hangilerini 
koruma isteği etkili olmuştur? 

A) Yalnız I                       B) I ve II 

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

 

4. 

 

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

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 5                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ T.C İNKILAP TARİHİ 
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ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 5                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ 

‘’Savaş boyuna vardıktan, ordunun durumu 

hakkında bir fikir edindikten sonra saldırı emrini 

vereceğim, bütün Yunan cephelerini yıkmak için. 

Eskişehir’i alacağım, Kütahya’yı alacağım, 

Afyonkarahisar’ı alacağım. İzmir’i, hepsini 

alacağım. İstanbul’u alacağım. Edirne’yi alacağım. 

On günde, on beş günde erişmek istediğimiz 

noktalara varacağız.’’ 

Mustafa Kemal Paşa’nın yukarıdaki tavrı onun 
hangi kişilik özelliğinin yansımasıdır? 

A) Yenilikçiliği          B) Kararlılığı            

C) Çok yönlülüğü            D) Eğitimciliği 

5. Egemenliğin millette olması gerektiğine inanan 
ve bunu “Türk milletinin karakterine ve 
adetlerine en uygun olan yönetim şekli 
cumhuriyettir.” sözleri ile destekleyen Mustafa 
Kemal Atatürk, bu yönetim şeklini insana yakışır 
şekilde yaşamanın bir gereği olarak görmüştür. 
Bu nedenle ulusal egemenlik ve demokrasiye 
ters düşen monarşi, oligarşi ve teokrasi gibi 
yönetim şekillerine karşı çıkmıştır.  

I. TBMM’nin açılması 

II. Saltanatın kaldırılması 

III. Halifeliğin kaldırılması 

Metne göre; yukarıdaki verilen öncüllerin 
hangileri Atatürk ilkelerinden olan 
Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda 
gerçekleştirilmiştir? 

A) I ve III                         

B) II ve III                     

C) I ve II                          

D) I, II ve III 

 

7. 

Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi yerel 

kahramanların başarılarıyla doludur. Asıl adı 

Mehmet Said olan Antepli Şahin Bey, Fransızların 

ihtiyaçlarını sağlamaları açısından önem taşıyan 

Kilis - Antep yolunun kapanması için görev 

almıştır. O, düşmanı kesin olarak bu yoldan 

geçirmemek için en son mermiyi atıncaya kadar 
direnme kararını vererek “Düşman buradan 
geçerse, ben Antep’e ne yüzle dönerim, 
düşman ancak benim vücudumun üzerinden 
geçebilir.” demiştir. 

Antepli Şahin Bey’in bu sözleri, aşağıdaki 
kavramların hangisiyle ilişkilendirilebilir? 

A) Adaletlilik                B) Vatanseverlik  

C) Millî egemenlik       D) İleri görüşlülük 

6. 



 

 

 

 

 

 

  

12 

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı zor günlerde, “Cahillikle, ilkellikle savaş, 

düşmanla savaştan daha az önemli değildir.” diyerek Maarif Kongresi’ne katılmıştır. 

Kongrede yaptığı konuşmada, “Şimdi maddi ve manevi bütün güç kaynaklarımızı 

düşmanlara karşı kullanıyoruz. Ancak bu savaş günlerinde bile dikkat ve özenle işlenip 

çizilmiş bir millî eğitim programı yapmaya emek sarf etmeliyiz.” demiştir.  

Mustafa Kemalin bu sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?  

A) Bütün güç kaynaklarının eğitim için harcandığı  

B) Toplumu geri kalmışlıktan kurtarma mücadelesinin, düşmanlarla savaşmak kadar  
     önemli olduğu  

C) Toplumu çağdaşlaştıracak mücadelenin eğitim mücadelesi olduğu  

D) Türk milletinin karakterine uygun bir eğitim programına ihtiyaç duyulduğu 

 

8. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 5                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ T.C İNKILAP TARİHİ 

Mondros Ateşkes Antlaşması'na uymayarak ordusunu dağıtmayan Kâzım Karabekir 

TBMM tarafından Doğu Cephesi komutanlığına atandı. Yapılan savaşta Ermeniler ağır 

bir yenilgiye uğratılarak barış istemek zorunda bırakıldı. İmzalanan Gümrü 

Antlaşması'yla Ermeni işgali sona erdi. 

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
 
A) Osmanlı'da Mondros hükümlerine uymayan devlet adamları vardır. 

B) Doğu Cephesi'nde TBMM'nin kurduğu düzenli ordu mücadele etmiştir. 

C) Ermenistan, Gümrü Antlaşması'yla TBMM'yi resmen tanımıştır. 

D) Kâzım Karabekir, TBMM'nin emri altında çalışmıştır.  
 

9. 
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ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 5                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ T.C İNKILAP TARİHİ 

Milli mücadelenin Doğu Cephesinde, Kazım Karabekir komutasındaki Osmanlı’dan 
kalma düzenli birlikler Ermeniler ile yapılan mücadeleyi kazanmış ve bu zaferin 
ardından Ermenilerle Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Gümrü Antlaşması ile 
Ermeniler, Sevr’deki taleplerinden vazgeçmişlerdir. 

 
Milli Mücadelenin Batı Cephesinde, BMM’nin kurduğu düzenli ordu I. İnönü Savaşında 
Yunanlıları yenilgiye uğratmış. Böylelikle yeni kurulan düzenli ordu ilk sınavını başarı 
ile geçmiştir. Bu zaferin ardından Sovyet Rusya ile Moskova, Afganistan ile dostluk 
antlaşmaları imzalanmıştır. 

 
Başkomutan Mustafa Kemal liderliğinde Türk Ordusunun, 26 Ağustos günü başlattığı 
taarruz 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanmıştır. 9 Eylül’de İzmir’in, 18 Eylül’de de Batı 
Anadolu işgalden tamamen kurtarıldı. İtilaf Devletlerinin ateşkes önerisi üzerine 
Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. 

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yunanlılar, İtilaf Devletlerinin beklentilerini boşa çıkarmıştır.   

B) Osmanlı’dan kalma düzenli birlikler Ermenilere karşı başarılı olmuştur. 

C) Askeri başarılar beraberinde diplomatik başarı getirmiştir. 

D) Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Misak-i Milli sınırlarına ulaşılmıştır. 

 

 

10. 
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“Kısmetse gelir Hint’ten Yemen’den; kısmet 
değilse ne gelir elden.” 

Verilen atasözü İslam dininde aşağıdaki 
kavramlardan hangisi ile ilgili yanlış 
anlayışı ortaya koyar? 

A) Ecel                   B) Tevekkül 

C) Rızık                 D) Ömür  

 

1. Dinimizin korumamızı emrettiği beş temel 
değer düşünüldüğünde aşağıdakilerden 
hangisi farklı bir ilke ile ilgilidir? 

A) Cinayetin yasak olması 

B) İçkinin haram olması  

C) İntiharın haram olması 

D) Kan davalarının kaldırılması 

4. 

“Yiyiniz , içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah 
israf edenleri sevmez.” 

(Araf Suresi, 31. ayet) 

Ayetiyle İslam dini aşağıdakilerden hangisini 
korumayı amaçlamıştır? 
 
A) Aklın korunması       B) Neslin korunması 

C) Dinin korunması      D) Malın korunması 

2. 

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar 
(putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; 
bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. 
Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza 
düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Al-lah’ı anmaktan 
ve namaz kılmaktan alıkoy-mak ister. Artık 
bunlardan vazgeçtiniz değil mi?” 

(Maide Suresi, 90 ve 91. ayetler) 

Bu ayette kötü alışkanlıkların yasaklanma 
gerekçelerinden hangisine değinilmemiştir? 

A) İnsanların arasında düşmanlık yarattığına 

B) İbadetlerin yapılmasını engellediğine 

C) Allah’ı hatırlamayı engellediğine 

D) İnsanların psikolojilerini kötü etkilediğine 

 

5. 

 

 Bu testte 10 adet soru vardır. 
 Cevaplarınızı DİN KÜLTÜRÜ dersi alanındaki optiğe işaretlemelisiniz. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 5                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ DİN KÜLTÜRÜ 

Kültürümüzde paylaşma ve yardımlaşmayla ilgili 
pek çok atasözü vardır.  
 

I. Nerde birlik, orda dirlik.  

II. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.  

III. Yalnız taş duvar olmaz.  

IV. Acıkan ne olsa yer, acıyan ne olsa söyler.  
Yukarıdaki atasözlerinden hangisi ya da 
hangileri yardımlaşma ve paylaşma ile 
ilgilidir? 
  
A) Yalnız I.                B) II ve III.  

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

 

3. 
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Ayşe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde Zekât Nasıl Verilir? Konusunu işlerken 
öğretmenine “Zekât veren kişi nasıl davranmalıdır?” diye sormuştur.  

Öğretmeni aşağıdaki ayetlerden hangisini okursa Ayşe’ye farklı bir konu 
hakkında bilgi vermiş olur? 

A) Ey iman edenler! Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde malını insanlara 
gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül 
kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak 
bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın 
durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. (Bakara Suresi 
264.ayet) 
 

B) Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, sadakaların 
toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, âzat edilecek köleler, 
borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu 
budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. (Tevbe Suresi 60.ayet)  
 

C) Sadakaları(zekâtları) açık olarak verirseniz bu ne güzel! Şayet onu yoksullara 
verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınızı 
düşürür. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Bakara Suresi 271.ayet) 
 

D) O halde sakın yetimi ezme! El açıp isteyeni de sakın boş çevirme! (Duha Suresi 9-
10.ayetler) 

 

6. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 5                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ DİN KÜLTÜRÜ 

“...Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur…”(Mülk Suresi, 23. ayet.) 

Verilen ayetten; 

Sema: İnsanı yaratan Allah'tır. 

Gamze: Ayet, biyolojik yasalara örnek olarak gösterilmesi doğru olur. 

Nurçe: Allah (c.c.), insanın mükemmel yaratılışına Kuran-ı Kerim'de yer vermektedir. 

Büşra: Cüz'i irade sonucunda yapılan eylemlerden insanoğlu sorumludur. 

Öğrencilerden hangisinin söylemine ulaşılamaz? 

A) Büşra               B) Gamze               C) Nurçe                  D) Sema 

 

7. 
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İslam dininin aileye verdiği önem, kişinin ilk eğitim aldığı sosyal kurum olmasından 
kaynaklanır. Birey ailede iyiyi doğruyu öğrenir. Hayata hazırlanır. Toplum içinde nasıl 
davranacağını anne babasından öğrenir. Birey dinî değerleri, güzel ahlaki davranışları 
anne babasından öğrenerek hayata geçirir. Bu yönüyle aile bir okul gibidir. Anne 
babalar kazandıkları deneyimlerini çocuklarına aktararak onların gelişimini 
tamamlamalarına yardımcı olurlar. Çocuklar milli ve manevi değerleri, sevgi, şefkat, 
merhamet, birlikte iş yapma gibi ahlaki değerleri de aile ortamında edinirler.  
 
Bu metin İslam’ın korunmasına önem verdiği temel ilkelerden hangisiyle ilgilidir?  
 
A) Neslin korunması                     B) Dinin korunması  

C) Aklın korunması                       D) Canın korunması 
 

8. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 5                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ DİN KÜLTÜRÜ 

I. Yapılan bütün iyilikler sadakadır. 

II. Sadaka ibadetinin belli bir zamanı vardır. 

III. Sadaka-i Cariye sadece ramazan ayında verilir. 

IV. Her yıl fıtır sadakasının miktarı zenginler tarafından belirlenir. 

V. Sadaka sadece mal ile yapılan bir ibadettir. 
Yukarıdaki maddelerden hangileri sadaka ibadetiyle ilgili yanlış olarak 
verilmiştir? 

A) Sadece I                                 B) I ve III   
 
C) II ve IV                                    D) II- III- IV ve V  
 

9. 

“… Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır (iyilik) diye 
vermeye kalkmayın!” (Bakara suresi, 267. ayet) 

Bu âyet ile ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisi çıkarılabilir? 

A) Zekât verilecek mal en kısa zamanda yerine ulaştırılmalıdır. 

B) Zekât, ihtiyaç fazlası maldan verilmelidir. 

C) Zekât, malın iyi ve güzel bölümünden verilmelidir. 

D) Zekât, yardıma ihtiyaç olanlara verilmelidir. 

 

10. 
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Which of the following  completes the 
dialogue? 
Ali: Hey Mehmet. We’re organizing a farewell 

party for our teacher.Come and join us.  
Mehmet :That is fine but …………… 

 

A) Sure, it is OK 

B) It sounds awesome 

C) I have another plan 

D) It sounds like fun 
 

1. Which of the following  completes the 
dialogue? 
   Ali: ...................... 
   Mehmet: I keep in touch with my friends. I  

   send e-mails and make live chats. 

 

A) Do you often use the Internet? 

B) How many hours a day do you use the  

     Internet? 

C) Are you an Internet addict? 

D) What do you usually do on the Net? 
 

3. 

Which of the following  completes the blank? 
 Jeremy : What do you think about our new   

                 classmate?    
 Jack      :   …………………………………… 

 

A) To be honest, I don’t believe in him. He  

     sometimes tells lies. 

B) I’d like to but I can’t. 

C) That is a great idea. 

D) No, not at all.  
 

2. 

Sam : I think rafting is easier than kayaking.  

Anna : - - - -. To me, rafting is more difficult.  
        Because it’s faster and more dangerous.  
 
A) I’m sorry, I can’t  

B) I think I’m right  

C) I agree with you  

D) I don’t think so 
 

4. 

 

 Bu testte 10 adet soru vardır. 
 Cevaplarınızı İNGİLİZCE dersi alanındaki optiğe işaretlemelisiniz. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 5                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ İNGİLİZCE 
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ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 5                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ İNGİLİZCE 

    Bill : Hello, it’s Bill speaking. Can I talk to Steve, please?  

    Suzy : OK, ................................ , Bill. I’ll get him. 

    Bill : Okay. 
                                   ***  
    Suzy : I’m sorry, Bill. Steve is having a bath at the moment. He can’t ................the phone.  

    Bill : That’s fine, Suzy. I’ll ................................ later, then. Bye!  

    Suzy : Bye!  

 
Which of the following words does NOT complete the blanks in the dialogue?  
 
A) hang up          B) hold on            C) call back             D) pick up 
 

6. 

   Mike : We’re playing an online multiplayer game at 5 pm with some friends today.         

               Would you like to join us? 
   Pete : Thanks for your invitation, but I have to browse an article for my school project.  

   Bruce : I can’t miss this chance. I’m crazy about playing online games.  

   Phil : It would be great, but I’m going to have a long video chat with my cousin at that time.  

 
Which of the following is NOT correct according to the conversation above? 
 
A) Mike invites his friends to play a game on the Internet.  

B) Pete makes an excuse for not attending the event.  

C) Bruce refuses Mike’s invitation.  

D) Phil plans to use the Internet for communication. 
 

5. 
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Which of the following steps of the recipe should change places to get the correct  
order of the cooking process? 
 
A) 1 – 3           B) 3 – 4             C) 2 – 4             D) 3 – 5 
 

7. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 5                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ İNGİLİZCE 

Read the dialogue and answer the question.  
 

Stephanie : Hi, Mike. I called Lina yesterday  but her phone was …………………….. 

Georgia : Right! Her phone is in the service. You can’t get in contact with her. 

 
Which of the following options completes the dialogue best? 
A) available          B) busy               C) out of order             D) online 

 

8. 

          1 
To start with, wash 
five red peppers 

                 2 
Cut off the top of the 
red peppers and 
remove the seeds. 

              3 
After that, fill all the 
peppers with the 
mixture. 

             4 
Then, mix some 
cheese and two 
eggs in a bowl. 

                5 
Heat some oil in a pan 
and fry the peppers for 
two minutes before 
serving. 
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Which extreme sport will  Alice probably go/do?  
Edward gives some advice to Alice:… 
 -Don’t forget to bring a helmet, ropes and a special axe. 

 -You have to to use some ice-screws 

 -You should also carry a flashlight and a knife with you. 

 -Wear thermal clothes and crampons. 
 

A)                                                                 B) 

 

 

 

 

 

C)                                                                 D) 

  

 

 
 

9. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 5                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ İNGİLİZCE 

 

 

 

 
 

Look at the table and read Sarah and John’s opinions about the three sports.  

Which one is TRUE? 

A) Sarah thinks paragliding isn’t dangerous. 

B) John prefers a sky sport. 

C) Sarah doesn’t like winter sports. 

D) John’s  mountain biking experience was great. 

 

10. 

John 

Sarah 

Mountain biking 

 
Amazing 

 

Scary 

Skiing 

 
Interesting 

 

Boring 

 

Paragliding 

 
Too risky 

 

Fascinating 

 



 

 

  




