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Anne babaların gündemlerindeki konulardan biri çocuklarla “kaliteli zaman” geçirmek. Ebeveynler 
“Çocuklarıyla paylaştıkları zamanın kalitesini ne belirler?” sorusunun yanıtını bulamıyorlar. 
Genellikle çocuğun zekâsını geliştirecek, onu eğitecek faaliyetlerin kaliteyi sağlayacağını 
düşünüyorlar. Oysa buradaki kalitenin kelime anlamı; çocuğun seveceği, mutlu olacağı ve sadece 
kendisine ayrılmış zamandır. 

Paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmıştır? 

A) Ebeveynler çocuklarından ne beklemektedir? 

B) Çocuklarla kaliteli zaman geçirmek ne demektir? 

C) İyi anne-baba nasıl olunur? 

D) Mutlu çocuk nasıl yetiştirilir? 

 

1. 

 

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

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 4                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ TÜRKÇE 

“...Bunun üzerine bir kurt aslana yaklaşarak dedi ki: 

— Çakalın hıyaneti meydana çıkmıştır. Hükümdara gereken, onu affetmemektir. Çünkü bu haini 
affettiği takdirde başka bir haini ele geçirmesine imkân kalmaz. 

Aslan da çakalın meclisten çıkarılmasını ve yakalanmasını emretti...” 

Yukarıdaki parça hangi yazı türünden alınmış olabilir? 

A) Hikâye   B) Roman   C) Fabl   D) Deneme 

 

2. 

Doğduğumdan beridir âşıktım istiklâle 

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle 

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? 

Kesilir belki, fakat çekmeğe gelmez boynum. 

M. Akif ERSOY 

Dörtlüğe göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Her duruma kolaylıkla uyum sağladığı. 

B) Sağlam karakterli ve kararlı olduğu. 

C) Hürriyetine son derece düşkün olduğu. 

D) Gerektiğinde canını esirgemeyeceği. 

3. 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi bulunmamaktadır? 

A) Ankara’ya gitmek için özel araba tutmuş. 

B) Eve geç kalınca annesi kaygılandı. 

C)Dava tutanağı danışmaya bırakıldı. 

D)Bu akşam kar yağınca ailecek dışarı çıktık. 
 

4. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 4                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ TÜRKÇE 

1- Bu lüzumsuz eşyayı atmalı. 
2- Yabancı cisimleri vücut atar. 
3- Sıcak bacınca sırtındaki ceketi attı. 
4- Hazır araba varken eşyayı eve atalım. 
5- Suçu onun üzerine attılar. 
 
‘‘Atmak’’ sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır? 
A) 5                           B) 4                        C) 3                     D) 2 

 

5. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? 
 
A) Okullar 18 eylül 2017 tarihinde açılacak. 

B) Kardeşimle saat 12.00’da buluşacağız. 

C) Tribünde seksen üç bin kişi vardı. 

D) Demekki sen de bu işin içindesin. 
 

6. 
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UNESCO verilerine göre düzenlenen tabloda okuma yazma bilmeyenlerin dünyanın çeşitli 
bölgelerindeki oranları verilmiştir. 

      
 
Yukarıdaki veriler doğrultusunda aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? 
 
A) Dünya genelinde 15 yaş ve üzeri okuma yazma bilmeyen nüfusun yüzde %61’ini kadınlar 

oluşturmaktadır. 
B) Güney Asya, dünya genelindeki okuryazarlığı olmayan nüfusun en yoğun olduğu bölgedir. 
C)Ülkemizdeki okuma yazma bilmeyenlerin oranı 2009-2018 yılları arasında yarı yarıya 

düşmüştür. 
D)Türkiye’de okuryazarlık oranı kadın nüfusunda düzenli olarak düşmektedir. 
 

 

7. 
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Mahmut Hoca: Okul sadece etrafı duvarlarla örülü, üstünde dam olan yer değildir. Okul her 
yerdir. Yeter ki sevgi, birlik, beraberlik içinde bir şeyler öğrenme ve öğretme gayreti olsun. 
 
Mahmut Hoca’nın dediklerine göre hangisine ulaşılamaz? 
 
A) Yaşam da bir okuldur.                      B) En iyi öğrenme yeri okuldur. 

C) Öğrenmek çaba ister.                      D) Beraberlik, sevgi öğrenme için gereklidir. 
 

8. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 4                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ TÜRKÇE 

Yaz geldiğinde güneşten gölgesine sığındığımız çınar ağacın altında sık sık bir araya gelinir, 
herkesin yanında getirdiği yiyecekler yenir, neşeli sohbetler edilirdi. Bu bahçe sefaları 
kendiliğinden olurdu. Bir komşu, bina sakinlerinden birini ziyarete gelirdi önce, sonra onu gören 
başka bir başkası daha… 

Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır? 

A) Bir anda birbiriyle tatlı konuşan insanların cenneti olurdu bahçemiz. 

B) Güneşten yararlanmak için çimenliğe çıkılırdı. 

C) Piknik için özel yemekler hazırlanırdı. 

D) Komşular birbirine haber vererek bahçeye çıkarlardı. 

 

9. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu farklı bir öge üzerindedir? 

A) Bütün hazırlıklarını burada yaptı. 

B) Kardeşim oyuncaklarını ortalıkta bırakmış. 

C) Arkadaşlarla ders sonrasında buluştuk. 

D) Aradığı eşyayı çatıda buldu. 

 

10. 
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Dünyada hiçbir dost, insana kitaptan daha yakın değildir. Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza 
biraz renk katmak, biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için, 
tek çaremiz kitaplara sarılmaktır. Bırakınız ıssız bir adaya gitmeyi, herhangi bir yolculuğa 
çıkarken bile hangi okuryazar, yanına bir iki roman, bir iki şiir kitabı almayı düşünmez? 
Yolculukta, çoğu zaman olduğu gibi çevremize bakıp dalmaktan, yanımıza aldığımız kitapları 
okuyamayacağımızı bilsek bile, onları gene de el altında bulundurmak isteriz. Çünkü onların can 
yoldaşı olduğunu biliriz. Düşünüyorum da, şu dünyadan kitap yok oluverse yaşamak ne kadar 
güçleşir, çekilmez bir ağırlık olurdu! Romancı veya şair için yazmak nasıl dayanılmaz bir 
ihtiyaçsa, okur için de yazılanları okumak, öyledir.  

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsan bazen sıkıntılarından kurtulmak için kitap okur. 

B) Kitaplar insanın en yakın dostudur. 

C) Okuyamayacağımızı bilsek bile yolculukta kitap bulundurmak isteriz. 

D) Bir yazar için yazmak önemli bir ihtiyaçtır. 

 

11. 
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2019 yılının gezegenimizin en sıcak ikinci yılı olarak 
kaydedildiğini duyurdu. Daha önce Pasifik Okyanusu’nda deniz yüzeyi sıcaklığının yükselmesiyle 
oluşan El Nino hava olaylarının yaşandığı 2016, en sıcak yıl olarak belirlenmişti. Dünya 
Meteoroloji Örgütünün yayınladığı açıklamaya göreyse geçtiğimiz 10 yıl, dünya tarihindeki en 
sıcak 10 yıl olarak belirlendi. 2010-2020 yılları arasında Dünya’nın ortalama sıcaklığının 14.7 
olduğu, bunun da 20. yüzyıl ortalamasının 0.8 derece üstünde olduğu tespit edildi. Bu durumun 
nedeni olarak artan karbondioksit miktarı ve sera gazı salımı gösteriliyor. 

Bu parçaya göre 

I. Sıcaklıklarının yükselmesine insan kaynaklı etkenler daha çok neden olmuştur. 
 

II. Gezegenimizin en sıcak yılı 2016 yılında ölçülmüştür. 
 

III. 2019 yılının en sıcak ikinci yıl olduğunu Dünya Meteoroloji Örgütü belirlemiştir. 
 yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 

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

 

12. 
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Şiir toprak kokusudur 

Şiir damla damla sudur 

Ermişlerin duygusudur 

Ermeyene anlatılmaz. 

Yukarıda verilen şiirde hangi söz sanatı kullanılmıştır? 
 
A) Benzetme          B) Kişileştirme         C) Tezat            D) Abartma 
 

13. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 4                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ TÜRKÇE 

Üstü örtülü bir kağnı, gecenin karanlığı içinde ağır ağır ilerliyordu. 1403 yılının sonlarıydı ve 
dondurucu bir rüzgâr ortalığı kasıp kavuruyordu. Genç ve gürbüz bir atlı, 
kağnı önünden, ardından, yanından giderek öküzleri idare ediyor, arada sırada kırbacını 
sırtlarında şaklatıyordu. 
 
Bu parçada hangi anlatım biçiminden yararlanılmıştır? 
  
A) Tartışmacı Anlatım                       B) Betimleyici Anlatım 
C) Açıklayıcı Anlatım                        D) Öyküleyici Anlatım 
 

14. 

Bir kitapçıya giden Canan, Can, Cem, Alp, Ece, Elif ve Efe adlı arkadaşların kitapçıdan aldıkları 
kitaplarla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. 

 En çok kitap alan Can değildir. 
 Cem en çok kitap alandan en az kitap alan sıralamasında dördüncü sıradadır. 
 Canan’ın aldığı kitap Cem’den fazla, Elif’ten azdır. 
 Efe yalnızca Alp’ten fazla kitap almıştır. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak bilinebilir? 

A) En çok kimin kitap aldığı. 

B) Canan’ın kaçıncı sırada olduğu. 

C) Can’ın kaçıncı sırada olduğu. 

D) Kimin sonuncu olduğu. 
 

15. 
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Aşağıdaki cümlelerden hangisi yay ayraç içinde verilen duyguyu ifade etmez? 
 
A) Haberi alınca sevinçten havalara uçacağını düşünmüştüm. (Gerçekleşmemiş Beklenti ) 
B) O, bu işi kesinlikle yapamaz.(Sitem) 
C) Tut ki yarına kadar işlerini bitiremedin.(Varsayım) 
D) Kaç kere söyledim odasını hala toplamadı.(Yakınma) 
 

16. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 4                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ TÜRKÇE 

Akdeniz ( ) in serin yaylaları baharla birlikte birçok çiçeği misafir eder ( ) papatyalar, menekşeler, 
gelincikler ( )  Bu rengârenk çiçekler içinde yürümek insanı dinlendirir ( ) 
 
Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama 
işaretleri sırasıyla getirilmelidir?      
                                                                                                                                                                              
A) (-) (:) (.) (.)                                  B) (’) (:) (...) (!) 
 
C) (’) (;) (:) (!)                                  D) (’) (:) (...) (.) 
 

17. 

Birbirimizden gün doğarken ayrıldık. Sıcak, sevecen bir tokalaşmayla, ama yeniden 
görüşeceğimizi düşünmeksizin. Beklediğim soru da gelmedi: Çalakalem altı deftere 
doldurduğunuz bu notlarla ne yapmak niyetindesiniz? Cevap olarak henüz hiçbir fikrim olmadığını 
söylerdim; hikâyesinin yirmi yıl bir dosyanın içinde uyuyacağını nasıl tahmin edebilirdim ki? Ama 
hiçbir şey sormadı. Sanırım hayatını yollara saçmayı ve dönüp toplamamayı alışkanlık edinmişti. 

 
Bu metinde kaç tane fiilimsi vardır? 
 
A) 12               B)  11                C)  10                   D) 13 
 

18. 
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Dilimizde “dert” sözcüğünün kullanıldığı pek çok deyim vardır: Bir soruna çözüm bulmak, sıkıntıya 
çare göstermek için derde derman olmak; derdini, sıkıntılarını ayrıntılı olarak dile getirmek için 
derdini deşmek; bir sıkıntıyı çözümlemek, çaresizliği yenmek için derdine deva bulmak ve bir 
derdin sızlanarak anlatıldığı durumlarda dert yanmak deyimi kullanılır. 
                                         
Bu parçada altı çizili deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? 
 
A) derde derman olmak                  B) derdini deşmek                                                                                                                 

C) derdine deva bulmak                 D) dert yanmak 
 

19. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 4                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ TÜRKÇE 

 Sanatçılar bir toplum için çok önemlidir. Çünkü toplum olaylar karşısında düşünce geliştirirken 
onlara bakar. Onlar toplumun yol göstericileridir. Yolunu kaybeden yolcu nasıl kutup yıldızını 
ararsa toplumda sanatçıları arar. Elbette eserleriyle, söz ve davranışlarıyla toplumu 
etkileyebilmeleri için dürüst ve samimi olmaları, bugün ak dediklerine yarın kara dememeleri 
gerekir. 

 
Bu metinde altı çizili söz ile sanatçıların taşıması gereken hangi özellik anlatılmak 
istenmiştir? 
 
A) Kalıcılık        B) Özgünlük            C) Tutarlılık         D) Öğreticilik 

20. 
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İtilaf Devletleri, Rusya’ya yardım göndermek, 
İstanbul’u ele geçirmek ve Osmanlı Devletini 
savaş dışı bırakmak amacıyla 
……………………….. açmışlardır.  

Yukarıdaki boşluğa cephelerden hangisi 
getirilirse doğru olur? 

A) Çanakkale                B) Kafkasya 

C) Kanal                       D) Galiçya 

 

1. Birinci Dünya Savaşı’nda Ermeniler, Osmanlı 
Devleti’ne isyan ederek Anadolu’nun çeşitli 
bölgelerinde Türk milletine karşı şiddet ve baskı 
politikası uyguladılar. 

Ermenilerin Osmanlı Devleti aleyhinde faaliyet 
yürütmelerinde,  

  I. Milliyetçilik düşüncesi 

 II. Emperyalist devletlerin kışkırtması 

III. Ermenilerin devlet kurmak istemesi 

Hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? 

A) I ve II                    B) I ve III 

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

3. 

Kurtuluş Savaşı sırasında düşman işgalini 
önlemek ve bağımsızlığı korumak amacıyla 
bölgesel nitelikli çeşitli cemiyetler kurulmuştur. Bu 
cemiyetler, ülkenin müdafaası için silahlı 
mücadeleye giriştikleri gibi basın ve yayın yoluyla 
halkı bilgilendirmek için çeşitli faaliyetlerde de 
bulunmuşlardır. Sivas Kongresi’nde bu cemiyetler 
“Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” 
adı altında birleştirilmişlerdir. 
Bahsedilen cemiyetlerle ilgili; 

I. Bulundukları yöreleri savunmak amacı ile 
kurulmuşlardır. 

II. Vatanseverlik duygusunun bir sonucu olarak 
ortaya çıkmışlardır. 

III. Ülkenin kurtuluşu için mili bilinci uyanık 
tutmaya çalışmışlardır. 

 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
A) I ve II.            B) I ve III. 
C) II ve III.         D) I, II ve III. 
 

2. 

TBMM’nin ayaklanmaları bastırmak için aldığı 
önlemler; 

I. Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı. 
II. İstanbul Hükümeti ile her türlü haberleşme 

kesildi. 
III. İsyancıları yargılamak için İstiklal 

Mahkemeleri kuruldu.  
IV. Anadolu Ajansı aracılığıyla halkın doğru 

bilgi alması amaçlandı. 
Yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da 
hangileri Ankara’da kurulan TBMM’nin güçler 
birliği ilkesini benimsediğini kanıtlar 
niteliktedir? 
 
A) Yalnız I                            B) I ve III 
C) II ve III                             D) II ve IV 
 

4. 

 

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

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 4                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ T.C İNKILAP TARİHİ 
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ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 4                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ 

Mustafa Kemal, Trablusgarp İtalyanlar tarafından 
işgal edilince bu gölgeye gönüllü olarak geldi ve 
bölgedeki yerel halkı İtalyanlara karşı örgütledi. 
İtalyanlara karşı başarı ile mücadele etti.  

Mustafa Kemal’in yerel halkı örgütlemesi 
hangi kişilik özelliğini gösterir? 

A) İleri görüşlülük          B) Cesaret 

C) Teşkilatçılık            D) Planlılık 

 

5. I. Amasya Genelgesi(22 Haziran 1919)Milletin 
bağımsızlığını yine milletinazmi ve kararı 
kurtaracaktır. 

II. Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos 
1919) Kuvâ-yı Milliye’yi tek kuvvet olarak 
tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır. 

III. Misakımillî (28 Ocak 1920) Kars, Ardahan, 
Batum’da, Arap topraklarında ve Batı 
Trakya’da gerekirse referanduma gidilecektir. 

Verilen öncüllerin tamamı hangi kavram ile 
ilgilidir? 

A) Ekonomik bağımsızlık  

B) Milli birlik ve beraberlik  

C) Vatanın bütünlüğü        

D) Ulusal egemenlik 

7. 

 

Mustafa Kemal’in 1919 yılına kadar 
üstlendiği bazı görevler 

Tarih Görevleri 

Nisan 1909 
31 Mart Olayını bastıran 
hareket ordusunda yer 
alması 

Aralık 1911 
Trablusgarp’a gönüllü olarak 
gidip savaştı. 

25 Nisan 1915 
Çanakkale’de İtilaf 
kuvvetlerine karşı başarı ile 
mücadele etti. 

10 Mart 1916 
Kafkas Cephesi 16. Kolordu 
komutanlığına atandı. 

5 Temmuz 
1917 

Merkezi Şam’da bulunan 7. 
Ordu komutanlığına atandı. 

 
Mustafa Kemal’in üstlendiği bu görevlerin 
O’na kazandırdıkları arasında hangisi 
sayılamaz? 
 
A) Eğitim hayatını yakından tanıma 

B) Askerlik mesleğinde bilgi ve tecrübe kazanma 

C) Liderlik özellikleri pekiştirme 

D) Ordunun durumunu yakından görme 
 

6. 

Moskova Antlaşması I. İnönü Savaşı sonrasında 
TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanmıştır.  
Antlaşmaya göre;  
 

I. Bir antlaşmayı eğer bir taraf kabul etmiyorsa 
diğer taraf da kabul etmeyecek,  

II. Çarlık Rusya'sı ile Osmanlı Devleti arasında 
yapılan bütün antlaşmalar geçersiz sayılacak, 

III. Batum’un Gürcistan’a verilmesi şartıyla 
Rusya;  TBMM, Ermenistan ve Gürcistan 
arasında imzalanan anlaşmalarla belirlenen 
sınırları kabul edecekti.  

 

Moskova Antlaşması ile ilgili verilen bilgiler 
dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?  
 
A) Misakı Millîden taviz verilmiştir. 
B) Osmanlı Devleti ile Sovyet Rusya'nın ilişkisi 

kesilmiştir.  
C) Sovyet Rusya bu antlaşma ile TBMM'yi 

tanıyan ilk itilaf devleti olmuştur.  
D) Sovyet Rusya Sevr Antlaşması’nı reddetmiştir. 
 

8. 
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 İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalmaya devam edecek. Osmanlı 
Devleti’nin hüküm sürdüğü yerler İstanbul ve çevresinden oluşan küçük bir toprak 
parçası olacak; eğer Osmanlı Devleti, İtilaf güçlerinin belirlediği şartlara uymazsa 
İstanbul’da ellerinden alınacak, 
 

 Boğazlar, bütün ülkelerin gemilerine savaş zamanında dahi açık bulundurulacak ayrıca 
boğazlar on ülkeden oluşan bir Avrupa Komisyonu tarafından yönetilecek ve bu 
komisyonda Türk üye bulunmayacaktı, 
 

 Kapitülasyonlar; İngiliz, Japon, Fransız ve İtalyanlardan oluşan bir komisyonun 
düzenlemesiyle genişletilerek yeniden gündeme gelecek ve bütün azınlıklar bu 
ayrıcalıklardan yararlanabilecekti. Ayrıca azınlıklara geniş haklar verilecek ve askerlik 
yapmayacaklardı, 
 

 Osmanlı Devleti’nde zorunlu askerlik kaldırılacak ve askeri gücü 50.700’ü 
geçmeyecekti. Ayrıca orduda ağır silahlar ve uçaklar kesinlikle bulunmayacak ve 
Osmanlı donanması İtilaf Devletleri’nin kontrolü altında olacaktı, 
 

Yukarıda Sevr Antlaşmasının bazı maddeleri verilmiştir. Verilen maddeler 
incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 
 

A) Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale edilmiştir. 

B) Osmanlı Devleti savunma gücünden yoksun bırakılmak istenmiştir. 

C) İstanbul ve Çanakkale Boğazları Türk hâkimiyetine bırakılmıştır. 

D) Ülke bütünlüğüne ve egemen devlet anlayışına aykırı maddeler vardır. 
 

9. 
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Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes anlaşmasının imzalandığı günlerde Suriye Cephesi’nde 
bulunuyordu. Yine bu günlerde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığına atanan Mustafa Kemal, 
kısa bir süre sonra İstanbul’a çağrıldı. Burada Harbiye Nazırlığının emrine verildi. Mustafa 
Kemal, İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edildiği gün İstanbul’a geldi. İşgal 
güçlerinin donanmasını İstanbul önlerinde gören Mustafa Kemal, durumdan oldukça 
etkilenerek yanındakilere: “Geldikleri gibi giderler.” demişti.  
 
Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nı başlatmadan evvel söylediği bu söz Türk 
milletinin aşağıda verilen hangi özelliğine inandığını gösterir?  
 
A) Padişaha bağlı olmak                      B) Bağımsız yaşama arzusu 

C) Yabancı kuvvetlere güvenme        D) Anlaşma maddelerine uyma  

  
 

10. 
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Sosyal bir varlık olan insanın çevresi ile iletişiminin 
iyi olması ve olaylar karşısında muhakeme 
yeteneğini kaybetmemesi için akıl sağlığının yerinde 
olması gerekmektedir.  
 
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi akıl 
sağlına zarar verecek durumlardandır? 
 
A) Hırsızlık yapmak      B) Alkol kullanmak 

C) Kumar oynamak      D) Dolandırıcılık yapmak 
 

1. “Kişi yedikleriyle değil, yedirdikleriyle mutlu olur.” 
 
Peygamberimiz bu hadisinde aşağıdakilerden 
hangisini vurgulamıştır? 
 
A) Paylaşma ve yardımlaşmanın bireysel faydaları 

B) Kader inancını 

C) Kul hakkı yemekten kaçınılması gerektiğini 
D) Rızık verenin Allah olduğunu 

4. 

Mısır’da doğmuştur. Soyu Hz. İbrahim’e dayanır. 
İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden 
biridir. Annesi tarafından Nil nehrine bırakıldıktan 
sonra orada bulunarak Firavun’un sarayında 
büyütülmüştür. Firavun’a karşı mücadelesi 
Kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır. Hz. Harun’un 
kardeşidir. 

Yukarıda bahsi geçen peygamber 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İsa (a.s.)                      B) Musa (a.s.) 

C) Süleyman (a.s.)     D) Davut (a.s.) 

 

2. 

Din, Allah’ın(c.c.) peygamberleri aracılığıyla 
gönderdiği ve akıl sahiplerini dünya ve ahirette 
mutlu etmek için kendi hür iradeleriyle en iyi, en 
doğru ve en güzele yönlendiren ilahi kurallar 
bütünüdür. 

Yukarıda verilen tanıma göre aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz? 

A) Dinin amacı insanların dünya ve ahiret saadetini 
sağlamaktır. 
 

B) Dinin kaynağı Allah’tır (c.c.). 
 

C) Kişi inanmak istemiyorsa annesi babası onu 
zorlayabilir. 
 

D) Din, kişiyi kötü olandan uzaklaştırır. 
 

5. 

 

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

II. Irkı 

III. İnsanın nerede doğacağı 

IV. İnsanın oruç tutması  
 
Numaralanmış olarak verilen bilgilerden hangisi 
külli irade kapsamında gerçekleşmez? 
 
A) I.         B) II.                 C) III.                D) IV. 

3. 

Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, 
kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi 
birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa 
eresiniz. (Maide Suresi 90) 

Yukarıda verilen ayet aşağıdaki temel 
ilkelerden hangisi ile ilgilidir? 

A) Aklın Korunması         B) Malın Korunması 

C) Canın Korunması       D) Neslin Korunması 

 

6. 
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1- Din, dünya ve ahiret mutluluğuna yöneltir. 

2- Din, akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurmayı önerir. 

3- Din, Allah’a (cc) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister. 

4- Din, maddi olanakları artırır. 

Dinle ilgili olarak yukarıda numaralanmış bilgilerden hangisi doğru değildir? 

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

7. 
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İslam dini, hali vakti yerinde olanların, fakirlere sağ elin verdiğinden sol elin haberi 
olmayacak şekilde yardım etmelerini istemiştir. Yardımların gizlice verilmesi, yardım 
alanların incitilmemesi, rencide edilmemesi açısından son derece önemlidir. İşte bizim 
atalarımızda insanın incitilmemesi yönündeki hassasiyeti çok önemsemişler ve fakir 
fukaraya yardım ederken dinimizin bu isteğini yerine getirmişlerdir.  

Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisini yapan 8.sınıf öğrencisi Ayşe dinimizin 
istediği doğrultuda hareket etmiştir? 

A) Fakir bir kişiye yardım ederken öz çekim (selfie) yapması ve bunu sosyal medya 
hesabından paylaşması. 
 

B) Sınıfında bulunan, maddi durumu iyi olmayan bir arkadaşına, babasının almış olduğu 
botu bütün arkadaşlarının içinde vermesi 
 

C) Mahallesinde bulunan bir bakkala gidip oraya borcu bulunan herhangi bir kişinin bir 
miktar borcunu ödemesi. 
 

D) Yardımda bulunduğu kişilerle karşılaştığında, onlara sürekli olarak yapmış olduğu iyiliği, 
yardımı hatırlatarak, kendisinin ne kadar cömert olduğunu belirtmesi. 

 

8. 
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Öncelikle bu kişiler Müslüman olmalıdır. Ayrıca bu kimselerin akıllı ve ergenlik çağına girmiş 
olması da gerekir. Malını dilediği gibi kullanma ve harcama imkânı olmalıdır. Malı nisap 
miktarına ulaşmış olmalıdır. Nisap miktarı 1 yılını doldurmalıdır. Bu şartları taşıyanlar Zekât 
verebilirler.  

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmıştır?  

A) Zekât miktarı ne kadar olmalıdır?  

B) Hangi mallardan zekât verilmelidir?  

C) Zekât verirken nelere dikkat edilmelidir?  

D) Kimler zekât vermelidir? 

 

9. 
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I. İnsana gönül zenginliği, şefkat, merhamet, kazandırır. 

II. Kişiye elinde bulunan imkânların Allah(cc) tarafından verildiği bilincini kazandırır. 

III. Kişinin malının temizlenmesini ve bereketlenmesini sağlar 

IV. İnsanların birbirlerine maddi ve manevi olarak destek olmalarını sağlar. 

Zekâtın bireysel ve toplumsal faydaları dikkate alındığında yukarıda verilen 
öncüllerden hangisi ya da hangilerinin farklı bir grupta yer alması gerekir? 

A) Yalnız I                         B) Yalnız IV        

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

 

10. 
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Susan: She gets on well with many of her classmates. She’s always there for her friends when 
they need her. 

Sally: She argues with her friends most of the time, so she doesn’t have any close friends in the 
classroom. 

Jane : She doesn’t have a good relationship With the boys in her classroom, but she has a few 
buddies among the girls. 

April: She is relaxed and calm, but she has only one close friend in the classroom because she’s 
very shy. 

According to the talks, who has more friends than others? 

A) Susan         B) Sally            C)Jane             D) April 

 

1. 

 

 Bu testte 10 adet soru vardır. 
 Cevaplarınızı İNGİLİZCE dersi alanındaki optiğe işaretlemelisiniz. 
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In this invitation card, there is NO information about the - - - -. 
 
A) event       B) date and time         C) price             D) place 
 

2. 

Emine: How about going to the rock concert on Saturday night?  

Tuğba: Sounds good. We can meet at the entrance of the concert hall.  

Mehmet: Of, course. I am not busy this weekend. 

Hasan: That’s a great idea! I am crazy about rock music. 

Eda: I am keen on rock music, but I have guests at this weekend. 

 
Who refuses Emine’s invitation? 
 
A) Tuğba         B) Mehmet              C) Hasan            D) Eda 

 

3. 

INVITATION CARD 
Joe Black is graduating from Mediterranean High School on July 
1 at 11.00 AM at 123 Black Bird Street Big Town 
 
You are invited to join us for the ceremony and activities following 
the graduation at Marina Street Central Town from 4.00 PM to 
9.00 PM 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

17 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 4                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ İNGİLİZCE 

 

Choose the correct option according to the pictures. 
 

              
   
A) meat – garlic - eggplant – pistachio 

B) meat – garlic – pistachio – eggplant 

C) garlic – meat – pistachio – eggplant 

D) garlic – meat – eggplant – pistachio 
 

5. 

                                    
 
Look at the picture! He is my uncle John. He is a singer and a guitar player. He loves pop 
music. He is stylish and attractive. He likes travelling to different countries. He is very 
famous. He gives a lot of concert. 

According to the text, which one is TRUE? 
 

Concerts are never fun for him. 

John prefers singing pop songs. 

John would rather stay at home. 

No one knows John. 
 

4. 
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Kate: Hello, I’m Kate Freight, I have an appointment with Dr. Goodwin. 

Secretary: Excuse me, I can’t hear you very well --------------- ? 

Kate: Sure. K-A-T-E, F-R-E-I-G-H-T. 

Secretary: Thank you Mrs. Freight, how can I help you? 

 
Complete the dialogue with the CORRECT option. 
 

Can you repeat it, please? 

Can you spell your name, please? 

Can you give me your ID number, please? 

D) Can you wait a minute, please? 

6. 
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John : How do you usually cook chicken? 

Amy : I always cook it in hot water with some vegetables. 

George : I prefer baked chicken. It is much more delicious. 

Carla: I like the taste of the chicken when I cook it over a fire. 

 
According to the conversation above, which of the following is NOT one of the cooking 
methods Jack’s friends prefer? 
 
A) frying                B) boiling            C) grilling              D) roasting 
 

7. 

                             

What is the meaning of this sign? 
 
A) Upload            B) Download            C) Log in             D) Log out 

 

8. 



 

 

 

 

 

 

 

  

19 

  

 

 

 

 

 

 

 
Emily 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

John 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mark 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

The chart shows how they communicate. Which of the following is CORRECT 
according to the chart above? 

A) Emily and Mark like mobile phone and computer. 

B) Stella and John don’t prefer radio. 

C) Emily and Stella prefer television to radio. 

D) John and Mark don’t use mobile phone. 
 

9. 
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What is the correct order of the signs above? 
 
A) Connection – upload – comment - reply 

B) Search – download – click - comment 

C) Account – log in – search engine – reply  

D) Online – delete – website – register 

10. 



 

  



 

 

  




