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İki hayalî çay markasının lezzet testine tabi tutulduğu bir araştırmada, markaların ilk üç harfi, 
katılımcıların adlarındaki harflerden oluşmaktaydı. Örneğin Tarık ve Demet isimli katılımcıların 
deneyeceği çayların markaları “Tarçay” ve “Demlik” ti. Katılımcılar çayların tadına bakmış, ikisi 
üzerinde de dikkatle düşünmüş ve neredeyse her seferinde isimlerine benzer harflerle başlayan 
çay markasını yeğlemişlerdi. Yani Demet, “Demlik” markalı çayı; Tarık “Tarçay” markalı çayı 
lezzetli bulmuştu. Bir başkası da yine adına göre uydurulmuş bir diğer markanın çayını… 
Katılımcılar bu harf bağlantısının açık bir biçimde farkında değillerdi. Seçtikleri çayın tadının daha 
iyi olduğuna inanıyorlardı yalnızca. Bilmedikleri ise iki çay fincanının da aynı çaydanlıktan 
doldurulmuş olmasıydı.  

Bu metinden hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?  

A) İnsanoğlu çeşitli olaylar karşısında empati kurmakta zorlanır.  

B) Birçok insan peşin hükümlü davranmayı alışkanlık hâline getirmiştir.  

C) İkilemde kalan insan bu durumdan bir an önce kurtulmak ister.  

D) İnsanlar, kendileriyle ilgili unsurlarla yakınlık kurma eğilimindedir.  

 

1. 

 

 Bu testte 20 adet soru vardır. 
 Cevaplarınızı TÜRKÇE dersi alanındaki optiğe işaretlemelisiniz. 
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  I. Derin uykunun ardından beşinci ve en ilginç evreye geçilir, bu evrede rüya görürüz.  

 II. Bu araştırmaya göre yavaş yavaş uyumaya başladığımız evre, uykunun birinci ve   
     ikinci evrelerini oluşturur.  

III. Beynimiz, o gün yaşadıklarımızla geçmişte yaşadıklarımızı duygularımızla  
     birleştirerek gerçeküstü filmler şeklinde bize sunar.  

IV. Derin uyku evresi olan üçüncü ve dördüncü evrelerde uyanmamız zor olur ve  
      bedenimiz hem dinlenir hem de yenilenir.  

 V. Bu evrelerde uyanmamız kolay olur; kimi hafif sesler, dokunmalar uyanmamıza yol açabilir.  

VI. Uykuyla ilgili bir araştırmada, insan beyninin uyku sırasında ürettiği elektrik  
      dalgaları incelendi ve uykunun beş evreden oluştuğu anlaşıldı.  

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü 
sırada yer alır?  

A) V.               B) IV.                 C) II.                  D) I. 

2. 
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Köyünden çıkıp zaman zaman aramıza katılan ve büyük bir halk şairi olan Âşık Veysel’le 
Ankara’da tanışmıştım. Olgunluğu, dürüstlüğü ve inceliğiyle beni kendisine hayran bırakan şair; 
bildiğini tam biliyor, bilmediğini samimiyetle söylüyordu. Hayatında önemli bir yere sahip olan 
sazını çalarken, ektiği buğdayı biçen bir köylü kadar doğaldı. Aynı doğallığı sazına şiir söylerken 
de gösteren şairin şiirlerinin çıkış noktasını insan ve vatan sevgisi, yaşama sevinci, kardeşlik 
duygusu ve barış özlemi oluşturur. Yenilikleri ve bilimsel gelişmeleri dikkatle takip eden Âşık 
Veysel, şiirlerinde bu konulara da yer vermiştir. Şiirlerini, yaşadığı topraktan beslenerek oluşturan 
Veysel’in ne kadar kendine mahsus bir tadı olduğunu ona yakından bakan herkes fark eder.  

Âşık Veysel’e ait aşağıdaki dörtlüklerden hangisi, bu metinde sözü edilen konulardan 
biriyle ilişkilendirilemez?  

A)  Avrupa Asya ayrı bir kıta                              B)  Her ferdin hakkı var, bizimdir vatan 
     Bir yıllık yol idi deveye ata                                  Babamız, dedemiz döktüler al kan    
     Uçaklar sığdırdı beş on saate                             Hudut boylarında can verip yatan 
     Daha neler çıkar, dur belli değil                          Saygıyla anarız, şehit diyerek 

 

C) Gezdim dere tepe niceler gibi                      D)  Benim her derdime ortak sen oldun 
     Yağmurlu karanlık geceler gibi                          Ağlarsam ağladın, gülersem güldün 
     Bir gemi deryada bocalar gibi                            Sazım bu sesleri turnadan mı aldın 
     Geçirdim günümü gaflet içinde                          Pençe vurup sarı teli sızlatma 

3. 
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Deyimler sözlerimizin anlaşılmasını kolaylaştıran, anlatımı renklendiren ve dakikalarca konuşarak 
ifade edemeyeceğimiz fikirleri bir çırpıda dile getiren kalıplardır. Bu kalıplar dilimize yerleşmiştir 
ve anlamları hemen herkes tarafından bilinir. Örneğin kötü niyet ve eylemlerin, sahibine zarar 
verdiği durumlarda - - - -, küçük bir iyilik yapılmak istenirken büyük zararlar verildiğinde - - - -, bir 
şeyi bildiği hâlde bilmiyormuş gibi görünen kişileri anlatmak için - - - - deyimini kullanırız.  

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?  

A) çizmeyi aşmak                                   B) kaş yapayım derken göz çıkarmak  

C) renk vermemek                                  D) kazdığı kuyuya düşmek 

 

4. 
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Aşağıda yazılı medya istatistikleri ile ilgili bir görsel verilmiştir.

 
Bu görselden hareketle,  

  I. 2017’de yayımlanan gazete sayısının aynı yıl yayımlanan dergi sayısına oranı  

 II. 2015-2017 yılları arasında yayımlanan yerel gazetelerin baskı sayısı  

III. 2016 yılında gazete ve dergi okuyucularının oranı  

IV. 2013-2017 arasında Türkiye’de yayımlanan dergilerin yıllara göre sayısal dağılımı  

bilgilerinden hangilerine kesinlikle ulaşılır?  

A) I ve II.                B) I ve IV.                  C) II ve III.               D) III ve IV. 
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Desibel, ses şiddetini ölçmek için kullanılan bir birimdir. Uzmanlar, 85 desibel üzerindeki bir sesle 
sürekli karşı karşıya kalanlarda işitme bozukluğunun oluşabileceği konusunda hemfikir. Aşağıdaki 
grafikte canlı ve cansız bazı varlıkların çıkardığı seslerin desibeli gösterilmiştir. 

                     

Bu bilgi ve görselden hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?  

A) Helikopter sesinin desibeli, trombonunkinden düşüktür.  

B) Jet motorunun sesine uzun süre maruz kalmak işitme bozukluğuna yol açabilir.  

C) Düşen yaprağın ses şiddeti insan nefesininkinden yüksektir.  

D) Kamyon ve otomobillerin geçtiği bir yolda durmak işitme kaybına neden olabilir. 

 

6. 
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Sinop’tan Avustralya’ya gitmek isteyen bir kişi İnternet’ten uçak bileti alacaktır. Sinop - Avustralya 
arasında doğrudan uçuş olmadığı için aktarma uçuş yapmak zorundadır. Bu uçuş için hatlar 
sırasıyla Sinop - İstanbul, İstanbul - Singapur ve Singapur - Avustralya şeklindedir. Yani 
Sinop’tan uçağa binen bir kişi önce İstanbul’a, sonra Singapur’a, daha sonra ise Avustralya’ya 
uçacaktır. 

       

Bütün uçuş saatleri Türkiye saatine göre olduğuna göre Sinop’tan Avustralya’ya gitmek 
isteyen biri numaralanmış biletlerden hangilerini almış olamaz?  

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

7. 
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Aynı sözcükler kullanılarak oluşturulan söz öbekleri ve birleşik sözcüklerin bitişik mi, ayrı mı 
yazıldığına karar vermek için cümlede hangi anlamda kullanıldığına bakılır. Örneğin “yer” ve “altı” 
sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan yapılar, hem “yerin altı (yer altı)” hem de “gizli ve yasa dışı 
(yeraltı)” anlamlarını sağlar. Bu kullanımlardan ilki (yer altı), anlamsal açıdan şeffaflık 
taşıdığından söz öbeği işlevindedir ve ayrı yazılmalıdır. Ancak anlamsal şeffaflığın bulunmadığı 
ikinci durumda sözcük (yeraltı), farklı bir kavramı karşılar hâle geldiği için yeni bir sözcük olarak 
değerlendirilmeli ve bitişik yazılmalıdır.  

Bu metne göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır?  

A) Kendisine çok iyi bakacağımı, isterse sağ kolum olabileceğini söyledim.  

B) Gözlerini açar açmaz, baş ucunda bekleyenlere gülümsemeyi ihmal etmedi.  

C) Müzenin kurulmasına önayak olan sanatçılarımıza, katkılarından dolayı minnettarız.  

D) Büyük bir maharetle attığı topun kaleye girmesine bıçaksırtı kalmıştı. 

8. 
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(I) Gelişim, insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. (II) Ancak günümüzde bilgeliğin yerini bilgi, 
oyunun yerini yarışma aldığı gibi maalesef gelişimin yerini de başarı almış durumda. (III) Hâlbuki 
her gelişim bir başarıyken her başarı bir gelişim değildir. (IV) Kişi, ehliyet sınavından iyi bir puan 
alabilir ama bu, onun öğrendiği ve geliştiği anlamına gelmeyebilir.  

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

A) I. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.  

B) II. cümlede olumsuz bir eleştiri vardır.  

C) III. cümlede şarta bağlı bir durum söz konusudur.  

D) IV. cümlede örneklemeden faydalanılmıştır. 

9. 
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Bir yazarın, kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar şunlardır:  

 İkisi birbirinden ayrılabilir şeyler değil. Bu, herkeste olması gereken bir hassasiyet aslında. 
Harfler sesleri temsil ediyor. Kâğıdın üzerine yazılan harflerden topluca bir ses çıkıyor. Bu 
sesi düzenlemesi gerekir yazarın. Sesler tesadüfün eline bırakılırsa tatsız bir gürültüye 
dönüşür.  
 

 Yazma amacım ilk gün neyse şimdi de o: Kendimi ifade edebilmek. Bu nedenle adımın sıkça 
anıldığı ödülleri alıp almamam hiç önemli değil. Önemli olan, önceki romanlarımdan daha iyi 
birkaç roman yazabilmek. Ben -insanlar müsaade ederlerse- birkaç roman daha yazıp bu işe 
nokta koymak istiyorum.  
 

 Hayatımın en olgun dönemini yaşıyorum. Bu yüzden okurken daha seçici davranıyorum. 
Bugünlerde, denemelere merak saldım. Ayrıca yeni çıkan öykü ve romanları da elimden 
geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Pek azını beğeniyorum. Güzel bir metinle karşılaşınca 
da kendim yazmış gibi heyecanlanıyorum.  

Aşağıdaki sorulardan hangisi bu cevapların herhangi biri ile ilişkili değildir?  

A) Son zamanlarda ne tür yazılar okuyorsunuz?  

B) “Yazmak beste yapmak gibidir.” sözüyle ne anlatmak istiyorsunuz?  

C) Yazmak ve okumak arasında nasıl bir ilişki vardır sizce?  

D) Edebiyat ödüllerinin sanatınız üzerindeki etkisi nedir? 

 

10. 
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Bugünkü sanat iklimi, sanatçılardan toplumun dertlerini ele alan şiirler istiyor. Ben de genç bir şair 
olarak böyle şiirler yazmaya çalışıyorum. Peki, ödevimi tam olarak yerine getirebiliyor muyum, 
dertlerinin çaresini arayan halka rehberlik edebiliyor muyum? Ne gezer! Bir türlü yapamıyorum. 
Çünkü yazdığım şiirler, o şiirleri doğuran şartların gerisinde kalıyor. Hayat benden daha hızlı 
gidiyor, toplum benden daha fazlasını istiyor. Toplum beni takip edecekken ben toplumu takip 
ediyorum. Bu yüzden son zamanlarda büyük şairlerin, zamanı yakalamaya çalışırken izlediği 
yöntemlere daha fazla odaklanıyorum.  

Kendisinden böyle söz eden bir şair aşağıdakilerin hangisinde verilenlerle 
nitelendirilebilir?  

A) Şüpheci - Umutlu 

B) Gayretli - İçe dönük 

C) Kendine güvenen - Başkalarını önemseyen  

D) Öz eleştiri yapabilen - Gelişime açık  

11. 
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Toplum içine girdiğimde en çok karşılaştığım sözler şunlar oluyor: “Size çok imreniyoruz, 
okuyacak ne çok vaktiniz oluyor. Sosyal medyadan paylaştığınız kitapları hevesle alıyor ama 
onları okuyacak vakti bir türlü bulamıyoruz.” Hâlbuki - - - -. Okumak hayatı anlamayı ve 
anlamlandırmayı kolaylaştırdığı için her anımızda, başka zevk arayışına girmeden bir kitabın 
sayfalarına demir atıveririz.  

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?  

A) okuyacak zamanımız olduğu için okumayız, okumaktan keyif aldığımız için okuruz  

B) zaman yetersizliği, yalnız okurların değil, toplumun genel bir sorunudur  

C) biz yazarlar da onlardan çok farklı değiliz, hayat telaşı içinde okumaya zaman  
     bulamıyoruz  

D) okumak, gerçekten de öyle ayaküstü yapılabilecek, geçiştirilecek bir eylem değildir 

12. 
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ABD’de bulunan Steward Gözlemevindeki gök bilimciler Dünya’nın yörüngesinde dolanan bir gök 
cismi keşfettiler. Tıpkı Ay gibi, Dünya’nın çevresinde döndüğü için bu gök cismine “Mini Ay” 
dendi. Resmî adıysa “2020 CD3” oldu. Gök cisminin çapının 1,9 ila 3,5 metre arasında olduğu 
belirlendi. Yani yaklaşık bir otomobil kadar!  

Bu parçada, aşağıda işlevi verilen noktalama işaretlerinden hangisinin örneği yoktur?  

A) Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti konur. 

B) Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır.  

C) Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin  
     sonuna ünlem işareti konur.  

D) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için virgül  
     kullanılır. 

13. 
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Alan Turing, henüz 16 yaşındayken Einstein ve Newton’ın kuramlarının karşılaştırmasını özgün 
bir şekilde yazmıştır. Daha sonra ise matematiğin efsane isimlerinden Kurt Gödel’in geliştirmiş 
olduğu formülleri yeniden düzenleyerek yazdığı “Hesaplanabilir Sayılar” isimli makalesi ile 
matematik dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olmuştur. Kendisinin en önemli özelliği, sayılar 
arasındaki ilişki olarak adlandırılan örüntüler konusunda üstün becerilere sahip olmasıdır. Turing, 
hayvanların beneklerinde bir örüntü olduğunu düşünerek bilim dünyasında fırtınalar koparmıştır.  

Bu parçadan Alan Turing ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?  

A) Doğa ile matematik arasında ilişki kurmuştur. 

B) Kabul görmüş bilimsel yargıları değiştirmiştir.  

C) Genç yaşta bilimsel bir çalışma ortaya koymuştur.  

D) Ünlü matematikçiler arasında yer almıştır. 

 

14. 
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                                                                      Kuzey 

 

                                                        Batı                        Doğu 

 
                                                                     Güney 

Kiralık ev arayan Müşfik Bey, ilanda yer alan Furkan Apartman’a gelir. Burada apartman kapıcısı 
Saffet Bey’den apartmanda kimlerin oturduğuyla ilgili bilgi almak ister. Apartman kapıcısı Saffet 
Bey, Müşfik Bey’e şu bilgileri iletir:  

• Sizin yerleşeceğiniz dairenin (Kiralık) üst katında Jale Hanım oturmakta, onun çaprazında ise 
Necati Bey oturmaktadır.  
 

• Bekir Bey doğu tarafına bakan dairede, Sami Bey ise batı tarafa bakan dairelerin birinde 
oturmaktadır.  
 

• Zeynep Hanım, doğu tarafa bakan dairelerin en üst katında oturmakta, karşı dairesinde de 
Jale Hanım oturmaktadır.  
 

• Benim dairem ile sizin oturacağınız daire arasında Sami Bey oturmakta, Sami Bey’in karşı 
dairesinde ise Necla Hanım oturmaktadır.  

Buna göre kafasında apartmanın resmini çizen ve her daireye o dairede oturan kişiyi yazan 
Müşfik Bey, aşağıdaki apartmanlarda oturan kişilerden hangilerini doğru bir şekilde 
yerleştirmiştir? 

A)                              B)                              C)                               D) 

 

15. 
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Jale Zeynep 

Kiralık Necati 

Sami Bekir 

Saffet Necla 

Jale Zeynep 

Kiralık Necati 

Sami Necla 

Saffet Bekir 

Zeynep Jale 

Necati Kiralık 

Necla Saffet 

Bekir Sami 

Kiralık Necati 

Jale Zeynep 

Sami Necla 

Saffet Bekir 
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Buna görseldeki sözcüklerin özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

A) 1 numaralı bölümde nicel anlamlı ifade söz konusudur.  

B) 2 numaralı bölümde mecaz anlamlı sözler ve söz öbekleri yer almaktadır.  

C) 3 numaralı bölümde genelden özele bir sıralama vardır.  

D) 4 numaralı bölümde karşıt anlamlı sözcüklere yer verilmiştir. 

16. 
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İstanbul’un her yeri 
tarih kokmakta, 
Bursa Osmanlı’yı 
hatırlatmakta, 
Edirne’de mimari 
eserler dimdik 
ayakta 
durmaktadır. 

Buğdaydan, elmaya, 
zeytinden, pirince 
kadar her türlü tarım 
ürün üretilmektedir. 

Balıkesir Edremit ile 
Ayvalık otellerle yaz 
turizminin, Uludağ ise 
kış turizmin en önemli 
merkezidir. 

Sanayi üretiminin 
en fazla olduğu 
bölgedir. 
İstanbul, Bursa 
sanayi üretiminde 
Türkiye’nin 
lokomotifi olan 
illerdir. 

Türkiye nüfusu 
hala iş ve ekmek 
derdiyle Marmara 
Bölgesi’ne akıyor. 

Yazarın hikâyelerindeki karakterler, çoğunlukla zor koşullar altında yaşayan insanlardır. O, var 
olma mücadelesi içindeki bu karakterleri, güçlü bir gözlem yeteneğine ve içgörüye dayanarak son 
derece kanlı canlı biçimde betimler. Hatta yakın arkadaşı olan Cemal Süreya, onun 
hikâyelerindeki kişiler için şöyle der: “Onun kişilerine iğne batırsan kan çıkar.”  

Bu metindeki altı çizili cümlede, sözü edilen hikâye karakterlerinin hangi özelliği 
anlatılmak istenmiştir?  

A) Etkileyiciliği            B) Özgünlüğü             C) Gerçekçiliği            D) Evrenselliği 

17. 
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Edebiyat dünyamızda, varlığından bu zamana kadar edebî dergilerin hemen hepsi nedense şiirle 
dolu. Edebî dergilerimizin adeta içinden taşıyor şiirler. Birçok şairimizin özellikle yeni şairlerin 
şiirlerini etkileyici bulduğumu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten birçok şair insanın 
içine söylüyor. Eskinin soyut ve süslü kelimelerle şiiri boğmuş hâlini görmüyoruz bu şiirde. Bu da 
insana ayrı bir mutluluk veriyor. Şimdiki şairler söyleyeceklerini, diyeceklerini, süssüz, sade 
söylüyorlar. Tam da bir şiirde olması gerektiği gibi. Yıllardır kendini usta görenler daha 
gerçekçiler ve söyleyeceklerini çekinmeden söylüyorlar. Ama edebî dergilerde biraz da romana, 
hikâyeye ne bileyim denemeye de yer verilmesi gerekir bu edebî türlerin de yaşaması ve varlığını 
sürdürmesi için. Sonuçta roman da hikâye de edebiyatın üvey çocuğu değildir.  

Bu metinde aşağıdaki anlatım biçimleri ve tekniklerinden hangileri kullanılmıştır?  

A) Karşılaştırma - tartışma                       B) Tartışma - öyküleme  

C) Açıklama - örnekleme                         D) Tanımlama – örnekleme 

 

18. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 7                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ TÜRKÇE 

Başarı fark yaratmaktır. Siz hiç kılını kıpırdatmadan başarıya boğulmuş birine şahit oldunuz mu? 
Olamazsınız. Okul koridorlarında asılı olan “Hiç kimse başarı merdivenleri elleri cebinde 
çıkmamıştır” sözünde olduğu gibi kimse oturduğu yerden en ufak bir başarıya kavuşamaz. 
Haksız başarılar değil benim anlattığım. Dişini tırnağına katıp amacına ulaşan bu amaç 
doğrultusunda her zorluğa göğüs gerenlerden bahsediyorum. Susuzluğunuzu gidermek için dahi 
oturduğunuz yerden kalkmanız bir bardak almanız çeşmeyi açıp doldurmanız ve çeşmeyi 
yeniden kapatmanız gerekir. Bir bardak su içmek için yaptıklarımız bile başarıdır. İnanın bunu 
başarmayanlar da var.  

Bu metinde yazarın üzerinde durduğu asıl fikir aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Bir hedefi olmayan insan asla ilerleyemez. 

B) Kimse başarı merdivenlerini çok rahat çıkmış değildir.  

C) Başarı ancak onu arzulayanlara koşarak gelir.  

D) Bir başarı elde edilecekse önce gayret etmek ve çalışmak gerekir.  

 

19. 
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Bu metinden aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılır?  

A) Bazı ülkelerde eğitimin her kademesinde Türkçe öğretim yapılmaktadır. 

B) Dünyadaki kimi dillerde Türkçe kelimeler yer almaktadır.  

C) Türkçenin en çok konuşulan lehçesi Türkiye Türkçesidir.  

D) Türk Dil Bayramı Karamanoğlu Mehmet Bey zamanında kutlanmaya başlanmıştır.  

 

20. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 7                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ TÜRKÇE 

 

 

“Bugünden sonra hiç kimse dergâhta, divanda,  
mecliste ve sarayda Türkçeden başka dil konuş- 
mayacak.”  

 Türkçe, 13 Mayıs1277’de Karamanoğlu Mehmet  

Bey’in fermanıyla ilk kez resmî dil kabul edildi.  

 Dünyada yaklaşık 220 milyon kişi Türk dilini konuşuyor.  

 Dünyada 7 binin üzerinde “konuşulan dil” bulunuyor. Türkçe, en çok 

konuşulan diller arasında 14. sırada yer alıyor.  

 Türkçe, 600 binin üzerinde kelimeye sahip çok zengin bir dil.  

 Türkiye Türkçesinin dünya dillerine verdiği sözcük sayısı 11 binin üzerinde.  

 9 ülkede Türkçe öğretiminin yapıldığı üniversite bulunuyor.  
 Türkçenin bazı lehçeleri: Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Özbek 

Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Tatar Türkçesi, Türkmen Türkçesi, 

Uygur Türkçesi, Gagavuz Türkçesi 

13 MAYIS TÜRK DİL BAYRAMI 
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Türkiye, Lozan Konferansı’nda birtakım isteklerde 
bulunmuştur. Bu istekler şunlardır:  

• Kapitülasyonlar ve Düyun-u Umumiye İdaresinin  
  kaldırılması  

• İstanbul’un ve Boğazların boşaltılması  

• Musul ve Kerkük’ün Türkiye’ye bağlanması  

• Yunanistan’ın tazminat ödemesi  

Türkiye’nin bu isteklerle aşağıdakilerden 
hangisini amaçladığı söylenemez?  

A) Savaşın neden olduğu ekonomik zararı telafi  
    etmeyi  

B) Ekonomik bağımlılığının ortadan kaldırılmasını  

C) Toprak bütünlüğünün sağlanmasını  

D) Mevcut sınırlarını genişletmeyi 

1. Yaklaşmakta olan büyük savaş karsısında devletler 
çıkarlarına uygun olarak ittifak anlaşmaları 
yapmaktaydılar. Osmanlı Devleti de varlığını 
sürdürebilmek amacıyla İtilaf devletleri ile görüşmüş 
ancak ittifak teklifi İngiltere ve Fransa tarafından 
reddedilmiştir. İtilaf Devletleri yanlarına almadıkları 
Osmanlı’ya tarafsız kalması gerektiğini 
bildirmişlerdir.  

Buna göre İngiltere’nin ve Fransa’nın Osmanlı 
Devleti’nin tarafsız kalmasını istemelerinin 
nedeni ne olabilir?  

A) Osmanlı’nın askeri gücünden çekinmeleri.  

B) Osmanlı’nın topraklarını paylaşmak istemeleri.  

C) Halifelik kurumundan çekinmeleri.  

D) Osmanlı’nın Almanya’nın yanına geçmesini  
     istememeleri. 

3. 

Halk Fırkasının kuruluş amacı, parti tüzüğünde “Millî 
hâkimiyetin halk tarafından ve halk için 
uygulanmasına rehberlik etmek ve Türkiye’yi uygar 
bir devlet hâlinde yükseltmek ve Türkiye’de bütün 
kuvvetlerin üstünde kanunun koruyuculuğunu hâkim 
kılmaya çalışmak.” şeklinde ifade edilmiştir.  

Bu bilgilere göre, Halk Fırkasının tüzüğü ile ilgili 
aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir?  

A) Tek partili yönetim anlayışı benimsenmiştir.  

B) Komşu ülkelerle sınır sorunlarının giderilmesine  
     öncelik verilmiştir.  

C) İnkılapların amaçları, Halk Fırkasının tüzüğünde  
     de yer almıştır. 

D) Avrupa ülkelerinden farklı ekonomik modeller  
     kabul edilmiştir. 

 

4. 

 

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

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 7                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ T.C İNKILAP TARİHİ 

Rusya’nın Slavları birleştirme (Panslavizm) 
politikası Balkan milletleri üzerinde etkili olmuş, 
Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ 
birleşerek Osmanlı Devleti’ne savaş açmışlardır. I. 
Balkan Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti, Balkan 
hâkimiyetini büyük ölçüde kaybetmiş, toprak bağı 
kalmayan Arnavutluk bağımsızlığını kazanmıştır. 

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıda 
verilenlerden hangisine ulaşılamaz?  

A) Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki topraklarında  
    daralma olmuştur.  

B) Rusya yayılmacı bir dış politika takip etmektedir. 

C) Osmanlı, Balkanlarda toprak kaybına uğramıştır.  

D) Balkan Savaşı’nın çıkmasında milliyetçilik rol  
     oynamıştır.  

 

2. 



 

 

 

 

 

 

 

  

14 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 7                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ T.C İNKILAP TARİHİ 

Sevr Antlaşması’nın maddelerinden bazıları 
şunlardır:  

• Azınlık hakları genişletilerek devam edecektir.  

• Zorunlu askerlik kaldırılacak, ordunun elinde ağır  
  silahlar bulunmayacaktır.  

• Osmanlı Devleti’nin maliyesini, İtilaf Devletleri’nin  
  oluşturacağı bir komisyon denetleyecektir.  

• Kapitülasyonlardan tüm devletler faydalanacaktır.  

Bu maddelere göre aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?  

A) İtilaf Devletleri’nin, gerçekleştirilecek işgalleri  
    kolaylaştırmak istediklerine  

B) Osmanlı Devleti’nin hukuki varlığının sona  
    erdiğine  

C) Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale edilmek  
     istendiğine  

D) Osmanlı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını  
     kaybettiğine 

5. Kendi birliği olan Kuvayı Seyyare ile başarılı 
hizmetleri olan Çerkez Ethem Yozgat 
ayaklanmasını da bastırmıştır. Ancak düzenli 
orduya katılmak istemeyince ayaklanmış ve bu 
isyan I. İnönü Savaşı’ndan sonra bastırılmıştır.  

Buna göre;  

  I. Kuvayı milliye iç isyanların bastırılmasında etkili  
     olmuştur.  

 II. TBMM hem Yunan ordusu ile hem de Çerkez  
      Ethem’in isyanı ile uğraşmak zorunda kalmıştır.  

III. Çerkez Ethem isyanı nedeniyle TBMM, I. İnönü  
     Savaşı’nda yenilgiye uğramıştır.  

yargılardan hangilerine ulaşabilir?  

A) I ve II                   B) I ve III           

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

7. 

“Bizi esir esir alamazsınız. Alsanız bile bu 
mücadeleyi durduramazsınız. On ikilerin yerini On 
iki binler, Yüz yirmi binler alacaktır. Size tavsiyemiz 
biz On ikilerin ve temsilcisi bulunduğumuz Yüz yirmi 
binlerin sillesini yemeden ve çok geç olmadan 
medeni milletlere yakışır bir şekilde Urfalılardan 
özür dileyerek Fransa’ya dönmenizdir.”  

Urfa halkı adına On ikilerin Fransızlara 
gönderdiği bu mektuba bakılarak, Urfalıların 
aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme 
konusunda kararlı oldukları söylenebilir?  

A) Saltanatı korumak  

B) Kanun-u Esasiye’nin uygulanmasını sağlamak  

C) Bağımsızlıklardan ödün vermemek  

D) Siyasal rejimi değiştirmek 

 

6. 

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı, büyük sermaye ve 
ileri teknoloji gerektiren projelere, ham maddeleri 
yurt içinde üretilen ve üretilebilecek tesislere ve bu 
tesislerin kuruluş kapasitelerinin iç tüketimi karşıla-
yabilecek düzeyde tutulmasına öncelik vermiştir. Bu 
dönemde 20 fabrikanın kurulması öngörülmüş ve 
dokuma, cam, kimya ve kâğıt sanayinde çok sayıda 
fabrika açılmıştır. Bu fabrikaların işletme ve 
yönetimleri Sümerbank’a verilmiş, madencilik ve 
enerji işlerini yönetmekle Etibank ve Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü görevlendirilmiştir.  

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Birinci 
Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanma 
nedenlerinden biri olduğu söylenebilir?  

A) Ham madde ihtiyacını ithal ürünlerle karşılamak  

B) Yer altı kaynaklarının yabancı sermaye eliyle  
     çıkarılmasını teşvik etmek 

C) Yatırımların özel sektör aracılığıyla  
     gerçekleştirilmesini sağlamak  

D) Ekonomide üretim açısından dışa bağımlılığı  
    azaltmak  

8. 
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Atatürk’ün Osmanlı’nın son yenilmez pehlivanı Kurtdereli Mehmet Efendi’ye yazdığı mektuptan:  

Seni cihanda büyük ün almış bir Türk güreşçisi olarak tanıdım. Parlak başarılarının sırrını şu 
sözlerle açıkladığını da öğrendim: “Güreşirken bütün milletimi arkamda hisseder ve milletimin 
şerefini korumak için herşeyi yapardım. Ve sanki bütün milletimin kuvvetinin yanımda 
olduğunu hissederdim.” Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu 
değerli sözünün Türk sporcularına bir meslek ilkesi olmasını diliyorum.  

Bu mektuba göre Atatürk Türk sporcularına aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmektedir?  

A) Sporun yalnızca yeteneğe bağlı kalması gerektiğini  

B) Sporcunun milli heyecan içinde yetişmesi gerektiğini  

C) Sporun sadece başarıyı esas alması gerektiğini  

D) Ata sporlarımızdan güreşe daha fazla önem verilmesi gerektiğini 

9. 

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 7                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ T.C İNKILAP TARİHİ 

           

Yukarıda Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya donanmasının harekâtına ait bir harita 
verilmiştir. Buna haritadan hareketle;  

  I. Osmanlı Devleti’nin elinde Kuzey Afrika topraklarından sadece Trablusgarp’ın kaldığı,  

 II. İtalya donanmasının Çanakkale Boğazı’na kadar ilerlediği,  

III. İtalya’nın gelişen sanayisine ham madde ve pazar bulmak istediği  

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?  

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

10. 
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Pazarda, portakal tezgâhında iyi portakalların öne, 

kötülerin ise arkaya dizildiğini gören Mehmet: 
“Acaba bunlar Peygamber Efendimizin hadisini 

bilmiyorlar mı?” diye düşünmüştür.  
Mehmet, Hz. Peygamber’in hangi hadisini 
hatırlamıştır? 
A) Bizi aldatan bizden değildir.  
B) Verilen söz, sorumluluk gerektirir. 

C) İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.  
D) Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha  

     hayırlı bir lokma yememiştir. 

1. Peygamberimiz, Bedir Savaşı’nda, savaş alanının 

seçimini sahabelerin görüşleri doğrultusunda 
belirler. Bedir Savaşı sonrası esirler hakkında ne 

yapacağına da arkadaşlarıyla görüşerek karar verir.  
Yukarıda verilen özellikler peygamberimizin 
hangi özelliğini gösterir? 
 

A) Hoşgörülü oluşunu 
B) Danışarak iş yaptığını 

C) Verdiği sözde durduğunu 
D) Merhametini 

 

4. 

Dinimizde sarhoşluk etkisi veren her türlü madde 

haram kılınmıştır.  
Aşağıda verilen nedenlerden hangileri bu 
yasağın kapsadığı nedenler arasında yer 
almamaktadır? 
 

A) Kalp ve onur kırıcı davranışlarda bulunmamıza  

     neden olmaları 
B) İnsanın bilincinin yok olmasına sebep olması 

C) Ailevi sorunlara neden olması 
D) Fiyatının çok pahalı olması 

 

2. 
Aşağıdakilerden hangisi Maun suresinde geçen 
”din gününü yalanlayanların” bir özelliği 
değildir? 

 
A) Yetim ve yoksullara karşı gereken ilgiyi  
     göstermez ve toplumsal sorumluluk almaz. 
B) Yardımlaşmanın ve dayanışmanın önünü tıkar  
     ve ufak bir iyiliğe bile engel olur. 
C) Namaz kılmalarına rağmen yardımlaşma  
     bilincine sahip olmayan bencil kimseler. 
D) Namazlarında titizdirler. 
 

5. 

 

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

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 7                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ DİN KÜLTÜRÜ 

“Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı Kur'an-ı 
Kerim'dir. Yolların en hayırlısı Muhammed'in 
yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya 
çıkarılan bid'atlerdir. Bütün bid'atler de 
dalalettir.” 
 

Peygamberimiz (sav)in bu sözü aşağıdakilerden 
hangisinin kapsamına girer? 

A) Canın korunması          B) Malın Korunması 

C) Dinin korunması           D) Neslin korunması 

3. 

Aşağıda verilenlerden hangisi akıl sahibi 
insanların kendi iradeleriyle seçtikleri onları 
hayra götüren ilahi kurallar bütününe verilen 
addır? 

A) İbadet      B) İnanç      C) Din       D) İlahiyat  

 

6. 
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I. Canlıların üremesi 

II. Suyun kaldırma kuvveti 

III. Gece ile gündüzün oluşması 

IV. İyi ya da kötü davranış sergileyenlerin, bu 
eylemlerinin karşılıklarını görmeleri 

 

Yukarıdaki ifadelerden hangisi sünnetullah 
kavramı çerçevesinde değerlendirilemez? 

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

7. “Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: 
Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında 

görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat 
edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) 

ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. 
Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir.”  
(Tevbe suresi, 60. ayet) 

Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabıdır? 

A) Zekât kimlere verilir?          

B) Kimler zekâtı verir? 

C) Nelerden zekât verilir?     

D) Zekât ne zaman verilir? 

8. 

Sadaka-i Cariye: Kesintisiz sadaka demektir. Kişiye öldükten sonrada sevap kazandırmaya 
devam ettiği için bu ismi almıştır. 

Peygamberimiz kesintisiz sadaka için, 

I. Yol, köprü, çeşme, hastane gibi eserler yaptırma, 
 

II. Hayırlı öğrenciler yetiştirme, 
 

III. Salih bir evlat yetiştirme 
durumlarından hangilerini öğütlemiştir? 

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

9. 

1- “Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece kerem sahibi Yüce Rabbinin varlığı 
süreklidir.” (Rahman Suresi/26-27 Ayet) 
 

2- “Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları biz, şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için 
yarattık.” (Ahkaf Suresi/3. Ayet ) 
 

Yukarıdaki ayetlerde vurgulanan kavramlar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) ÖMÜR – AHİRET                        B) TEVEKKÜL – KADER        

C) ÖMÜR – ECEL                            D) EMEK – RIZIK  

 

10. 
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Your best friend has a birthday party tomorrow 
and you want to buy a gift for her.You know she 
loves reading so you decide to buy a book for 
her.She likes learning about new places and 
different countries most.  
 

Which book do you buy for her? 
 

A) B)  
 

   
 
C) D) 
 

    
  
 

1. Alice: Hey Fiona, I’ve an extra ticket for the new 

play on Sunday. Fancy coming along? 
Fiona : I’d love to,thanks. What time? 

Alice : It will starts at 8 p.m. 

Fiona : OK. Shall we eat something before the 

play? 
Alice : Sure. Let’s meet at Dream Cafe at 7 p.m 

then. 
Fiona : OK. See you there. Bye. 

Alice : Bye. 
 

According to the conversation above, which 
of the following is true? 
A)  They are going to do homework together. 

B)  Alice has a ticket only for herself. 

C)  They are going to see a play on Sunday  

      morning. 

D)  They are going to come together to eat  

      something before the play 
 

2. 

Melisa : Hi, Sarah. - - - - 

Sarah : I like playing soccer with my classmates. 

Melisa : Sounds good. - - - - 

Sarah : Every weekend. 

Melisa : Well! And - - - - 

Sarah : This makes me feel better and relaxed. 

Which question does NOT Melisa ask to 
Sarah? 
 

 Which sports do you enjoy doing? 

 How often do you do it? 

 Why do you do it? 

 Who do you play tennis with? 
 

3. 

 

 Bu testte 10 adet soru vardır. 
 Cevaplarınızı İNGİLİZCE dersi alanındaki optiğe işaretlemelisiniz. 
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Teens in Turkey and Mexico joined a study about which flavors they like most and here is 
the results of the survey : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
According to the graph, which option is not correct? 
 

A)  Nearly half of the Mexican teens prefer chilli peppers. 

B)  Turkish teens prefer meals with cummin more than Mexican teens. 

C)  Almost one third of the Mexican teens likes cheesecake. 

D)  Turkish teens likes lemonade less than Mexican teens. 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
According to the invitation card, which question is not answered? 
 

A) Who is organizing the party?                B) How much is the fee? 

C) Who else will be at the party?              D) What is the deadline to attend the party? 

 

4. Dear Sara, 

Our school is planning a ‘’Say Goodbye to Corona ’’ party to celebrate the ending of the 
Corona Virus. It’s going to be at Fox River Cafe at 3 p.m on 26th August . It will be a great 
chance for us to see everybody after a long time. Don’t miss this opportunity. 

We are expecting to see you all. 

Cheers, Michael. 

If you attend the event, please call Lincoln Burrows (06589120043) until 12th August. 

PS : You don’t need to pay any money to join the event. 

 

DESSERTS
15%

SOUR 
FLAVORS

25%

SPICY 
FOODS

40%

BITTER 
FOODS

20%

TURKISH TEENS

DESSERTS
30%

SOUR 
FLAVORS 10%

SPICY FOODS
20%

BITTER 
FOODS 40%

MEXICAN TEENS
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If you want to take part this organization, - - - - . 
 

 you should be more than 15 years old 

 you don’t need to pay money for food 

 you mustn’t be an adrenalin seeker 

 you have to be a female 
 

6. 
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Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Looking 
after the 

dog 

Sweeping 
the leaves 

Do the 
laundry 

the 
 

Do the 
 

 
According to Melinda’s Schedule, …………………………………… 
 

A) She is only responsible for outdoor chores. 

B) She likes taking care of animals. 

C) She never shares the household chores. 

D) She is in charge of washing the dishes. 

7. 
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  Mr. Brown 

 
Which place should Mr. Brown go for vacation? 
  

A)                                                 B)  
 
 
                             
 
C)                                                D) 

 
 

8. 
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Most people enjoy going abroad for their holidays, and 
having the opportunity to stay in an interesting city or a 
seaside resort. If you speak foreign languages, you can 
make new friends, and take home some interesting 
souvenirs as presents. But not for me! I would like to 
spend a weekend somewhere in the countryside. 
Moreover I want to relax and refresh after long months 
of hard work at the office. 
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Here are some features about smartphones. Fill in the blanks with the correct words. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 1- advantages – 2- rescue for emergency – 3- disadvantages – 4- waste time  
 
B) 1- advantages – 2- fast – 3- disadvantages – 4- rescue for emergency 
 
C) 1- disadvantages – 2- causes addiction – 3- advantages – 4- fast 
 
D) 1- advantages – 2- waste time – 3- disadvantages – 4- fast 
 

9. 
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According to the ‘’Internet Safety Rules ‘’ above, which can’t be added to the list? 
 
A) Accept friend request from everyone. 
 
B) Be careful about the people you talk on the net. 
 
C) Don’t believe all the news on the Net. 
 
D) Download a file by asking to your parents. 
 

10. 

     3 ----- 
               
    Easy to   Causes 
    carry 

      
  4-____ 

 

- Don't share  

your personal  

information. 

- Don't meet  

your online  

friends. 

- Visit safe  

websites. 
 



 




