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Aşağıdaki grafikte Türkiye’deki su kullanımının sektörlere göre 2014 kullanımı ve 2023 kullanım 
hedefleri gösterilmektedir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafikteki verilerden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? 
 
A) 2024 yılında tarım sektöründe su kullanımının düşürülmesi hedeflenmektedir. 
B) Evsel su kullanım oranında yüzde birlik bir değişim beklenmektedir. 
C) 2023 yılında tarım alanlarında daralmaya gidileceği için su tüketimi düşecektir. 
D) Sanayi sektöründeki beklenen su kullanımı artışı ile tarım sektöründeki su  
     kullanım düşüş oranları birbirine çok yakındır. 
 

1. 

 

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

ÇEVRİMİÇİ DENEME SINAVI – 8                                                                                      LGS SÖZEL TESTİ TÜRKÇE 

 Türk ye’n n 2014 yılında toplam su 

tüket m  44 km3 olmuştur. Bu suyun 
%11’  sanay de, %15’  evsel kullanımda, 
%74’sı tarımsal alanda kullanılmıştır.  

Türk ye’n n 2023 hedefler  arasında; 

 112 km3 kullanılab l r su potans yel n n 
tamamını kullanmak 

 Potans yel sulu tarım alanlarının 
gel şt r lmes  yer almaktadır.  

 Sektörel su kullanımı hedefler  tarımda 
%64, sanay de %20 ve evsel kullanımda 
%16 olarak bel rlenm şt r 
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‘Eser’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde (İz, işaret, im) anlamında kullanılmıştır. 
 

A) Yüzünde biraz önceki elemden, kızgınlıktan, çaresizlikten eser yoktu. 

B) Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş  

    kalmayacak. 

C) Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir. 

D) Kullandığımız ürünlerde eser miktarda kahve tozu bulunabilir. 
 

2. 
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Barok, Avrupa’ da yaygınlaşan, sanatta bir anlatım biçimidir. Barok sözcüğü, birbirinden ayrı iki 
şeyi tanımlar: Sanat tarihinde “Rönesans” ve “Klasikçilik” arasında kalan bir dönemi ve bütün 
çağlarda verilmiş bazı eserlerin tarzını. Mimarlık, müzik, resim ve heykelin etkileyici temalar 
altında birleştirilmesi amacını güder. 

Verilen metnin anlatımıyla ilgili seçeneklerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Nesnel cümlelere yer verilmiştir. 

B) Bir kavramla ilgili tanıma başvurulmuştur. 

C) Bilgi vermek amacıyla oluşturulan bir metindir. 

D) Anlatımda yalınlıktan uzaklaşılmıştır. 

 

4. 

Somut bir sözcük gerçek anlamından uzaklaşıp farklı bir anlama geldiyse soyut anlamlı sözcük 
durumuna geçmiştir? 

Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki açıklamaya örnek olabilecek bir durum vardır? 

A) Seni bütün gün soğukta beklediğim için hasta oldum. 

B) Gitar çalmayı öğrenmenin kolay bir yolu var. 

C) Onun çocukluktan bu yana gerçekleştirmek istediği bir hayali vardı. 

D) Çocuklar sevgisiz büyümesin istedim. 

 

3. 
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( ) İnsan( ) düşünceleri tutan bir hapishanedir( ) İnsan( ) can sıkıcı bir saç demetidir( ) ben de 
akılsız bir robotum ( )( )  

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır? 

A) (“) (, ) ( .) ( ;) (- ) ( -) (“ )                          B) (“ ) (; ) (! ) (, ) (, ) (? ) ( “) 

C) (“ ) ( , ) (. ) (, ) (; ) (. ) ( “)                        D) (-) ( ;) (! ) ( ,) (, ) (! ) (- ) 

 

5. 

11. YÜZYIL TÜRKÇESİNDE BİTKİ İSİMLERİ 
Divanu Lügati’t-Türk, Arapçaya Türkçeyi öğretmek amacıyla Arapça olarak  

yazıldı. Yapılan araştırmalarda, eserde 155 tane bitki ismi tespit edildi. 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Yukarıdaki infografikten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Divanu Lügati-t-Türk eserinde 155 tane bitki ismş tespit edilmiştir. 

B) Divanu Lügati-t-Türk Araplara Türkçe öğretmek için Arapça yazılmıştır. 

C) Divanu Lügati-t-Türk Türklere Arapça öğretmek için Türkçe yazılmıştır. 

D) Karpuz, soğan, hardal gibi bitkilerin adları 11. yüzyıl Türkçesinde farklıdır. 

6. 

Kusık 
Fındık 

Aluç 
Şeftali 

Çagmur 
Çamgur 
Şalgam 

Kıçı 
Hardal 

Sarıg Erük 
Kayısı 

Yagak 
Ceviz 

Büken 
Karpuz 

Geşür / Gezri 
Sarıg Turma 
Havuç 

Kuçgundı 
Soğan 
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Başarılı olma yolunda senin en büyük düşmanın tembelliktir. Burada sana tembelliği anlatacak 
değilim. Onu sen, ben, hepimiz az çok tanırız. Yalnız sana şunu söyleyeceğim ki tembellik, insan 
karşısına çıkıp da mertçe savaşan bir düşman değildir. Aksine eski peri masallardaki 
kahramanlar gibi, biçimden biçime girerek ve bin bir düzen kullanarak insanı alt etmeye çalışan 
bir düşmandır. …........ 

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçanın son cümlesi olur? 

A)  Pek çok kişi hiçbir iş yapmadan hayatını kazanmaya çalışmaktadır. 

B)  Hepinizin de bildiği gibi çalışmak hiç de kolay değildir. 

C)  Herkes çalışmayı bırakırsa toplum ayakta durabilir mi? 

D)  Tehlikesinin büyüklüğü de buradan gelmektedir. 

 

7. 
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Bir yazarın günlük olaylar arasından seçtiği bir konuyla ilgili kendine özgü görüş ve düşüncelerini 
fazla derinleştirmeden karşısındakilerle konuşuyormuş gibi anlattığı yazı türüne “sohbet (söyleşi)” 
denir. Bir diğer deyişle güncel bir konuda yazarın okuyucuyla konuşuyormuş gibi samimi ve 
anlaşılır bir dille yazdığı, her türlü özentiden uzak yazılara sohbet denir. Bu yazı türünde yazar, 
ele aldığı konuyu derinlemesine incelemez, bilimsel bir ispatı da amaçlamaz. 

Aşağıdakilerden hangisi “Sohbet” türünün özelliklerinden biri değildir? 

A) Ele alınan konu bilimsel bir yöntemle incelenir.                                     

B) Yazar konu hakkında kendi duygu ve düşüncelerini söylediğinden dolayı özneldir. 

C) İçten ve samimi ve sade bir dil kullanılmaktadır.                                        

D) Yazar sanki karşısındaki biri ile sohbet ediyormuş gibi yazılır. 

 

8. 
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I. dünyaya gelmemiş  V. olduğunu düşün 

II. seninle    VI. herkesin 

III. aynı imkânlarla   VII. birilerini 

IV. eleştirmeye kalktığında 

Yukarıdaki sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü 
sırada yer alır? 

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

 

9. 
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Köstebekler hem yazın hem de kışın etkindir. Toprağı kazmaya yarayan kalın pençeleri bulunur. 
Kazarak toprağın altında tüneller oluşturur. Bunu yaparken tünelin içindeki toprağı yüzeye doğru 
iter. Böylece toprağın yüzeyinde tepecikler oluşur. Köstebekler solucanlar, ağustos böcekleri ve 
toprakta yaşayan başka canlılarla beslenir. Bir köstebek ağırlığının yarısı kadar yemek yer. 
Görme duyusu az gelişmiş olan bu hayvanlar besinleri burunları ve bıyıkları yardımıyla bulur. 

Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Köstebeklerin nelerle beslendiklerine     

B) Köstebeklerin besinleri nasıl bulduklarına 

C) Köstebeklerin daha çok yazın av bulup beslendiklerine 

D) Köstebeklerin ne kadar besin aldıklarına 

 

11. 

Yüce dağlar birbirine göz eder, 

Rüzgâr ile mektuplaşır, naz eder, 

İçmiş gibi geceyi bir yudumda 

Göğün mağrur bakışlı bulutları    

Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? 

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

 

10. 
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Dün öğleden sonra çıktım evden. Önce yürümeyi düşündüm yol boyu. Biraz yürüdükten sonra 
durakta gördüğüm sapsarı otobüsün sarılığına mı kandım yoksa tenhalığına mı bilmiyorum, 
kendimi otobüsün içinde buldum. Arka koltukların birinde uyuyakalmışım. Şoförün uyandırmasıyla 
otobüsten inip yine yürümeye başladım. Sanki otobüse hiç binmemişim, rüyalara hiç dalmamışım 
da başladığım yürüyüşü devam ettiriyormuşum gibi hesapsızca yürümeye devam ettim.  

Bu sözleri söyleyen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  

A) Karamsar bir ruh hâline sahiptir.  

B) İçinde derin bir üzüntü taşımaktadır.  

C) Hayata anlam veremeyen biridir.  

D) Gününü plansız yaşamayı tercih etmiştir. 

12. 
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     1. Metin 

Tarım makinelerinin birçoğu traktörlere takılarak kullanılır. Bu makinelerin bazıları, pulluk, 
rotovatör gibi, traktörün motorundan güç alır. Ayrıca traktörden güç almayan makineler de vardır. 
Bu makinelerin çalışması için traktörün onları çekmesi yeterlidir. 
     
    2. Metin 

Biçerdöver ekilen ürünler olgunlaşıp tarladan toplanacağı zaman yani ürünler hasat edileceğinde 
kullanılan bir makinedir. Birçok işi aynı anda yapan biçerdöverler özellikle buğday, arpa, yulaf, 
çavdar gibi tahılların tarladan toplanmasında kullanılır. Biçerdöverle toplanacak ürün biçilir, 
taneler bitkinin geri kalanından ayrılır ve temizlenir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu iki metnin ortak özelliklerinden biridir? 

A) Tanımlama yapılması                               B) Benzetmeden yararlanılması 

C) Örneklemeden yararlanılması                  D) Alıntılardan yararlanılması 

 

13. 
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Dünyamızın su kıtlığı yaşamasından, küresel ısınmadan, nükleer denemelerin çevreye zarar 
vermesinden korkuyorum. Bizler saatlerce duşun altında kalarak keyif yapıyoruz, musluklarımızı 
açınca şakır şakır sular akıyor. Kana kana doyasıya içiyoruz suyumuzu. Tüm bunları, bu 
güzellikleri çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayamayacağını düşünmekten bile korkuyorum. 

Bu yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Endişeli  B) Mutsuz            C) Karamsar  D) Umutlu 

 

14. 
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Elimdeki malzemeye göre her seferinde farklı ekmekler pişiriyorum. Bazen içine ceviz, 
keçiboynuzu tozu, kavrulmuş nohut unu ya da yulaf da katıyorum.  İlk denemelerim çok iyi değildi 
ama bu son yaptığım ekmek şahane oldu. Yalnız şunu söylemeden edemeyeceğim: pişirdiğim en 
kötü ekmek bile dışarıdan aldığımdan kat kat lezzetliydi! İyi pişmiş, ı̇yi kabarmış bir ev ekmeği 
ise, en iyi fırından alabileceğiniz en pahalı ekmekten çok daha lezzetli, sıcak, sağlıklı ve 
ekonomiktir. Fırından pişerken ki muhteşem koku yeter bir kere. Üstelik ev ekmeği kolay kolay 
bayatlamıyor. Mis gibi tadını muhafaza ediyor. Çok doyurucu oluyor. Verdiğim ölçülerle yapılmış 
bir ekmeği eşim ve ben dört günde ancak tüketebiliyoruz. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine yönelik bir ayrıntı verilmemiştir? 

A) İşitme  B) görme  C) tatma  D) dokunma 

16. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? 

A) Bu sohbetler benim ruhsal gelişimimi olumlu etkilemiştir. 

B) Çocukluğumuzda dinlediğimiz masalları kolay kolay unutmayız. 

C) Gerçekten de onun böyle bir insan olduğunu düşünmemiştim. 

D) Onun bu olumsuz tutumunu anlamış değilim. 

 

15. 
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Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 
 

A) Böyle göründüğüne bakma, Dünya kadar malı var. 

B) Lodos İstanbul’un hem afeti hem de lezzetidir. 

C) Halk ozanları, şiirlerini sade bir dille söylerler. 

D) Yağmur yağıyordu; ilkbahar, yaz aylarındaki kadar hava yine sıcaktı. 

17. 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘ sitem ‘ söz konusudur? 

A) Bir de verdiği sözü tutmasını bilse. 

B) Hani bize her zaman doğruyu söyleyecektin? 

C) Keşke size yalan söylemeseydim. 

D) Öğretmenin anlattıklarını keşke not alsaydım. 
 

18. 

Kıskançlığın temelinde öz güven eksikliği ve yetersizlik duygusu vardır. Kendini dışlanmış 
hissetmek kıskançlığı tetikler. İleri derecede kıskançlık ise tehlikeli bir hastalıktır. Böyle bir insan, 
çevresindeki herkese ve her olaya şüpheyle bakar. Herkesin kendisine düşman olduğu 
endişesine kapılır. 

Bu parçada hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? 

A) Açıklayıcı     B) Öyküleyici         C) Tartışmacı          D) Betimleyici 

 

19. 
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                    Proje Ödev Değerlendirme Ölçeği 

               Beceriler  Puan 

1 Ödevi zamanında getirme 10 

2 Özgünlük 10 

3 Vurgu, tonlama, beden dili ile konuyu destekleme 20 

4 Telaffuz 10 

5 Konu kazanımını gerçekleştirme 30 

6 Etkileyici bir sunum yapabilme 20 

 Toplam 100 

 

Proje ödevlerini sunan Mehmet, Beril, Enes, Belçim ve Kuzey ile ilgili bilinen şunlardır: 

 Öğrencilerden hiçbiri aynı puanı almamıştır. 

 Mehmet en yüksek puanı almıştır. 

 Beril, 2 numaralı maddeden puan alamamıştır, diğer maddelerden tam puan almıştır. 

 Kuzey, 3 numaralı maddeden yarı puan almıştır. 

 Belçim,1 ve 4 numaralı maddelerden puan alamamıştır, diğer maddelerden tam puan 

almıştır. 

 Enes,  5 numaralı maddeden 20 puan eksik almıştır. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılamaz? 

A) Beril en yüksek ikinci puanı almıştır. 

B) Belçim 80 puan almıştır. 

C) Belçim, Beril’den daha yüksek bir puan almıştır. 

D) Mehmet 90’ın üzerinde puan almıştır. 
 

20. 
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“Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz 
inkılâpların amacı, Türkiye Cumhuriyeti 
halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün 
mana (anlam) ve biçimiyle uygar bir toplum 
haline getirmektir. Medeniyet yolunda başarı, 
sürekli yenileşmeye bağlıdır. ... “ 

                                Mustafa Kemal Atatürk 

Mustafa Kemal Atatürk altı çizili bölümde 
inkılâpların hangi özelliğini vurgulamıştır? 

A) Evrenselliğini          B) Bilimselliğini            

C) Dinamikliğini           D) Milli Oluşunu 

 

 

1.           AMASYA GENELGESİ 

I. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı  
   tehlikededir. 

II. İstanbul Hükumeti üzerine düşen görev ve  
    sorumluluğu yerine getirememektedir. 

III. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve  
     kararı kurtaracaktır. 

IV. Sivas’ta milli kongre toplanmalıdır. 

Amasya Genelgesi’nde alınan yukarıdaki 
kararlardan hangilerinde ulusal egemenlik ve 
ulusal bağımsızlık düşüncesi birlikte 
verilmiştir? 

A) Yalnız II                 B) Yalnız III             

C) I ve III                    D) III ve IV 

 

3. 

‘’Şüphesiz, hukukumuza, şeref ve değerimize 
saygı gösterdikçe karşılıklı saygıda asla kusur 
etmeyeceğiz.’’ 

Atatürk’ün bu sözü Türk dış politikasının 
temel ilkelerinden daha çok hangisi ile 
ilgilidir? 

A) Tam bağımsızlık                      B) Gerçekçilik 

C) Milli menfaatleri esas alma      D) Mütekabiliyet 

 

4. 

 

 Bu testte 10 adet soru vardır. 
 Cevaplarınızı T.C. İNKILAP TARİHİ dersi alanındaki optiğe işaretlemelisiniz. 
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Atatürk döneminde çok partili siyasi hayata geçiş 
denemeleri başarısız olmuştur. Bunun en önemli 
nedeni……….. 

Verilen bilgi aşağıdakilerden hangisiyle 
tamamlanırsa bilgi bütünlüğü doğru 
sağlanmış olur? 

A) Cumhuriyetin ilan edilmesidir 

B) Harf inkılabıdır 

C) Tek parti iktidarının sürdürülmek istenmesidir. 

D) İnkılapların henüz halk tarafından benimsen- 
     memiş olmasıdır. 

 

 

2. 
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Yukarıdaki görselde Hâkimiyet-i Milliye'nin Tekâlif-i Milliye emirlerini duyurduğu 
"Başkumandanımızın Ordu ve Millete Beyannamesi" başlıklı 7 Ağustos 1337 (1921) 
tarihli yazısı gösterilmektedir.  
 
Bazı maddeleri ise şöyledir:  

1- Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.  

2- Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.  

3- Her aile bir askeri giydirecek.  

Yukarıdaki maddelerden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?  
 

A) M. Kemal Türk halkını maddi olarak da savaşa çağırmıştır.  

B) Osmanlı Hükümeti tarafından desteklenmiştir.  

C) Türk milleti orduya yardım yapmıştır. 

D) Yapılan yardımlar düzenli bir şekilde kayıt altına alınmıştır.  
 

5. 
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İstanbul Hükûmeti adına Tevfik Paşa, 17 Ekim 1922’de bana gönderdiği telgrafta 
kazanılan zaferin bundan böyle İstanbul ile Ankara arasında anlaşmazlık ve ikiliği 
ortadan kaldırdığını ve millî birliğimizi sağladığını yazıyordu. Yani Tevfik Paşa şöyle 
demek istiyordu: “Memlekette düşman kalmadı. O hâlde padişah yerindedir, hükûmet 
onun yanındadır. Millete düşen de bu makamların vereceği emirlere uymaktır. Böyle 
olunca da elbette birliğe engel bir şey kalmamış olur.” 

Tevfik Paşa, Mustafa Kemal’e çektiği bu telgrafta aşağıdakilerden hangisini yok saymıştır? 

A) Ülke bütünlüğü         B) Millî egemenlik       C) Millî bağımsızlık     D) Millî kültür 

 

6. 
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Erzurum Kongresi’nde alınan,  

• Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.  

• Kuva-yı Milliye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır. 

• Manda ve himaye kabul edilemez. 

kararlarından hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Yönetim sisteminin değiştirileceğine işaret edilmiştir. 

B) “Tam bağımsızlık” ilkesi dile getirilmiştir. 

C) “Vatanın bütünlüğü” ilkesine vurgu yapılmıştır. 

D) Osmanlı Hükümeti’nin denetlenmesi amaçlanmıştır.  

 

7. 

Mecellenin yerine yeni bir kanun hazırlanması gerekiyordu. Fakat yeni kanunun hazırlanması 
uzun bir zaman alacaktı. Bu sebeple Avrupa’dan Türk toplumunun yapısına uygun bir medeni 
kanunun alınması uygun görüldü. Yapılan incelemeler sonucunda İsviçre Medeni Kanunu’nun 
alınmasına karar verildi.  
 

Bu kararın verilmesinde İsviçre Medeni Kanunu’nun;  
I-  Türk kültür yapısına uygun olması.  

II-  En son hazırlanan kanunlardan biri olması.  

III-  Laikliğe uygun olması.  

IV-  İçeriğinde kadına yönelik siyasi hakların bulunması.  
 

hangi özelliklerinin etkili olduğu söylenemez?  

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

8. 
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Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sonrası Türk Ordusu Sakarya Nehri’nin doğusuna 
doğru çekilmeye başlamıştı. Bu çekiliş TBMM’de çok sert tartışmalar yaşanmasına, 
Yunanlıların Ankara’ya ulaşacağı endişelerine ve morallerin bozulmasına yol açmıştı. 
Bu ortamda 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Mustafa Kemal’in direktifleri 
doğrultusunda Maarif Vekâlet’inin organize edeceği bir eğitim kongresi toplantısı 
yapılmasına karar verilmişti. İçinden bulunulan koşullar dikkate alınarak kongrenin 
ertelenmesi gündeme geldi. Ancak Mustafa Kemal, erteleme önerilerini dikkate 
almayarak Maarif Kongresi’nin zamanında toplanması konusunda ısrar etti. 

Mustafa Kemal’in bu ısrarı aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? 

A) Mustafa Kemal’in Meclis Başkanı olarak tüm yetkilerini kullanmasının 

B) Mustafa Kemal’in eğitim alanında yapılacak çalışmaları ertelemek istememesinin 

C) Cahillikle savaşın düşmanla savaş kadar önemli olduğunun 

D) Yeni Türk devletinin eğitim ve kültür işlerine verdiği önemin 

9. 
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3 Mart 1924 tarihinde meydana gelen bazı gelişmeler şunlardır:  

- Osmanlı sülalesinin üyeleri ülke dışına çıkarıldı.  

- Şeriyye Nezareti yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu.  

- Evkaf Nezareti yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu.  

- Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı.  

- Erkan-ı Harbiyye yerine Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu.  

Yukarıda yapılan yeniliklerde aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?  

A) Din işlerini düzenlemek.  

B) Eğitimin milli değerlere göre devlet denetiminde yapılmasını sağlamak. 

C) Ordunun desteğiyle yönetimi güçlendirmek. 

D) Hanedanın etkisini önlemek. 

10. 
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Toplumsal düzen, bir takım sözleşmeler ve 
anlaşmalarla kurulmuştur. Bu düzenin sağlıklı bir 
şekilde devam etmesi, anlaşmaların sağlamlığına 
ve güvenilirliğine dayanır. Verilen sözlere ve 
yapılan anlaşmalara uymak hukuki bir kural 
olduğu kadar ahlaki bir zorunluluktur aynı 
zamanda.'' 
 

Bu paragrafta, aşağıdakilerden hangisinin 
önemi vurgulanmaktadır? 
 

A) Vefa ve doğruluk    B) Alçakgönüllülük 

C) Edep ve hayâ    D) Dostluk ve arkadaşlık 

1. Nisap, dinen zekât, hac gibi mali yükümlülükleri 
yerine getirebilmek için zengin olmanın asgari 
sınırıdır. Borcundan ve temel ihtiyaçlarından fazla 
mal ve paraya sahip olan kişi dinen zengin sayılır. 
 

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak 
aşağıda verilenlerden hangisi temel 
ihtiyaçlardan sayılmaz? 
 

A) Kişinin günlük kullandığı arabası 

B) Yazlık olarak kullanılan evler  

C) Eğitim maksatlı alınan kitaplar 

D) Kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü  

    olduğu aile fertlerinin nafakası 
 

4. 

Din akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleri ile 
iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu 
amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür. 

Verilen bu tanımdan; 
1- Dinin amacı 
2- Dinin kaynağı  
3- Din ve irade ilişkisi  

konularından hangilerine dair bir çıkarım 
yapabilir? 
 

A) Yalnız 1                      B) Yalnız 3                   

C) 1 ve 2                         D) 1-2-3 

 

2. 

Hz. Peygamber (s.a.v) ;’selamlaşmayı, davete 
katılmayı, öğüt isteyene (akıl danışana) öğüt 
vermeyi, aksırana ‘Allah sağlık ve afiyet versin’ 
demeyi, hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye 
katılmayı’  Müslüman’ın Müslüman’a karşı 
görevleri olarak belirtmiştir. 
  

Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdakiler-
den hangisini söylemek doğru değildir?  
          

A) Yüce Dinimiz, bencillikten uzak durmamızı  

     tavsiye eder.       

B) Paylaşma ve yardımlaşma bir ibadet biçimidir. 

C) Peygamberimiz, toplumsal ilişkilerimizde bize  

     örnektir.                    

D) Yardımsever olmak, iyi bir Müslüman olmak  

     için yeterlidir. 
 

5. 

 

 Bu testte 10 adet soru vardır. 
 Cevaplarınızı DİN KÜLTÜRÜ dersi alanındaki optiğe işaretlemelisiniz. 
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‘Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı toplum 
yücelemez.’(Hadis-i şerif) 
Verilen hadis-i şerifte; 

a- Merhamet 
b- Adalet 
c- İstişare 

temel değerden hangisine vurgu yapılmıştır? 
 

A) Yalnız a                B) Yalnız b                     

C) a ve b                   D) b ve c 

3. 
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‘‘Sizin için, Allah’ın Resulü (Muhammed) , Allah’a 
ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı 
çokça zikredenler için, güzel bir örnektir.’’ 
(Ahzab suresi,21.ayet) 
 
Bu ayete göre Kur’an-Kerim Peygamberimizin 
özelliklerinden hangisinden bahsetmektedir? 
 
A) Hılful Fudul          B) Usve-i Hasene       

C) Sıdk                     D) Muhammed’ül Emin 
 

6.   I. Akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurulması 

 II. Yardımlaşma ve dayanışma içinde olunması 

III. İnsanlar arasında adalet ve barışın tesis  

     edilmesi 

IV. Evrenin işleyişinin incelenip bundan sonuçlar  

     çıkarılması 

Numaralanmış ifadelerden hangileri dinin 
toplumla ilgili tavsiyeleri kapsamında 
değerlendirilir? 
 
A) II ve III.                   B) III ve IV.                

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

7. 

- Mekkeli müşrikler büyük bir ordu hazırlayarak Medine’ye doğru yola çıktılar. 
Hz.Muhammed (s.a.v) bunu öğrenince sahabeyi toplayıp Mekkeli müşriklere karşı ne 
yapılacağı konusunda fikir alışverişi yaptı. Bu fikir alışverişi sonucunda Selman-ı 
Farisi’nin (r.a.) şehrin etrafına hendekler kazılarak savunma savaşı yapma görüşü 
benimsendi. 
 

- Mekkeli müşrikler davasından vazgeçmesi için Hz.Muhammed’e (s.a.v.) makam, mal, 
mülk mevki teklif ettiler. O, bu tekliflere şu şekilde cevap verdi: “Bu işi bırakmam için 
sağ elime Güneş’i, sol elime Ay’ı koysalar da Allah onu üstün kılıncaya ya da ben bu 
yolda ölünceye kadar bırakmam!” 
 

- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün, bir devenin açlıktan bağırdığını gördü ve 
sahibine, “Hayvanlara gösterdiğiniz kötü muameleden dolayı Allah’tan korkmuyor 
musunuz?” diyerek uyarıda bulundu. 

 
Yukarıda verilen örnek olaylar Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) aşağıda verilen 
özelliklerinle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? 
 
A) Merhametli oluşu                                      B) İstişareye önem vermesi 

C) Hakkı gözetmedeki hassasiyeti                D) Kararlılığı 
 

8. 
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Hz. Peygamber (s.a.v) ;’selamlaşmayı, davete katılmayı, öğüt isteyene (akıl danışana) 
öğüt vermeyi, aksırana ‘Allah sağlık ve afiyet versin’ demeyi, hastayı ziyaret etmeyi, 
cenazeye katılmayı’  Müslüman’ın Müslüman’a karşı görevleri olarak belirtmiştir. 
  
Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru değildir?   
         
A) Yüce Dinimiz, bencillikten uzak durmamızı tavsiye eder.       

B) Paylaşma ve yardımlaşma bir ibadet biçimidir. 

C) Peygamberimiz, toplumsal ilişkilerimizde bize örnektir.                    

D) Yardımsever olmak, iyi bir Müslüman olmak için yeterlidir. 
 

10. 

Kur’an-ı Kerimde yüce Allah bizlerden önemli konularda bilen kişilerle fikir alış verişi 
yapmamızı istemektedir. Peygamberimiz de yaşantısı sürecinde yüce Allah’ın emirlerine 
uygun hareket etmiş ve toplumu ilgilendiren önemli konularda o işle ilgili bilgisi olan 
arkadaşlarıyla fikir alış verişinde bulunmuştur. 
 
Bu bilgiler doğrultusunda bir konu hakkında bilgi sahibi olanlara danışarak iş 
yapmanın faydalarından birisi aşağıdakilerden hangisi olamaz? 
 
A) Yönetici konumunda olanların işten anlamadığının göstergesidir. 

B) Konuyu farklı açılardan görebilme imkânımız oluşur. 

C) Toplumsal sorumluluk paylaşılmış olur. 

D) Bilmediğimiz konu hakkında hata yapma olasılığımız azalır. 

9. 
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            How to make omelette  
Step 1: Crack two eggs into a bowl.  
Step 2: Beat the eggs until they are completely  
            mixed.  
Step 3: Add a little salt and pepper into the mixture. 
Step 4: Heat some butter in a pan and pour the  
             mixture in it.  
Step 5: Put some diced tomatos and chopped  
            onions on it.  
Step 6: Add some cheese and fold it. 
 

We - - - - - before we add a little salt and 
pepper into the mixture.  
 

A) put some diced tomato and chopped onion  
B) add some white cheese and start folding it  
C) buy ten eggs and crack them in a bowl  
D) beat the eggs until they are mixed well 
 

1. Do you know what the ingredients are for chicken 
fajitas? Here are the ingredients. 
            Ingredients 

• 2 tablespoons lemon juice 
• 1-1/2 teaspoons salt 
• A chicken breast 
• 2 green onions 
• 4 tortillas 
• 1 sweet red pepper 

What ingredient is't mentioned in the recipe? 
 

A)                                      B) 

               
C)                                     D) 

       

3. 

Tom is a social networking site addict. He created 
his   about a year ago, and now  to the 
website every morning and evening. He often 
  photos of himself and his family, 
and chats with his friends or            messages to 
them. 
 
Which option completes the blanks in the 
given order? 
A)  website / logs out / takes / downloads 
B)  search engine / signs out / downloads / sends 
C)  account / logs in / uploads / sends 
D)  web browser / logs in / uploads / sends 
 

4. 

 

 Bu testte 10 adet soru vardır. 
 Cevaplarınızı İNGİLİZCE dersi alanındaki optiğe işaretlemelisiniz. 
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Mary : Mary speaking. 
Alice : Hi, Mary. This is Alice. Where are 
you? 
Mary : I’m in the cafe outside the school. I’ll 
drink something. What about you? 
Alice : Well, I don’t know. I guess I will go 
to the library to study. 
Mary : Why don’t you join me and drink a 
coffee with me first? 
Alice : It sounds great,  ? 
Mary : Well, I think I’ll be here for about an 
hour. 
Alice : Good! I’ll be there in ten minutes. 
 

Which option can complete the dialogue? 
 

A) and where will you go after that 
B) but how long will you be there 
C) so who will you be there with 
D) and why don’t you go to a cafe 

2. 
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John : What kind of sports do you prefer doing? 
Mike : Well, I like underwater hockey and surfing. 
John : That sounds interesting. Which one  
            do you prefer the most? 
Mike : I think I prefer underwater hockey to  
           surfing because I like team sports more.  
           You know team sports are always more  
           _________. 
John : What kind of a sport is it? 
Mike : Well, there are six players. It takes  
           about 20 minutes and you play under  
           the pool. 
John : I see. I think underwater hockey is safer  
           than surfing. 
Which option completes the blank in the 
dialogue? 
 

A)  easier and better than individual sports 

B)  worse than any other sports 

C)  than doing individual sports 

D)  amusing than individual sports 
 

5. -   Hello, Tim. Ken and I are going to meet at 
Café Zat 5 p.m. this afternoon. Would you 
like to join us? 

- I'd like to, but I can't. My uncle is going to 
visit us today. I can't leave home. Maybe 
later. Thanks anyway. 

- No problem 
- Say hello to Ken. Take care. 
- I will. Take care, Bye. 
 
Which of the expressions below shows 
that Mike is probably going to see John 
at a time in the future? 
 
A) Take care.              B) Maybe later. 
C) Thanks anyway.     D) I can’t leave home. 
 

7. 

My favourite daily activity is doing exercises at 
home in the mornings. I always do crunches ten 
times and push-up ten times every day. 
This makes me feel energetic. 
 
According to the information above, which 
option gives the correct pictures of the 
exercises mentioned? 
 
A)                                      B) 

     
 
 
 
 
C)                                    D) 
 

6. 

Felix Hofman, a 29 year-old chemist invented 
the drug aspirin in March 1899. He gave the 
first aspirin to his father for his arthritis. By 
1950, it was the best-selling painkiller in the 
world, and in 1969, the Apollo astronauts took it 
to the moon. The Spanish philosopher, José 
Ortega y Gassel, called the 20th century "The 
Age of Aspirin". 
 
Which question does NOT have an answer 
above? 
 

A) Who is the inventor? 
B) How often did Felix Hofman’s father take  
      aspirin? 
C) What nationality was Jose Ortega? 
D) When did the astronauts take this invention to  
       the moon?  
 

8. 
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Alex : You look really fit, Claire. Do you always exercise? 
Claire: Yes, I do. I get up early and I run for an hour. 
Alex : Wow! That’s good. 
Claire: By the way, I sometimes swim at the pool, too. 
Alex : Really? How often do you swim?  
Claire: Well, I swim once or twice a week.  
Alex : Do you ever go to the gym? 
Claire: Yes, I do. But I rarely go there. Three or four times a month. What about you, Alex? 
How often do  
            you exercise? 
Alex : Well, I never exercise, but I often play computer games. I think I am too lazy. 
 
For Claire, which table is correct?  
 
A)                                                                         B) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
C)                                                                                 D) 
 

9. 

 Exercise Swim Go to gym 

Always *   
Often  *  
Sometimes    
Rarely   * 
Never    

 

 Exercise Swim Go to gym 

Always    
Often *   
Sometimes  *  
Rarely    
Never   * 

 

 Exercise Swim Go to gym 

Always *   
Often    
Sometimes  *  
Rarely   * 
Never    

 

 Exercise Swim Go to gym 

Always *   
Often    
Sometimes    
Rarely  *  
Never   * 
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The students are talking about Machu Picchu, the Taj Mahal and Chichén Itza. 
Sude: Machu Picchu is an ancient Incan city.  
Yaren: That’s right. It’s about 2400 meters above sea level. It’s higher than the others. 
Eylül: I guess the Incans built the city in the fifteenth century. Babur Shah built the Taj  
           Mahal in the seventeenth century, and the Mayas built Chichén Itza in the tenth  
           Century. 
Elif: And I suppose the Incans abandoned (left) the city after the Spanish invasion in  
        the sixteenth century. 
 
According to the information in the dialogue, we can say that  . 
 
A) The Taj Mahal is older than Machu Picchu 

B) The Taj Mahal and Chichén Itza are 2400 meters above sea level 

C) Machu Picchu is more modern than Chichén Itza 

D) After the Spanish invasion, Incans started to live in Machu Picchu 
 

10. 
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