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LGS

2. Yazar, eserinde günümüz dünyasýnýn en tartýþmalý

sorunlarýndan biri olan internetin kullanýmýyla ilgili

çarpýcý tespitlerde bulunarak toplumun bu konudaki

bulanýk düþüncelerini berraklaþtýrmýþtýr.

Bu cümledeki altý çizili sözle anlatýlmak istenen

aþaðýdakilerden hangisi deðildir?

A) Kuþkudan kurtarmak

B) Aydýnlýða kavuþturmak

C) Tereddütleri gidermek

D) Yanlýþlýklarý düzeltmek

PESA-BÝREBÝR

14. Saðlýða uygun, iyi düzenlenmiþ, hoþ ve lezzetli mut-

fak, yemek düzeni ve sistemine gastronomi diyorlar.

Sözcük kullanýmý son dönemde yaygýnlaþmýþ olsa da

bu sistem Türk kültüründe hep vardý. Osmanlý mutfa-

ðýnýn zenginliðini günümüze taþýmayý baþaran birçok

aþçý unutulmaya yüz tutmuþ birçok lezzeti ve alýþkan-

lýðý yaþatmaya devam ediyor. 

Altý çizili söz öbeðinin bu cümleye kattýðý anlam

aþaðýdakilerden hangisi olamaz?

A) Gerçekleþmeye yakýn olmak

B) Bir tarafa doðru yönelmek

C) O doðrultuda olmak

D) Olmak üzere olmak

TÜRKÇE TESTÝ
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3. (I) Kitaplar, dergiler, makaleler kýsaca kâðýt üzerine

düþmüþ her sözcük anlaþýlmak için okuyucudan gay-

ret bekler. (II) Yazar ne kadar açýk anlatýrsa anlatsýn,

okurun kültür ve eðitim seviyesi ne kadar yüksek

olursa olsun anlatýlmak istenen anlaþýlmayabilir veya

farklý anlaþýlabilir. (III) Bunda yazarla okurun hayata

bakýþ açýlarýnýn, bilgi ve birikimlerinin farklý olmasýnýn

önemli bir etkisi vardýr. (IV) Yazarla okur bir araya ge-

lip yazýlanlar üzerinde tartýþmadýðý sürece bu durum

sürüp gider.

Bu metindeki numaralanmýþ cümlelerle ilgili aþa-

ðýdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, metnin anlaþýlmasý için okura düþen

görevden bahsedilmiþtir.

B) II. cümlede, yazýlan bir metnin amacýna ulaþa-

mayabileceði dile getirilmiþtir.

C) III. cümlede, yazarlarýn hayata okurlardan daha

geniþ bir açýyla baktýklarý vurgulanmýþtýr.

D) IV. cümlede okurun, yazarýn anlattýklarýný doðru

anlamasý için gerekli koþul belirtilmiþtir.

PESA-BÝREBÝR

15. (I) Ülkemiz dünyanýn önemli deprem kuþaklarýndan bi-

ri olan Alp-Himalaya kuþaðý üzerinde yer almaktadýr.

(II) Yaþadýðýmýz topraklarda karmaþýk jeolojik yapýsý

ve jeodinamik konumundan dolayý çok sayýda aktif fay

bulunmaktadýr.  (III) Bu nedenle her an olabilecek bir

depreme karþý hazýrlýklý olmalý ve deprem öncesi,

deprem aný ve sonrasýnda yapýlacaklarý bilmeliyiz.

(IV) Deprem anýnda ve sonrasýnda oluþabilecek tüm

olumsuzluklara karþýn hayatta kalmak için bilinçli ol-

mak zorundayýz. 

Numaralanmýþ cümlelerle ilgili aþaðýdakilerden

hangisi yanlýþtýr?

A) I. cümlede nesnel bir durum tespiti yapýlmýþtýr.

B) II. cümlede bir sebep sonuç iliþkisi ifade edilmiþ-

tir.

C) III. cümlede farklý zamanlarda yapýlacaklar liste-

lenmiþtir.

D) IV. cümlede yapýlmasý gereken davranýþ bir

amaca baðlanmýþtýr.

TÜRKÇE TESTÝ
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10. I. Uzmanlar, Fransa’da Toulouse Müzesinde sek-

sen yýldýr sergilenen 17 bin yýllýk deniz kabuðunu

yeniden incelediler.

II. Ýnceleme sonucunda deniz kabuðunun, türünün

en eski üflemeli çalgýsý olduðunu keþfettiler.

III. Deniz kabuðu 1931’de Pirenelerdeki bir avcý-top-

layýcý maðarasýnda bulunmuþtu.

Numaralanmýþ cümlelerin anlamca doðru bir bi-

çimde birleþtirilmiþ hâli aþaðýdakilerden hangisi-

dir?

A) Fransa’da seksen yýldýr sergilendiði Toulouse

Müzesi uzmanlarý tarafýndan yeniden incelenen

ve bu inceleme sonucunda türünün en eski üfle-

meli çalgýsý olduðu keþfedilen 17 bin yýllýk deniz

kabuðu 1931’de Pirenelerdeki bir avcý-toplayýcý

maðarasýnda bulunmuþtu.

B) 1931’de Pirenelerdeki bir avcý-toplayýcý maðara-

sýnda bulunan, türünün en eski üflemeli çalgýsý

olan ve Fransa’da Toulouse Müzesinde seksen

yýldýr sergilenen deniz kabuðunu yeniden incele-

yen uzmanlar deniz kabuðunun 17 bin yýllýk oldu-

ðunu keþfetti.

C) Fransa’da seksen yýldýr Toulouse Müzesinde

sergilenen ve 1931’de Pirenelerdeki bir avcý-top-

layýcý maðarasýnda bulunan deniz kabuðunu ye-

niden inceleyen uzmanlar, deniz kabuðunun 17

bin yýllýk ve türünün en eski üflemeli çalgýsý oldu-

ðunu keþfettiler.

D) 1931’de Pirenelerdeki bir avcý-toplayýcý maðara-

sýnda bulunan ve Fransa’da Toulouse Müzesin-

de seksen yýldýr sergilenen 17 bin yýllýk deniz ka-

buðunu yeniden inceleyen uzmanlar, bu incele-

me sonucunda deniz kabuðunun, türünün en es-

ki üflemeli çalgýsý olduðunu keþfettiler.

PESA-BÝREBÝR

4. • Göbekli Tepe, 1963 yýlýnda tespit edilen, Þanlý-

urfa il merkezinin 18 km kuzeydoðusunda,

Örencik köyü yakýnlarýnda yer alan dünyanýn bi-

linen en eski kült yapýlar topluluðudur.

• Göbekli Tepe, UNESCO tarafýndan 2011'de

Dünya Mirasý geçici listesine 2018'de de kalýcý

listesine alýndý.

Bu iki cümlenin anlamca doðru bir biçimde bir-

leþtirilmiþ hali aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Þanlýurfa il merkezinin 18 km kuzeydoðusunda,

Örencik köyü yakýnlarýnda yer alan Göbekli Tepe

dünyanýn bilinen en eski kült yapýlar topluluðu

olarak 1963 yýlýndan beri UNESCO’nun 2012’de-

ki geçici ve 2018’deki kalýcý Dünya Mirasý liste-

sindedir.

B) 2011'de UNESCO’nun Dünya Mirasý geçici liste-

sine 2018'de de kalýcý listeye giren Göbekli Tepe

1963 yýlýnda tespit edilen Þanlýurfa il merkezine

baðlýdýr.  Ýl merkezinin 18 km kuzeydoðusunda,

Örencik köyü yakýnlarýnda yer alan dünyanýn bi-

linen en eski kült yapýlar topluluðudur.

C) UNESCO tarafýndan 2011'de Dünya Mirasý kalý-

cý listesine 2018'de de geçici listesine alýnan Gö-

bekli Tepe, 1963 yýlýnda tespit edilen, Þanlýurfa il

merkezinin 18 km kuzeydoðusunda, Örencik kö-

yü yakýnlarýnda yer alan dünyanýn bilinen en es-

ki kült yapýlar topluluðudur.

D) 1963 yýlýnda tespit edilen, Þanlýurfa il merkezinin

18 km kuzeydoðusunda, Örencik köyü yakýnla-

rýnda yer alan dünyanýn bilinen en eski kült yapý-

lar topluluðu olan Göbekli Tepe, UNESCO tara-

fýndan 2011'de Dünya Mirasý geçici listesine

2018'de de kalýcý listesine alýnmýþtýr.

TÜRKÇE TESTÝ
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13. Kekova, bu yaz tatilinde gezdiðim koylar içinde en

güzel olanýydý.

Aþaðýdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en

yakýndýr?

A) Bu yaz tatilinde gezdiðim Kekova kadar güzel bir

koy yok.

B) Bu yaz tatilinde gezdiðim koylardan hiçbiri, Ke-

kova kadar güzel deðildi.

C) Kekova, bu yaz tatilinde gezdiðim tek güzel koy-

du.

D) Kekova, bu yaz tatilinde gezdiðim en güzel koy-

lardan biriydi.

PESA-BÝREBÝR

8. “Ne gördüðü güzellikleri fark ediyor ne de bunlarla il-

gili yorum yapýyordu.” 

Aþaðýdakilerden hangisi bu cümle ile ayný anla-

ma gelmektedir?

A) Gördüðü güzellikleri fark etmiyor ama bunlarla il-

gili deðerlendirme yapýyordu.

B) Gördüðü güzellikleri fark ediyor ve bunlarla ilgili

deðerlendirme yapýyordu.

C) Gördüðü güzellikleri fark etmiyor ve bunlarla ilgi-

li deðerlendirme yapmýyordu.

D) Gördüðü güzellikleri fark ediyor lakin bunlarla il-

gili deðerlendirme yapmýyordu.

TÜRKÇE TESTÝ
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18. “Ahmet yorgun olduðu için bugün erkenden uyudu.”

cümlesinde “uyudu” fiilini gerçekleþtiren özne (Ah-

met) bellidir. Bu yüzden fiil, öznesine göre etken;

nesne almayan bir fiil olduðu için de nesnesine göre

geçiþsiz çatýlýdýr.

Buna göre aþaðýdakilerin hangisinde etken, ge-

çiþsiz bir fiil vardýr?

A) Kimi insanlar sadece davranýþlarýyla kimi insan-

lar da konuþmalarýyla deðerlendirilir.

B) Kar taneleri ne güzel anlatýyor, birbirlerine zarar

vermeden yol almanýn mümkün olduðunu.

C) Mutlu olmayý yarýna býrakmak, karþýya geçmek

için nehrin durmasýný beklemeye benzetilir.

D) En yükseðe eriþmek için en aþaðýdan baþlayýn.

PESA-4

18. • Bir cümlede gerçek özne varsa o cümlenin eyle-

mi etkendir.

• Bir cümlede kullanýlan eylem nesne alabiliyorsa

geçiþlidir.

Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde eylem"etken"

ve "geçiþli"dir?

A) Pikniðe gittiðimizde serinlemek için buz gibi de-

rede uzun uzun yüzdük.

B) Gelmeyeceðini söylemesine raðmen yine de bel-

ki gelir diye bekledim.

C) Yarýn akþam herkese haber verip hep beraber

dýþarý çýkalým mý?

D) Senin o gün anlattýklarýn, diðerlerini dinleyince

çoktan unutuldu.

TÜRKÇE TESTÝ
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10. Tabloda, Türk dýþ politikasýnýn temel ilkeleri ile bu ilkelere ait örnekler verilmiþtir.

Tablodaki numaralanmýþ eþleþtirmelerde yer alan örneklerden hangisi iliþkili olduðu temel ilkeye ters düþ-

mektedir?

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

PESA-6

3.

Yukarýdaki tabloda verilen Atatürk sözleri ile aþaðýdaki dýþ politika ilkeleri eþleþtirildiðinde dýþarýda kalacak

seçenek aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Yurtta sulh cihanda sulh

B) Gerçekçilik

C) Milli menfaatleri dikkate alma

D) Mütekabiliyet 

……………………
"Harp zaruri ve hayati olmalý... Öldüreceðiz diyene karþý ölmeyeceðiz diye harbe girebili-

riz. Fakat milletin hayatý tehlikeye girmedikçe savaþ bir cinayettir."

……………………
"Bir devletin diðer devletin vatandaþlarýna, mahkeme kararlarýna veya herhangi bir dav-

ranýþ biçimine gösterdiði tutumuna karþýlýk, diðer devletin de ayný biçimde davranmasý"

……………………
"Büyük hayaller peþinden koþan, yapamayacaðýmýz þeyleri yapar gibi görünen sahtekar

insanlardan deðiliz."

Türk Dýþ Politikasýnýn Temel Ýlkeleri Örnekler

I. Mütekabiliyet (Karþýlýklýlýk) Misakýmillî’de “Azýnlýk haklarý, komþu ülkelerdeki Müslüman halkýn

da ayný haklardan yararlanmalarý þartý ile kabul edilecektir.” kararý

alýndý.

II. Millî menfaatleri esas alma Türkiye, doðu sýnýrlarýný güvenlik altýna almak için Sadabat Paktý’ný

imzalamýþtýr.

III. Barýþçýlýk Türkiye, I. Dünya Savaþý sonrasýnda dünyada huzur ve güvenliðin

saðlanmasý için kurulan Milletler Cemiyetine 18 Temmuz 1932’de

üye oldu.

IV. Tam baðýmsýzlýk Türk Boðazlarý, 1936 yýlýna kadar uluslararasý bir komisyon tarafýn-

dan yönetildi.

ÝNKILAP TARÝHÝ ve ATATÜRKÇÜLÜK TESTÝ
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1. Sahabeden Ebu’l-Yeser, kendisine borcu olan kiþi-

den borcunu talep eder. Bu kiþi çok zor durumda ol-

duðunu, bundan dolayý da borcunu ödeyemeyeceði-

ni ifade eder. Karþýsýndakinin durumunu anlayan

Ebu’l-Yeser, Hz. Muhammed’in (sav): “Bir kimse sý-

kýntý içinde olan borçluya süre verir veya borcunu ba-

ðýþlarsa Allah, kýyamet gününde o kiþiyi kendi gölge-

sinde gölgelendirir.” dediðini hatýrlar. Bunun üzerine

de borçlu kiþiye imkân bulduðunda borcunu ödeyebi-

leceðini, bulamadýðýnda ise kendisine hakkýný helal

edeceðini söyler.

Bu metinden aþaðýdakilerin hangisine ulaþýlabi-

lir?

A) Hz. Muhammed (sav), sözleri ve davranýþlarýyla

insanlara örnek oluþturur.

B) Ýslam, kazancýn emek sarf edilerek saðlanmasý-

ný öðütler.

C) Ýslam, borcun kayýt altýna alýnmasýný ister.

D) Hz. Muhammed (sav) yardýmlarýn gizli yapýlma-

sýný tavsiye eder.

PESA-5

9. Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberliðinden önce,

Mekkelilerin haksýzlýða uðrayan insanlara yardým et-

mek amacýyla yaptýklarý Hilfü'l-Fudûl antlaþmasýna

katýlmýþ, peygamberlik sonrasýnda da böyle bir ant-

laþmaya davet edilmesi durumunda katýlacaðýný bil-

dirmiþtir.

Buna göre Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkýnda aþa-

ðýdaki yorumlardan hangisi yapýlamaz?

A) Peygamberlikten önceki hayatýnda da güzel ah-

lak sahibidir.

B) Haksýzlýkla mücadele etmiþtir.

C) Mekke'nin ileri gelenleri arasýnda yer almaktadýr.

D) Adaletin saðlanmasýna önem vermiþtir.



LGS-2022

2. Ýbn-i Sina, öðrenciliðinin bir döneminde matematiðin

üstesinden gelemeyeceðini düþünür. Ancak yaþadýðý

bir olay, bu konudaki fikrinin deðiþmesine yol açar.

Bir gün kuyudan su çekerken kovanýn baðlý olduðu

ipin, kuyunun aðzýndaki taþýn üzerinde derin bir iz bý-

raktýðýný görür. Bunun üzerine kendi kendine: “Ýp bile

üstünden gide gele taþý aþýndýrýyorsa ben neden ma-

tematiðin üstesinden gelemeyeyim ki?” diye düþünür.

Bu tecrübe, onun kendine olan güvenini artýrýr ve onu

matematiðe daha çok yöneltir.

Bu metinde aþaðýdakilerden hangisi vurgulan-

maktadýr?

A) Ýnsan, seçiminin ve eylemlerinin sonuçlarýndan

sorumludur.

B) Fizik kanunlarý, yeni keþiflere öncülük eder.

C) Baþarýnýn yolu, sürekli ve azimli çalýþmaktan ge-

çer.

D) Her insan, ilgi ve yeteneðine göre kendini geliþti-

rir.

BÝREBÝR-LGS

2. Baþarý yolunda insanýn önüne çok sayýda engel çýka-

bilir. Bir engelle karþýlaþýldýðýnda hemen vazgeçmek

ve sorumluluktan kaçmak doðru deðildir. Bu konuda

Hz. Muhammed (s.a.v.) tutum ve davranýþlarýyla biz-

lere örnek olmuþtur. O teblið mücadelesinde daha ilk

günden baþýna gelecek tüm olumsuzluklarýn farkýn-

dadýr. Buna raðmen baþarýya olan inancýndan, azim

ve kararlýlýðýndan hiçbir þey kaybetmeden, insanlarý

hak yola davet etmeye devam etmiþtir. Mekke’nin yö-

neticileri ve ileri gelenleri ilk planda baþarýlý gibi gö-

rünse de sonunda Allah’ýn (c.c.) inayetiyle Hz. Mu-

hammed (s.a.v) baþarýya ulaþmýþtýr.

Aþaðýdaki sözlerden hangisi metinde verilen dü-

þünceye uygun bir yaklaþým içermez?

A) Ýnanmak baþarmanýn yarýsýdýr.

B) Hiç kimse baþarý merdivenlerini elleri cebinde týr-

manmamýþtýr

C) Kolay olaný herkes yapar, önemli olan zoru ba-

þarmaktýr.

D) Nerede olursanýz olun elinizdekilerle yetinmeye

çalýþýn.

DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ
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3. Mantýksal temeli bulunmayan, gerçekliði zayýf inanýþ

ve uygulamalar olarak bilinen hurafelere hemen her

toplumda rastlamak mümkündür. Bu türden inanýþla-

rýn temel nedeni bilgi eksikliðidir. Ayrýca karþýlaþýlan

sorunlarýn akla uygun usullerle çözülmesi yerine bir

takým hayalî yollara baþvurulmasý hurafeler için uy-

gun bir ortam hazýrlamaktadýr.

Bu metinden hurafelerle ilgili aþaðýdakilerin han-

gisine ulaþýlamaz?

A) Tek bir grup veya millete özgü deðildir.

B) Sözlü kültür aracýlýðýyla aktarýlýr.

C) Araþtýrma ve sorgulama ile engellenebilir.

D) Ortaya çýkmasýnda farklý etkenler söz konusu-

dur.

PESA-4

9. "Allah'ýn koymuþ olduðu sýnýrlarý gözetenler ile o sý-

nýrlarý çiðneyen kimseler, bir gemideki yolculara ben-

zer. Onlar kendi aralarýnda kura çekip gemiyi paylaþ-

mýþlar ve kimilerine geminin üst tarafý, kimilerine de

alt tarafý düþmüþtü. Geminin alt kýsmýnda bulunanlar,

suya ihtiyaç duyduklarýnda, yukarýdakilerin yanýna

geliyorlar ve su ihtiyaçlarýný oradan gideriyorlardý. Bir

defasýnda kendi kendilerine, 'Biz kendi payýmýza dü-

þen alt kýsýmda bir delik açsak da yukarýdakileri hiç

rahatsýz etmesek.' dediler. Eðer yukarýdakiler, alttaki

insanlarý istekleriyle baþ baþa býrakýrlarsa, topluca

helâk olurlar. Eðer onlara engel olurlarsa, hem kendi-

leri hem de diðerleri kurtulur." Hz. Muhammed (s.a.v)

Dinin korunmasý açýsýndan bu hadisin mesajýna

en uygun davranýþ aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Bütün hurafelerden, yanlýþ anlayýþ ve inanýþlar-

dan din arýndýrýlmalýdýr. 

B) Dini Allah'a tahsis ederek ibadet edilmelidir.

C) Allah'ýn (c.c.) çizdiði sýnýrlar içerisinde kalarak di-

nin emir ve yasaklarýna uyulmalýdýr.

D) Kötü olan þeylerden uzaklaþýlýp, iyi olana þeyle-

re yönelmek gerekir.

DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ
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4. Zekât, hayatýn pek çok alanýný ilgilendiren bir ibadet-

tir; insanlar arasýnda yardýmlaþma ve dayanýþmayý

geliþtirir, farklý kesimler arasýndaki eþitsizlikleri azal-

týr. Böylece zekât, barýþ ve huzurun tesisine katkýda

bulunur.

Bu metinden zekâtla ilgili aþaðýdaki yargýlardan

hangisine ulaþýlabilir?

A) Toplumsal birlik ve beraberliði güçlendirir.

B) Miktarý, kiþinin zenginlik ölçüsüne göre deðiþir.

C) Kimlere verileceði ayetlerle belirlenmiþtir.

D) Malý temizler ve bereketlendirir.

PESA-3

6. (  ) Ýnsan hayatýnýn her aþamasýnda paylaþma

vardýr.

(  ) Paylaþma birlik ve beraberliði güçlendirir.

(  ) Yardýmlaþmak zenginlere has bir durumdur.

(  ) Kiþi malýnýn temiz ve iyi olanýndan yardýmda

bulunmalýdýr.

(  ) Paylaþmak kiþideki bencillik ve kibri artýrýr.

Yukarýdaki  "Doðru-Yanlýþ" etkinliðinde kaç adet

yanlýþ seçenek bulunmaktadýr? 

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

PESA-4

2. Yüce Allah zekât ibadetiyle zenginlere, toplumda bu-

lunan ihtiyaç sahiplerini düþünmeyi ve kollamayý öð-

retir. Bu sayede yoksullar hem kendilerini yalnýz his-

setmezler hem de yardým yapanlara karþý sevgi ve

saygý duyarlar. Bu yardýmseverlik duygusu birlik ve

beraberliði saðlayarak toplumu güçlendirir. Böylece

zekât, fakirlik ve sosyal adaletsizliðin doðuracaðý top-

lumsal sorunlarýn önüne geçilmesine yardýmcý olur.

Bu bilgilerden hareketle zekat için;

I. Zenginle yoksul arasýndaki baðý güçlendirir.

II. Toplum huzurunu bozacak olumsuz durumlarýn

giderilmesine katký saðlar.

III. Toplumdaki gelir daðýlýmýnýn eþitlenmesini sað-

lar.

yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir?

A) Yalnýz I B) Yalnýz II 

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

DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ
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7. “Allah’tan baþka ilah yoktur. O, sonsuz hayat sahibi-

dir; her þeyi koruyup gözetendir. Kendisine ne uyku

gelir ne de uyuklama. Göklerdeki ve yerdekilerin hep-

si O’nundur. Ýzni olmadan O’nun katýnda kim þefaat

edebilir? O, kullarýnýn yaptýklarýný ve yapacaklarýný

bilir. O’nun bildirdiklerinin dýþýnda, insanlar O’nun il-

minden hiçbir þeyi tam olarak bilemezler. O’nun kür-

süsü gökleri ve yeri içine alýr. Onlarý koruyup gözet-

mek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür.” (Ba-

kara suresi, 255. ayet)

Bu ayetten,

I. Allah, yeryüzünün sorumluluðunu insana yükle-

miþtir.

II. Allah, iradesi ile evreni kuþatmýþtýr.

III. Allah, yarattýklarýný himaye etmektedir.

IV. Allah, her varlýðý bir amaç doðrultusunda yarat-

mýþtýr.

yargýlarýndan hangileri çýkarýlabilir?

A) I ve II B) II ve III

C) I ve IV D) III ve IV

PESA-2

5. "Allah'tan baþka hiçbir ilah yoktur. O Hayy'dýr, Kay-

yum'dur. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Gökler-

de ve yerde ne varsa hepsi onundur…" 

Yukarýda Ayete'l-Kürsi'ye ait bazý cümlelere yer veril-

miþtir.

Buna göre:

I. Ýslam'daki tevhid inancýna,

II. Her þeyin Allah'ýn bilgisi dahilinde olduðuna,

III. Allah'ýn varlýlar üzerindeki hakimiyetine,

IV. Allah'ýn tüm varlýlarýn sahibi olduðuna,

V. Allah'ýn izzet, þeref ve hükümranlýk bakýmýndan

en yüce olduðuna,

yargýlarýndan hangilerine bu cümlelerde deðinil-

mektedir?

A) II ve V B) I, III ve IV 

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

PESA-5

7. Rahman ve Rahim olan Allah'ýn adýyla

1. Ant olsun zamana ki

2. Ýnsan gerçekten ziyan içindedir.

3. Ancak, iman edip de sâlih ameller iþleyenler, bir-

birlerine hakký tavsiye edenler, birbirlerine sabrý

tavsiye edenler baþka (onlar ziyanda deðillerdir).

(Asr suresi, 1, 2 ve 3. ayetler)

Bu surede:

I. Dini sorumluluklarýn temelini oluþturan ilkelerden

bahsedilmektedir.

II. Zamanýn insan hayatýndaki yerine ve önemine

dikkat çekilmektedir.

III. Ýnsanýn sorumluluðunun sadece kendisiyle sýnýr-

lý olmadýðý vurgulanmaktadýr.

yargýlarýndan hangilerine ulaþýlabilir?

A) Yalnýz I B) I ve II

C) Yalnýz II D) I, II ve III

DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ
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8. “Kim, güzel bir iþe öncülük eder, öncülük ettiði bu iþ

de kendisinden sonra sürdürülürse o iþi yapanlar gi-

bi sevap alýr. Üstelik onlarýn sevaplarýndan da bir þey

eksilmez. Kim de kötü bir davranýþý baþlatýr ve bu iþ

kendisinden sonra devam ettirilirse onu yapanlar gibi

günah alýr. Onlarýn günahlarýndan da bir þey eksil-

mez.”

Bu hadisten aþaðýdaki yargýlarýn hangisine ulaþý-

lamaz?

A) Kiþinin davranýþlarýnýn sonuçlarý hayatýyla sýnýrlý

deðildir.

B) Her davranýþýn Allah katýnda bir karþýlýðý vardýr.

C) Ýyilik ve kötülük, baþladýðý dönemle sýnýrlý kal-

maz.

D) Yapýlan iyilikler, günahlarýn baðýþlanmasýna vesi-

le olur.

PESA-1

9. Allah bir topluluða peygamberleri vasýtasýyla, o yýl

hiçbir þey ekmemelerini emretmiþ ve tüm rýzýklarýný

vereceðini bildirmiþtir. Topluluk içerisinde Allah'a

iman eden herkes bu emre itaat etmiþ ve tarlalarýný

boþ býrakmýþlardýr. Ancak bir kiþi: "Ben sizin ilahýnýza

inanmýyorum. Böylece bekleyerek tarlamda kendili-

ðinden ekinlerin biteceðini de düþünmüyorum."  diye-

rek tarlasýný ekmiþtir. Hasat zamaný gelince hem Al-

lah'a güvenip tarlasýný boþ býrakan insanlarýn, hem

de güvenmeyip tarlasýný eken kiþinin boy boy ekinle-

ri olmuþtur. Bu durumu gören insanlar koþarak pey-

gamberlerine gelmiþler ve "Bu nasýl iþtir, biz Allah'a

inandýk ve güvendik, bize boy boy ekinler verdi. Peki

bu kiþi ona inanmadý, onun neden boy boy ekinleri ol-

du" diyerek sitemde bulunmuþlardýr. Peygamberleri

ise onlara: "Siz inancýnýzýn karþýlýðýný aldýnýz. O kiþi

ise emeðinin karþýlýðýný aldý." demiþtir.

Bu metinle ilgili aþaðýdaki yorumlardan hangisine

ulaþýlamaz?

A) Allah hiçbir emeði karþýlýksýz býrakmaz.

B) Rýzkýn sahibi Allah'týr. Dilediðine dilediði kadar

verir.

C) Allah sadece kendisine inananlara yardým eder.

D) Allah'a tevekkül etmek, O'na tam anlamýyla tesli-

miyetle olur.

DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ
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1. Sally’s friends are talking about Sally.

Christina: She is the best student in our class. Her

exam results are always good.

Helen : We have similar interests and we like

spending time together.

Sue : We get on well and share our secrets

with each other.

Amanda : She is very good at Physics and 

Chemistry.

Which two people talk about their own friendship

with Sally?

A) Christina and Sue

B) Christina and Amanda

C) Helen and Amanda

D) Helen and Sue

PESA-4

10. Mrs. Sandy asks a question to her students and here

are  the question and their answers:

Mrs. Sandy : For what purposes do you use the

internet? 

Kevin : I do research about my homeworks.

Anna : I use it to have video chat with my

friends.

Angela : I follow the latest news in the world.

Brad : I play online games with my buddies.

According to the information above, who uses

the Internet to keep in touch?

A) Kevin

B) Anna 

C) Angela 

D) Brad



LGS

6. Every year thousands of people from all over the

world come to Rome, Italy to attend the Pizza Vita

Festival. This is one of the biggest food festivals in

the world. In the festival, you can eat many different

types of pizza, make your own pizza, enjoy folk 

music and buy local souvenirs. If you love pizza,

don’t miss this festival.

Which of the following information is NOT in the

text above?

A) the place of the festival

B) the name of the festival

C) the type of the festival

D) the date of the festival

PESA-1

1. Which of the following is CORRECT?

A) The movie night starts at seven pm.

B) You have to buy a ticket to watch the film.

C) You must spend extra money to buy popcorn.

D) You should call Julia to learn details.

2. There is NO information about the - - - - in the

poster.

A) time of the movie

B) director of the movie

C) date of the movie

D) name of the movie

We are watching “Lion King”

October 10th, 17.00

Free popcorn and beverages.

Contact with Julia for more information.

Julia: +00 1234567

MOVIE TIME

Answer the questions 1-2 according to the

visual below.

ÝNGÝLÝZCE TESTÝ
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7. Laura has some guests for dinner but she will arrive

home late after the guests. So, she asks her 

husband Matt to prepare the dinner before the 

guests arrive.

According to the information above, which chore

is Matt going to do before the guests arrive?

A) vacuum the floor

B) cook some meals

C) do the laundry

D) clean the windows

PESA-5

8. Hello! My name is Diana. I love helping my parents

with the household chores. Mum does the kitchen

chores, dad does the cleaning and I'm in charge of

outside chores.

According to the text which one is Diana's

responsibility?

A) B)

C) D)

ÝNGÝLÝZCE TESTÝ
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8. Tina is having a birthday party tomorrow. She invites

her friends, but four of them have excuses and they

can’t go to the party.

According to the responses above, who has an

excuse about his/her own health?

A) Andy B) Jessy

C) Terry D) Amy

PESA-3

8. According to the conversation above, how many

people refuse to join the video chat?

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

9. According to the conversation above who CANNOT

join the video chat because of the Net problems?

A) Sally and Charles B) Terry and Candy

C) Sally and Terry D) Charles and Candy 

Hey what about making a video chat tomorrow night?

That sounds great.

I am sorry, but I can’t. My Internet is broken.

No thanks. I am really busy tomorrow.

My Internet isn’t working properly, so I can’t join you.

Tom

Sally

Charles

Terry

Candy

Answer the questions 8-9 according to the

conversation below.

Amy

I’m afraid, I can’t
come. I’m going to the
hospital to conduct a
survey for my project.

Andy

Thanks, but my
cousins who are

doctors are
visiting us.

Terry

I’m sorry but I am ill.
I have an

appointment
with my doctor.

Jessy

Thanks for your
invitation, but I am going
to the hospital to visit my

grandfather who is ill.

ÝNGÝLÝZCE TESTÝ
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10. Jenny and Amelia are students in Istanbul. They want to go to a cooking course together. Jenny can attend the 

course on weekdays. Amelia is busy only on Fridays. Jenny has ¨ 500 and Amelia can’t pay more than ¨ 400.

According to the information above, which of the following courses should Jenny and Amelia choose?

A) B)

C) D)

PESA-5

6. Daniel and his best friend Tim wants to go an adventure camp next weekend. They both enjoy water sports and they

don't want to spend more than $70 per person.

According to the information above, which sports should they choose?

A) Scuba-diving B) Paragliding C) Rafting D) Surfing

PESA ADVENTURE CAMP

Scuba-diving

Mondays and Sundays

$75 per person

Paragliding

Tuesdays and Sundays

$65 per person

Rafting

Saturdays and Sundays

$50 per person

Surfing

Tuesdays and Fridays 

$70

Cook WeII

Course days:

Tuesday and Friday

Price: ¨ 300

Vegetable World

Course days:

Saturday and Sunday

Price: ¨ 350

Come and Cook

Course days:

Tuesday and Wednesday

Price: ¨ 500

Make Delicious

Course days:

Monday and Wednesday

Price: ¨ 400
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