
Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, 
kutsal kitabımız olan Kur’an’ın bu ayda indirilmiş ol-
masıdır. Yüce Allah Kur’an’da “Ramazan ayı insan-
ları kurtuluş yola götüren, 
doğruyu yanlıştan ayıran 
Kur’an’ın indiği aydır (Ba-
kara suresi, ayet 185)” bu-
yurmuştur. Kur’an , Allah 
tarafından insanlara öğüt 
vermek ve yol göstermek 
için gönderilmiştir. Bu 
nedenle Kur’an insan için 
hayati değer taşır. Kur’an 
okumak bir ibadettir. (1)
Peygamberimiz Allah’ın 
bildirdiği görev ve sorum-
luluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur’an’ı çok 
okumayı teşvik etmiştir. (2)Müslümanlar, ramazan 
ayında Kur’an okumaya her zamankinden daha çok 
özen gösterirler. (3)Bunun için evlerde veya cami-

lerde bir araya gelerek her gün Kur’an’dan yirmi 
sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin 
de ise Kur’an’ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. 

Buna hatim denir. (4)Daha sonra 
hatim duası yapılır. Müslümanlar 
yüzyıllar boyu bu geleneği de-
vam ettirmişlerdir. Kur’anı Kerim, 
ramazan ayının Kadir Gece-
si’nde indirilmeye başlanmıştır. 
Kadir gecesi ramazan ayının 27. 
gecesi olarak bilinir. Yüce Allah 
Kadir Gecesi’nin “Bin aydan 
daha hayırlı” olduğunu haber 
vermiştir. Peygamberimizde 
“Kim inanarak ve sevabını Al-
lah’tan umarak Kadir Gecesi’ni 

değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır 
(Buhari)” buyurarak bu gecenin önemini belirt-
miştir.
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Ramazana Özel
LGS Deneme

Sınavı-1

1. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine 
değinilmemiştir?

A) Kuran Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır.
B) Kur’an’ın tamamını okumaya hatim denir. 
C) Bazı Müslümanlar Ramazan ayında evlerde ya da 
camilerde toplanarak her gün belli sayfada Kur’an okur.
D) Hafızlar Kur’an’ın tamamını ezbere bilirler.

2.Yukarıdaki parçada altı çizili olarak verilen cüm-
ledeki virgülün kullanım amacı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Özneyi diğer ögelerden ayırmak
B) Eş görevli kelime ya da kelime gruplarını birbirinden 
ayırmak
C) Anlam karışıklığını önlemek
D) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak

3. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümleler-
den hangisi çatısı bakımından diğerlerinden farklı-
dır?

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

4.Yukarıdaki parçanın koyu olarak yazılan son cüm-
lesindeki yazım hatasının benzeri aşağıdakilerden 
hangisinde vardır?

A) Bir rahmet ve mağfiret ayı olarak bildiğimiz ramazan  
bütün müslümanlar tarafından özlemle beklenir.
B) Oruçta diğer ibadetler gibi insanı Allah’a yaklaştır-
maktadır.
C) “Oruç tut, sıhhat bul.” sözüne iyi anlamaya çalışma-
lıyız.
D) Müslümanlar için ramazan ayı son derece önemli bir 
yere sahiptir.
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Ramazan, sosyal ve kültürel farklılıklardan dolayı,
milletimiz tarafından diğer Müslüman ülkelerdeki 
ramazanlardan biraz daha farklı yaşanır. Türk milleti, 
ramazanı kendine özgü bir hayat tarzı haline
getirmiş ve bu ayda tuttuğu orucu, çeşitli kutlamalarla 
daha rahat yaşanır bir hale getirmiştir. 

5. Yukarıdaki parçada aşağıdaki düşünceyi geliş-
tirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

A) Benzetme               B) Karşılaştırma
C) Örneklendirme       D) Tanık gösterme

6. Ramazan ayı, gerek resmî olarak, gerekse halk 
tarafından gereken önem verilerek hazırlıkları yapılıp 
karşılanan bir aydır. Bu, geçmişte böyle olduğu gibi 
günümüzde de böyledir. Geçmiş asırlarda devlet ta-
rafından ‘tenbihname’ler yayınlanarak halkın rahat bir 
ramazan yaşaması temin edilmeye çalışılırdı. Bu
tenbihnamelerde evlerin, işyerlerinin ve kişisel kıyafet-
lerin temizliklerine dikkat edilmesi, davranışlarda saygı 
sınırlarının aşılmaması, rahatsız edici tavırlardan
sakınılması, fiyatların arttırılmaması, askerî ve inzibat 
kuvvetleri dışında silah taşınmaması vs. istenmiş, 
aksine hareket edenler hakkında resmî makamlar
tarafından cezaî işlem yapılacağı da belirtilmiştir.

Yukarıdaki parçaya göre “tenbihnamelerde” aşağı-
daki konulardan hangisi ile ilgili uyarılar bulunma-
maktadır?

A) Saygısızlık yapılmaması
B) Güvenlik görevlileri dışında kimsenin silah niteliğin-
de aletler taşımaması
C) Ürünlerin fiyatlarında artış yapılmaması
D) Ramazan başlamadan önce bazı hazırlıkların 
yapılması

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam ilişkisi 
bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Eskiden soğutucu araçlar bulunmadığı için evlerin 
soğuk ve karanlık olan bir iç bölümünde kiler olurdu.
B) Bu kilerlere kışlık erzak ve ramazan ayında tüketil-
mek üzere alınan gıdalar doldurulurdu.
C) Yazdan ramazan hazırlıkları yapıldığı için kışa 
denk gelen ramazanlarda rahat edilirdi.
D) Eski zamanlarda hazır gıdalar bulunmadığı için 
bir ay boyunca yenilecek olan her türlü gıda önceden 
hazırlanırdı.

Ramazanın başladığı gün, genellikle hemen herkeste 
ilk orucun getirdiği bir acemilik olur. Kandaki şeker 
oranının düşmesinden dolayı oruç, kimisinde tedirgin-
lik, kimisinde unutkanlık, kimisinde gerginlik ve asabi-
lik ortaya çıkarabilir.

8. Aşağıdaki seçeneklerde verilen açıklamalardan 
hangisi yukarıdaki kelimelerden herhangi biri ile 
ilgili değildir?

A) Rahatsız, huzursuz olmak
B) Sinirli olma durumu
C) Çoğu zaman 
D) Bir işte yeni olan

9. Ramazanın ilk günlerinde orucu tutmakta zorlanan, 
çok acıkan insanlara çeşitli şakalar yapmak adet-
tendir. Özellikle açlığın verdiği asabiyetle çok gergin 
olan insanların sürekli üzerine gidilir, olmadık şakalar 
yapılır, bu insanlar adeta .............

Yukarıdaki parçanın anlam bütünlüğü dikkate alın-
dığında aşağıdaki deyimlerden hangisi ile tamam-
lanması gerekir?

A) Burnundan kıl aldırmamak
B) Çileden çıkmak
C) Başından atmak
D) Başının etini yemek
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10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi ekle-
rinden herhangi biri bulunmamaktadır?

A) Ramazanda çocukların oruç tutmasının ayrı bir 
önemi vardır.
B) Ülkemizin her yerinde çocukların orucu adeta bir 
törene dönüşür.
C) Önce tekne orucu diye başlayan oruç tutmalar, tam 
gün tutulduğunda bir cümbüş yaratır.
D) Çocuğa iftarlıklar almak, sırtta taşımak gibi birçok 
güzel davranış çocuğun zihninde unutulmayan anılar 
oluşturur. 

11. “İftardan birkaç saat önce hazırlanmaya başlayan 
iftar yemekleri ve iftarlıklar, ramazanın en neşeli za-
manlarından birini oluşturur.” cümlesinin öge dizilişi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne - Nesne - Yüklem
B) Zarf Tamlayıcısı - Özne - Nesne - Yüklem
C) Zarf Tamlayıcısı - Nesne - Yüklem
D) Özne - Yüklem

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türü-
ne göre diğerlerinden farklıdır?

A) İftar davetleri  ramazan ayının vazgeçilmezlerin-
dendir.
B) Ekonomik düzeyi ne olursa olsun, ramazan ayların-
da her aile mutlaka iftar davetinde bulunur.
C) Eski zamanlarda kimi konaklardaki davetlere, da-
vetlilerin yanı sıra davet edilmeyenler de gelirse geri 
çevrilmezdi.
D) Sofralar, en güzel şekilde süslenir, alelade görüntü-
den kurtarılır, yaz aylarında evlerin bahçelerine kuru-
lan sofralarda iftar yapılır.

13. Türk insanı (  ) yardımlaşma ve dayanışmayı 
sever (  ) Bu ( ) milli bir özelliğimizdir ( ) Buna bir de 
İslam dininin yardımlaşmayı teşvik eden tutumu ekle-
nince ramazanda bu yardımlaşma ve dayanışma had 
safhaya çıkmaktadır (  )

Yukarıdaki cümlelerde yay ayraçla gösterilen yer-
lere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden 
hangileri getirilmelidir?

A) ( ; ) ( . ) ( , ) ( . ) ( . ) 
B) ( , ) ( . ) ( ... ) ( , ) ( . ) 
C) ( , ) ( . ) ( , ) ( . ) ( . ) 
D) ( ; ) ( . ) ( ; ) ( , ) ( . ) 

14. Aşağıdaki cümlelerin anlam özellikleri cüm-
lenin sonunda yay ayraç içerisinde belirtilmiştir. 
Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
cümlenin anlam özelliği yanlış belirtilmiştir?

A) Bugün iftarımızı dedemlerde açabiliriz. (olasılık)
B) Diyelim ki yanlışlıkla bir şey yedin. (varsayım)
C) Bazen ramazanın ruhuna uygun davranmadığımı 
hissediyorum. (öz eleştiri)
D) On dakika sonra ezan okunacak ve iftarımızı aça-
cağız. (tahmin)

I. Oruç tutmak hem fiziksel hem de ruhsal olarak bizi 
olumlu etkiler.
II. Yaşlı dedenin teravih namazından sonra aşağıya 
attığı şekerleri tutmak için yarışırdık.
III. Verdiği sözleri tutmak oruçlu insanların hassas 
olduğu konulardan biridir.
IV. Ramazan eğlencelerinde havaya bırakılan balonla-
rı tutmak için çok çabaladım.

15. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde “tut-
mak” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 1           B) 2           C) 3           D) 4
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Hoş geldin ya Ramazan,
Şeref verdin ya sultan.
Hayırlısın bin aydan
Sefa geldin ya Ramazan

16. Yukarıdaki dörtlükte hakim olan duygu aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Özlem
B) Mutluluk
C) Kızgınlık
D) Hayıflanma

17. “Ramazan ayında hediyeleşme geleneği Türk 
kültürüne özel bir durumdur.” 

Yukarıdaki cümlede görülen anlatım bozukluğu-
nun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
D) Öge eksikliği

18. İftardan birkaç saat önce hazırlanmaya başla-
yan iftar yemekleri ve iftarlıklar, ramazanın en neşeli 
zamanlarından birini teşkil eder. İftar yemekleri, her 
zamanki yemeklerden farklı olduğu gibi, iftar sofraları 
da ramazan dışındaki sofralardan farklı hazırlanır. 
Ramazana girmeden önce yapılan hazırlıklar, iftar
sofralarında kendini gösterir. Herhangi bir davet olma-
sa bile, sanki davet varmış gibi donatılan iftar sofrala-
rı, ülkemizin en doğusundaki şehrinden başlayıp, en
batıdaki şehrine kadar aralıklarla şehir şehir aynı anda 
oruç açıp lokmaları aynı anda ağzına götürdüğü bir 
şöleni andırır.

Yukarıdaki parçaya en uygun başlık aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Ramazan Bereketi     B) Ramazan Hazırlıkları
C) Ramazan Neşesi       D) Ramazan Sofraları

Ahmet, Ali, Tolga, Ayşe, Elif ve Hatice adlı altı arka-
daş ramazan pidesi almak için fırının önünde sıraya 
girmişlerdir. Altı arkadaşın sıraları ile ilgili bilinenler 
şunlardır:

- Tolga; Ali’den sonra, Ayşe’den öncedir.
- Hatice en sondadır.
- Elifin önündeki kızdır.

(19. ve 20. soruları yukarıdaki bilgilere göre cevap-
landırın.)

19. Yukarıdaki verilenlere göre sıranın en başında-
ki kimdir?

A) Ali
B) Ahmet
C) Tolga
D) Elif

20. Yukarıda verilen bilgilere göre Elif kaçıncı sıra-
dadır?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5


