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1.	 Öğrenci	yoklama	listesinde	belirtilen		sınıfta	ve	sıra	numarasında	otu-
runuz.

2.	 Cevap	kağıdındaki	kimlik	bilgilerin	doğruluğunu	kontrol	ediniz.	Bilgiler	
size	ait	değilse	veya	cevap		kağıdı	kullanılmayacak	durumdaysa	sınav	
görevlilerine	bildiriniz.

3.	 Kitapçık	türünü	cevap	kağıdındaki	uygun	alana	kodlayınız.

4.	 Cevap	kağıdı	üzerindeki	kodlamaları	kurşun	kalemle	yapınız.

LGS'ye İLK ADIM ve BURSLULUK SINAVLARINA
HAZIRLIK DENEME SINAVI
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7. SINIF TÜRKÇE

LGS’ye ilk Adım ve Bursluluk
Sınavlarına HAZIRLIK

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz 
anlamlı kelime yoktur?

A) Karşısındakinden duydukları ona çok do-
kunmuştu.

B) Kuruyan ağacın dalları rüzgârda sallanıyor-
du.

C) Badana yapılınca odanın havası değişmiş.

D) Seyrettiğimiz tiyatro oyunu beni hiç sarma-
dı.

2. “Çocukluk yıllarımı şimdi çok arıyorum.” cüm-
lesindeki “aramak” kelimesinin kattığı an-
lam aşağıdaki cümlelerin hangisinde var-
dır?

A) Anahtarımı kaybettim, yarım saattir ona ba-
kıyorum.

B) İşleri zamanında yetiştirebileceğinden emin 
değildi.

C) Hepinizi çok özlediğini ve görmek istediğini 
söyledi.  

D) Hep aynı şeyleri yapmaktan ötürü çok sı-
kılmıştı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir 
yargı söz konusudur?

A) Sözcüklerin anlamlarını en kolay şekilde 
sözlüklerden öğreniriz.

B) Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili, dört 
mevsimin yaşandığı bir ülkedir.

C) Taşınacağımız için evdeki bütün kitapları 
kolilere doldurdum.

D) Hayvanın karda yürürken bıraktığı ayak iz-
lerini inceledi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin 
gerçekleşmesi bir şarta bağlanmıştır?

A) Spora yeteneği olduğundan spor lisesine 
gitmişti.

B) Sınavda dikkatimi vermediğimden sorular-
da zorlandım.

C) Sürekli kendisinden bahseden insanları itici 
bulurum.

D) Bu kitabı okursam sizlere de anlatmayı is-
tiyorum.
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TÜRKÇE
Bu testte 25 soru vardır.
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27. SINIF TÜRKÇE

LGS’ye ilk Adım ve Bursluluk
Sınavlarına HAZIRLIK
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5. “Dün gece hava o kadar soğuktu ki raylar üze-
rindeki tramvayın bile üşüdüğünü hissettim. Az 
ilerideki meydan saati de yanından geçerken 
bana katıldığını anlatırcasına saatin iki olduğu-
nu söyledi.”

Bu metinde kişileştirilen varlıklar hangi se-
çenekte verilmiştir?

A) raylar - meydan saati

B) tramvay - meydan saati

C) hava - meydan saati

D) gece - tramvay 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir piş-
manlık anlatılmaktadır?

A) Söylediklerini yapsaydım zarar etmezdim.

B) Gömleğinin rengi pantolonuna uymamış.

C) Yeni eğitim öğretim yılı haftaya başlıyor.

D) Seni burada gördüğüme çok sevindim.

7. Doğru söylemenin doğuracağı en kötü sonuç, 
yalan söylemenin doğuracağı en iyi sonuçtan 
daha iyidir.”

Bu cümleden çıkarılabilecek en kapsamlı 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mecbur kalmadıkça yalan söylememek ge-
rekir.

B) Yalan söylemenin de doğru söylemenin de 
iyi sonuçları olabilir.

C) Sonucu ne olursa olsun doğru söylemekten 
şaşmamalıyız.

D) Doğru söylerken her şeyi göze almalıyız.

8. Zebralar Afrika kıtasında yaşayan otçul hayvan-
lardır. (1) Bu hayvanlar çeşitli bitkilerle ve bitki 
kökleriyle beslenir. (2) Kuraklık nedeniyle yiye-
cek ve su bulmakta güçlük çekince yaz geldiğin-
de göç edecek.(3) Tanzanya’daki Serengeti Milli 
Parkı’nda yaşayan zebralar her yıl yiyecek ve 
su bulmak için Kenya’nın Masai Mara Bölgesi’n-
deki su kaynaklarının yakınına gider ve yağmur 
mevsimi başladığında Serengeti’ye geri döner. 
(4) Bu bölgede yaşayan zebralar her yıl sürü ha-
linde yaptıkları bu göç yolculuğunda toplam 800 
kilometre yol kat ediyor.

Numaralı cümlelerin hangisinde anlam kay-
masına uğramış bir fiil vardır?

A) 1  B) 2       C) 3  D) 4
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7. SINIF TÜRKÇE

LGS’ye ilk Adım ve Bursluluk
Sınavlarına HAZIRLIK
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11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de/da”-
nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Mete de bizimle fotoğraf çekimine gelecek-
miş.

B) Bu kutuyu dün akşam kapının önünde bul-
dum.

C) Büyük umutlarla başlayan o dizi de reyting 
kurbanı oldu.

D) Mesajını aldımda cevaplamaya vaktim ol-
madı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde görülen 
geçmiş zaman kipindeki fiil, görülen bir ola-
yı anlatmak için kullanılmamıştır?

A) Okuldan sonra onu bir daha görmedim.

B) Kış gününün soğuğunda tir tir titriyordu.

C) Alparslan, burayı 1071’de Türk yurdu ilan 
etti.

D) Kalabalıkta birisinin kendisine el salladığını 
gördü.

9. Göz alabildiğine her yerin meşe ağaçlarıyla be-
zendiği ormanda sabah vaktiydi. Arı, sinek ve 
kuş sesleri her yönden geliyordu. Dağın ardın-
daki denizin müjdesini verircesine martılar belli 
belirsiz seçiliyordu.

Bu metinde hangi duyulara ilişkin ayrıntılar-
dan söz edilmiştir?

A) görme - duyma

B) duyma - koklama

C) görme - koklama

D) duyma - dokunma

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işa-
reti kullanılması gerekmez?

A) Neden hep böyle ortalıkta koşturup durur-
sunuz

B) Nerede yardıma muhtaç biri görse yardımı-
na koşar

C) Daha önce buraları hiç gezip görmemiş 
miydin

D) Bunu bana neden daha önce hiç anlatma-
dın
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47. SINIF TÜRKÇE

LGS’ye ilk Adım ve Bursluluk
Sınavlarına HAZIRLIK
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13. İnsanların başından geçen olayları anlatan 
yazı türüne anı denir.

Geçen yıl bir çift kumru balkonumuzdaki sak-
sıya yuva yaptı. Birkaç hafta sonra saksıda iki 
yumurta olduğunu gördük. Kumruların yumur-
talardan çıkmasını iple çekiyorduk. Ama iki yu-
murtadan yalnızca biri çatladı. Kumruların çok 
tatlı bir yavrusu oldu. Yavru kumrunun adını 
“Şirin” koyduk. Şirin yumurtadan ilk çıktığında 
hiç tüyü yok gibiydi. Ama bir hafta sonra tüyleri 
çıktı. Annem ve babam onları rahatsız etmeden 
saksıya yiyecek ve su bırakıyordu. Böylece yav-
ru kumruyu annesi ve babası güzelce besledi. 
Kumru da büyüyüp gelişti.

Yukarıdaki metin anı türünde yazılmış oldu-
ğuna göre aşağıdaki parçalardan hangisinin 
bir anıya ait olmadığı söylenebilir?

A) Her sene yaz aylarında bizim buralara kır-
langıçlar gelir. Oturduğumuz binaya da son 
zamanlarda iki kırlangıç girip çıkıyordu. Bir-
kaç gün sonra içeriye yuva yaptıklarını an-
ladık Ağızlarında ot ve çamur taşıyorlardı.

B) Apartmanımızın karşısında küçük bir park 
var. Bazı kediler peşimizden gelip bizimle 
parkta oynamak istiyor. Geçen gün de yine 
biz parkta oynarken kediler çöp tenekele-
rinden aniden fırlayarak bizi korkuttu.

C) Bir gün arkadaşlarımla apartmanımızın 
bahçesinde yavru köpekler bulduk. Evle-
rimizden yiyecek bir şeyler ve su getirdik. 
Köpeklerin hepsi çok tatlıydı. Aynı zaman-
da aç ve susuzlardı. İçlerinden birini, kap-
kara olanını çok sevdim.

D) Bir deniz kabuğunu kulağımıza dayadığı-
mızda denizlerdeki dalga seslerini andıran 
sesler duyarız. Bunun nedeni dışarıdan 
gelen ve kabuğun iç yüzeyine çarpan ses 
dalgalarıdır. Bu ses dalgaları kulağımıza 
ulaşana kadar birçok kez yankılanır. 

14.  

Yukarıdaki numaralanmış metin parçalarını 
anlamlı bir bütün halinde sıralanmış şekli 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) IV - I- II - III  B) III - I - II - IV    

  C) IV - I- III - II  D) III - II - IV - I 

I. Kakao ağacının meyveleri kırmızı, sarı 
ve mor renklerde olur. Tohumlar bu mey-
velerin içinde bulunur. Tohumların sayısı 
20 ile 40 arasında değişir. Bu tohumların 
çevresinde beyazımsı etli bir kısım bulu-
nur. Kakao meyvesinin bu kısmı tatlıdır 
ve yenebilir. Ancak tohumları acıdır. 

II. Mayalanma sonucunda tohumların acı-
lığı azalır. Mayalanmanın ardından to-
humlar günlerce güneş altında bekle-
tilerek kurutulur. Tohumlar kuruduktan 
sonraki işlemler fabrikada gerçekleştirilir.

III. Kakao ağacının olgunlaşan meyveleri 
toplanır. Bu meyvelerin içindeki tohumlar 
çevrelerindeki etli kısımla birlikte çıkarı-
larak birkaç gün bekletilir. Bu sırada bazı 
mikroorganizmaların etkisiyle mayalan-
ma adı verilen bir olay gerçekleşir. 

IV. Çikolata kakao ağacının tohumlarından 
üretilir. Kakao ağacı, genellikle ekvator 
çevresindeki tropikal iklim kuşağında ya-
şayan, sıcağı ve nemi seven bir bitkidir. 
Bu bitkinin yetiştiriciliği de bu bölgelerde 
yapılır. 
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LGS’ye ilk Adım ve Bursluluk
Sınavlarına HAZIRLIK

N
C

E
L

i
K

y
a

y
ın

l
a

r
ı

17. 28 Kasım’da ISON kuyruklu yıldızının Güneş’in 
çok yakınından geçişini izledik. ISON’un son 
yılların en parlak kuyruklu yıldızlarından biri 
olacağı tahmin ediliyordu. Ancak gökbilimciler 
kuyruklu yıldızın Güneş’in yakınından geçerken 
parçalanabileceğini de belirtiyordu. Gerçekten 
de ISON parçalandı. NASA’nın SOHO uydu-
sunun çektiği fotoğraflarda kuyruklu yıldızın 
Güneş’in yakınından geçişinin ardından dağı-
nık bir toz bulutu haline geldiği görülüyor. Bu 
görüntüler sayesinde, bir kuyruklu yıldızın Gü-
neş’in yakınından geçerken parçalanışı ilk kez 
İnternet üzerinden canlı olarak izlenmiş oldu. 
Kuyruklu yıldızın çekirdeğinden parçalanma so-
nucu oluşan gaz ve toz dışında geriye ne kaldı-
ğı tam olarak bilinmiyor. Ancak kuyruklu yıldızın 
gözden kaybolmuş olması, geriye fazla bir şey 
kalmadığını gösteriyor.

Bu metinde anlatılan kuyruklu yıldız için aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Güneş’e çok yakın geçerek yok olduğu dü-
şünülmektedir.

B) Parçalanmazsa oldukça parlak olabileceği 
söylenmiştir.

C) Güneş’in yakınından geçişi canlı olarak iz-
lenmiştir.

D) Kuyruklu yıldızın çekirdeği gaz ve tozdan 
oluşmaktadır.

15. İnsanların gözünde ağ tabaka adı verilen bir 
tabaka bulunur. Bu tabakanın üzerinde ışığa 
duyarlı hücreler vardır. Bu hücreler üzerlerine 
düşen ışığın bir bölümünü soğurur. Işığın so-
ğurulmayan bölümüyse ağ tabakanın arkasına 
geçer. Bazı hayvanların gözlerinde insanların-
kinden farklı olarak ağ tabakanın arkasında bir 
tabaka daha bulunur. “Tapetum lucidum” adlı bu 
tabaka, ışığı bir ayna gibi yansıtır. Bu, gecele-
ri ışık vurduğunda bazı hayvanların gözlerinin 
parlıyor gibi görünmesine neden olur.

Bu metnin anlatımı için aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez? 

A) Bir olayın nedeni açıklanmıştır. 

B) Karşılaştırmaya başvurulmuştur.

C) Bir varlığın tanımı yapılmıştır.

D) Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
fiillerin zamanları ile ilgili yay ayraç içinde 
verilen açıklama yanlıştır?

A) Gezegenimize en yakın gezegeni teleskopla 
gördük. (Eylem geçmişte yapılmıştır.)

B) Tatillerde trenle yolculuk etmeye bayılır. (Ey-
lem söylendiği anda yapılmaktadır.)

C) Uzay mekiği önümüzdeki ay Marsa ulaşa-
cak. (Eylem henüz gerçekleşmemiştir.)

D) Geçen ay okul gezisi için İtalya’ya gitmişler.
(Eylem başkasından duyulmuştur.)
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18. Antarktika kalın bir buz örtüsüyle kaplı bir kıta. 
Bu buz örtüsü sürekli yer ve şekil değiştiriyor, 
büyüyor ya da küçülüyor. Bu değişimler, iklim 
değişikliği konusunda çalışan araştırmacılar için 
önemli veriler sağlıyor. Bu nedenle araştırma-
cılar kıtadaki buz örtüsünde gerçekleşen deği-
şimleri dikkatle izliyor. Buz örtüsünün hareketi 
ve kapladığı alan kadar kalınlığının bilinmesi de 
önem taşıyor. Buzun kalınlığının belirlenmesi 
içinse buz örtüsünün altındaki karaların ayrıntılı 
olarak haritalanması gerekiyor.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine ce-
vap olarak verilmiş olabilir?

A) Antarktika’nın iklim değişikliği araştırmalarıy-
la ilişkisi nedir?

B) Antarktika’nın araştırılması için kimler çalış-
maktadır.

C) Antarktika’nın buz örtüsü ne kadar alan kap-
lamaktadır?

D) Antarktika’nın buz örtüsü neden hareket et-
mektedir?

19. I. METİN

Hırvatistan’daki Velebit Dağları’nda derinlere 
inen çok sayıda mağara var. 2010 yılında bu 
mağaralarda yaşayan gövdesi de kabuğu da 
yarı saydam olan bir salyangoz bulundu. Alman-
ya’daki Goethe Üniversitesi’nden Alexander M. 
Weigand’ın yaptığı araştırmalar sonucunda bu-
nun yeni bir tür olduğu anlaşıldı. Bu haber geç-
tiğimiz aylarda bilim dünyasına duyuruldu. Kara 
salyangozlarından olan bu salyangozun mağa-
ralarda yaşayan ve çok nadir bulunan bir tür ol-
duğu belirtiliyor. 

II. METİN

Likenlerin yapısındaki mantarlar iplikçikler ha-
lindedir. Bu iplikçikler yeşil algleri ya da siyano-
bakterileri sarmalar. Mantarların ve yeşil alglerin 
ya da siyanobakterilerin likenlerin yapısındaki 
dağılımı iki türlü olur. Örneğin bazı likenlerde 
mantarlar ve yeşil algler ya da siyanobakteriler 
tabakalar halindedir. Bu tip likenlerde yeşil algler 
ya da siyanobakteriler ışığa yakın olan bölüm-
lerde, mantarlar da diğer bölümlerde bulunur. 
Bazı likenlerdeyse mantarlar ve yeşil algler ya 
da siyanobakteriler dağınık olarak bulunur. Li-
kenler üzerinde geliştikleri yüzeylere kök benze-
ri tutunma organları aracılığıyla tutunur.

Yukarıdaki iki metnin ortak özelliği seçenek-
lerden hangisinde belirtilmiştir?

A) Örneklendirme yoluyla açıklama yapılmakta-
dır.

B) Canlı türleri hakkında çeşitli bilgiler vermek-
tedir.

C) Yeni keşfedilen bir canlı türünü anlatmakta-
dır.

D) Canlı türünün nasıl beslendiğinden bahsedil-
miştir.
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7. SINIF TÜRKÇE

LGS’ye ilk Adım ve Bursluluk
Sınavlarına HAZIRLIK

22. Mektubun ömrünü tamamladığını söyleyebilir 
miyiz? Telefonla her yeri arayabildiğimiz, anlık 
mesajlaşma uygulamalarının herkes tarafından 
sıklıkla ve doğallıkla kullanıldığı, sosyal medya 
araçlarının dünyanın öbür ucundaki tanımadığı-
mız insanlara dahi ulaşmamızı sağladığı günü-
müzde, elimize kalem kağıt alıp yazdıklarımızı 
postaladıktan günler sonrasına cevap beklemek 
sanırım artık çok eskide kalmış bir iletişim yolu. 
Eskiye özlem duygusuyla kimileri kağıdın ve elle 
yazılmış metnin sıcaklığından dem vursa da ---.

Bu metni aşağıdaki ifadelerden hangisiyle 
tamamlamak uygun düşer?

A) yakınlarımızı arayıp sormayı unutmayalım. 

B) mektup yazmayı terk etmememiz gerekir.

C) akan zamanı geriye döndürmek mümkün 
değildir.

D) mesajlaşma uygulamaları mektubun yerini 
tutamaz.

23. Afrika’nın birçok bölgesinde uzun zamandır aç-
lık hüküm sürmekte. Araştırmalara göre iki mil-
yona yakın kişinin bu yüzden öldüğü bilinmek-
tedir. Diğer taraftan dünyada aşırı kilo ve buna 
bağlı hastalıklardan ölenlerin sayısının açlıktan 
ölenlerin üç katı olduğu bilgisi de hayli düşün-
dürücü.

Bu metindeki bilgilerin inandırıcılığını sağla-
mak için hangi yola başvurulmuştur?

A) benzetme

B) tanımlama

C) örneklendirme

D) sayısal verilerden yararlanma

20. (I) Gün geçmiyor ki bilim dünyasında yeni bir 
gelişme olmasın. (II) Bu gelişmelerin, yapılan 
yeniliklerin ve buluşların çoğunun arkasında bi-
lim adamlarının yaptıkları çalışmalar yer alıyor. 
(III) Biz de dergimiz aracılığıyla her sayımızda 
bu çalışmaları size aktarmaya çalışacağız. (IV) 
Bu sayımızda da size bilim adamlarının işlerini 
nasıl yaptıklarıyla ilgili bilgiler vermeyi amaçla-
dık.

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili fiiller-
den hangisi zaman bildirmemektedir?

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

21. Bitki bilimciler bir bitkinin hangi türe ait olduğunu 
belirlemek için teşhis anahtarından faydalanır. 

       I.

Teşhis anahtarı türü bilinmeyen bir bitkinin daha 
önceden bilinen türlerden hangisine en çok ben-
zediğini saptamaya yarar. Teşhis anahtarında 

    II.

türlerin birbirinden ayırt edilmesinde belirleyici 
olan özellikler yer alır. Bilim adamları teşhis edi-

       III.

lecek bitkinin bu özellikleri taşıyıp taşımadığına 
bakarak bitkinin türünü belirler.

         IV.

Yukarıdaki metinde altı çizili fiillerden hangi-
si bir iş (kılış) fiilidir?

A) I   B) II       C) III  D) IV
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24. (I)Yaşadığınız her anı, hele gençlikte yaşadı-

ğınız her anı iyi kullanmaya mecbursunuz (II) 
çünkü gençlik, hayatın sonraki devreleri için 
hazırlanma çağından başka bir şey değildir. (III) 
Fidanken iyi bakılmış, suyu verilmiş, korunmuş. 
(IV) Böyle bir ağaç meyve vermeye de hazırlan-
mış demektir.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden 
hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?

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

25. Birbirlerine yazılış ve okunuş bakımından çok 
benzeyen veya aralarında ilgi ya da yakınlık bu-
lunan fakat anlamları farklı olan bazı sözcüklerin 
cümlede birbiri yerine kullanılması anlatım bo-
zukluğuna neden olmaktadır. Bu tür anlatım bo-
zuklukları, sözcüklerin anlam farklılıklarının tam 
olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır.

Yukarıdaki cümlelerle verilen sebepleri eş-
leştirildiğinde hangi anlatım bozukluğu ne-
deni dışarıda kalır?

A) Yanlış anlamda sözcük kullanılması

B) Gereksiz sözcüğün kullanılması

C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

D) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kulla-
nılması

Cümleler
Anlatım 

Bozukluğunun 
Nedeni

Öğretmen atandığı 
okulda tebrik ve kut-
lamaları kabul etti

Yanlış anlamda 
sözcük kullanılması

Ortalığı kirli bir hava 
kapsadı.

Gereksiz sözcük 
kullanılması

Alkollü arabaya bin-
mek tehlikelidir.

Sözcüğün yanlış 
yerde kullanılması

Evinin yandığını gö-
ren kadının etekleri 
zil çalıyordu.

Anlamca çelişen 
sözcüklerin bir ara-
da kullanılması
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TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.

SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. 7.sınıf öğrencisi Hasan, kan bağışı ile ilgili yardım kampanyası düzenlemek istemiştir. Fakat geniş 
kitlelere ulaşmanın zor olduğunu bilerek bu yardım kampanyasını internet ortamına taşımış, çok geniş 
kitlelere ulaşarak amacını gerçekleştirmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Hasan sosyal medyayı kullanarak kamuoyu oluşturmuştur.
B) Hasan yardım kampanyasından maddi kazanç elde etmiştir.
C) Hasan istediği kişi sayısına ulaşamamıştır.
D) Hasan halk tarafından desteklenmemiştir.

2. Yıldırım Bayezid, Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybetmiştir. Bu olaydan sonra Yıldı-
rım Bayezid’in oğulları arasında taht kavgaları yaşanmış ve Osmanlı Devleti’nin önceden ele geçirdiği 
beylikler tekrar bağımsızlığını kazanmıştır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türk siyasi birliği bozulmuştur.
B) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü bozulmuştur.
C) Şehzadeler arasında sorunlar ortaya çıkmıştır.
D) Batı yönündeki fetihlerin yapılması kolaylaşmıştır.

3. Osmanlı’da önemli devlet işlerinin görüşüldüğü yere Divan deniliyordu. Divan, Orhan Bey zamanında 
kurulmuştur. Divana Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar padişah başkanlık yaparken daha sonra 
sadrazam başkanlık yapmıştır. Divan’da alınan kararlarda son söz padişaha aittir.

Verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Zamanla Divan’da değişiklik olduğuna                      B) Divan’ın danışma meclisi olduğuna

C) Kararların padişah tarafından onaylandığına            D) Padişahın Divan’da etkisinin olmadığına

4. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un Fethi’nden sonra Ortodoksları himaye altına almış, Kanuni Sultan 
Süleyman ise Fransızlara kapitülasyonlar vermiştir.

Bu bilgilere göre, Bu iki Osmanlı padişahının ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaret yollarını ele geçirmek.                                       B) Haçlı birliğini engellemek.

C) Avrupa’ya İslam dinini yaymak.                                     D) Avrupa’nın üstünlüğünü kabul etmek.

5. İstanbul’un Fethi’nden sonra, Bizans halkı; ‘’Kardinal külahı görmektense, Osmanlı sarığını görmeyi 
yeğleriz’’ demişlerdir. Ayrıca Hristiyanların hakimiyetinde olan bazı yerler yöneticilerini Osmanlı Devle-
ti’ne şikayet ederek, Osmanlı topraklarına katılmak istemişlerdir.

Bu paragrafa göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Devleti’nin hoşgörülü olduğuna                       B) Osmanlı Devleti’nin adaletli olduğuna

C) Osmanlı Devleti’nin halka baskı yaptığına                     D) Osmanlı Devleti’nin güvenilir olduğuna

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER

SOSYAL BİLGİLER
Bu testte 25 soru vardır.



LGS’ye ilk Adım ve Bursluluk
Sınavlarına HAZIRLIK

N
C

E
L

i
K

y
a

y
ın

l
a

r
ı

107. SINIF SOSYAL BİLGİLER

5DENEME
6. 

• Barutun silahlı aletlerde kullanılması
• Kağıt ve matbaanın yaygınlaşması
• Pusula ve gemiciliğin geliştirilmesi

Verilen bilgilere göre, hangi alanda gelişme gösterildiğine ulaşılamaz?

A) Askeri      B) Kültürel  C) Siyasi D) Ekonomi

7. Rönesans hareketleri sonucunda baskıcı dini düşünce zayıflamış ve yerini özgür düşünce ortamına 
bırakmıştır. Bu gelişme sonucunda Avrupa’da bilim, sanat ve edebiyat gelişmeye başlamıştır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Skolastik düşüncenin yayıldığına
B) Kiliseye güven arttığına
C) Avrupa’da teknik alanda gelişmeler olduğuna
D) Avrupa’da rejim değişikliği olduğuna

8. Bir bölgede nüfus yoğunluğunun fazla olması; yer şekilleri, iklim, su kaynakları, verimli tarım arazileri 
gibi doğal faktörlerle, madencilik, turizm, sanayi, eğitim gibi beşeri faktörlere sahip olmasına bağlıdır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki illerden hangisi turizm bakımından ön plana çıkan yerlerden biri 
değildir?

A) Muğla  B) İzmir  C) Zonguldak  D) Aydın

9. Cumhuriyet; gücünü halktan alan yönetim şeklidir. Seçme ve seçilme hakkı millete aittir. Demokrasinin 
en iyi uygulandığı yönetim biçimidir

Verilen bilgilere göre aşağıdaki hangisi cumhuriyeti desteklemek için yapılan çalışmalardan biri 
değildir?

A) TBMM’nin açılması  B) Cumhuriyet’in ilanı
C) Çok partili hayata geçiş  D) 15 Temmuz darbe girişimi

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da eğitim veren kurumlar arasında gösterilemez?
A) Lonca Teşkilatı  B) Medreseler 
C) Darülaceze  D) Enderun mektebi
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11. İnsanlar yerleşim yeri tercihinde su ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanları uygun görmeleri, doğal 
faktörlere örnektir. İlk insanlar iklimin ılımanlaşması üzerine su kenarlarında yeni yerleşim alanları 
kurmuşlardır.

Bu durum aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

A) Ticaret B) Turizm C) Tarım D) Ulaşım

12. 

1 Konut dokunulmazlığı hakkı
Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine 
rızasına aykırı olarak girilmemesi ile ilgilidir. 

2 Özel hayatın gizliliği hakkı
Herhangi bir kimsenin telefonlarının dinlenmemesi 
mektuplarının okunmaması ile ilgilidir.

3 Kişi dokunulmazlığı hakkı
Herkes ülke yönetimine katılmak için seçme ve 
seçilme hakkına sahiptir. 

4 Düzeltme ve cevap hakkı
Gerçeğe aykırı ve/veya kişi haklarına saldırı 
niteliğinde yayınlar yapılması durumuyla ilgilidir.

Numaralandırılmış haklardan hangisi yanlış verilmiştir?

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

13. Çevresiyle olumlu iletişim kuran bir birey için,
1. Hatalarını kabullenir.
2. Gereksiz hayır demez.
3. Kendisini büyük görmez.
4. Sen dilini kullanmada başarılıdır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) 1 ve 2. B) 1, 3 ve 4. C) 2, 3 ve 4. D) 1, 2 ve 3.

14. Beylikler Dönemi’nin en güçlü beyliklerinden birisidir. Konya merkezli kurulduğu için kendilerini Türkiye 
Selçuklu devletinin varisi olarak görmüşlerdir. Osmanoğulları ile liderlik mücadelesine girmişlerdir. 
Hükümdarlarından Mehmet  Bey Türkçe’yi resmi dil ilan etmiştir

Yukarıda bahsi geçen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Karamanoğulları      B) Dulkadiroğulları 
C) Karasioğulları     D) Germiyanoğulları

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER
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15. Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethetmesinin Osmanlı Devleti’ne sağladığı kazanımlar arasında 

aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Anadolu’da Türk birliği sağlandı. 
B) Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz Osmanlı topraklarına katıldı.
C) Halifelik makamı Osmanlı Devleti’ne geçti. 
D) Memluk Devleti yıkıldı.

16. Osmanlı Devleti’nde iskan politikasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Askeri yapıdaki bozulmaları düzeltmek B) Hazineye yük olmamak
C) Fethedilen bölgelerin Türkleşmesini sağlamak D) Tarımsal üretimi arttırmak

17. Osmanlı Devleti’nde din, bilim ve sosyal kurumların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ayrılan 
topraklar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mülk B) Has C) Vakıf D) Zeamet

18. Osmanlı Devletinde padişahın mutlak vekili olan ve padişah olmadığı zamanlarda divan 
toplantılarına başkanlık yapan devlet görevlisi kimdir?
A) Şeyhülislam B) Kazasker C) Nişancı D) Sadrazam

19. Osmanlı devleti’nde,
I. Fatih Sultan Mehmet Venediklilere bazı ayrıcalıklar vermiştir.
II. Kanuni Sultan Süleyman Fransa’ya kapitülasyonlar verilmiştir.

Bu uygulamalar daha çok aşağıdaki hangi amaca yöneliktir?

A) Ekonomiyi geliştirmek  B) Toprak bütünlüğünü sağlamak
C) Balkanlarda fetihlere girişmek D) Ticareti canlandırmak

20. Avrupa’da yaşanan gelişmeler ve ortaya çıktığı ülkeler verilmiştir. 

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Sanayi inkılabı-Portekiz  B) Coğrafi keşifler –Fransa
C) Reform-Almanya  D) Rönesans- İspanya

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER
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21. İsmet, öğretmeninin verdiği hazırlık çalışmaları ödevinin yapmış ve meleklerin özellikleriyle ilgili aşağı-
daki notları defterine yazmıştır.
I.  Akıllı ve iradeli varlıklardır.
II.  İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.
III. Nurdan yaratılmış manevi varlıklardır.
IV. Erkeklik ve dişilik özellikleri vardır.

Buna göre İsmet, meleklerin özelliklerine ilişkin hangi öncüllerde hata yapmıştır?

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

22. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin toplumsal faydaları arasında gösterilemez?
A) Farklı ırk, dil ve kültürden Müslümanların aynı amaç için bir araya gelerek birlikte hareket etmeleri, 

aralarındaki kardeşliği pekiştirir.
B) İhram yasakları, insana sabretme alışkanlığı ka-zandırır. İradeyi güçlendirir. En zor durumlarda bile 

kızmadan, öfkelenmeden hareket etmeyi öğretir.
C) Hacda giyilen ihram, insanlar arasındaki makam, mevki, unvan gibi farklılıkları ortadan kaldırır. İn-

sanları gösterişten uzak, sade bir görünüme kavuşturur. Herkesi eşit konuma getirir.
D) Hac ibadetiyle Müslümanlar, birbirlerini daha iyi tanıma, sevinç ve üzüntülerini paylaşma imkânı 

bulurlar. Böylece bencilliğin ifadesi olan “ben” duygusu, yerini “biz” duygusuna bırakır.

23.  Aşağıda bazı atasözleri verilmiştir.
► Yalnız taş duvar olmaz.
► Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
► Birlikten kuvvet doğar.
► Komşu, komşunun külüne muhtaçtır.

Yukarıdaki atasözleri, hangi ahlakî değerin öneminden söz etmektedir?

A) Öz denetim B) Dürüstlük C) Vatanseverlik D) Yardımlaşma

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ
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24. “Nerede olursan ol, Allah’tan kork ve işlediğin kötülüğün hemen ardından onu yok edecek bir iyilik yap.” 

(Tirmizi, Birr, 55.) 

Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılabilecek yargılardan biri olamaz?

A) İnsan, Allah’tan bağışlanma dilemelidir.               
B) Her insan zaman zaman kötülük yapabilir.
C) Sadece Müslümanlar iyilik yapar.                        
D) İnsan, iyiliği erdem olarak görmelidir.

25.  Alevilik-Bektaşilikte evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte dedenin huzurunda kurban keserek hayat boyu 
“yol kardeşi” olmaya söz vermesine yol kardeşliği denir. Bektaşilikte “ikrar ve nasip alma” olarak ifade 
edilen bu uygulama, İslam’ın ilk yıllarına kadar dayandırılır. Hz. Muhammed’in (sav) ensar ve muhaciri 
kardeş ilan etmesini hatırlatan yol kardeşliği uygulaması, Hak-Muhammed-Ali yoluna girmenin temel 
şartı olarak kabul edilmiştir.

Parçada tanıtılan ve Alevî-Bektâşîlikte önemsenen yol kardeşliği geleneğine ne ad verilir?

A) Musahiplik B) Cem töreni C) Rıza lokması D) Gülbank

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ

SOSYAL BİLGİLER TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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