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28. SINIF / LGS 4

1. Ayak, standart olmayan bir uzunluk ölçme birimidir.

 Aşağıda bir öğrenciye ait ayakkabının boyutları verilmiştir.

20 cm

En

Boy

8 cm

 Öğrenci okul bahçesinde, bayrak direğine olan uzaklığını ( m) ayağının enini ve boyunu kullanarak aşağı-
daki gibi ölçüyor.

 

★ m
1. Yöntem 2. Yöntem

. . . . . . .
. . . . . . .

★ m

 Verilen mesafe 2 yöntemle de yukarıdaki gibi artmaksızın ölçülüyor.  uzunluğunun 3 metreden fazla olduğu 
biliniyor.

 Buna göre 2 yöntemde kullanılan ayak sayıları arasındaki fark en az kaçtır?
 A) 14 B) 16 C) 24 D) 40

2. 2. sınıf öğrencisi Ezgi, yazı yazarken satır sonuna sığmadığı için "anahtar" kelimesini rastgele ayırıyor.

 

................................

................................

................................

................................

................................

......................... an-
ahtar ......................
...............................
...............................
...............................

.................... anaht-
ar ...........................
...............................
...............................
...............................

Örnek:Ayrılan kelime “anahtar” Örnek:

 Ezgi'nin yapmış olduğu bu ayırma işlemiyle ilgili, aşağıdaki yorumlar veriliyor:
 I. Olası durum sayısı 6'dır.
 II. Doğru olma olasılığı, yanlış olma olasılığından azdır.
 III. Alt satırdaki ilk harfin sesli harf olma olasılığı ile sessiz harf olma olasılığı birbirine eşittir.
 Buna göre yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
 A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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3. Bir voleybol maçında kullanılan file aşağıda verilmiştir.

 

1 m

1,5 m

 Bu maçta servis kullanan bir oyuncunun attığı top fileye değdiği için sayı rakip takıma geçmiştir.

 Buna göre topun fileye değdiği noktanın yerden yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 A) ñ2 B) ñ3 C) ñ4 D) ñ5

4. a ve b gerçek sayı b > 0 olmak üzere, ®a2 · b = añb'dir.

 Aşağıdaki şekilde 5 tane daire verilmiştir. Bu dairelerin içerisine, sol tarafta verilen kareköklü ifadeler yazıla-
caktır. Her dairede, farklı birer kareköklü ifade yer alacaktır.

ò12 ,   ò36,   ò48,   ò27,   ò75

 Yazma işlemi tamamlandığında, birbirlerine doğru parçası ile bağlı daire çiftlerindeki sayıların çarpımları he-
saplanıyor. Elde edilen çarpımlardan rastgele seçilecek bir sayının rasyonel sayı olma olasılığı, irrasyonel 
sayı olma olasılığından fazla oluyor. Pembe kareye yazılabilecek kareköklü ifadenin doğal sayı değeri veya 
en yakın doğal sayı değerine  deniliyor.

 Buna göre  doğal sayısının alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?

 A) 20 B) 24 C) 27 D) 31
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5. Görkem, telefonunun bataryasını saat 14:00'te %100 doldurmuştur. Müzik dinleme, telefonla konuşma vs. 
nedeniyle telefonun şarjı 6 saatin sonunda %10'a inmiştir.

14:00

%100

 Aşağıdaki daire grafiğinde, saat aralıklarına göre bataryadan boşalan kısmın dağılımı verilmiştir. Saat aralık-
larına göre bataryanın boşalan kısmı ile aşağıdaki gibi bir çizgi grafiği oluşturulacaktır.

 

54°

54°
72°

36°
Kalan
%10

Bataryadaki Boşalma Miktarları
va Kalan Yüzde

1

1 14.00 - 15.00

2 15.00 - 16.00

3 16.00 - 17.00

4 17.00 - 18.00

5 18.00 - 19.00

6 19.00 - 20.00

2
3

4

5
6

100

A

B

C

D

F
E

Kalan Yüzde (%)

Zaman
14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00

Grafik: Zamana Göre Kalan Şarj YüzdesiGrafik: 

 Buna göre aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?

 A) A + D = 115 B) D – E = 15 C) B + C = 105 D) E + F = 25
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4. Aşağıda verilen şemada mor çiçek rengine sahip iki bezelyenin çaprazlanması sonucu oluşan yavruların 
fenotipleri verilmiştir. 

 

Mor çiçek bezelye

X

Döllenme

Ana Canlılar

1. Nesil

Mor çiçek bezelye

 Buna göre;
 I. Çaprazlanan ana canlıların genotipleri melez özelliktedir.

 II. 1. nesilde oluşan yavru bezelyelerin hepsi saf döldür.

 III. 1. nesildeki mor çiçekli yavrular çaprazlanarak 2. nesil elde edilirse sadece beyaz çiçek fenotipine sahip 
yavrular elde edilebilir.

 verilenlerinden hangileri doğrudur? (Bezelyelerde mor çiçek rengi baskındır.)
 A) Yalnız I. B) II ve III. C) I ve II. D) I, II ve III.

5. 

Baron Tırtılı Yassı Balık Yaprak Kuyruklu Geko Çalı (Çomak) Böceği

 Yukarıda bazı canlıların doğaya uyum sağlama şekilleri verilmiştir.

 Buna göre;
 I. Verilen canlılarda görülen olaylar adaptasyon örneğidir.

 II. Canlılarda görülen özelliklerde ortak amaç yaşama şansını arttırmaktır.

 III. Verilen canlılarda görülen özellikler nesilden nesile aktarılır.

 verilenlerinden hangileri doğrudur?
 A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.



A FEN BİLİMLERİ

15 8. SINIF / LGS 4

6. Ukrayna'da bulunan Pripyat şehrinin 14,5 km kuzeybatısında  
bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nin patlaması sonucu ha-
vaya zehirli gazlar yayılmıştır. Patlama ile ortaya çıkan rad-
yasyon ağaçları öldürmüş, toprak kirliliği yaşanmıştır.

 26 Nisan 1986'da gerçekleşen bu patlamanın etkileri ülkemiz-
de de ciddi oranda hissedilmiş ve o yıllardan sonra özellikle 
Karadeniz Bölgesi kıyılarında kanser hastalığı yaygın olarak 
görülmüştür.

 Buna göre;
 I. Radyasyonun etkisi ile DNA'daki genlerin yapısı bozulmuştur.

 II. Karadeniz Bölgesi'nde görülen kanser olayları mutasyon örneğidir.

 III. Patlama sonucu oluşan radyasyon geniş alanlarda etkili olmuştur.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

7. Genetik Mühendisi Elif uzun uğraşlar sonucu kavunda bulunan ve çekirdeğin ortada toplanmasını sağlayan 
geni ayrıştırarak karpuzun çekirdek geni ile değiştirmiştir. Gen aktarılan yeni karpuzlarda çekirdekler ortada 
toplanmıştır.

Kavun

Çekirdeğin ortada
toplanmasını
sağlayan gen

Çekirdeği ortada
toplanan karpuz elde edilir.

Gen karpuza
aktarılır.

 Bunun gibi yapılan diğer çalışmalarda karpuzun uzun süre bozulmadan kalabilmesi sağlanmış ve vitamin 
yönünden zenginleştirilmiştir.

 Genetik mühendisleri bu tarz çalışmalar ile;
 I. Daha dayanıklı canlı türleri

 II. Besin değeri daha yüksek bitkiler

 III. Daha doğal üretim

 verilenlerinden hangilerini elde edebilirler?
 A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.
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8. Aşağıda eşlenen bir DNA molekülünün bir kısmı ve bu kısımdaki gen bölgeleri gösterilmiştir.

 

Gen A → Fenotip A

Gen B → Fenotip B

Gen C → Fenotip C

Gen A → Fenotip A

Gen B → Fenotip B

Gen C → Fenotip E

Gen A → Fenotip A

Eşlenme

Gen D → Fenotip D

Gen C → Fenotip C

2. DNA
Molekülü

1. DNA
Molekülü

 DNA molekülünde gen bölgelerinin ifade ettiği fenotipler karşılarında gösterildiğine göre;
 I. Bu DNA molekülü eşleme sırasında mutasyona sebep olacak bir etkenle karşılaşmıştır.

 II. Eşleme sırasında 1. DNA molekülünde karşılıklı nükleotidlerde kayıp olmuş olabilir.

 III. Eşleme sonrası 2. DNA molekülü modifikasyon geçirmiştir.

 verilenlerinden hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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18. 
Malzemeler
• 200 mL sirke

• 5 gram karbonat

• Cam şişe

• Balon

Sonuçlar
• Karbonat sirkenin içine döküldüğünde baloncuklar çıktı ve balon şişti.

• İlk tartım sonucu: 125 g

• Son tartım sonucu: 125 g

Deneyin yapılışı
• Sirke, karbonat, cam şişe ve balon terazinin üzerine koyulur ve tartım sonucu not edilir.

• Cam şişeye sirke doldurulur.

• Balonun içine karbonatın tamamı doldurulur ve balon cam şişenin ağzına şekildeki gibi geçirilir.

Cam şişe

Balon

Sirke

• Balon havaya kaldırılarak karbonatın sirke içine dökülmesi sağlanır.

• Balon şiştikten sonra sirke ve karbonat dolu şişe tekrar tartılır.

 Deney verilerine göre;
 I. Deneyde toplam kütle korunmuştur.
 II. Deney sonucu gaz çıkışı gerçekleşmiştir.
 III. Deneyde kullanılan maddelerin özellikleri aynı kalmıştır.

 yorumlarından hangileri yapılabilir?
 A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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1. Ben kağnılarla, yaylılarla büyüdüm geldim   O tezek topladığım kırlar, yaylalar

 Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye  Başına oturduğum, yemek yediğim atandır

 Mahzun kağnılarla, nazlı yaylılarınla    Türkiye’m, ana yurdum, sebebim, çarem

 Ve tozlu yollarınla sevdim seni Türkiye   Taşına toprağına vurgunluğum bundandır

 Bu şiirdeki bazı sözcüklerin anlamları “ , , , ” simgeleriyle gösterilmiştir. Bu sözcükleri şiirden bularak 
aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

  Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume (şiir).

  İlk yurt edinilen yer, vatan.

  Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın hava şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin olan, 
hayvan otlatma veya dinlenme yeri.

  İki veya dört tekerlekli, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası.

 

2

3

1

4

1 2 3 4

ANAHTAR SÖZCÜK

 Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdaki-
lerden hangisi oluşur?

 A)

C)

B)

D)

A Y

U A

A R

A I

T U

R T

K T

L K
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5. 

Sebzelerin Faydaları

Domates:
* Kalp sağlığını korur.
* Kan basıncını düzenler.
* Bağışıklık sistemini güçlendirir.
* Depresyonla mücüdele eder.

Biber:
* Ağrıları giderir. 
* Hafızaya iyi gelir.
* Yüksek kan basıncı sorunlarına karşı
   faydalıdır.
* Göz sağlığını korumaya yardımcı olur.
* Kan şekerinin kontrol edilmesine
  yardımcı olur.

Ispanak:
* Anemiyi önler.
* Bağışıklık sistemini güçlendirir.
* Kan basıncını düşürür.
* Hipertansiyonu düşürür.
* Kemik sağlığını korur.

Kabak:
* Kanseri önler.
* Kemik sağlığını korur.
* Kolon sağlığını korur.
* Göz sağlığını korur.

Kırmızı Pancar:
* Kanseri önler.
* Kalp sağlığını korur.
* Kolestrolü düşürür.
* Karaciğeri toksinlerden arındırır.
* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Havuç:
* Mide ülserine karşı koruyucudur.
* Vücuttaki asit alkali dengesini korur.
* Alkali elementler içerdiği için kanı temizler.
* Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü yükseltir.
* Düzenli olarak tüketildiğinde felç riskini azaltır.

Patates
* Bağırsak sağlığını korur.
* Enerji verir.
* Kilo vermeye yardımcı olur.
* Patateste bulunan folate, DNA 
   sentezine yardımcı
   olarak kanser riskini azaltır.
* Kan basıncının dengelenmesine
   yardımcı olur.

Soğan
* Kanser hastalıklarından korur.
* Burun kanamalarını durdurabilir.
* Kemik sağlığını korumada önemli
   rol oynar.
* Şeker hastalığına karşı etkilidir.
* Antibiyotik özelliğinden dolayı genel
  anlamda bünyeyi temizleme özelliği
  vardır.

Fasulye:
* Kalp sağlığına iyi gelen folat ve folik asit
  açısından zengindir.
* Bol miktarda çinko içermesi göz sağlığına
   faydalıdır.
* Zihin ve beyin sağlığı için hayati önem taşıyan
   B1 vitamini içermektedir.
* Astım hastalığına iyi gelir.

Patlıcan:
* Diyabeti sağlıklı seviyede tutar.
* Kalp sağlığını korur.
* Beyin sağlığını korur.
* Demir üretimine ve temizlenmesine
   yardımcı olur.

Salatalık
* Yüksek tansiyon yani hipertansiyona
   karşı fayda sağlar.
* Beyin sağlığını korur.
* Kemik ve kıkırdak yapısını korur.
* Çok iyi bir B vitamini kaynağıdır.

 Aşağıdakilerde hangisi bu görselde verilen sebzelerin olumlu etki ettiği organlardan biri değildir?

 

A) B) C) D)
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11. Aslına bakarsanız benim asıl işim güncel olanla. Çevremde neler olup bitiyor, bunlara bakıyorum. Benim 
gündemimi, çevremin gündemi belirliyor kısacası. Bunları ele alırken sana bir şey öğretme amacı gütmem, bu 
yüzden yazdığım şeyleri kanıtlama iddiam hiçbir zaman olmadı. Böyle bir iddia olmayınca da dilime ne gelirse 
onu söyledim. Başka türlü yazmam mümkün değildi çünkü.

 Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen yazara ait olabilir?

 A) Bir kişinin efsane yaratmasını anlatırken başarısız olan Orhan Kemal, bir efsanenin yıkılışını anlatırken 
alabildiğine ustadır, başarılıdır. Bu, öyle sanıyorum, efsaneyi yıkanın gene bir insan topluluğu oluşundan 
ve bu yıkışın gerçek sebeplere bağlı oluşundan ileri geliyor. Bundan da Orhan Kemal’in hayal dünyasının 
sınırlı olduğu, olayları ve kurguları toplumdan alırsa kısmen başarılı olduğu anlaşılıyor.

 B) Bugün az kelime ile konuşmada cep telefonları ve kısa mesajların etkisi çok büyük. Çünkü gençler me-
sajlarını en kısa biçimde göndermeyi amaçladıkları için sınırlı sayıda kelime kullanıyor. Üniversite gençle-
rinin 300-400 kelimeyle konuştuğunun söylenmesi “gençlerin kelime haznesinin kaç kelimeden oluştuğu” 
konusunu da tartışmaya açtı. Bana göre gençler kendilerini ifade etmekte zorlanıyor ve kelime hazneleri 
son derece fakir.

 C) Gençliği bir mutluluk dönemi sanmak yanılgısına düşenler, ihtiyarlığı da acıklı hatta biraz ayıp sayıyor-
lar. “Artık ben ihtiyarladım.” deyince, “Hayır ihtiyarlamadınız, sadece biraz yaşlandınız.” diyorlar. Sanki 
yaşlanmakla ihtiyarlamak aynı anlama gelmiyormuş gibi konuşuyorlar. Ben biliyorum dostum, onlar “Sizi 
bugün çok iyi gördüm.” gibi laflarla aslında kendilerini kandırıyorlar. Herkes biliyor ki insan elbet ihtiyarla-
yacak ve sonunda ölüm onu bulacaktır.

 D) Sürecin başlangıcı milattan önce beşinci yüzyıldaki eski Yunan dünyasına kadar gider. O sıralarda bu-
rada bir aydınlanma olayı ile karşılaşıyoruz: İnsan yolunu yöntemini kendi görgüleriyle, akıldan türetilmiş 
bilgilerle aydınlatmaya çalışmaktadır. Bundan dolayı bilgileri ulaştıran okuma-yazma; bir gereksinme, bir 
değer olmuştur. Bilimsel verilere göre Orta Çağ’ın sonlarına doğru bu aydınlanma yön değiştirmiş, oku-
ma-yazma oranının artmasını sağlamış, bugünkü seviyesine ulaşmıştır.
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12. Aşağıdaki tabloda Ankara Devlet Tiyatrolarındaki oyunların 1 haftalık genel programı verilmiştir. 

Büyük Tiyatro Cüneyt Gökçer Sahnesi Şinasi Sahnesi Küçük Tiyatro

9 Nisan  
Salı

Reis Bey

20.00

Suç ve Ceza

20.00

Bilet Tükendi

Fare Kapanı

20.00

Bilet Tükendi

Bernarda Alba’nın Evi

20.00

10 Nisan  
Çarşamba

Suç ve Ceza

20.00

Bilet Tükendi

Fare Kapanı

20.00

Bilet Tükendi

Bernarda Alba’nın Evi

20.00

11 Nisan   
Perşembe

Suç ve Ceza

20.00

Fare Kapanı

20.00

Bernarda Alba’nın Evi

20.00

12 Nisan  
Cuma

Reis Bey

20.00

Suç ve Ceza

20.00

Fare Kapanı

20.00

Bilet Tükendi

Maskeliler

20.00

13 Nisan  
Cumartesi

Suç ve Ceza

15.00

Bilet Tükendi

Suç ve Ceza

20.00

Fare Kapanı

15.00

Bilet Tükendi

Fare Kapanı

20.00

Maskeliler

15.00

Maskeliler

20.00

14 Nisan   
Pazar

Reis Bey

20.00

Suç ve Ceza

20.00

Fare Kapanı

15.00

Bilet Tükendi

Maskeliler

15.00

 Ankara’da yaşayan Elif, Erkin, Fatma ve Gökhan adlı kişiler verilen tarihlerde bu oyunlardan birine gitmek 
istemektedirler. Kişilerin gitmek istedikleri oyunlar ve saatleri ile ilgili bilinenler şunlardır:

 • Elif, hafta sonu gündüz gösteriminde Suç ve Ceza adlı oyuna gitmek istemektedir.
 • Erkin, cumartesi günü gündüz gösterimindeki bir oyuna gidebilecektir.
 • Fatma, izinli olduğu için salı günü herhangi bir saatte Reis Bey adlı oyuna gitmek istemektedir. 
 • Gökhan, Bernarda Alba’nın Evi adlı oyunu merak etmektedir ve oyuna ancak çarşamba günü gidebilecektir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A)  Elif, Suç ve Ceza adlı oyuna, bilet bulamadığı için gidemeyecektir.
 B)  Erkin, cumartesi saat 15.00’te Şinasi Sahnesi ve Küçük Tiyatro’da oyun izleyebilecektir.
 C)  Fatma, salı günü Büyük Tiyatro’da Reis Bey adlı oyunu izleyebilecektir.
 D)  Gökhan, çarşamba günü Bernarda Alba’nın Evi adlı oyunu Küçük Tiyatro’da izleyebilecektir.
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15. 

Dünyada mavi bayrak
programına 46 ülke dâhil.

1. İspanya 2. Yunanistan 3. Türkiye

1. Hollanda 2. Fransa 3. Almanya 4. Türkiye

Mavi bayrakların
yaklaşık

Türkiye’de

Türkiye’de deniz
kenarında
olmamasına rağmen
mavi bayraklı plajı
olan tek ilimiz Van’dır.

!

 Bu görselden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
 A) En fazla mavi bayraklı plaja sahip iller, ülkenin güneyinde yer almaktadır.
 B) 2017’de Türkiye’deki mavi bayraklı plaj sayısı 200 olmakla birlikte bu konuda Türkiye, dünyada 7. sırada yer 

almaktadır.
 C) Mavi bayrak sahibi Van, denizi olmamasına rağmen Türkiye’nin plajı olan tek ilidir.
 D) Mavi Bayrak Programı’na dâhil olan 46 ülke arasında Türkiye, en fazla mavi bayraklı plaja sahip olan 3. 

ülkedir.
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T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

1. Amasya Genelgesi’nin maddelerinden bazıları 
şunlardır:

 • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehli-
kededir.

 • İstanbul Hükûmeti üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirememekte, işgallere seyirci kal-
makta ve milletimizi yok saymaktadır.

 • Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır.

 • Milletin sesini dünyaya duyurmak ve haklarını 
dile getirmek için, her türlü etki ve denetimden 
uzak millî bir heyet oluşturulacaktır.

 • Anadolu’nun güvenli bir bölgesi olan Sivas’ta 
millî bir kongre düzenlenecektir.

 Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde meyda-
na gelen Amasya Genelgesi’nin bu maddele-
rinden yola çıkılarak;

 I. Millî Mücadele’nin gerekçesi ve yöntemi belir-
tilmiştir.

 II. Millî Mücadele’nin merkezi bir yapıya dönüş-
mesi hedeflenmiştir.

 III. Ekonomik bağımsızlık yolunda çeşitli adımla-
rın atılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

 yorumlarından hangileri yapılabilir?
 A) Yalnız I. B) I ve II.
 C) I ve III. D) I, II ve III.

2. • İlk askerî başarısını Trablusgarp’ta İtalyanlara 
karşı elde etti.

 • Çanakkale Cephesi’nde üstün bir başarı gös-
terdi.

 • I. Dünya Savaşı’nda görev aldığı Kafkas ve 
Suriye Cephelerinde de başarılı oldu.

 Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili;
 I. Hayatı askerî başarılarla doludur.
 II. Vatansever bir kişiliğe sahiptir.
 III. Kendi çıkarlarını ülke çıkarlarından üstün tut-

muştur.
 ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
 A) Yalnız I. B) I ve II.
 C) II ve III. D) I, II ve III.

3. Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele Dönemi’nde 
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasın-
dan sonra Anadolu’nun İtilaf Devletleri tarafından 
işgal edilmesi üzerine çeşitli genelgeler yayınlamış 
ve kongreler düzenlemiştir.

 Mustafa Kemal’in bu çalışmaları; 
 I. Halkın millî duygularının uyanmasına,
 II. İşgaller karşısında halkın bilinçlenmesine,
 III. Millî birlik ve beraberlik duygusunun güçlen-

mesine
 durumlarından hangilerine yöneliktir?
 A) I ve II. B) I ve III.

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

4. Sömürge arayışı içindeki İtalya’nın, Osmanlı top-
rağı Trablusgarp’a saldırması üzerine Mustafa Ke-
mal, bir grup genç Osmanlı subayı ile birlikte Trab-
lusgarp’a gitti. Orada yerli halkı İtalyanlara karşı 
örgütleyip direnişe geçirerek Derne ve Tobruk’ta 
başarılar kazandı.

 Bu gelişmede Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişi-
sel özelliklerinden hangisi ön plana çıkmıştır?

 A) Teşkilatçılığı
 B) İnkılapçılığı
 C) İleri görüşlülüğü
 D) Çok yönlülüğü



K
İT
A
P
Ç
IĞ
I

A
A

17 8. SINIF / LGS 4

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1.  Ahmet, Betül, Cihan ve Derya adlı öğrenciler ka-
derin ilişkili olduğu kavramları irdelemektedirler. 
Tevekkül, sağlık ve hastalık, başarı ve başarısızlık 
ve rızık kavramları üzerinde düşüncelerini ifade 
eden öğrencilerin ifadeleri ile ilgili şunlar bilinmek-
tedir:

 • Ahmet, “Allah her şeye belirli bir ömür belirle-
miştir.” ifadesini kullanmıştır.

 • Derya, “İnsan ancak kendi çalışmasının kar-
şılığını elde edebilir.” ayetiyle örneğini açıkla-
mıştır.

 • Betül tevekkülü açıklamıştır.
 • Cihan, arkadaşlarından farklı bir kavramı ter-

cih etmiştir.

 Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?

 A) Cihan arkadaşlarına başarı/başarısızlık kav-
ramlarını anlatmıştır.

 B) Erkek öğrencilerden birisi kelime anlamı “gü-
venmek, dayanmak, teslim olmak” olan kavra-
mı açıklamıştır.

 C) Ahmet belirtilen kavramların dışında bir kav-
ramdan bahsetmiştir.

 D) Derya’nın anlattığı kavrama “…Müminler, yal-
nız Allah’a tevekkül etsinler.” ayeti de örnek 
olarak gösterilebilir.

2. Yüce Allah, evrenin işleyişini fiziksel, biyolojik ve 
toplumsal yasalara göre ayarlamıştır. Evrendeki 
her şey bu yasalara uygun bir şekilde devam eder.

 Bu yasalara;
 I. Sünnetullah

 II. Âdetullah

 III. Kelamullah

 IV. Nimetullah

 isimlerinden hangileri verilir?
 A) I ve II. B) I ve III.
 C) II ve III. D) III ve IV.

3. Ayetler Konular
I “Güneş ve Ay bir hesaba göre 

hareket etmektedir.” (Rahmân 
suresi, 5. ayet)

Evrendeki 
düzen

II “Kim zerre miktarı hayır yap-
mışsa onu görür. Kim de zerre 
miktarı şer işlemişse onu gö-
rür.” (Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)

Özgürlük ve 
sorumluluk

III “… Herkes kazancına göre 
karşılık görür. Onlara haksızlık 
edilmez.” (Câsiye suresi, 22. 
ayet)

Tevekkül

IV “Yeryüzünde bulunan her canlı 
yok olacak. Ancak azamet ve 
ikram sahibi Rabb’inin zatı baki 
kalacak.” (Rahmân suresi, 26-
27. ayetler)

Ecel ve 
ömür

 Tabloda ayetler ile ilgili oldukları konular eşleştiril-
miştir. 

 Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır?

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

4. Kur’an-ı Kerim’in 107. suresi Maûn suresidir. Bu 
sure Mekke’de indirilmiş olup 7 ayetten oluşmak-
tadır. Bu surede insanlar bazı davranışlarından 
ötürü eleştirilmektedir. 

 Bu eleştiri aşağıdaki konulardan hangisi ile il-
gilidir?

 A) İnsanları kıskanmak
 B) Hile yaparak insanları aldatmak
 C) Yardımlaşma faaliyetinden kaçınmak
 D) İnsanlara kötü söz kullanarak onları kırmak
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1. Atahan : Can I talk to Mr. Şahin, please?

 Secretary : - - - -?

 Atahan : Atahan Öztürk from Atatürk 
Elementary School.

 Which one is suitable to the dialogue?

 A) Would you like to leave a message
 B) Do you have a mobile phone
 C) Can you repeat that, please
 D) Could I ask who is calling

2. It’s easy to make spaghetti. First, boil some 
water in a deep pan. Then, add some salt and 
oil. Next, put a packet of spaghetti and boil it 
for about 10 minutes. After that, drain it with a 
strainer. Melt some butter on a frying pan and 
add tomato paste. Cook it for a few minutes. 
Take your spaghetti on a plate and put some 
tomato sauce on it. Serve it hot.

 Which tool ISN’T used in the recipe?
 A)

C)

B)

D)

3. Most of the people use smart phones to keep in 
touch with each other. However, smart phones 
have some cons. (I) They're easy to carry. 
(II) They disturb the concentration and (III) they 
cause addiction. (IV) They also have some 
security risks.

 Which one ISN'T suitable to the text?

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

4. 

 Hi, John

 Dave and I are going to the science 
exhibition on Sunday. My dad is going 
to drive us there. Would you like to 
come with us? I hope you can make 
it.

 Take care

  Eric

 Which question IS NOT answered in the 
e-mail?

 A) When is the exhibition?
 B) Is John going to join them?
 C) How are they going to go?
 D) What’s the invitation about? 
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5. Diana : - - - -?
 Jane : I mostly access the Internet via my laptop.

 Diana : - - - -?
 Jane : I often use the Net for social networking sites. I have accounts in different sites. I share photos and songs.

 Diana : - - - -?
 Jane : For about an hour a day.

 Diana : I think you're not an Internet addict.

 Jane : Definitely. I'm not always online.

 Which one IS NOT suitable to the dialogue?

 A) How often do you go online

 B) What do you usually do on the Internet

 C) How many online friends do you have

 D) How do you connect to the Internet 

6. Some researchers did a survey about teenagers' preferences about their free time activities and they 
got the following results.

 

20% reading books

2% playing a musical instrument

35% surfing the Net

25% listening to music

8% going shopping

10% doing sports

 Which one is fAlSe according to the survey results?

 A) Teenagers are more interested in doing sports than reading books.
 B) Teenagers spend more time on the Net.
 C) Teenagers don’t like shopping more than listening to music.
 D) Playing a musical instrument is less popular than doing sports.














