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DENEME - 1 LGS
1. Bir ankette “bırakmak” sözcüğünün anla-

mı sorulmuş ve katılımcılardan sözcüğü 
cümlede kullanmaları istenmiştir. Verilen 
cevaplara göre aşağıdaki grafik oluşturul-
muştur. 

 

: Engel olmamak
: Bir alışkanlıktan vazgeçmek
: Uğraşmaz olmak
: Yanına almamak, yanında götürmemek

%13

%30

%11

%46

	 Grafiğe	göre	en	çok	aşağıdaki	cümlele-
rin	hangisindeki	anlam	kullanılmıştır?

A) Bırak çocuk istediği gibi koşup oynasın. 

B) Çayın yanında bir şeyler atıştırmayı bı-
raktı.

C) Koyacak yer kalmadığı için eski gazete 
toplamayı bıraktı.

D) Odasının anahtarını görevliye bırakıp 
otelden ayrıldı.

2. Bu uzun yolculukta sıkılmamak için bir şey-
ler yazmaya çalışıyorum. Otobüs sallan-
dıkça kelimeler imzaya dönüşüyor.

	 Bu	cümlede	altı	çizili	bölümle	anlatılmak	
istenen	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Yazının bozulup bir karalamaya dönüş-
tüğü

B) Yazarın dalgınlıkla sürekli birşeyler ka-
raladığı

C) Yazarın hayal gördüğü

D) Yazarın düşüncelerini toparlayamadığı
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3. İnsan uçurumun kenarına varmadan ka-
natlanamaz.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 anlamca	 bu	
cümleye	en	yakındır?

A) Yaşadığı güçlükler insanı daha çok mo-
tive eder.

B) İnsan, eline geçen fırsatları iyi değer-
lendirmelidir.

C) İnsan, zor durumda kalmadıkça neler 
yapabileceğinin farkına varmaz.

D) Bir problemin çözümü için atılacak ilk 
adım, onun farkına varmaktır.

4. Bir ortaokulda öğrenci olan Ömer; pazartesi 
günleri fen, matematik, Türkçe, sosyal, din 
kültürü ve İngilizce  dersleri görmektedir.

 Ömer’in gördüğü derslerle ilgili şunlar bili-
niyor:

• Matematik dersini İngilizce dersinden 
hemen önce görüyor.

• Türkçe dersini sosyal bilgiler dersinden 
önce görmektedir.

• İngilizce dersindeyken iki ders bitmiş 
oluyor.

• Son ders fen bilgisidir.
	 Bu	 bilgilere	 göre	 ilk	 ders	 aşağıdakiler-

den	hangisidir?

A) Matematik B) İngilizce
C) Türkçe D) Din kültürü
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5. Şair ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu, 1911’de Giresun Görele’de doğdu.1929 yılında İs-

tanbul Güzel Sanatlar Akademisinde profesyonel sanat eğitimi almaya başladı. 1937 yılında 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisine resim öğretmeni olarak atandı.  Bu dönem resimlerinde 
köy manzaraları, köy kahveleri, faytonlu yollar, iğde dalı takmış gelinler gibi Anadolu’ya özgü 
görünümler egemendir. 1940’lı yıllarda Eyüboğlu, sert geometrik formları ön plana çıkartan 
analitik kübizm anlayışına ilgi duyar, motiflerin görsel etkilerine yönelir. Bu dönemde sanatçı 
konu olarak önce yerelliğe, sonra biçim olarak motifselliğe ulaşan bir araştırma dönemine açı-
lır.  Bedri Rahmi, 1961’de ABD’ye gider. Bu dönemde zengin renklerle soyut biçimlere yönelir. 
Bedri Rahmi Eyüboğlu, ışığa kavuşan her şeyi büyük bir aşkla incelemiş ve bu aşkı renkler 
ve çizgiler aracılığıyla sunmak istemiştir. Resim sanatını tanıtırken kullandığı ifadeler, bize 
Eyüboğlu’nun hem şairlik hem de ressamlık yönünü anlatır. “İçerisinde bir ışık, bir güneş tadı 
olmayan resim bir nakış şaheseri olabilir fakat resim olamaz.” diyen şair, resimde şiir ve ışık 
bütünlüğünü aradığı gibi, şiirinde de resim ve ışık güzelliğini arar.

	 Metinde	anlatılanlara	göre	aşağıdaki	resimlerden	hangisi	Bedri	Rahmi	Eyüboğlu’nun	
resimlerinden	biri	olamaz?

A)     B)   

C)    D)  
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6,	7,	8,	9	ve	10.		soruları	aşağıdaki	metne	göre	cevaplayınız.

Baykuş gece yırtıcıları takımına giren, geceleri avlanan, büyük başlı ve tüylü bir kuştur. Tıpkı in-
sanlar gibi 60-70 yıl kadar yaşayabilen bu kuşlar, 18-70 cm boylarındadır. Bilinen yüz yirmi üç 
türü bulunmaktadır. Puhu, cüce baykuş, alaca baykuş, kukuma baykuş türleri arasında yer alır. 
Dondurucu soğukların hâkim olduğu bölgeler dışında her yerde yaşamaktadırlar. Kıvrık gagaları, 
keskin pençeleri olan canlının, tırnakları kancalı ve parmakları dönerlidir. Avlarını kuvvetli pençeleri 
ile yakalar. Avlanırken oldukça sessiz hareket eder. Uçarken bile kanat seslerini duyamazsınız. 
Baykuşların kanatları büyük ve geniştir. Bu nedenle kanatlarına binen yük miktarı düşüktür. Düşük 
hızlarda daha az kanat çırparak uçmalarına imkân veren bu özellik baykuşların sessiz uçmasının 
nedenlerinden biridir. Baykuşların başka kuşlardan çok daha sessiz uçabilmesinin temel nedeni 
ise kanadın ön kısmındaki tüylerin tıpkı bir tarağın dişleri gibi düzgün bir şekilde dizilmiş olması, 
arka kısmındaki tüylerin esnek, yumuşak ve aralıklı olmasıdır. Kuşlar uçarken çıkan sesin nede-
ni kanatların hareketi sırasında havada oluşan basınç dalgalanmalarıdır. Özellikle kanadın arka 
kısmının şekli, kanadın hareketi sırasında ortaya çıkan basınç dalgalanmalarını belirgin şekilde 
etkiler. Baykuşların kanatlarının arka kısımlarındaki tüyler birçok kuş türünde olduğu gibi sert değil, 
aksine esnek ve yumuşaktır.
Gündüzleri uyur veya ağaçlarda güneşlenirler. (I) Kendilerinden iri hayvanlara saldırmaktan çe-
kinmezler. (II) Şahin, atmaca gibi gündüz avlanan yırtıcılar en büyük düşmanlarıdır. (III) Başın ön 
tarafında olan iri gözleri, hareket etmeden sabit durur. (IV) Görmeyi sağlamak için, esnek olan 
boyunlarını 270 derecelik açıyla hiç zorlanmadan çevirebilirler.

 6.	 Metinde	anlatılanlar	dikkate	alındığında	
baykuşlarla	ilgili,
I. Ortalama bir insan kadar yaşar.
II. Güçlü pençeleri olan yırtıcı kuşlardır.
III. Sıcak ya da soğuk her türlü iklimde ya-

şayabilir.
IV. Gece avlanır, gündüz dinlenir.
V. Bilinen, yüze yakın türü vardır.

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılamaz?

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

7.	 Aşağıdakilerden	hangisi	baykuşların	ses-
siz	uçmasını	sağlayan	bir	özellik	değildir?

A) Kanadın ön kısmındaki tüylerin aralıklı 
olması

B) Kanatlarının geniş ve büyük olması
C) Az kanat hareketiyle yavaş uçabilmeleri
D) Kanatlardaki tüylerin yumuşak ve esnek 

olması

8.	 Aşağıdakilerden	hangisi	kuşlar	uçarken	
çıkan	sesin	nedenlerinden	biri	değildir?

A) Kanat hareketi sırasında havada oluşan 
basınç dalgalanmaları

B) Kuşların ağırlık ve büyüklükleri 
C) Tüylerin sert ve sık olması
D) Kanatlara binen yük miktarının fazla ol-

ması

9.	 Metnin	anlatımıyla	ilgili	aşağıdakilerden	
hangisi	söylenemez?

A) Karşılaştırmalar yapılmıştır.
B) Betimleyici anlatımdan yararlanılmıştır.
C) Benzetme yapılmıştır.
D) Anlatım I. kişi ağzından yapılmıştır.

10.	Metindeki	 numaralanmış	 cümlelerin	
hangisinde	 üç	 fiilimsi	 türü	 de	 kullanıl-
mıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. 
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11.	Bu	metnin	ana	düşüncesi	aşağıdakiler-
den	hangisidir?

A) Sahip olduğumuz şeylere, hayatımızda 
tuttuğu yer ölçüsünde değer veririz.

B) Empati kurarak insanların hislerini daha 
iyi anlayabiliriz.

C) Çocukluk anıları kolay kolay unutulmaz.
D) Kaynağına ulaşarak elde ettiğimiz şey-

ler daha değerlidir.

12.	Metinde	altı	çizili	cümlenin	anlam	özelli-
ği	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Karşılaştırma

B) Varsayım  

C) Öneri 

D) Olasılık

13.	Aşağıdakilerin	 hangisinde	deyim,	 açık-
lamasıyla	birlikte	kullanılmıştır?

A) İnsan, emek verdiği şeyleri kolay kolay 
gözden çıkaramıyor.

B) Çocuklar, babalarının dönüşünü dört 
gözle beklemekteydiler.

C) Yenisini alınca eskisini gözü görmez ol-
muştu.

D) Aşırı yorgunluktan yüzü solmuş, gözleri 
çukura kaçmıştı.

11	ve	12.	soruları	aşağıdaki	metne	göre	cevaplayınız.

Dünyanın bir ucunda bir yerde olduğunuzu düşünün. Bu yörenin çok güzel bir meyvesi olsun, 
daha önce hiç tadına bakmadığınız bir meyve… Çocukluğunuzda onun ağacına çıkmamışsınız, 
onun açlığını çekmemişsiniz, annenizin elinden onu yememişsiniz. Ama orada yaşayan herkesin 
böyle bir yaşanmışlığı vardır o meyveyle ilgili. Bu meyveden onların alacağı lezzet sizin alacağı-
nız lezzetten çok daha fazladır.
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14.	Metinde	anlatılanlarla	ilgili,

I. Anlaşmazlıklar insanın değerini düşürür.
II. İnsanlarla yalnız bilgi ve zekâ yönünden 

bir yarış içinde olunmalıdır.
III. Bir konuda hatalı olmak özgüvenimizi 

sarsar.
IV. İnsanlarla tartışmak onların fikirlerini 

önemsediğimizi gösterir.
V. İnsanlar hata yapmaktan hoşlanmaz.

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılamaz?

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

15.	Bu	 metin	 için	 aşağıdakilerden	 hangisi	
söylenemez?

A) Bir konuda bilgi verme amacı güdül-
müştür. 

B) Neden-sonuç ilişkileri kurulmuştur.
C) Kişisel duygu ve düşünceler belirtilmiştir.
D) Tartışmacı anlatımdan yararlanılmıştır.

14	ve	15.	soruları	aşağıdaki	metne	göre	cevaplayınız.

(I) Anlaşması kolay bir tavır, diğer insanların kendilerine verdikleri değeri yükseltir; anlaşmazlıklar 
ise bunun tam tersine sebep olur. (II)İnsanlarla anlaşmazlığa düştüğümüzde ve tartıştığımızda, 
onların bilgileri ve zekâlarıyla mücadele etmiş oluruz. (III) Onlara hatalı olduklarını, yargılarının 
ve deneyimlerinin çok da değerli olmadığını, bunun bir uzantısı olarak da kendilerinin değersiz 
olduğunu ima etmiş oluruz. (IV) Hatalı olmaktan nefret etmek, insan tabiatının bir gerçeğidir. (V) 
Bir konuda hatalı olmak, kişiliğimizin de bir şekilde hatalı olduğunu hissettirir bize. (VI) Bundan 
dolayı kendimize verdiğimiz değer darbe alır; kendimizi yetersiz ve ufalmış hisseder, değersiz ve 
eksik görürüz. 
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16. Günümüzün dünyasında çevre kirliliği, tüm 

gezegeni kaplayan boyutlara ulaşmış du-
rumda. Dünyanın birçok bölgesinde insan-
lar, çevre felaketine karşı korumasız, nük-
leer tehdit ve radyasyondan habersiz bir 
yaşam sürmektedir. Bilim insanları ise bu 
olumsuzlukların devamı halinde dünyadaki 
tüm canlıların ciddi biçimde tehdit altında 
olacağını vurguluyorlar. Hâlbuki - - - -

	 Bu	 metin	 aşağıdakilerden	 hangisiyle	
sürdürülmelidir?

A) insanoğlunun gelişimi başlarda yaşam 
ve doğal çevre ile uyum içinde sürmüş-
tür.

B) teknolojik gelişmelerin hızla artışı karşı-
sında ekolojik sistemin bu hassas den-
gesi giderek bozulmuştur.

C) her ülkenin, çağdaş yöntemlerle halkını 
bilgilendirmesi bir görev olmalıdır.

D) dünyada dengeli bir çevrenin koruna-
maması hâlinde tüm canlıların varlığı-
nın sürmesi olanaksızdır.

17. Al elmalar yeşil dalı eğince 
Yaprakların ucu yere değince 
Bak o zaman topraktaki sevince.

	 Bu	dizelerdeki	söz	sanatının	göstergesi	
aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Elmaların anlatımında aşırılığa gidilmesi

B) Elmalara insan özellikleri verilmesi

C) Toprağa insan özellikleri yüklenmesi

D) Yaprakların konuşturulması
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18. Bilmek, öğrenmek ve anlamak sanıldığının 
aksine birbirinden farklı kavramlardır ve sa-
nıldığının aksine bilmek anlamayı gerektir-
mez. Okumayı bilmenin, okunan metni an-
lamayı gerektirmediği gibi. Anlama süreci, 
anlamayı istemekle başlayabilir. Anlamayı 
istemek için de anlamadığını kabul etmek 
gerekir. Hiç kimse duymak istemeyen biri 
kadar sağır olamaz. Anlamak, şu anda 
olanları doğru değerlendirmeyi ve dolayı-
sıyla geleceği doğru öngörmeyi sağlar.

	 Bu	 metnin	 anlatımında	 aşağıdakilerin	
hangisinde	verilenler	kullanılmıştır?

A) Açıklama-Betimleme 

B) Tartışma-Açıklama

C) Betimleme-Öyküleme

D) Öyküleme-Tartışma

19. Ilık havalar (I) Her yer çimlerle kaplı. Kar 
sularının beslediği coşkun dereler (II) Ke-
yifliyim kuşlar kadar (III) Üç beş ahbap top-
lansak da kırlara çıksak. Bir ağaç altı ya da 
dere kenarı (IV)

	 Numaralanmış	 yerlerden	 hangisine	 di-
ğerlerinden	 farklı	 bir	 noktalama	 işareti	
getirilmelidir?

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

20. Konya’nın Beyşehir ilçesindeki
                                I

 Anamas Dağı’nda 2 bin 625 metre
              II

 yükseklikte yer alan Karagöl, eşsiz manza-
rası ve serin havasıyla özellikle

 hafta sonları sıcaktan 
         III

 bunalan doğa severlerin uğrak yeri oldu.
                         IV

	 Bu	cümlede	altı	çizili	sözlerden	hangisi-
nin	yazımı	yanlıştır?

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

DENEME-1
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1 ve 2. soruları aşağıdaki metne 

göre cevaplayınız.

Her yazar bir milletin çocuğudur ve o mil-
letin hayatını anlatmak, eserlerini kendi 
törelerini kaynak alarak zenginleştirmek 
zorundadır. Fakat orada kaldıkları takdirde 
bir yere varamazlar. Edebiyatın millî hayatı 
ve gelenekleri anlatmanın ötesinde de he-
defleri vardır. Yazar, ufkunu millî olanın öte-
sine doğru genişletmek ve evrensel olana 
ulaşmak için gayret göstermelidir.

1. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A)  Sanatçı, kendi toprağından beslenerek 
bütün insanlığa ulaşmayı amaçlamalı-
dır.

B)  Başarılı yazarlar, kendi kültürlerini eser-
lerinde ustalıkla yansıtırlar.

C)  Evrensele ulaşmanın yolu insanlığı ilgi-
lendiren konuları işlemekten geçer.

D)  Her toplum kendi yazarlarına sahip çık-
malıdır.

2. Bu metindeki altı çizili sözle anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Topluma yeni yollar göstermek
B)  Kendini geliştirmek için çok çalışmak
C)  Hedeflerini sınırlarının dışına çıkararak 

büyütmek
D) Kendini aşarak yeni hedeflere doğru 

yürümek
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3. Zamanımızda çalakalem yazılan kitaplara 
karşı edebi dergiler bir set görevi görme-
lidir.
Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak 
istenen aşağıdakilerin hangisinde var-
dır?

A)  Çeşitli gazetelerde bu konuyla ilgili çı-
kan bütün yazıları derlemiş.

B)  Oraya buraya dağılmış kitapları topla-
yarak kütüphaneye yerleştirdi.

C) Öğretmenin verdiği ödevi gelişigüzel 
yapınca sorulara cevap veremedi.

D)  Bu konu hakkında bugüne kadar yazıl-
mış doyurucu bir eser yoktu.

4. (I)Yeşilyurt köyü, Kazdağları‘nın neredeyse 
göbeğinde, zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı 
gizli bir cennet. (II)Eski taş evleri ve güzel 
doğasıyla sizi adım attığınız andan itibaren 
etkisi altına alacak olan köy, şehrin kala-
balığından ve gürültüsünden kaçmak için 
çok uygun bir yer. (III)Bu hafta sonu bir de-
ğişiklik yapın ve Çanakkale’nin bu köyüne 
yolunuzu düşürün bence. (IV)Afrodit’in gü-
zelliğini nereden aldığını merak ediyorsa-
nız bu köyde bunun cevabını bulacaksınız.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerle 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  I. cümlede benzetme yapılmıştır.
B) II. cümlede neden-sonuç vardır.
C)  III. cümlede öneri vardır.
D)  IV. cümlede koşul-sonuç anlamı vardır.

5. Bireysel şovlarından sonra sinemada da 
komedi denince akla ilk gelen isimlerden 
biri olan Cem Yılmaz, senaryosunu kale-
me alıp başrolünde oynadığı “Arif V 216” 
filmiyle yine beyaz perdeye merhaba di-
yor. Sadri Alışık, Zeki Müren Cüneyt Arkın, 
Ajda Pekkan gibi geçmiş dönemlere dam-
ga vurmuş birçok sanatçıyı canlandıran rol-
lere yer vererek vefa duygusunu samimi bir 
şekilde izleyiciye aktarıyor. Vefanın sade-
ce İstanbul’da bir semt adı olmadığını ve 
göz önünden çekilip emekli olan sanatçı-
ları unutmamamız gerektiğini hepimize bir 
kez daha hatırlatıyor.
Bu metinden Cem Yılmaz ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)   Arif V 216’dan önce sinemada gösteril-
miş başka filmi vardır.

B)  Arif V 216’nın öyküsünü kendisi yazmış-
tır.

C)  Tek kişilik gösteriler yapmıştır.
D)  Arif V 216 filminde geçmiş dönemlerde 

ünlü olan sanatçılara rol vermiştir.
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6. Bu metinle ilgili,

I. Kahve Türkler tarafından bulunmuştur.
II. Kahve uykuyu kaçırmaktadır.
III. Kahve sıcak iklimlerde yetişen bir mey-

vedir.
IV. Kahvenin yapılış şekli zamanla farklı-

laşmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?

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

7. Bu metinde kahve ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisine değinilmemiştir?

A)  Türk kahvesinin kendine özgü bir tadı-
nın olduğuna

B)  Ülkemizde kahvenin çok sevilip tüketil-
diğine

C)  Dünyada en çok kahve üreten ülkelerin 
hangileri olduğuna

D)  Kanserli hücrelerin yayılmasını engelle-
diğine

8. Metindeki altı çizili söz grubu, içinde 
bulunduğu cümlenin hangi ögesidir?

A)  Öznesi
B)  Nesnesi
C)  Yüklemi
D)  Yer tamlayıcısı

9. Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A)  Tanım cümlesine yer verilmiştir.
B)  Neden-sonuç cümlelerine yer verilmiştir.
C)  Karşılaştırma yapılmıştır.
D)  Benzetmeden yararlanılmıştır.

6, 7, 8 ve 9. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız

Hiç kuşkusuz Türk kahvesi denince akan sular durur. Türkler tarafından bulunan bir kahve 
hazırlama metodunun ismidir aslında Türk kahvesi. Tadı, köpüğü, kokusu ve sunumu ile öz-
günleşmiş, bir gelenek hâline gelmiştir. 14. yüzyılın başlarında keşfedilen kahve, muazzam 
kokusu ve tadı sayesinde Habeşistan’dan tüm dünyaya yayılmıştır. İlk zamanlar kahve meyve-
sinin kaynatılması şeklinde tüketilen bu içecek daha sonraları kahve çekirdeklerinin kavrulup 
öğütülerek pişirilmesi suretiyle yapılmaya başlanmıştır. Tropikal sıcak iklimlerde yetişmekte 
olan kahve ağacı, dikildikten üç yıl sonra meyve vermeye başlar. Dünyada en çok kahve üre-
ten ülkelerin başında Brezilya ve Kolombiya gelmektedir. Avrupa kahve ile Türkler sayesinde 
tanışmıştır. Türk kahvesinin özünü bozmayan Avrupalılar pişirilmesi konusunda da hiçbir de-
ğişiklik yapmayıp tıpkı Türkler gibi pişirip tüketmişlerdir. Her ne kadar kahve içmenin uykuyu 
kaçırdığı söylense de kafein vücuttan çok kısa sürede atıldığı için bu, doğru değildir. Düzenli 
kahve içmek, kanserli hücrelerin yayılmasını engeller ve sinir sistemini uyararak vücuda enerji 
verir. Fazla tüketildiğinde ise kalp ritminde düzensizlik oluşturarak tansiyonun yükselmesine 
neden olabilir. Midede asit salınımına neden olduğu için ülser ve gastrit hastalarının da kah-
veyi fazla tüketmeleri önerilmez. 
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10. I. Daha önceki testler, diyabet hastala-
rının beyin hacmi kaybına daha yatkın 
olduğunu, bunun sonucunda da hafıza 
becerilerini kaybetme riski taşıdıklarını 
ortaya koymuştu.

II. Katılımcılar, kahvaltıdan önce ve saatler 
sonra hafıza testine tabi tutuldu.

III. Kahvaltıda bir gram zerdeçal tüketen 
katılımcılar testlerde daha başarılı oldu. 

IV. Tayvan’da yapılan araştırma, kahvaltıda 
bir gram zerdaçal tüketmenin hafızayı 
güçlendirdiğini gösterdi.

V. Diyabet teşhisi konulan 60 yaşın üze-
rindeki hastaların katıldığı araştırmada, 
bilim adamları zerdaçalın hafızaya etki-
sini inceledi.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir 
metin oluşturulduğunda doğru sırala-
ma aşağıdakilerden hangisi olur?

A)  IV - V - II - III - I
B)  IV - I - II - III - V
C) V - I - IV - II - III
D)  IV - II - III - V – I
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11. Bu metinde bahsedilen uygarlıklarla il-
gili aşağıdakilerden hangisine değinil-
memiştir?

A)  Bazı sırlarının hâla çözülemediğine
B)  Gökyüzünü gözlemlediklerine
C)  Bazı eserlerinin günümüze kadar ulaş-

tığına
D)  Uzun süre hüküm sürdüklerine

12. Bu metindeki uygarlıkların ortak özelli-
ği aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Güneş tanrısına inanmaları
B)  Sonlarını İspanyol işgalinin getirmiş ol-

ması
C)  Bilim ve teknikte çok ileri gitmeleri
D)  Aynı yerde kurulmuş olmaları

13. Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki 
değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) “Orta Amerika” ifadesindeki “orta” söz-
cüğü küçük yazılarak

B)  “Maya Medeniyeti ” ifadesindeki “mede-
niyeti” sözcüğü küçük yazılarak

C)  “İspanyolların” sözcüğündeki “-ın” eki 
kesme işaretiyle ayrılarak

D)  “Güneş tanrısı” ifadesindeki “tanrı” söz-
cüğü büyük yazılarak

14. Bu metindeki numaralanmış sözcükler-
den hangisi sıfat-fiil değildir?

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

11, 12, 13 ve 14. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız

  
Mayalar, Kızılderililer tarafından Orta Amerika’da kurulmuş bir uygarlıktır. Takvimlerinde
                                                                                     I
Dünya’nın yanı sıra Merkür ve Venüs’ün de yıllarını nasıl hesapladıkları hâlen gizemini korumaktadır. 
Mayalar, Mu Güneş adını verdikleri bir dine inanmaktaydılar. Onlardan kalan piramit ve tapınaklar  
incelendiğinde bu yapıları, gezegenlerin konumuna göre inşa ettikleri görülmüştür. İspanyol 
         II
işgalcileri Orta Amerika’ya Maya Medeniyeti ve şehirlerini yok etmek için gitmişler ancak ora-
ya ulaştıklarında Mayaları zaten o hâlde bulmuşlardır. Meksika’nın bazı bölgelerinde hâla bu 
dili kullanan ve geleneklerini sürdüren yerliler yaşamaktadır.
 İnkalar, tarih öncesi uygarlıklar arasında en çok merak edilen uygarlıklardan biridir. Gü-
ney Amerika’nın And Dağları eteklerinde kurulmuş bir uygarlık olup İspanyolların burayı iş-
gal etmesiyle yok olmuştur. İnka harabelerinde Ay ve Güneş’in gözlemlenerek yapıldığı taş 
bloklar üzerine işlenmiş takvimler bulunmuştur.                                                       III
Kazılarda güneş tapınağı bulunmasına rağmen burada Güneş tanrısına tapınıldığını göste-
ren hiçbir ize rastlanmamıştır. Surlar, saraylar, piramitler, heykeller bu şehirden günümüze 
kadar gelen izlerdir. Bu eserler matematik ve astronomi temellerine dayandırılarak yapılmış 
bugün bile nasıl yapıldığı bilinemeyen yapılardır. 
               IV
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15. Ben aslında yetişkin kitapları yazıyorum, 
dört tane romanım var. Bir gün bir çocuk 
sahibi oldum, kızımın bitip tükenmeyen 
sorularından çocukların hayal gücünün sı-
nırsızlığını keşfettim. Ona okumak için aldı-
ğım kitaplardan çocuk kitapları dünyasının 
muhteşem bir dünya olduğunu fark ettim. 
Ve bu zamana kadar nasıl dışında kalmı-
şım diye de hayret ettim kendime. Çocuklar 
için yazılan kitaplarda basit hikâyelerle çok 
fazla şey anlatıldığını gördüm ve hayran 
kaldım. Ben de bu dünyanın içinde olmalı-
yım diyerek kolları sıvadım, birkaç deneme 
yaptım sonra bu kitap ortaya çıktı.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisi-
ne cevap olarak söylenmiş olabilir?

A)  Çocuk kitabı yazmaya nasıl karar verdi-
niz?

B)  Çocuk sahibi olmanız hayatınızda ne 
gibi değişikliklere yol açtı?

C)  Çocuk kitapları hakkında ne düşünü-
yorsunuz?

D)  Yetişkin kitapları yazıyor musunuz?

16. Sanat eseri, hem bir saat gibi içinde bulun-
duğumuz zamanı hem de bir pusula gibi gi-
dilmesi gereken yönü işaret etmelidir.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu 
cümleye en yakındır?

A)  Sanat eserleri, kendi devrini anlatırken 
geleceğe de ışık tutmalıdır.

B)  Sanat eserleri, günümüzden ziyade ge-
lecekte anlaşılan eserlerdir.

C)  Sanat eserleri, kendi devrini aşarak ge-
leceğe seslenmelidir.

D)  Sanat eserleri, geçmişte yaşananları 
bize bugün anlatmalıdır.
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17. Herkesin farklı tırnak yapısı vardır. Bazıları-

nın uzun ve ovalken bazılarının ise kısa ve 
karedir. Uzmanlar tamamen bilimsel olma-
sa da insanların tırnak şekillerine bakarak 
onların karakterleri ve kişiliği hakkında bilgi 
sahibi olabileceğimizi belirtiyorlar.
• Tırnakları uzun ve dikdörtgen olan kişi-

ler, sosyal ve esprili bir kişiliğe sahiptir. 
Yeni şeyler öğrenmeye, yeni insanlarla 
tanışmaya açıktırlar. Detaylara takılırlar, 
bir işi yapmadan önce çok dikkatli dü-
şünürler.

• Tırnakları oval yapıda olanlar her şeyi 
çabuk kavrarlar ve analitik zekâları 
vardır. Konuşmadan önce iki kere dü-
şünürler. İnsanlar, bu kişilerden sürekli 
tavsiye alırlar. İşlevselliğe görsellikten 
daha fazla önem verirler.

 • Tırnakları yuvarlak olanlar tembeldirler 
ve sorumluluk almaktan çok hoşlan-
mazlar. İşlerini bir an önce halletmek 
için baştan savma yapabilirler.

• Tırnakları üçgen şeklinde olanlar ce-
sur ve kararlıdırlar. Ne istediklerini çok 
iyi bilirler. Tutkulu ve inatçıdırlar. Ancak 
çabuk sinirlenirler. Beğendikleri bir şeyi 
gördüklerinde istemekten çekinmezler.

Buna göre insanlarla iyi iletişim kura-
bilen, verilen işi titizlikle yapabilecek 
kişilerin tırnak yapısı aşağıdakilerden 
hangisi gibi olur?

A) B)

D)C)

18. Mutluluk ( ) amaçlanan, çok istenen ( ) düş-
lenen bir ana ulaşıldığında içimizi kaplayan 
sevinç demekse bu duygu sürekli devam 
etmez. O anda birinin yüzünde gördüğünüz 
alaysı bir gülümseyiş sevincinizi kül eder 
( ) göğe savurur. Üstelik insan doyasıya se-
vinince bir daha mutluluğun peşinde koş-
maz mı ( )
Bu metinde yay ayraçla gösterilen yer-
lere aşağıdakilerin hangisinde verilen 
noktalama işaretleri sırasıyla getirilme-
lidir?

A)  ( , ) ( , ) ( , ) ( ? )
B)  ( ; ) ( , ) ( , ) ( ? )
C)  ( , ) ( ; ) ( , ) ( ? )
D)  ( , ) ( , ) ( ; ) ( ? )
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19. Bir giyim firması boş bir kadro için eleman 
alacağını duyurmuştur. İş için başvuru ya-
pan Ebrar, Zeynep, Mert, Can ve Defne 
adlı kişiler mülakata çağrılmıştır. Bu kişi-
lerin mülakata girme sırasıyla ilgili olarak 
şunlar bilinmektedir:
• Mert, mülakata Defne’den hemen önce 

girmiştir.
• Zeynep’ten hemen sonra mülakata gi-

ren kişi bayandır.
• Can mülakata Ebrar’dan hemen sonra 

girmiştir.
Mülakata ilk giren kişi Mert ise aşağıda-
kilerden hangisi doğru olur?

A)  Defne mülakata üçüncü giren kişidir.
B)  Can mülakata dördüncü giren kişidir.
C)  Zeynep mülakata üçüncü giren kişidir.
D) Ebrar mülakata en son girmiştir.

20. (I) Amatör yazarlar arasında moda konu-
lar vardır. (II) Söz gelimi Fransızca, Latince 
alıntılar yaparlar; mitolojiden felsefeye ka-
dar her alanda ne kadar kültürlü oldukları-
nı gözünüze sokarlar. (III) Hatta yazarken 
ne sıkıntılar çektiklerini, yayıncılarla didiş-
menin nasıl başlı başına sorun olduğunu 
anlatırlar. (IV) Oysa bir kitap yazmakla, içi-
ne üç beş yabancı sözcük koymakla yazar 
olunmaz; bunu bilmezler.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde düşüncenin yönünü değiş-
tiren bir ifade kullanılmıştır?

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

DENEME-2
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1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Diller; yazarların, düşünürlerin, sanatçıların yazılarıyla gelişir. Daha çok sanatçıların, ozanların, 
öykücülerin, romancıların… Dili en iyi onlar kullanır, dilin gelişmesine en çok onlar emek verirler.
                                                               I
Dil uzmanları, kurumlar, kurullar, dernekler dillerin gelişmesinde ancak yardımcı olabilirler. Bilim-
sel çalışmaların verilerini değerlendiren yazarlardır, sanatçılardır. Bir yazar, bir sanatçı diyecekle-
rini daha bir iyi anlatmak istedi mi yolunu kendisi bulur. Uzmanlara danışmaz. 
               II
Yeni bir sözcük mü gerekiyor? Kendisi bulur onu. Nitekim bu gereği duyan da kendisidir. Ya be-
ğenir uzmanların yaptıklarını ya beğenmez. Beğenirse kullanır, beğenmezse kendisi arar bulur. 
Başka yolu yoktur bunun. Yeni sözcükler dile yaza kullana yerleşir. Yazarlar kullanmadıkça kimse 
yaşatmaz onları. Büyük bir yapıya, geleceğin ileri Türkçesine çalışılan bir çağda yaşıyoruz. Elbir-     
       III

liğiyle başarılacak bir iş bu. Dilini seven, diline saygı duyan aydın kişi dilerse bir şeyler getirebilir bu
                                                                        IV
yapıya. İşe yaramak isteyen için bu ne güzel iş ne büyük mutluluktur.

1. Yazarın düşünceleri dikkate alındığında,

I. Dil üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar, 
dillerin gelişiminde tek başına yeterli 
değildir.

II. Dil üzerine çalışma görevi, dil uzmanla-
rına bırakılmalıdır.

III. Dil üzerinde yapılan bilimsel çalışma 
sonuçlarının işlenmesi ancak yazarlar 
ve sanatçılar tarafından yapılabilir. 

IV. Dilleri yaşatan; dil uzmanları, çeşitli ku-
rumlar ve derneklerdir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) II ve III.

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

2. Metindeki numaralanmış sözcüklerden 
hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

A) I. İlerlemek, olgunlaşmak, genişlemek

B) II. Yöntem

C) III. Sürdürmek, devam ettirmek

D) IV. Birinden bir şeyin yapılmasını iste-
mek, rica etmek, arzu etmek

3. Metindeki numaralanmış sözcüklerden 
hangisi mecaz anlamda kullanılmamış-
tır?

A) I. B) II.

C) III. D) IV.ÖRNEKTİR
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4. İyi bir yazar olabilmek için okumak ve yaz-
mak yetmez. Yaşamak gerekir. Bundan 
kastım bir savaşı yazmak için savaş mu-
habirliği yapmanız değil ama hayatla içli 
dışlı olmak, gözlem yapmak, bu arada ufku 
geniş olmak, diğer sanat dallarıyla ilişkisi 
olmak yani yaşamın dilini esere taşıyabil-
mek. Çünkü yaşam çok hareketli; olaylar 
hızlı, işler hızlı…

 Bu metinde altı çizili söz grubuyla anla-
tılmak istenen aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Halkın konuşma dilini esere yansıtmak

B) Yaşamdaki ilginç olayları yakalayabil-
mek

C) Güncel hayatı esere yansıtabilmek

D) Zamanın hızına ayak uydurabilmek

5. (I) Akıl ve mutluluk arasında doğrudan bir 
ilişki vardır. (II) Farabi, insanın akıl yoluyla 
iyi ve kötüyü ayırt edebileceğini savunur. 
(III) İnsan için amaç mutluluk, en büyük er-
dem de bilgeliktir.  (IV) Zira insan kendisini 
anlamak için evreni anlamak, evreni anla-
mak için de evrenin amacını kavramak du-
rumundadır.

 Bu metindeki numaralanmış cümleler-
den hangisi amaç-sonuç cümlesidir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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6, 7, 8, 9 ve 10. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

1. (I)Tiyatro yapısı gereği devamlı güncel kalmak ve kendini yenilemek durumundadır. 
(II) Çağın gereksinimlerini yakalayamayan tiyatrolar kendilerini tekrar eder. (III) Tiyatro, 
hem güncel konulara değinmeli hem de sahneleme bakımından farklı teknikleri sürekli de-
nemelidir. (IV) Aksi takdirde tiyatronun evrensel boyutlara ulaşmasından ve bugüne gelme-
sinden kimse söz edemezdi.

2. Şüphesiz klasik oyunları yukarıda değindiğimiz “güncel olma” kavramından ayrı bir yere 
koymamız gerekir. Yazıldığı tarihten öte onu güncel tutan, söylediği sözün bugüne ulaşma-
sıdır. Shakespeare, Moliere, Çehov gibi yazarların değindiği konuların bugüne de dokun-
ması onları evrensel yapan yegâne şeylerdir. Romeo ve Juliet, Hastalık Hastası gibi oyun-
lar ne kadar önce yazılırsa yazılsın içerdiği konular bugün yaşananlardan farklı değildir. Bu 
oyun yazarlarını güncel yapan ve günümüze taşıyan şey, yaşadığı dönemin sorunlarına 
ilgisiz kalmayarak o dönemlere ışık tutmasıdır.

6. Yukarıda bölümler hâlinde verilen met-
ne göre tiyatro ile ilgili,

I. Tiyatro, çağın ihtiyaçlarına cevap vere-
bildiği ölçüde kendini yeniler.

II. Klasik oyunlar, yalnız kendi dönemlerin-
de güncelliği yakalayabilmiştir.

III. Tiyatroda seçilen konuların her döneme 
hitap ediyor olması tiyatronun güncelli-
ğini korumasını sağlar.

IV. Yaşadığı döneme ilgisiz kalan yazarlar 
zamanla unutulur.

 yargılarından hangisine ulaşılamaz?

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

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisiyle metnin 
2. bölümündeki altı çizili “dokunma” söz-
cüğünün anlamı aynıdır?

A) Kapı zilinin düğmesine hafifçe dokundu.
B) Masamdaki evraklara kimse dokunma-

sın.
C) Böyle havalar bana dokunuyor.
D) Son konuşmasında eğitim konusuna 

dokunmuş.

8. Metindeki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde fiilimsi, bir ismi nitelemek 
için kullanılmıştır? 

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

9. Metindeki altı çizili cümlenin öge dizilişi 
aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-
miştir? 

A) Özne-Yüklem

B) Özne-Nesne-Yüklem

C) Özne-Zarf tamlayıcısı-Yüklem

D) Özne-Nesne-Zarf tamlayıcısı-Yüklem 

10. Metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme 
yollarından hangisine başvurulmuştur?

A) Tanımlama

B) Örnekleme

C) Tanık gösterme

D) Benzetme 

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI



w
w

w.
m

ub
ay

ay
in

la
ri.

co
m

LG
S 

TÜ
R

K
Ç

E

4

DENEME - 3

11. Bilginin sınırları hep genişler; bir çağın 
doğruları çoğu zaman sonraki çağın in-
sanları tarafından sorgulanır. Bugün bilim 
adamları, kuramlarının gelecekte değişikli-
ğe uğrayabileceğini kabul ederler. 

 Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada 
anlatılanları destekler? 

A) Parçalanamaz kabul edilen atomun 
parçalanması

B) Kuduz aşısının bulunması

C) Teleskop sayesinde gök cisimlerinin in-
celenebilmesi 

D) Telefonun icadı

12. Tarih göstermiştir ki bir milletin kurmuş 
olduğu devlet yıkılabilir, yaşadığı vatan 
elinden alınabilir fakat eğer dili yaşıyor-
sa o millet dağılmamıştır, kaybolmamıştır, 
ayaktadır. Zira dil; fertlerin, “millî şuuru”, 
“millî hafızası” dır. Hafızasını ve şuurunu 
kaybetmiş bir insan; evinde, çocuklarının 
arasında da olsa manen ölmüş demektir. 
Aksine, hafızası ve şuuru yerinde bir insan; 
evinden, vatanından uzaklarda, çok uzak-
larda olsa bile yaşıyor demektir. 

 Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Tarih, beraberinde sürekli bir değişim 
getirir.

B) Hafızasını kaybeden bir insanın ölüden 
farkı yoktur.

C) Hafıza ve bilinç var olmanın temel un-
surlarıdır.

D) Millî bilinci ayakta tutan esas unsur ana 
dildir. 
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13. Bir sağlık merkezi, çocuklar arasında diş 

sağlığı farkındalığı oluşturmak amacıyla 
“Dişlerim Ömür Boyu Benimle” konulu bir 
kompozisyon yarışması düzenler. Yarış-
maya katılan eserler elemeden geçer ve 
amatör, yarı profesyonel ve profesyonel ol-
mak üzere üç gruba ayrılır. Eleme sonrası 
geriye Hakan, Sıla, Ceren, Naz, Emel ve 
Gül’ün eserleri kalmıştır. Bu katılımcıların 
eserlerinin yer aldığı gruplarla ilgili bilinen-
ler şunlardır:

• Yazıların üçü amatör, ikisi yarı profes-
yonel, biri de profesyoneller grubuna 
alınmıştır.

• Sıla ve Ceren‘in yazıları aynı gruptadır.

• Hakan’ın yazısı amatörler grubuna alın-
mıştır.

• Gül’ün ve Emel’in yazıları farklı gruplar-
dadır.

 Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangi-
si kesinlikle yanlıştır?

A) Naz, profesyoneller grubundadır.

B) Hakan ve Emel aynı gruptadır.

C) Emel, amatörler grubundadır.

D) Ceren’le Gül farklı gruplardadır.

14. Ağaç, çok sevdi çocuğu...
Öperdi altın saçlarından 
Dudakları olaydı!

 Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinde 
verilen söz sanatları kullanılmıştır?

A) Kişileştirme-abartma

B) Abartma-benzetme

C) Benzetme-kişileştirme

D) Konuşturma-kişileştirme
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15 ve 16. soruları aşağıdaki metne göre 
cevaplayınız.

a. Ressamların orta çağdan bu yana yapmış 
oldukları kadın ve erkek portrelerine bak-
tığınızda, gözlerden çok ellerin konuştu-
ğunu görürsünüz.

b. İçi aydınlatan Tanrı duygusunu, mutlu 
esenliğin parıltısını, kaygıların kaynaşma-
sını, yaşamaktan usanışı hep bu ellerde 
görürsünüz.

c. Dua için kavuşan, gergef üzerinde dola-
şan, çenesini avuçları içine alan, vücut 
boyunca sarkan eller…

d. Resim ve heykel sanatçıları insan elleri 
üzerinde çok durmuşlardır.

e. Bu duruş, onların türlü güzelliklerinden 
çok; yaşayan, duyan ve düşünen birer 
varlık oluşlarındandır.

15. Cümleleri karışık olarak verilen yukarı-
daki metinle anlamlı bir paragraf oluş-
turmak için sıralama nasıl olmalıdır?

A) a-b-c-e-d B) b-a-c-e-d

C) a-b-c-d-e D) d-e-a-c-b

16. Metinde altı çizili sözde yazım yanlışı yapıl-
mıştır.

 Doğru yazılış aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Orta Çağ’dan

B) ortaçağdan

C) Orta çağ’dan

D) Ortaçağ’dan
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17. Bir ekosistem içerisinde bulunan organizmalar arasındaki ilişkilerden en önemli olanı bes-

lenmedir.  Bir organizma diğeri üzerinden beslendiğinde hem madde hem de enerji aktarılır. 
Bitkiler güneş enerjisini kullanarak fotosentezle besin maddelerini üretirken aynı zamanda 
hayvanlar için gerekli olan enerjiyi de temin eder. Madde ve enerjinin üreticilerden tüketici-
lere iletilmesini sağlayan canlılar sırasına besin zinciri denir.  

 

 Verilen bilgilere ve besin zinciri şemasına göre aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şılamaz?

A) Güneş, canlılar için önemli bir enerji kaynağıdır.

B) Doğada israf yoktur.

C) Her canlı yalnız bir tür canlıyla beslenir.

D) Güneş enerjisini diğer canlılara aktarmada bitkiler önemli bir rol oynar.
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18. Her dil; varlığını önce ses yapısı, sonra 
şekil yapısı ve bu yapıyı oluşturan temel 
sözcüklere bağlı çekim ve yapım ekleri ile 
sıfat, zarf, edat, fiil vb. ögelerin devreye 
girdiği ve bunlardan anlama uzanan geliş-
meler yoluyla oluşan bir sisteme borçludur. 
Türk insanının da kendine özgü ve kendi 
yaratıcılığından kaynaklanan böyle bir sis-
teme sahip olması, hiç şüphe yok ki onun 
toplum hayatındaki yaşam değerlerinin te-
mel kaynağı niteliğindedir. Dil ile insanın, 
dil ile toplumun ayrılmaz bir bütün hâlinde 
kaynaşmış olması; yüzyıllar boyunca, di-
limize Türk insanı eliyle pek çok değerler 
kazandırmıştır.

 Bu parça aşağıdaki metin türlerinin han-
gisinden alınmıştır?

A) Haber metni

B) Makale 

C) Deneme

D) Söyleşi

19. Cümlede vurgulanmak istenen öge yük-
lemden hemen önce söylenir. 

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde diğerlerinden farklı bir öge vurgu-
lanmıştır?

A) Yüzündeki yara izini saklayamamıştı.

B) Kendine en çok maviyi yakıştırdı. 

C) Soğuktan dudakları bile kıpırdamıyor-
du.

D) Adamın ne dediğini anlayamıyordu.

20. I. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var
II. Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz
III. Ya gözler altındaki mor halkalar
IV. Neden böyle düşman görünürsünüz
V. Yıllar yılı dost bildiğim aynalar

 Yukarıdaki dizelerden hangisinin so-
nuna diğerlerinden farklı bir noktalama 
işareti getirilmelidir?

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