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1. ●  Allah aşkı, sevgi ve kavga gibi konular işlenmiştir.

 ●  Halk şiirinin 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

 ●  Bazı dörtlüklerde ilk 3 dizenin sonunda ses benzerliği     
   görülürken bazı dörtlüklerde ise 1. ve 3. dizelerle 2.  
   ve 4. dizelerde ses benzerliği vardır.

Aşağıdaki dörtlüklerden hangisi özellikleri verilen 
şiirden alınmış olamaz?

A) Aslımız Muhammet kıyman cellatlar

  Üstümüzde bite davacı otlar 

  Ölüm Allah emri ya eziyetler 

  Açılın kapılar Şah’a gidelim

B) Bir güzelin aşığıyım ezelde

  Onun için taşa tutar el beni 

  Gündüz hayalimde gece düşümde 

  Kumdan kuma savuruyor yel beni

C) Koyun beni hak aşkına yanayım

  Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan 

  Yolumdan dönüp de mahrum mu kalayım 

  Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

D) İşkence yaptıkça bana gülerdi

  Bunda yalan yoktur herkes de gördü

  Bir çekirdek verdim dört bostan verdi

  Benim sadık yarim kara topraktır

2. Söyleyen kişinin görüşünü ve duygularını yansıtan cüm-
lelere öznel, kişisel hiçbir görüş içermeyen yargılara ise 
nesnel cümle denir.

Buna göre, 

(I) Papağan deyince çoğumuzun aklına ilk olarak ses 
taklidinde başarılı, son derece sevimli hayvanlar gelir. 
(II) Pek çoğumuz papağanı, zeytin yeşili tüyler ve 
koyunların derisini delebilecek keskinlikte bir gagayla 
tanımlarız. (III) Yeni Zelanda papağanları grubuna üye 
Kea papağanı ise istatistiksel çıkarımlar yapabilen bir 
kuş türüdür. (IV) Ayrıca bu papağanlar, bilinen en zeki 
kuş türleri arasında sınıflandırılmaktadırlar.

numaralandırılmış yargılardan hangisi söyleyen 
kişinin duygularını yansıtmaz?

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

3. Bir kalemlikte bulunan her bir kalemin üzerine birden 
dokuza kadar numara yapıştırılmıştır. Bu kalemlerle ilgi-
li bilinenler şunlardır:

• Bu kalemlerin üçü kırmızı, üçü mavi, ikisi siyah,  
 biri de yeşil renklidir.

• Kırmızı renkli kalemlerin hepsinin numarası çift  
 sayıdır.

• 2 ve 9 numaralı kalemler aynı renge sahiptir.

• 5 numaralı kalem siyah renklidir.

Yeşil renkli kalemin numarası mavi renkli bir kalem-
le art arda olmamak koşuluyla aşağıdakilerden 
hangisi olur?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 7
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4. 

İngiltere 47 Milyar

41 Milyar

33 Milyar

22 Milyar

Fransa

Almanya

İtalya

En fazla savunma
harcaması yapan 
ülkeler

%71

İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’nın 
savunma harcamaları AB harcamalarının
%71 ‘ni oluşturdu.

Savunma harcamasının
GSYİH’ye oranı (Yüzde)

En Düşük AB Ülkeleri

En Yüksek AB Ülkeleri

İrlanda
Lüksenburg
Malta

0,3
0,4
0,6

Estonya
Yunanistan
İngiltere
Fransa

Türkiye

2,4
2,1
2
1,8

1,7

AB 2016’DA SAVUNMAYA 200 MİLYAR AVRO HARCADI

%2

%1,8

%1

%1,3

AB 28 üye ülkesinin 2016’daki savunma harcamaları,
bir önceki yıla göre değişmeyerek 200 milyar avro oldu.

AB’NİN SAVUNMA
HARCAMASI

200
Milyar
Avro

(2016)

GSYİH’YE 
ORANI %1,3

Görseldeki bilgilerden hareketle,

I. AB ülkelerinin 2016’da savunma harcamaları bir önceki yıla göre artarak 200 milyar avro olmuştur.

II. AB ülkeleri arasında en fazla savunma harcaması yapan ilk 4 ülke, toplam harcamaların yarısından fazlasını       
 oluşturmuştur.

III. Savunma harcamasının GSYİH’e oranı en düşük olan AB ülkesi İrlanda’dır.

hangilerine ulaşılabilir?

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

5. I. bir tür kumaş geliştirdi 

II. uyum sağlayan 

III. bir grup araştırmacı 

IV. ilk kez çevre koşullarına 

V. Ohiao Üniversitesinde çalışan

Numaralandırılmış cümlelerden anlamlı bir cümle 
oluşturulduğunda hangisi sondan ikinci olur?

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

6. Bir öykü kahramanı olsam size derdim ki artık çocuk 
kitaplarına devam etmek istiyorum. Onlar benim için 
çok değerli. Çocuklar benim kitaplarımı elleriyle tutup 
okuyorlar ya bana bir neslin hayat yolculuğunda onların 
elinden tutuyormuşum gibi geliyor. Öyle mutluluk veren 
bir şey! Sanırım yetişkinler için de yazmaya devam 
ederim. Ama önce hangisi olur, bundan sonra ne olur, 
o hakikaten kısmet.

Parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Çocukların kendilerini ifade edebilmesine olanak   
  sağlamak

B) Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak

C) Yaşama hazırlanırken çocuklara yol göstermek

D) Çocukların hayallerine eserlerinde yer vermek 
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7. Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Erdal Bey, 8.sınıf öğrencilerine dersinde “umut, sevinç, kim-
sesizlik, özlem, bağışlama, takdir etme” kavramlarından birini kullanarak afiş hazırlamalarını istemiştir. Yönergeyi ise 
şu şekilde belirlemiştir:

• Afiş hazırlamayı düşündüğünüz verilen konulardan birini seçiniz.

• Konuya uygun metinler, görseller ve sloganlar kullanınız.

• Bunları afişe en uygun şekilde yerleştiriniz.

• Afişi dikkat çekici hale getirerek sunumunuzu yapınız.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Erdal Bey’in istediği tarzda bir afiş olamaz?

A) 

Bazen gurur galip
gelir.

Affetmek büyüklüktür. 
İnsanı mutlu eder.

Bavulumu aldım,
kum güneş ve su üçgeninin

iç açılarını toplamaya gidiyorum.

Biliyor musun yalnızlık,
Sen benim en iyi dostumsun.
Beni bir tek sen terk etmedin.

   B) 

Bazen gurur galip
gelir.

Affetmek büyüklüktür. 
İnsanı mutlu eder.

Bavulumu aldım,
kum güneş ve su üçgeninin

iç açılarını toplamaya gidiyorum.

Biliyor musun yalnızlık,
Sen benim en iyi dostumsun.
Beni bir tek sen terk etmedin.

C) 

Bazen gurur galip
gelir.

Affetmek büyüklüktür. 
İnsanı mutlu eder.

Bavulumu aldım,
kum güneş ve su üçgeninin

iç açılarını toplamaya gidiyorum.

Biliyor musun yalnızlık,
Sen benim en iyi dostumsun.
Beni bir tek sen terk etmedin.

   D) 

Bazen gurur galip
gelir.

Affetmek büyüklüktür. 
İnsanı mutlu eder.

Bavulumu aldım,
kum güneş ve su üçgeninin

iç açılarını toplamaya gidiyorum.

Biliyor musun yalnızlık,
Sen benim en iyi dostumsun.
Beni bir tek sen terk etmedin.

 

8. Bugünün genç yazarı “Aşk-ı Memnu” gibi roman yazma-
yı düşünmez, Yakup Kadri’nin yazdıklarını örnek almaz, 
Orhan Kemal’i okuyup kendine yakın bulur, ondan edin-
dikleri kazanımları kendi yaratım süzgecinden geçirerek 
yansıtır. Dolayısıyla bir yazar kalıcılığı yakalamak isti-
yorsa daha önce yazılmamış olanın peşinden gitmelidir.

Metinde bir yazarda bulunması gereken nitelikler- 
den daha çok hangisi vurgulanmıştır?

A) Etkileyicilik  B) Gerçeklik

C) Öznellik   D) Özgünlük

9. Dünyanın en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen 
Göbeklitepe, 12 bin yıllık geçmişiyle günümüzden 8 bin 
yıl öncesi olarak bilinen insanlık tarihini daha eskilere 
taşıdı. Göbeklitepe’nin UNESCO tarafından Dünya Kül-
tür Mirası Listesi’ne alınması bekleniyor.

Metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi 
kesin olarak çıkarılır?

A) İlk insandan günümüze dek 8 bin yıl kadar bir süre  
  geçmiştir. 

B) Göbeklitepe, yaygın bir kanaatin değişmesine   
  neden olmuştur. 

C) UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde başka  
  tarihi tapınaklar da vardır. 

D) Göbeklitepe, UNESCO tarafından Dünya Kültür   
  Mirası Listesi’ne giren son anıtsal yapıdır.
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10. 
Kovid-19 Soğuk Algınlığı

Nezle Grip Alerji

Sık

Sık

Sık

Sık

Sık

Sık

Sık

Sık

Sık

Sık

Sık

SıkSık

Sık

Sık

Şiddetli

Bazen

Bazen

Bazen

Bazen

Bazen

Bazen

Bazen

Bazen

Bazen

Bazen

Bazen

Bazen

Bazen

Bazen

Bazen

Nadir

Nadir

√ √ √
√√

√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

√
√

√
√
√

√ √
√
√
√
√ √

√

√

√

√

√
√

- -
- -

- -

-
- - - -

--

- -

-

- -

- - - -
- -

- - - -

-

- -

Ateş

Yorgunluk

Kuru Öksürük

Solunum Zorluğu

Öksürük

Ağrı

Hapşırma

Burun Akıntısı

Burun Tıkanıklığı

Gözlerde Sulanma

Boğaz Ağrısı

İshal

K
O

R
O

N
A 

Vİ
R

Ü
S 

/ 
N
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LE

 / 
G

R
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 / 
A
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R
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Tİ
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R
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Tablodaki bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) Solunum güçlüğü, Kovid-19’da diğer hastalıklara göre daha şiddetli hissedilir. 

B) Tabloda verilen hastalıkların hepsinde ateş ve yorgunluk hissi görülür. 

C) Kuru ve normal öksürük soğuk algınlığı dışındaki diğer hastalıklarda görülür. 

D) Tabloda verilen belirtiler en fazla grip hastalığında görülür.

11. Bir fiilin kip ve şahıs eki ile ifade edilmiş hâline “çekimli 
fiil”, kip ve şahıs eki almayıp cümlede isim, sıfat, zarf 
gibi farklı görevlerde kullanılan haline ise “fiilimsi” denir. 
Örneğin “Sabahları erken kalkmayı severim.” cümlesin-
de “severim” fiili, kip ve şahıs eki aldığından çekimli fiil 
iken “kalkmayı” sözcüğü almadığından fiilimsidir.

Bu açıklamaya göre,

“Ödevlerimizi sıkıştığımızda yapmayı alışkanlık haline

 getirmek bize büyük zararlar verir.”

cümlesindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi 
fiilimsi değildir?

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

12. • Ek olan “-ki” kendinden önceki sözcüğe bitişik, bağlaç  
  olan “ki” kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır.

• Ek olan “-de” kendinden önceki sözcüğe bitişik, bağ- 
  laç olan “de” kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır.

Bu açıklamalara göre,

Raffaello, kariyerindeki en önemli eseri “Atina Okulu”

freskinde, eski Yunan filozoflarını tasvir eder. Tam orta-

da Eflatun’un yanında Aristo ve Sokrates bulunur. İde-

alar dünyasından mutlak düşünceye kadar ki felsefe-

nin büyük belgelerin içinde saklandığı eser de ressam,

 sanat çevresine rüştünü ispat etmiştir.

metninde numaralanmış sözcüklerden hangilerinin 
yazımı doğrudur?

A) I ve II.   B) I ve IV.                     

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

I

I

III

III

IV

IV

II

II
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13. 1200’lü yıllarda Çin’i egemenliği altına alan Moğol 
İmparator’u Kubilay Han sınırsız ve karşılıksız para 
basma fikrini ilk kez uygulamaya koymuş, zenginleşe-
ceğini ve ekonomik sorunların biteceğini zannederken 
işler çok geçmeden daha kötüye gitmiş sonunda devlet 
ekonomisi iflas etmiştir. Yine 1600’lü yılların sonlarında 
ekonomik sıkıntılar çeken dönemin Fransız hüküme-
ti sınırsız para basma fikrini benimsemiş. Yaklaşık on 
yıl kadar süren bir refah sonrası ülke ekonomisi batma 
noktasına gelmiş ve Fransa ancak Amerika’daki sömür-
ge topraklarını satarak kurtulmuştur. II. Dünya Savaşı 
sonrası ekonomik sıkıntı çeken Almanya da krizi aşmak 
için karşılıksız para basmıştır. Ama bir ekmek bir kutu 
dolusu paraya alınır olmuş hatta insanlar ısınmak için 
bile para yakmışlardır. Sınırsız, karşılıksız para basma 
fikrinin tarihte başarısız olduğunu gören günümüz dev-
letleri bu fikirden uzak kalmaya gayret etmişlerdir.

Metne göre,

I. Sınırsız para basmak o paranın değerini yitirmesine 
neden olur.

II. Sınırsız para basma fikri tarihin çoğu döneminde 
farklı uluslarca denenmiştir.

III. Sınırsız paranın dengesiz dağılması sonucu para 
ülkenin zengin kesiminde toplanır.

numaralandırılmış yargılardan hangisi söylenebilir? 

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

C) Yalnız II.   D) Yalnız III.

14. Sıfat-fiiller, cümlede çoğunlukla sıfat görevinde kulla-
nılır. Ancak niteledikleri isim düştüğünde onun yerine 
geçerek bir isim gibi kullanılır yani adlaşmış sıfat-fiil 
olur. Örneğin “Bakanlık kamuya ait bazı taşınmazların 
satışına onay verdi.” cümlesinde “taşınmaz” sıfat-fiilinin 
nitelediği isim(mal, mülk, arazi vs.) cümleden düştüğü 
için sıfat-fiil adlaşmıştır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde 
adlaşmış sıfat-fiil vardır?

A) İsteği yerine getirilmeyen bir çocuk gibi dövündü.

B) Bildik esnaflardan alışveriş yaparım genellikle.

C) İşe başvuracaklar arasında ben de vardım.

D) Okunmuş kitapları hep bir köşede saklarım.

15. Cümlede yargı bildiren unsura yüklem denir. Yüklem-
ler tek bir sözcükten oluşabileceği gibi isim tamlaması, 
sıfat tamlaması, deyimler, birleşik fiiller gibi söz öbekle-
rinden de oluşabilir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem doğru 
gösterilmiştir?

A) Karşıya geçerken aracın geldiğini son anda fark etti.

B) Bir gün büyük bir bilim insanı olacağını düşlerdi.

C) Gelmeyeceksin diye aklımı oynatacaktım.

D) Yağmur, doğaya yeniden hayat veren bir candır.
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16. Yunanistan’da soy isimleri kültürü kişinin karakteristik 
özelliğini, mesleğini veya kökeninin nereden geldiğini 
yansıtır. Örneğin soy isminin başına:

• “Papa-” önekini almış kişilerin atalarından birinin  
 “papaz” olduğu anlaşılır. Yine lakap niteliği taşı- 
 yan  “konto-“ kısa, “makro-“ koca anlamları taşır- 
 ken “mavros-“ önekini almış kişilerin ise sarışın  
 tenli olduğu anlaşılır.

Soy isimlerinin sonu ise:

• “-ukas” şeklinde bitenler Yunanistan yerlisi,

• “-akis” şeklinde olanlar Girit Adası kökenli,

• “-poulos” şeklinde bitenler Mora Yarımadası   
 kökenli,

• “-ouglu” ile bitenler Anadolu kökenli,

• “-idis” olanların da büyük bir çoğunluğu Pontus  
 Rum kökenli Karadeniz göçmenlerinden oluşmak 
 tadır.

Buna göre,

I. D. Kontomatidis

II. T. Papaloukas

III. K. Makroglou

IV. V. Mavrosopoulos

Yukarıda isimleri verilen Yunanistanlı kişilere ilişkin 
aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) III. numaralı kişi, köken olarak iri yapılı olan Türkiye  
  göçmeni bir aileden gelmektedir.

B) II. numaralı kişi, dini kökene sahip bir Yunanistan   
  yerlisidir.

C) IV. numaralı kişi Mora Yarımadası göçmeni, sarışın  
  bir aileden gelmektedir.

D) I. numaralı kişi kısa boylu, Girit Adası göçmeni bir   
  aileden gelmektedir.

17. Gazeteci:

—  (I) - - - -

Fotoğraf Sanatçısı:

— İçinde yaşadığımız gündelik hayat beni çok etkiliyor 
ve bunun üzerinden hareket etmeyi çok seviyorum. 
Etrafıma bakmayı, detayları gözlemlemeyi çok seviyo-
rum. Hatta bazen insanlar benim onları izliyor olmam-
dan rahatsız bile olabiliyor. Trende, metroda, vapurda 
ya da iş yerinde, mekân ve zaman fark etmiyor.

Gazeteci:

— (II) - - - -

Fotoğraf Sanatçısı:

— Açıkçası özenle yapılmış, sanata ilham ve yön veren 
her türlü akım ve proje ilgimi çekiyor. İşlerini sevdiğim 
ve takip ettiğim sanatçılar arasında Dustin Yellin, Pawel 
Kuczynski var.

Bu konuşmada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin 
hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) (I) Hikâyelerinizi nasıl kurguluyorsunuz?

      (II)Bir fotoğrafçı olarak sergilerde bulunmayı önem-
siyor musunuz?

B) (I) Her kolajın özel bir hikâyesi var mıdır?

      (II) Fotoğrafçı gözüyle dünyaya bakmanın avantaj-
ları sizin için önemli midir?

C) (I) Son çalışmanızı en iyi işiniz olarak tanımlayabilir 
misiniz?

      (II) Daha çok hangi türde projeler dikkatinizi çeki-
yor?

D) (I) Eserlerinizi oluştururken nelerden ilham aldığını-
zı biraz anlatır mısınız?

      (II) Dünyada ve Türkiye’den beğendiğiniz, takip 
ettiğiniz fotoğraf sanatçıları kimler?
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18. Şimdilerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvikiyle 
“Geleneksel Girişimci Programı” ile girişimcilere kuruluş 
ve performans desteği veren KOSGEB, Turgut Özal’ın 
desteğiyle 20/04/1990 tarihinde kurulmuştur.

Bu metinde aşağıdaki kurallardan hangisine örnek 
olabilecek bir kullanım yoktur?

A) Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine 
alınır.

B) Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri 
adlarına gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz.

C) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan 
özneyi belirtmek için virgül konur.

D) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayı-
ları birbirinden ayırmak için eğik çizgi konur.

19. İnsan vücudu çevresine sürekli ısı yayar. ---- bu ısıyı 
düzenlemenin tek yolunun daha kalın ya da daha ince 
giysiler giymek olduğu biliniyordu. ---- geçtiğimiz yüzyıl-
da kumaşlar üzerine yapılan bilimsel bir çalışma ise bu 
durumu değiştirdi. ---- günümüzde uzun mesafe koşu-
cularının vücutlarını serin tutan ya da dağcıların vücut-
larını daha sıcak tutan kumaşlar var.

Metindeki boşluklara aşağıdaki sözcüklerden 
hangisinin getirilmesi daha uygundur?

A) Çok eskiden - fakat - oysaki                             

B) Yakın geçmişte - çünkü - bundan böyle

C) Uzak geçmişte - ancak - artık          

D) Yüzyıllar öncesinde - dolayısıyla - söz gelişi

20. • Zaman belirsizdir.

• Anlatım üçüncü kişi ağzından yapılmıştır.

• Neden-sonuç ilgisi kurulmuştur.

Aşağıdaki metinlerin hangisinde bu özelliklerin 
tümü yer almaktadır?

A) 5 yaşında küçük bir çocuk olduğum günleri gayet 
iyi hatırlıyorum. Parklarda yüzlerce ağacın olduğu, 
evleri kocaman bahçelerin kuşattığı günlerdi o gün-
ler. Sokaktan eve çamura bulanmış bir şekilde, kirli 
kirli geliyor ve dilediğimizce duş yapabiliyorduk.

B) Genç adam, evinin alt katında marangozluk yapı-
yordu. Kapı ve pencere konusunda uzmandı. Fakat 
plâstik pencereler yaygınlaşınca, ahşap olanlara 
rağbet azaldı. Bu yüzden işler iyi gitmiyordu. Üstelik 
de çocukları büyümüş, biri hariç hepsi okula başla-
mıştı.

C) Mesut, on yaşına gelmiş bir çocuğun böyle bir 
haylazlığını affedemezdi. Sıcak bir temmuz ayında 
bütün günü, onun yüzünden mahvolmuştu. Bir kere 
yapmış olsa, ses çıkarmazdı. Ama tekrarlaması, 
hangi yönden bakılırsa bakılsın, büyük hataydı.

D) Liseye girdiğinde sınıfın en sıska öğrencisiydi gen-
cimiz. Fakat babası onu hep futbol oynamaya teşvik 
etti; bununla birlikte, eğer isterse oynamayabileceği-
ni de belirtti. Delikanlı futbolu seviyordu ve takımın-
da kalmaya karar verdi. Her idmanda elinden geleni 
yapıyor ve takımın as oyuncularından biri olmaya 
çalışıyordu.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
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LGS TÜRKÇE DENEMESİ

HAYATİ ŞENDizgi: Çağdaş GÜLMEZ

1. D
2. C
3. D
4. B
5. B
6. C
7. A
8. D
9. B
10. B
11. D
12. A
13. A
14. C
15. B
16. D
17. D
18. A
19. C
20. B

CEVAP ANAHTARI


