
 

TÜRKÇE  CÜMLEDE ANLAM 
MEB tarafından hazırlanan “Örnek Sorular” ve 
“LGS Soruları”ndan oluşmaktadır. Telif hakları,  
MEB’e aittir. 

Adı-Soyadı:…………………………… 
Sınıfı           :…………………………… 

(I) Japonya, uzay ço plerini temizlemek için u rettig i metalik o rgu  ag ını Uluslararası Uzay I stasyonu’na ulaştır-
dı. (II) 700 metrelik bu devasa ag , bir Japon balık ag ı u reticisi tarafından tasarlandı. (III) Tıpkı bir balık ag ı 
gibi uzaya salınıp gezegenimizin çevresini bu yu k uzay ço plerinden temizleyecek. (IV) Metal ag  ile yapılacak 
denemelerin başarılı olması durumunda aynı prensiple çalışan ku çu k robot araçlar u retilecek. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? 

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

Eg er siz de teknolojiyi haddinden fazla kullanıyorsanız teknoloji diyeti yaparak sevdiklerinize vakit ayırıp ne-
ler kaçırdıg ınızı fark edebilirsiniz. 
Metnin son cümlesinin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eleştiri    B) O neri  C) Varsayım   D) O n yargı 

I. Mutlulug u engelleyen şeylerden biri, çok fazla mutluluk beklemektir. 

II. Mutluluk o yle bir servettir ki bo lu şu ldu kçe çog alır. 

III. Bilge ve iyi olmadıkça kimse mutlu olamaz. 

IV. I nsan en azla yetindig i zaman mutludur. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? 

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

O n yargı, kişinin bir kimse veya bir şeyle ilgili peşinen varsaydıg ı olumlu veya olumsuz tutumların tu mu du r. 
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ön yargılı bir tutumdan söz edilemez?  

A) Emanete hıyanet olmaz.  

B) Kişi arkadaşından bellidir.  

C) I nsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.  

D) Çok havlayan ko pek ısırmaz.  

Anadolu’yu ko y ko y dolaşmış bir gezgin olarak Maçka’yı her zaman o zlerim.  

Bu cümleyi dile getiren kişi için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir?  

A) Anadolu’da en son Maçka’yı gezmiştir.  

B) Anadolu’nun dışında başka bir yer dolaşmamıştır.  

C) Gezdig i yerler içinde aklında sadece Maçka kalmıştır.  

D) Maçka’yı tekrar go rmek istemektedir.  

 8. SINIF 
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Bir sanatçıya, gazetecilerle yaptıg ı sohbet sırasında gazetecinin biri “Efendim, uzun su redir yeni bir eser ver-
miyorsunuz. Yoksa du şu ncelerinizin u zerine kar mı yag dı?” diye sordu. Bunun u zerine sanatçı “Kışın yag an 
kar, toprag ı o rterek bitkileri şiddetli sog uktan korur. Toprag ın altındaki bitki ve hayvanlar ilkbahara hazırla-
nır. Karlar eridig inde tu m canlılıklarıyla hayatlarına devam eder. Evet, benim du şu ncelerimin u zerine kar 
yag dı.” şeklinde cevap verdi. 

Bu metinde sanatçının “Evet, benim du şu ncelerimin u zerine kar yag dı.” sözüyle anlatmak istediği aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Sanatçılar u rettikçe var olur, bu yu zden her zaman ortaya koyacakları bir eserleri olmalıdır. 

B) Eser u retmekte zorlanan sanatçılar, sanat gu çlerini gittikçe kaybederler. 

C) Sanatçılar verimsiz bir do nemde gibi go ru nseler de yeni eserleri için zihinlerinde hazırlık yaparlar. 

D) Du şu nce kısırlıg ı çeken sanatçılar, du şu ncelerini zenginleştirmek için çok iyi go zlem yapmalıdır. 

• Kartepe Kayak Merkezi, yu kseklig i 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulmuştur. 

• Kartepe Kayak Merkezi kış aylarında yog un bir ziyaretçi akınına ug ruyor. 

Bu iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kartepe Kayak Merkezi yog un ziyaretçi akınına ug rayan, yu kseklig i 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin 
altında kış aylarında kurulmuştur. 

B) Yog un bir ziyaretçi akınına ug rayan Kartepe Kayak Merkezi, kış aylarında yu kseklig i 1606 metre olan bir 
tepenin zirvesinin altında kurulmuştur. 

C) Yu kseklig i 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulan Kartepe Kayak Merkezi, kış aylarında 
yog un bir ziyaretçi akınına ug ruyor. 

D) Bir tepenin zirvesinin altında kurulan Kartepe Kayak Merkezi, yu kseklig i 1606 metre oldug undan kış ayla-
rında yog un bir ziyaretçi akınına ug ruyor. 

 

O znel anlatım, kişisel go ru şler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel go ru şlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla 
oluşturulur.  

Bu açıklamaya göre aşağıdaki medya metinlerinin hangisinde öznel bir anlatıma başvurulmuştur?  

A) Kafkas U niversitesinde yapılan bir araştırmaya go re Tu rkiye’de 193 çeşit peynir u retiliyor. U retilen toplam 
peynir miktarının yaklaşık %96’sı inek su tu nden elde ediliyor. Tu rkiye’de en çok tu ketilen peynir çeşidi ise 
beyaz peynir.  

B) RoboGait, yu ru me yeteneg inin tekrar kazanılması ve geliştirilmesi için kullanılan robot destekli bir yu ru -
yu ş rehabilitasyon sistemidir. Bu sistemle, yu ru me zorlug u çeken hastaların bir askı yardımıyla yu ru yu ş ban-
dı u zerinde, dog al yu ru yu ş biçimine uyarak yu ru mesi sag lanıyor.  

C) Son do nemlerde yapay zeka  u zerine çalışmalar artmaya başladı. Yapay zeka  sistemlerinin yine de istenen 
du zeye erişemedig ini du şu nu yor, bunu da teknik imka nsızlıklardan ziyade insan beyninin tam olarak anlaşı-
lamamış olmasına bag lıyorum. Beyinle ilgili daha derin araştırmalar yapılmadan yapay zeka  konusunda geliş-
me sag lanamayacaktır.  
D) Bir teleskobun ne kadar kuvvetli oldug u aynasının çapı, bir dig er deyişle teleskobun açıklıg ı ile belirlenir. 
Bir teleskop, çapı ne kadar bu yu kse o kadar gu çlu du r yani so nu k go k cisimlerinin bile detaylı go ru ntu su nu  
oluşturabilir. 
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• Ben Lecomte, Atlas Okyanusu’nu yu zme tahtası kullanmadan yu zerek geçen ilk kişidir.  

• Fransız yu zu cu nu n 1998 yılında yaptıg ı bu yolculuk yetmiş u ç gu n su rmu ştu r.  
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangi-
sidir?  

A) Atlas Okyanusu’nu yu zme tahtası kullanmadan yu zerek geçen Ben Lecomte’un 1998 yılında Fransa’da yap-
tıg ı bu yolculuk yetmiş u ç gu n su rmu ştu r.  

B) 1998’de yetmiş u ç gu n su ren yolculug unda Atlas Okyanusu’nu geçen ilk kişi olan Ben Lecomte adlı yu zu cu , 
Fransız ko kenlidir.  

C) Atlas Okyanusu’nu yu zme tahtası kullanmadan yu zerek geçen ilk kişi olan Fransız yu zu cu  Ben Lecomte, 
yetmiş u ç gu n su ren bu yolculug u 1998’de gerçekleştirmiştir.  

D) Ben Lecomte, Atlas Okyanusu’nu 1998’de yu zme tahtası kullanmadan yetmiş u ç gu nde yu zerek geçen ilk 
Fransız yu zu cu du r. 

Aşag ıda bazı so z sanatlarının açıklaması verilmiştir: 

● Mu balag a (abartma); bir nitelig i, oldug undan çok u stu n veya aşag ı go sterme sanatıdır. 

● Tezat (karşıtlık), birbirine zıt kavram veya durumların bir arada kullanılmasıyla oluşan sanattır. 

● I ntak (konuşturma), insan dışındaki bir varlıg ın konuşturulmasıyla oluşan sanattır. 

Aşağıdakilerin hangisinde, açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir? 

A) Go zu mde bir damla su, deniz olup taşıyor 

Ço llerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum 
 

C) Nazlı ya rdan kem haberler geliyor 

Dostlarım ag lıyor, du şman gu lu yor 

Yazarın hika yelerindeki karakterler, çog unlukla zor koşullar altında yaşayan insanlardır. O, var olma mu cade-
lesi içindeki bu karakterleri, gu çlu  bir go zlem yeteneg ine ve içgo ru ye dayanarak son derece kanlı canlı biçim-
de betimler. Hatta yakın arkadaşı olan Cemal Su reya, onun hika yelerindeki kişiler için şo yle der: “Onun kişile-
rine ig ne batırsan kan çıkar.” 

Bu metindeki altı çizili cümlede, sözü edilen hikâye karakterlerinin hangi özelliği anlatılmak isten-
miştir? 

A) Etkileyicilig i  B) O zgu nlu g u   C) Gerçekçilig i  D) Evrensellig i 

I. sorunlarına ço zu m ararken 

II. toplumun o zelliklerini go z o nu nde 

III. bir eg itim sisteminin 

IV. o sistemi oluşturan ku ltu ru n ve 

V. bulundurmak gerekir 

Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan 
üçüncü olur? 

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

SORU-9                              2018 KASIM 

SORU-10                            2018 ARALIK 

SORU-11               2018 ARALIK 

SORU-12                           2018 ARALIK 

B) O zledig in hayatı buldun mu bilmem 

Go zlerinde ha la  hu zu n var gibi 
 

D) Ku çu k bir çeşmeyim yurdumun 

Unutulmuş bir dag ında 
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Co mertlik ve yardım etmede     Tevazu ve alçak go nu llu lu kte 

Akarsu gibi ol       Toprak gibi ol 

Şefkat ve merhamette      Hoşgo ru rlu kte 

Gu neş gibi ol       Deniz gibi ol 

Başkalarının kusurunu o rtmede    Ya oldug un gibi go ru n 

Gece gibi ol       Ya go ru ndu g u n gibi ol 

Hiddet ve asabiyette 

O lu  gibi ol 

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Mevlâna’nın bu metindeki öğütlerinden herhangi biriyle ilgili değil-
dir? 

A) O fkeyle kalkan, zararla oturur.    B) Sana taşla vurana sen ekmekle dokun. 

C) Ag acın meyvesi olunca başını aşag ı salar.   D) Baca eg ri de olsa dumanı dog ru çıkar. 

Aksaray’daki bir muhasebe bu rosunda kurulan sete bacaklarım titreyerek gittim. Masanın arkasındaki deri 
koltug a oturdug um o ana kadar oyunculukla ilgili hiçbir tecru beye sahip deg ildim. Ancak kamera karşısına 
çıkmadan o nce, usta bir oyuncu olan rol arkadaşımın so yledig i şu so zler beni biraz rahatlattı: “Sakın rol yap-
maya kalkma! Sinemanın oynayan bir oyuncuya ihtiyacı yok.” 

Bu parçada geçen “oynayan bir oyuncu” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Role kendi yorumunu katmak  B) Senaryoya bag lı kalmamak 

C) I şinin hakkını vermemek   D) Dog allıktan uzak olmak 

-Daha az izle, daha fazla yap. -Daha az kork, daha fazla dene.                    -Daha az yargıla, daha fazla kabul et. 

Aşağıdaki özdeyişlerden hangisi bu cümlelerin herhangi biriyle anlamca ilişkilendirilemez? 

A) Elindekiyle yetinmeyen, elde edeceg i ile de yetinmez. 

B) Gu llerin dikeni oldug undan yakınma, dikenlerin gu lu  oldug una şu kret. 

C) Seni hayallerine ulaştıracak en o nemli şey cesaretindir. 

D) Hayata seyirci kalmaktansa çaba go steren bir oyuncu ol. 

Şiir seru veninin başından itibaren her şeyin şiire konu olabileceg i ilkesini benimseyen şair, “- - - -ˮ anlayışı 
çerçevesinde sosyal ilişkilere, tabiata, teknolojiye, tarihe dair meseleleri farklı sanat dallarından taşıyıp getir-
dig i malzemelerle harmanlayarak her zaman gu ncel kalabilen eserler verdi.  

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  
A) şiir du nyadan ibaret  

B) sanat şiirden ibaret  

C) hayat şiirden ibaret  

D) şiir insandan ibaret 

SORU-13                             2019 ŞUBAT 
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SORU-15                             2019 MAYIS 
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“Suskunlug u, tırnaklarımın altında bir tahta kıymıg ı gibi taşıyorum.”  
 

Nuri Pakdil bu metindeki altı çizili cümlede suskunluğun, kendisine hangi duyguyu yaşattığını ifade 
etmek istemiştir?  

A) Endişe   B) Sitem   C) Izdırap   D) U mitsizlik  
 

Antroposen adı verilen yeni çag ın en belirgin o zellig i, ona jeolojik faaliyetlerden çok, insanların yol açmış olmasıdır. - - -  

Bu cümlenin ardına anlam akışına göre,  

I. Antroposen Çag ı’nda gezegenin insan eli deg memiş ko şeleri gitgide azalırken yerleşim merkezleriyle dig er 
canlıların paylaştıg ı kırsal arasında var oldug una inanılan ku ltu r-dog a ayrımı ortadan kalkıyor.  

II. Canlılar ile makinelerin, dog al ve yapay zeka nın iç içe geçtig i bu çag ın go zle go ru nu r sonuçlarından en dik-
kat çekeni, Pasifik Okyanusu’ndaki ‟Yedinci Kıta” adı verilen devasa atık yıg ınıdır.  

III. Farklı bir jeolojik çag a girildig i konusunda du nyadaki pek çok bilim insanı aynı fikri taşımaktadır.  

cümlelerinden hangileri getirilebilir?  

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

(I) Gelişim, insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. (II) Ancak gu nu mu zde bilgelig in yerini bilgi, oyunun yeri-
ni yarışma aldıg ı gibi maalesef gelişimin yerini de başarı almış durumda. (III) Ha lbuki her gelişim bir başarıy-
ken her başarı bir gelişim deg ildir. (IV) Kişi, ehliyet sınavından iyi bir puan alabilir ama bu, onun o g rendig i ve 
geliştig i anlamına gelmeyebilir.  

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  
A) I. cu mlede karşılaştırma yapılmıştır.  

B) II. cu mlede olumsuz bir eleştiri vardır.  

C) III. cu mlede şarta bag lı bir durum so z konusudur.  

D) IV. cu mlede o rneklemeden faydalanılmıştır. 

 

Bir ressamın her tu r resmi ortaya çıkarabilmesi so z konusu deg ildir. - - - -  

Bu cümlenin sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?  
A) Çu nku  resim sanatının her bir dalını tam anlamıyla o g renebilmek ve uygulayabilmek oldukça zaman alır.  

B) Resim sanatının birtakım alt dalları vardır ve bir ressam en fazla do rt veya beş dalda kendini yetiştirebilir.  

C) Ama çevremizde veya sanat du nyasında “Elbette ben hepsini yapabilirim.” diyen sanatka rlar da yok deg il.  

D) Dolayısıyla bir ressam yeteri kadar çalışırsa hem portrede hem soyut resimde hem de natu rmortta ustala-
şabilir. 
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“Tiyatro ve sinema ip u stu nde yu ru meye benzer fakat sinemada ip yerdedir.” sözüyle aşağıdakilerden han-
gisi vurgulanmıştır? 

A) Sinemanın tiyatroya go re izleyicide daha çok heyecan uyandırdıg ı 

B) Tiyatro ve sinemanın, kendi içinde birtakım problemler barındırdıg ı 

C) Tiyatronun, oyuncular açısından sinemaya go re daha riskli oldug u 

D) Sinema ve tiyatronun birçok ortak yo nu nu n bulundug u 

I. Garbın a fa kını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim iman dolu go g su m gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl bo yle bir imanı bog ar, 

Medeniyyet dedig in tek dişi kalmış canavar? 
 

II. Arkadaş, yurduma alçakları ug ratma sakın; 

Siper et go vdeni, dursun bu haya sızca akın. 

Dog acaktır sana va’dettig i gu nler Hakk’ın; 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Numaralanmış dizelerin hangilerinde ihtimal anlamı vardır? 

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

“I stanbul, Tu rkiye’nin en gu zel şehirlerindendir.” cu mlesi, so yleyenin kişisel du şu ncesini içerdig inden o znel 
anlatımlı cu mle, “I stanbul, Tu rkiye’nin en kalabalık şehridir.” cu mlesi ise so yleyenin kişisel du şu ncesini içer-
medig inden ve kanıtlanabilecek bir yargı bildirdig inden nesnel anlatımlı cu mledir. 

Buna göre, 

(I) Boyoz, mayasız hamurun kat kat açılmasıyla yapılır. (II) Açılan bu hamur, altın sarısı rengine gelene kadar 
pişirilerek çok farklı bir tada kavuşturulur. (III) Tadını bilenler için kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden 
olan boyoz; sade, çikolatalı, tahinli olarak u retilmektedir. (IV) I zmir’in bu eşsiz lezzetini herkesin denemesini 
o neririm. 

metninde numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır? 

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

Caddede ne kadar da çok fotog rafhane var. Şimdiye kadar kaç tanesinin o nu nde fotog raflardaki mesut insan-
ları seyre daldım. Bu insanlar, buralara saadetlerini tespit ettirmek için koşuşmuş olmalılar. Onların tebes-
su mleri, yaşamlarından daha uzun su re devam edecek. Ben de peka la  bu fotog rafhanelerden birine girebilir, 
“Ben de mesudum, benim de resmimi çekebilirsiniz!” diyebilirim. Fotog rafçı da itiraz edemez. Siz yalnızsınız, 
fotog rafı ne yapacaksınız, diyemez. Diyecek olursa ona “Elbette gu nu n birinde benim de bir yakınım olabilir; 
sizin çekeceg iniz bu en gu zel fotog raf onun çantasının gizli bir ko şesinde, gu zel kokular içinde yatabilir.” de-
rim. 
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu metindeki altı çizili cümle ile anlatılmak isteneni destekler? 
A) Gu nlu k hayatın her anının fotog raflanması gereksizdir. 
B) Mutlu anların fotog rafları, uzun o mu rlu  belgelerdir. 
C) Gu zel anların fotog rafını çekmek mutluluk go stergesidir. 
D) Bazı fotog raflar insanın gerçek duygularını yansıtmaz. 

SORU-21                              2020 MART 

SORU-22                               2020 MART 

SORU-23                          2020 NİSAN-2 

SORU-24                          2020 NİSAN-2 

III. Ruhumun senden I la hı , şudur ancak emeli: 

Deg mesin mabedimin go g su ne na mahrem eli. 

Bu ezanlar -ki şeha detleri dinin temeli- 

Ebedı  yurdumun u stu nde benim inlemeli. 
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Nitelik ve nicelik bakımından çok iyi bir okur kitlesine sahip oldug umu du şu nu yorum. Beni okuyanlar, gu nde-
lik ve edebiyat dışı okumalardan uzak duranlardır. Sıradan deg ildir onlar; kitap deg il, yazar okumayı o g ren-
mişlerdir. Bo yle bir okur kitlesini hak ettig ime inanıyorum çu nku  kalemimin ucunu gelgeç modalar için yont-
madım. 

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Metni oluştururken okurun beklentilerini go zetmemek 

B) Yapıtı geleceg e taşıyacak unsurlara o nem vermemek 

C) Herhangi bir sanat anlayışına bag lı olmamak 

D) Eseri geçici beg enilere go re oluşturmamak 

 

• Kişileştirme (teşhis), insana ait o zellikleri insan dışındaki varlıklara aktarma sanatıdır. 

• Karşıtlık (tezat), birbirinin zıddı olan duygu, du şu nce ve durumları aralarında bir ilgi kurarak dile getirme 
sanatıdır. 

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde hem kişileştirme hem de karşıtlık sanatına başvurulmuş-
tur? 

A) I çerim ko z, dışarım kar 

Savruluyor son umutlar 

 

B) Sade dosta deg il du şman iline 

I nsanlık, adalet saçtık da geldik 

Şo yle etrafınıza bir bakın. Kaç kişi, karşısındakini dikkatle dinliyor? Kaç kişi, isteklerini içinden geldig i gibi 
ifade edebiliyor? Dil, işlerlig ini kaybediyor yavaş yavaş. Televizyonun gu ru ltu su , cep telefonunun zırıltısı, ha-
yatın telaşı sahici bir konuşmayı imka nsız ha le getiriyor. Oysa insan, hika yeler anlatmak isteyen bir varlık. 
Anlattıg ı hika yelerin yankılarını duymak isteyen, varoluşunu başkasının yu zu nde seyretmek isteyen bir canlı. 
Can, dilde hayat buluyor ve dil, varlıg ın evine do nu şu yor. 
Bu metindeki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde var-
dır? 

A) Kurtuluş Savaşı’nın başladıg ı haberinin uyandırdıg ı sevinç bu tu n yurdu kaplıyordu. 

B) I nsanla du nya arasındaki uçurumun aşılması için akılla kalbin buluşması gerekiyor. 

C) Kayalıkların arasındaki bu alanda, en hafif bir ses bile insanı korkutan bir tınıya do nu şu yordu. 

D) Eleştirmenler, genç yazarın son eserini deg erlendirirken tarafsız olmaya dikkat etmişler. 

 

SORU-25                          2020 MAYIS-2 
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SORU-27                          2020 ARALIK 

C) Sesimde bulursun suskunlug umu 

Yalnızlık içimde çıg lık çıg lık susuyor 
 

D) Yolların bayram telaşı da ne 

Gu nleri mi şaşırdın yoksa bugu n arife mi 
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30 Kasım 2020’de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanan yeni haberleşme uydumuz Tu rksat 5A, o zel bir uzay 

taşımacılıg ı şirketinin Florida’daki fırlatma merkezine go tu ru ldu . 

Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilen cümlelerin birleşmesiyle oluşmuştur? 

A) Yeni haberleşme uydumuz, o zel bir uzay taşımacılıg ı şirketinin Florida’daki fırlatma merkezine go tu ru ldu .  

Tu rksat 5A’nın, Falcon 9 roketiyle 30 Kasım 2020’de uzaya fırlatılması planlanıyor. 

Tu rksat 5A, yeni haberleşme uydumuzdur. 

B) Yeni haberleşme uydumuz, Tu rksat 5A’dır. 

Tu rksat 5A, o zel bir uzay taşımacılıg ı şirketi tarafından Florida’daki fırlatma merkezine go tu ru ldu . 

Yeni haberleşme uydumuzun 30 Kasım 2020’de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanıyor. 

C) Tu rksat 5A, 30 Kasım 2020’de o zel bir uzay taşımacılıg ı şirketinin Florida’daki fırlatma merkezine go tu ru lecek. 

Yeni haberleşme uydumuzun uzaya fırlatılması planlanıyor. 

Yeni haberleşme uydumuz Tu rksat 5A uzaya fırlatılırken Falcon 9 roketi kullanılacak. 

D) Yeni haberleşme uydumuz Tu rksat 5A, Florida’da bulunuyor. 

Tu rksat 5A, o zel bir uzay taşımacılıg ı şirketinin fırlatma merkezine go tu ru ldu . 

Tu rksat 5A’nın 30 Kasım 2020’de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanıyor. 

 

 

 

 

 

SORU-28                           2020 ARALIK 

https://www.facebook.com/groups/ZTurkce/
http://www.volkanertugrul.com
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MEB tarafından hazırlanan “Örnek Sorular” ve 
“LGS Soruları”ndan oluşmaktadır. Telif hakları,  
MEB’e aittir. 

Adı-Soyadı:…………………………… 
Sınıfı           :…………………………… 

(I) Japonya, uzay ço plerini temizlemek için u rettig i metalik o rgu  ag ını Uluslararası Uzay I stasyonu’na ulaştır-
dı. (II) 700 metrelik bu devasa ag , bir Japon balık ag ı u reticisi tarafından tasarlandı. (III) Tıpkı bir balık ag ı 
gibi uzaya salınıp gezegenimizin çevresini bu yu k uzay ço plerinden temizleyecek. (IV) Metal ag  ile yapılacak 
denemelerin başarılı olması durumunda aynı prensiple çalışan ku çu k robot araçlar u retilecek. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? 

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

Eg er siz de teknolojiyi haddinden fazla kullanıyorsanız teknoloji diyeti yaparak sevdiklerinize vakit ayırıp ne-
ler kaçırdıg ınızı fark edebilirsiniz. 
Metnin son cümlesinin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eleştiri    B) O neri  C) Varsayım   D) O n yargı 

I. Mutlulug u engelleyen şeylerden biri, çok fazla mutluluk beklemektir. 

II. Mutluluk o yle bir servettir ki bo lu şu ldu kçe çog alır. 

III. Bilge ve iyi olmadıkça kimse mutlu olamaz. 

IV. I nsan en azla yetindig i zaman mutludur. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? 

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

O n yargı, kişinin bir kimse veya bir şeyle ilgili peşinen varsaydıg ı olumlu veya olumsuz tutumların tu mu du r. 
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ön yargılı bir tutumdan söz edilemez?  

A) Emanete hıyanet olmaz.  

B) Kişi arkadaşından bellidir.  

C) I nsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.  

D) Çok havlayan ko pek ısırmaz.  

Anadolu’yu ko y ko y dolaşmış bir gezgin olarak Maçka’yı her zaman o zlerim.  

Bu cümleyi dile getiren kişi için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir?  

A) Anadolu’da en son Maçka’yı gezmiştir.  

B) Anadolu’nun dışında başka bir yer dolaşmamıştır.  

C) Gezdig i yerler içinde aklında sadece Maçka kalmıştır.  

D) Maçka’yı tekrar go rmek istemektedir.  

 8. SINIF 

SORU-1                                                              2018 LGS 

SORU-2                                    2018 LGS 

SORU-3                                   2018 LGS 

SORU-4                                   2019 LGS 

SORU-5                                   2019 LGS 
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Bir sanatçıya, gazetecilerle yaptıg ı sohbet sırasında gazetecinin biri “Efendim, uzun su redir yeni bir eser ver-
miyorsunuz. Yoksa du şu ncelerinizin u zerine kar mı yag dı?” diye sordu. Bunun u zerine sanatçı “Kışın yag an 
kar, toprag ı o rterek bitkileri şiddetli sog uktan korur. Toprag ın altındaki bitki ve hayvanlar ilkbahara hazırla-
nır. Karlar eridig inde tu m canlılıklarıyla hayatlarına devam eder. Evet, benim du şu ncelerimin u zerine kar 
yag dı.” şeklinde cevap verdi. 

Bu metinde sanatçının “Evet, benim du şu ncelerimin u zerine kar yag dı.” sözüyle anlatmak istediği aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Sanatçılar u rettikçe var olur, bu yu zden her zaman ortaya koyacakları bir eserleri olmalıdır. 

B) Eser u retmekte zorlanan sanatçılar, sanat gu çlerini gittikçe kaybederler. 

C) Sanatçılar verimsiz bir do nemde gibi go ru nseler de yeni eserleri için zihinlerinde hazırlık yaparlar. 

D) Du şu nce kısırlıg ı çeken sanatçılar, du şu ncelerini zenginleştirmek için çok iyi go zlem yapmalıdır. 

• Kartepe Kayak Merkezi, yu kseklig i 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulmuştur. 

• Kartepe Kayak Merkezi kış aylarında yog un bir ziyaretçi akınına ug ruyor. 

Bu iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kartepe Kayak Merkezi yog un ziyaretçi akınına ug rayan, yu kseklig i 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin 
altında kış aylarında kurulmuştur. 

B) Yog un bir ziyaretçi akınına ug rayan Kartepe Kayak Merkezi, kış aylarında yu kseklig i 1606 metre olan bir 
tepenin zirvesinin altında kurulmuştur. 

C) Yu kseklig i 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulan Kartepe Kayak Merkezi, kış aylarında 
yog un bir ziyaretçi akınına ug ruyor. 

D) Bir tepenin zirvesinin altında kurulan Kartepe Kayak Merkezi, yu kseklig i 1606 metre oldug undan kış ayla-
rında yog un bir ziyaretçi akınına ug ruyor. 

 

O znel anlatım, kişisel go ru şler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel go ru şlerden uzak, kanıtlanabilir yargılarla 
oluşturulur.  

Bu açıklamaya göre aşağıdaki medya metinlerinin hangisinde öznel bir anlatıma başvurulmuştur?  

A) Kafkas U niversitesinde yapılan bir araştırmaya go re Tu rkiye’de 193 çeşit peynir u retiliyor. U retilen toplam 
peynir miktarının yaklaşık %96’sı inek su tu nden elde ediliyor. Tu rkiye’de en çok tu ketilen peynir çeşidi ise 
beyaz peynir.  

B) RoboGait, yu ru me yeteneg inin tekrar kazanılması ve geliştirilmesi için kullanılan robot destekli bir yu ru -
yu ş rehabilitasyon sistemidir. Bu sistemle, yu ru me zorlug u çeken hastaların bir askı yardımıyla yu ru yu ş ban-
dı u zerinde, dog al yu ru yu ş biçimine uyarak yu ru mesi sag lanıyor.  

C) Son do nemlerde yapay zeka  u zerine çalışmalar artmaya başladı. Yapay zeka  sistemlerinin yine de istenen 
du zeye erişemedig ini du şu nu yor, bunu da teknik imka nsızlıklardan ziyade insan beyninin tam olarak anlaşı-
lamamış olmasına bag lıyorum. Beyinle ilgili daha derin araştırmalar yapılmadan yapay zeka  konusunda geliş-
me sag lanamayacaktır.  
D) Bir teleskobun ne kadar kuvvetli oldug u aynasının çapı, bir dig er deyişle teleskobun açıklıg ı ile belirlenir. 
Bir teleskop, çapı ne kadar bu yu kse o kadar gu çlu du r yani so nu k go k cisimlerinin bile detaylı go ru ntu su nu  
oluşturabilir. 

 

SORU-6                                    2020 LGS 
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• Ben Lecomte, Atlas Okyanusu’nu yu zme tahtası kullanmadan yu zerek geçen ilk kişidir.  

• Fransız yu zu cu nu n 1998 yılında yaptıg ı bu yolculuk yetmiş u ç gu n su rmu ştu r.  
Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangi-
sidir?  

A) Atlas Okyanusu’nu yu zme tahtası kullanmadan yu zerek geçen Ben Lecomte’un 1998 yılında Fransa’da yap-
tıg ı bu yolculuk yetmiş u ç gu n su rmu ştu r.  

B) 1998’de yetmiş u ç gu n su ren yolculug unda Atlas Okyanusu’nu geçen ilk kişi olan Ben Lecomte adlı yu zu cu , 
Fransız ko kenlidir.  

C) Atlas Okyanusu’nu yu zme tahtası kullanmadan yu zerek geçen ilk kişi olan Fransız yu zu cu  Ben Lecomte, 
yetmiş u ç gu n su ren bu yolculug u 1998’de gerçekleştirmiştir.  

D) Ben Lecomte, Atlas Okyanusu’nu 1998’de yu zme tahtası kullanmadan yetmiş u ç gu nde yu zerek geçen ilk 
Fransız yu zu cu du r. 

Aşag ıda bazı so z sanatlarının açıklaması verilmiştir: 

● Mu balag a (abartma); bir nitelig i, oldug undan çok u stu n veya aşag ı go sterme sanatıdır. 

● Tezat (karşıtlık), birbirine zıt kavram veya durumların bir arada kullanılmasıyla oluşan sanattır. 

● I ntak (konuşturma), insan dışındaki bir varlıg ın konuşturulmasıyla oluşan sanattır. 

Aşağıdakilerin hangisinde, açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir? 

A) Go zu mde bir damla su, deniz olup taşıyor 

Ço llerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum 
 

C) Nazlı ya rdan kem haberler geliyor 

Dostlarım ag lıyor, du şman gu lu yor 

Yazarın hika yelerindeki karakterler, çog unlukla zor koşullar altında yaşayan insanlardır. O, var olma mu cade-
lesi içindeki bu karakterleri, gu çlu  bir go zlem yeteneg ine ve içgo ru ye dayanarak son derece kanlı canlı biçim-
de betimler. Hatta yakın arkadaşı olan Cemal Su reya, onun hika yelerindeki kişiler için şo yle der: “Onun kişile-
rine ig ne batırsan kan çıkar.” 

Bu metindeki altı çizili cümlede, sözü edilen hikâye karakterlerinin hangi özelliği anlatılmak isten-
miştir? 

A) Etkileyicilig i  B) O zgu nlu g u   C) Gerçekçilig i  D) Evrensellig i 

I. sorunlarına ço zu m ararken 

II. toplumun o zelliklerini go z o nu nde 

III. bir eg itim sisteminin 

IV. o sistemi oluşturan ku ltu ru n ve 

V. bulundurmak gerekir 

Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan 
üçüncü olur? 

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

SORU-9                              2018 KASIM 

SORU-10                            2018 ARALIK 
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SORU-12                           2018 ARALIK 

B) O zledig in hayatı buldun mu bilmem 

Go zlerinde ha la  hu zu n var gibi 
 

D) Ku çu k bir çeşmeyim yurdumun 

Unutulmuş bir dag ında 
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Co mertlik ve yardım etmede     Tevazu ve alçak go nu llu lu kte 

Akarsu gibi ol       Toprak gibi ol 

Şefkat ve merhamette      Hoşgo ru rlu kte 

Gu neş gibi ol       Deniz gibi ol 

Başkalarının kusurunu o rtmede    Ya oldug un gibi go ru n 

Gece gibi ol       Ya go ru ndu g u n gibi ol 

Hiddet ve asabiyette 

O lu  gibi ol 

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Mevlâna’nın bu metindeki öğütlerinden herhangi biriyle ilgili değil-
dir? 

A) O fkeyle kalkan, zararla oturur.    B) Sana taşla vurana sen ekmekle dokun. 

C) Ag acın meyvesi olunca başını aşag ı salar.   D) Baca eg ri de olsa dumanı dog ru çıkar. 

Aksaray’daki bir muhasebe bu rosunda kurulan sete bacaklarım titreyerek gittim. Masanın arkasındaki deri 
koltug a oturdug um o ana kadar oyunculukla ilgili hiçbir tecru beye sahip deg ildim. Ancak kamera karşısına 
çıkmadan o nce, usta bir oyuncu olan rol arkadaşımın so yledig i şu so zler beni biraz rahatlattı: “Sakın rol yap-
maya kalkma! Sinemanın oynayan bir oyuncuya ihtiyacı yok.” 

Bu parçada geçen “oynayan bir oyuncu” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Role kendi yorumunu katmak  B) Senaryoya bag lı kalmamak 

C) I şinin hakkını vermemek   D) Dog allıktan uzak olmak 

-Daha az izle, daha fazla yap. -Daha az kork, daha fazla dene.                    -Daha az yargıla, daha fazla kabul et. 

Aşağıdaki özdeyişlerden hangisi bu cümlelerin herhangi biriyle anlamca ilişkilendirilemez? 

A) Elindekiyle yetinmeyen, elde edeceg i ile de yetinmez. 

B) Gu llerin dikeni oldug undan yakınma, dikenlerin gu lu  oldug una şu kret. 

C) Seni hayallerine ulaştıracak en o nemli şey cesaretindir. 

D) Hayata seyirci kalmaktansa çaba go steren bir oyuncu ol. 

Şiir seru veninin başından itibaren her şeyin şiire konu olabileceg i ilkesini benimseyen şair, “- - - -ˮ anlayışı 
çerçevesinde sosyal ilişkilere, tabiata, teknolojiye, tarihe dair meseleleri farklı sanat dallarından taşıyıp getir-
dig i malzemelerle harmanlayarak her zaman gu ncel kalabilen eserler verdi.  

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  
A) şiir du nyadan ibaret  

B) sanat şiirden ibaret  

C) hayat şiirden ibaret  

D) şiir insandan ibaret 

SORU-13                             2019 ŞUBAT 
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“Suskunlug u, tırnaklarımın altında bir tahta kıymıg ı gibi taşıyorum.”  
 

Nuri Pakdil bu metindeki altı çizili cümlede suskunluğun, kendisine hangi duyguyu yaşattığını ifade 
etmek istemiştir?  

A) Endişe   B) Sitem   C) Izdırap   D) U mitsizlik  
 

Antroposen adı verilen yeni çag ın en belirgin o zellig i, ona jeolojik faaliyetlerden çok, insanların yol açmış olmasıdır. - - -  

Bu cümlenin ardına anlam akışına göre,  

I. Antroposen Çag ı’nda gezegenin insan eli deg memiş ko şeleri gitgide azalırken yerleşim merkezleriyle dig er 
canlıların paylaştıg ı kırsal arasında var oldug una inanılan ku ltu r-dog a ayrımı ortadan kalkıyor.  

II. Canlılar ile makinelerin, dog al ve yapay zeka nın iç içe geçtig i bu çag ın go zle go ru nu r sonuçlarından en dik-
kat çekeni, Pasifik Okyanusu’ndaki ‟Yedinci Kıta” adı verilen devasa atık yıg ınıdır.  

III. Farklı bir jeolojik çag a girildig i konusunda du nyadaki pek çok bilim insanı aynı fikri taşımaktadır.  

cümlelerinden hangileri getirilebilir?  

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

(I) Gelişim, insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. (II) Ancak gu nu mu zde bilgelig in yerini bilgi, oyunun yeri-
ni yarışma aldıg ı gibi maalesef gelişimin yerini de başarı almış durumda. (III) Ha lbuki her gelişim bir başarıy-
ken her başarı bir gelişim deg ildir. (IV) Kişi, ehliyet sınavından iyi bir puan alabilir ama bu, onun o g rendig i ve 
geliştig i anlamına gelmeyebilir.  

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  
A) I. cu mlede karşılaştırma yapılmıştır.  

B) II. cu mlede olumsuz bir eleştiri vardır.  

C) III. cu mlede şarta bag lı bir durum so z konusudur.  

D) IV. cu mlede o rneklemeden faydalanılmıştır. 

 

Bir ressamın her tu r resmi ortaya çıkarabilmesi so z konusu deg ildir. - - - -  

Bu cümlenin sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?  
A) Çu nku  resim sanatının her bir dalını tam anlamıyla o g renebilmek ve uygulayabilmek oldukça zaman alır.  

B) Resim sanatının birtakım alt dalları vardır ve bir ressam en fazla do rt veya beş dalda kendini yetiştirebilir.  

C) Ama çevremizde veya sanat du nyasında “Elbette ben hepsini yapabilirim.” diyen sanatka rlar da yok deg il.  

D) Dolayısıyla bir ressam yeteri kadar çalışırsa hem portrede hem soyut resimde hem de natu rmortta ustala-
şabilir. 
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“Tiyatro ve sinema ip u stu nde yu ru meye benzer fakat sinemada ip yerdedir.” sözüyle aşağıdakilerden han-
gisi vurgulanmıştır? 

A) Sinemanın tiyatroya go re izleyicide daha çok heyecan uyandırdıg ı 

B) Tiyatro ve sinemanın, kendi içinde birtakım problemler barındırdıg ı 

C) Tiyatronun, oyuncular açısından sinemaya go re daha riskli oldug u 

D) Sinema ve tiyatronun birçok ortak yo nu nu n bulundug u 

I. Garbın a fa kını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim iman dolu go g su m gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl bo yle bir imanı bog ar, 

Medeniyyet dedig in tek dişi kalmış canavar? 
 

II. Arkadaş, yurduma alçakları ug ratma sakın; 

Siper et go vdeni, dursun bu haya sızca akın. 

Dog acaktır sana va’dettig i gu nler Hakk’ın; 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Numaralanmış dizelerin hangilerinde ihtimal anlamı vardır? 

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

“I stanbul, Tu rkiye’nin en gu zel şehirlerindendir.” cu mlesi, so yleyenin kişisel du şu ncesini içerdig inden o znel 
anlatımlı cu mle, “I stanbul, Tu rkiye’nin en kalabalık şehridir.” cu mlesi ise so yleyenin kişisel du şu ncesini içer-
medig inden ve kanıtlanabilecek bir yargı bildirdig inden nesnel anlatımlı cu mledir. 

Buna göre, 

(I) Boyoz, mayasız hamurun kat kat açılmasıyla yapılır. (II) Açılan bu hamur, altın sarısı rengine gelene kadar 
pişirilerek çok farklı bir tada kavuşturulur. (III) Tadını bilenler için kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden 
olan boyoz; sade, çikolatalı, tahinli olarak u retilmektedir. (IV) I zmir’in bu eşsiz lezzetini herkesin denemesini 
o neririm. 

metninde numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır? 

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

Caddede ne kadar da çok fotog rafhane var. Şimdiye kadar kaç tanesinin o nu nde fotog raflardaki mesut insan-
ları seyre daldım. Bu insanlar, buralara saadetlerini tespit ettirmek için koşuşmuş olmalılar. Onların tebes-
su mleri, yaşamlarından daha uzun su re devam edecek. Ben de peka la  bu fotog rafhanelerden birine girebilir, 
“Ben de mesudum, benim de resmimi çekebilirsiniz!” diyebilirim. Fotog rafçı da itiraz edemez. Siz yalnızsınız, 
fotog rafı ne yapacaksınız, diyemez. Diyecek olursa ona “Elbette gu nu n birinde benim de bir yakınım olabilir; 
sizin çekeceg iniz bu en gu zel fotog raf onun çantasının gizli bir ko şesinde, gu zel kokular içinde yatabilir.” de-
rim. 
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu metindeki altı çizili cümle ile anlatılmak isteneni destekler? 
A) Gu nlu k hayatın her anının fotog raflanması gereksizdir. 
B) Mutlu anların fotog rafları, uzun o mu rlu  belgelerdir. 
C) Gu zel anların fotog rafını çekmek mutluluk go stergesidir. 
D) Bazı fotog raflar insanın gerçek duygularını yansıtmaz. 

SORU-21                              2020 MART 

SORU-22                               2020 MART 

SORU-23                          2020 NİSAN-2 

SORU-24                          2020 NİSAN-2 

III. Ruhumun senden I la hı , şudur ancak emeli: 

Deg mesin mabedimin go g su ne na mahrem eli. 

Bu ezanlar -ki şeha detleri dinin temeli- 

Ebedı  yurdumun u stu nde benim inlemeli. 
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TÜRKÇE  CÜMLEDE ANLAM 

Nitelik ve nicelik bakımından çok iyi bir okur kitlesine sahip oldug umu du şu nu yorum. Beni okuyanlar, gu nde-
lik ve edebiyat dışı okumalardan uzak duranlardır. Sıradan deg ildir onlar; kitap deg il, yazar okumayı o g ren-
mişlerdir. Bo yle bir okur kitlesini hak ettig ime inanıyorum çu nku  kalemimin ucunu gelgeç modalar için yont-
madım. 

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Metni oluştururken okurun beklentilerini go zetmemek 

B) Yapıtı geleceg e taşıyacak unsurlara o nem vermemek 

C) Herhangi bir sanat anlayışına bag lı olmamak 

D) Eseri geçici beg enilere go re oluşturmamak 

 

• Kişileştirme (teşhis), insana ait o zellikleri insan dışındaki varlıklara aktarma sanatıdır. 

• Karşıtlık (tezat), birbirinin zıddı olan duygu, du şu nce ve durumları aralarında bir ilgi kurarak dile getirme 
sanatıdır. 

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde hem kişileştirme hem de karşıtlık sanatına başvurulmuş-
tur? 

A) I çerim ko z, dışarım kar 

Savruluyor son umutlar 

 

B) Sade dosta deg il du şman iline 

I nsanlık, adalet saçtık da geldik 

Şo yle etrafınıza bir bakın. Kaç kişi, karşısındakini dikkatle dinliyor? Kaç kişi, isteklerini içinden geldig i gibi 
ifade edebiliyor? Dil, işlerlig ini kaybediyor yavaş yavaş. Televizyonun gu ru ltu su , cep telefonunun zırıltısı, ha-
yatın telaşı sahici bir konuşmayı imka nsız ha le getiriyor. Oysa insan, hika yeler anlatmak isteyen bir varlık. 
Anlattıg ı hika yelerin yankılarını duymak isteyen, varoluşunu başkasının yu zu nde seyretmek isteyen bir canlı. 
Can, dilde hayat buluyor ve dil, varlıg ın evine do nu şu yor. 
Bu metindeki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde var-
dır? 

A) Kurtuluş Savaşı’nın başladıg ı haberinin uyandırdıg ı sevinç bu tu n yurdu kaplıyordu. 

B) I nsanla du nya arasındaki uçurumun aşılması için akılla kalbin buluşması gerekiyor. 

C) Kayalıkların arasındaki bu alanda, en hafif bir ses bile insanı korkutan bir tınıya do nu şu yordu. 

D) Eleştirmenler, genç yazarın son eserini deg erlendirirken tarafsız olmaya dikkat etmişler. 

 

SORU-25                          2020 MAYIS-2 

SORU-26                           2020 ARALIK 

SORU-27                          2020 ARALIK 

C) Sesimde bulursun suskunlug umu 

Yalnızlık içimde çıg lık çıg lık susuyor 
 

D) Yolların bayram telaşı da ne 

Gu nleri mi şaşırdın yoksa bugu n arife mi 
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TÜRKÇE  CÜMLEDE ANLAM 

30 Kasım 2020’de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanan yeni haberleşme uydumuz Tu rksat 5A, o zel bir uzay 

taşımacılıg ı şirketinin Florida’daki fırlatma merkezine go tu ru ldu . 

Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilen cümlelerin birleşmesiyle oluşmuştur? 

A) Yeni haberleşme uydumuz, o zel bir uzay taşımacılıg ı şirketinin Florida’daki fırlatma merkezine go tu ru ldu .  

Tu rksat 5A’nın, Falcon 9 roketiyle 30 Kasım 2020’de uzaya fırlatılması planlanıyor. 

Tu rksat 5A, yeni haberleşme uydumuzdur. 

B) Yeni haberleşme uydumuz, Tu rksat 5A’dır. 

Tu rksat 5A, o zel bir uzay taşımacılıg ı şirketi tarafından Florida’daki fırlatma merkezine go tu ru ldu . 

Yeni haberleşme uydumuzun 30 Kasım 2020’de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanıyor. 

C) Tu rksat 5A, 30 Kasım 2020’de o zel bir uzay taşımacılıg ı şirketinin Florida’daki fırlatma merkezine go tu ru lecek. 

Yeni haberleşme uydumuzun uzaya fırlatılması planlanıyor. 

Yeni haberleşme uydumuz Tu rksat 5A uzaya fırlatılırken Falcon 9 roketi kullanılacak. 

D) Yeni haberleşme uydumuz Tu rksat 5A, Florida’da bulunuyor. 

Tu rksat 5A, o zel bir uzay taşımacılıg ı şirketinin fırlatma merkezine go tu ru ldu . 

Tu rksat 5A’nın 30 Kasım 2020’de Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması planlanıyor. 
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