
ADAYIN DİKKATİNE!

ADAYIN DİKKATİNE!
 SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı Soru 
Kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız.

2. Soru Kitapçık Numaranız yukarıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kod-
layınız ve aşağıdaki ilgili alanı imzalayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya 
yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu numaranın cevap 
kâğıdı üzerine kodlanmamasının, eksik veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu size aittir.

3. Bu sayfanın arkasında yer alan açıklamayı dikkatle okuyunuz.
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ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZİ SINAV

LİSELERE GEÇİŞ SINAVI (LGS)

TANIM YAYINLARI uygulamasını akıllı telefonunuza indirip bu deneme sınavındaki 
tüm soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz.
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SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!

1.	 Öğrenciler,	sınav	kurallarına	ve	salon	görevlilerinin	tüm	uyarılarına	uymak	zorundadırlar.

2.	 Sınav	başladıktan	sonra	öğrencilerin	salon	görevlileri	ve	birbirleri	ile	konuşmaları;	kalem,	silgi	vb.	şeyleri	istemeleri	
yasaktır.

3.	 Cevap	kâğıdınızı	silinmeyen	bir	kalemle	imzalayınız.

4.	 Sınav	sırasında	çanta,	cep	telefonu,	saat,	kablosuz	iletişim	sağlayan	cihazlar	ve	kulaklık,	kolye,	küpe,	bilezik,	
yüzük,	broş	ve	benzeri	eşyalar	ile	her	türlü	elektronik	ve/veya	mekanik	cihazları	yanınızda	bulundurmayınız.	Bu	
araçları	kullanmanız	ve	kopya	çekmeye	teşebbüs	etmeniz	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

5.	 Soru	kitapçığının	sayfalarını	görevlilerin	uyarıları	doğrultusunda	kontrol	ediniz,	baskı	hatası	var	ise	değiştirilmesini	
sağlayınız.

6.	 Cevaplamaya	istediğiniz	sorudan	başlayabilirsiniz.

7.	 Soru	kitapçığının	içindeki	boş	alanları	çözümleriniz	için	kullanabilirsiniz.

8.	 Cevabını	bilmediğiniz	sorular	üzerinde	fazla	zaman	kaybetmeden	diğer	sorulara	geçiniz.	Zamanınız	kalırsa	bu	
sorulara	daha	sonra	dönebilirsiniz.

9.	 Soru	kitapçığı	üzerinde	yapılıp	cevap	kâğıdına	işaretlenmeyen	cevaplar	değerlendirmeye	alınmayacaktır.

10.	 Cevaplarınızı,	cevap	kâğıdındaki	ilgili	soru	numarasını	dikkate	alarak	yuvarlağın	dışına	taşırmadan	kurşun	ka-
lemle	kodlayınız.

11.	 Değiştirmek	istediğiniz	bir	cevabı,	yumuşak	silgiyle	cevap	kâğıdını	yıpratmadan	temizce	siliniz	ve	yeni	cevabınızı	
kodlayınız.

12.	 Cevap	kâğıdınızı	sınav	süresince	hiçbir	öğrencinin	göremeyeceği	şekilde	önünüzde	bulundurunuz.

13.	 Sınavınızın	değerlendirilmesi	aşamasında,	toplu	kopya	tespiti	veya	başka	adayın	sınav	evrakını	kullanmanız	
durumunda	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

14.	 Sağlık	sorunu	dışında	dışarı	çıkılmayacak,	zorunlu	durumlarda	adaya	yedek	gözetmen	eşlik	edecektir.

15.	 Soruları	ve	sorulara	verdiğiniz	cevapları	kaydetmeyiniz,	hiçbir	şekilde	dışarı	çıkarmayınız.

16.	 Sınav	bitiminde,	soru	kitapçığı	ve	cevap	kâğıdını	salon	görevlilerine	teslim	ediniz.

17.	 Sınav	evraklarını	teslim	etmeyenlerin	sınavı	geçersiz	sayılacaktır.

18.	 Puanlama:	Her	bir	ders	testine	ait	ham	puan;	ilgili	teste	ait	doğru	cevap	sayısından	yanlış	cevap	sayısının	üçte	
biri	çıkarılarak	hesaplanacaktır.

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARILAR

•	 Soracağınız	bir	şey	varsa	şimdi	sorunuz,	sınav	başladıktan	sonra	sorularınıza	cevap	verilmeyecektir.

•	 Başlama	zilini	bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.

(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
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Bu testte 15 soru vardır.
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3 Diğer sayfaya geçiniz.

1

1. Bir bilgeye dünyada en çok kimi sevdiğini sormuşlar.

- Terzimi, diye cevap vermiş bilge.

İnsanların çok şaşırdığını görünce şöyle demiş:

- Evet, dostlarım. Ben terzimi severim çünkü ona her 
gittiğimde ölçümü yeniden alır. Başka insanlar ise hak-
kımda bir kez karar verince kararlarını değiştirmezler, 
demiş.

Bilge bu sözüyle hangi kavrama dikkat çekmek is-

temiştir?

A) Ön yargı B) Bencillik

C) Hoşgörü D)  Kararlılık

2. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Türkçemize armağan 
ettiği güzel, yeni ve eskimeyecek şiirlerle büyük Türk 
şairi vasfını hak eden Sezai Karakoç’un şiirinde yaşam, 
çarpıcı imgeler sayesinde bir söyleyiş diriliği ile karşı-
mıza çıkar.

Sezai Karakoç’un özelliklerinin anlatıldığı bu cümle-
de aşağıdakilerden hangileri arasında neden sonuç 
ilişkisi kurulmuştur?

A) Türk diline katkı sağlamak – Şiirde kalıcılığı yakala-
mak

B) Hayatı derinlemesine işlemek - Şiirin konusunu ge-
nişletmek 

C) Yeni anlatım biçimleri denemek - Anlatım kolaylığı-
na ulaşmak 

D) Farklı bakış açıları geliştirmek - Çağına damgasını 
vurmak



2022 - LGS / PARAGRAF DENEME - 1

4 Diğer sayfaya geçiniz.

3. Her zaman her yerde konuşmaz. Sözünün mutlaka bir 
bağlamı olduğu gibi, anlamına ve amacına denk düşecek 
bir de yeri vardır. Tıpkı erkenden kalkması, güvercinlere 
yem vermesi, saatlerce kitap okuması, sık sık dostlarıyla 
buluşması gibi birbirini tamamlar cümleleri. O konuşur-
ken hiçbir kelime, ifade ve anlam birbirine uzak düşmez.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılan kişi-
nin konuşmalarında gerçekleştirmek istedikleri ara-
sında değildir?

A) Bağlamdan kopmama

B) Amaca uygun olma

C) Birbiriyle çelişmeme

D) Yaşadıklarını aktarma

4. Roman yazmak, romanın dilinde nefes almaktan ge-
çiyor. Her yazılan cümle, sizin gerçeğinizden bir surete 
bürünerek farklı kahramanlara, olaylara dönüşebilir ama 
bu dönüşüm de yazarın iç dünyasının başkalaşmış şek-
linden ibarettir.

Düşüncelerini bu şekilde dile getiren bir yazarın ro-
manda gerçekleştirmek istediği asıl amaç aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kahramanlarını gerçek dünyadan seçmek

B) Roman aracılığıyla düşüncelerini açıklamak

C) Kendi dünyasını kurgusal biçimde anlatmak

D) Olayları sürükleyici bir şekilde yansıtmak
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5. İnsanların yapıcı olduğu söylenir. İnsan yeryüzüne dağıldıkça birçok kişiyi bir araya toplar, böylece az sayıda kişinin gücünün 
yetmeyeceği birçok iş kolaylıkla yapılıverir. ---- 

Aşağıdaki paragraflardan hangisi bu metne eklenirse metnin yazılış amacı farklılaşmış olur?

A) Ancak insanın yapıcı olduğunu söyleyenler, ne yazık ki onun bir yandan da yıkıcı olduğuna dikkat etmeyenlerdir. Birtakım 
işlerin yapılmasına götüren inanç, birtakım işlerin de yapılmasına engel olur. 

B) Ama ne çıkar bundan? İnsanın yapılmasına engel olduğu şey zaten iyi bir şey değildir, bir günahtır, bir kötülüktür; onun 
yapılmaması varsa bile ortadan kaldırılması, yıkılması, yapılmasından yeğdir. 

C) Bu yorumda yıkıcılık özelliğinin üstü bir kalemde çizilivermiş gibidir. Oysa insan değil midir medeniyetler yıkan, tarihin 
sayfalarını gözyaşı ve acıyla dolduran? Olayları iki boyutlu değerlendirdiğimizde tarafsız yoruma ulaşabiliriz.

D) Bu görüş tarih boyunca birçok önemli uygarlığın barındığı Anadolu’nun, onlarca medeniyet ve kavimleri ile dünya tarihin-
de birçok “ilk”e şahitlik etmesinin daha iyi anlaşılabilmesi için kapı aralamış olur.
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6. • 09.12.2016 tarihinde hizmete açılan Zonguldak Maden Müzesi, 6.932,79 m2 lik alan üzerinde Çınartepe Mahallesi’nde 
inşa edilmiştir.

 • Bu müze, ilimizin en önemli üretim kaynağı olan taş kömürü madencilik kültürünü kalıcılaştırmayı amaçlamaktadır. 

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

A) Taş kömürü madenciliği kültürünü kalıcı kılmak ve kömür üretimini artırmak amacıyla Çınartepe Mahallesi’nde 6.932,79 
m2 lik alan üzerinde yapılan Zonguldak Maden Müzesi, 09.12.2016 tarihinde hizmete açılmıştır.

B) İlimizin en önemli üretim kaynağı olan taş kömürü madenciliği kültürünü kalıcılaştırmak amacıyla Çınartepe Mahallesi’nde 
6.932,79 m2 lik alan üzerinde inşa edilen Zonguldak Maden Müzesi, 09.12.2016 tarihinde hizmete açılmıştır.

C) Çınartepe Mahallesi’nde 09.12.2016 tarihinde hizmete açılan ve 6.932,79 m2 lik alan üzerinde inşa edilen Zonguldak 
Maden Müzesi, ilimizin önemli üretim kaynaklarından biri olan taş kömürünü ve madencilik kültürünü yaygınlaştırmayı 
amaçlamaktadır.

D) İlimizin en önemli üretim kaynağı olan taş kömürünün kalıcılaşması ve madencilik kültürünün oluşması, Çınartepe Ma-
hallesi’nde 6.932,79 m2 lik alan üzerinde inşa edilen ve 09.12.2016 tarihinde hizmete açılan Zonguldak Maden Müzesiyle 
mümkün olacaktır.
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7. 

Dijital yerliler olarak tanımladığımız Z kuşağı gençleri, dijital bir dünyanın içerisine doğan ve 
dijital ortamları etkin bir şekilde kullanabilen bireylerden oluşuyor. Onlara, tablet, akıllı tele-
fon, televizyon ya da bilgisayarın nasıl kullanıldığını göstermeniz gerekmiyor. Adeta sanal 
ortamın nasıl kullanıldığını öğrenmiş olarak dünyaya geliyorlar.

Hibrit eğitim, geleneksel eğitim metotlarının çevrim içi eğitim materyalleriyle zenginleştiril-
mesi esasına dayanır. Bu yüzden ülkemizde salgın riskinin en aza indirilebilmesi ve konu-
ların planlanan şekilde öğretilebilmesi için etkileşime dayalı hibrit eğitim gereklidir. 

Bu metinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birinci metin ikinci metnin nedenini açıklamaktadır. B) İkinci metinde bir modellemeden söz edilmektedir.

C) İki metinde de yeni nesil anlayışa vurgu yapılmıştır. D) İki metinde ele alınan konular gerekçelendirilmiştir.
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8. Bilgi Merkezi ve Bilgi Evi kavramları daha çok 2005 yılı sonrasında gündemimize gelmiştir. Genellikle büyükşehir veya ilçe 
belediyelerin gerçekleştirdiği bir tür eğitim faaliyetidir. Belediyelerin dışında bazı yerlerde gönüllü oluşumların da bu tür kurum-
ları açıp işlettiklerini görmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde tanımlanmış olan etüt eğitim merkezlerinin işlevlerinin bir 
bölümünü yerine getiriyorlar. Öğrenciler bu kurumlarda okul dışı zamanlarında da derslerini çalışabilmektedir. Bunun dışında 
yine halk eğitim merkezlerinin yaptıkları bazı aktivitelerinin de bu kurumlar bünyesinde gerçekleşebildiğini görmekteyiz. Bilgi 
Merkezi ve Bilgi Evlerinin tek tip bir çalışma düzeni bulunmamakta, belediyeden belediyeye veya uygulamakta olan gönüllü 
kuruluşa göre değişen uygulamalara rastlanılmakta. 

Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi “Bilgi Evleri”nin tanıtım bülteninden alınmış olamaz?

A) Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sezon perdelerini erken kapatmak zorunda kalan Devlet Tiyatrolarımız, 1 Eylül 
Salı gününden itibaren tedbirler kapsamında sanatseverleri salonlarında ağırlamaya hazırlanıyor. 

B) Mezunlarımızın gelişimlerini bir nebze de olsa takip edebilmek için yaklaşık ayda bir yapılan toplantılar, geziler, kitap 
okuma, sinemaya gitme, piknik yapma tarzı faaliyetlerle gerçekleşen bir Mezunlar Kulübü oluşturduk.

C) Özellikle yardımcı kurslara gidemeyen çocuklar için bu yıl kurumumuzda Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen alanlarında 
ayrı ayrı gruplar oluşturuldu ve çocuklarımıza düzenli aralıklarla testler yapıldı. 

D) Haftalar ve kavramlar konusunda aylık bazda düzenlenmekte olan çocuk seminerlerimiz, bazen kurum içinden bazen de 
kurum dışından gelen konuşmacıların katılımıyla gerçekleşmektedir.
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9. Gündemden düşmeyen küresel ısınma ile birlikte artık her damla su daha da kıymetli. Yıllık 1,3 cm yağışın düştüğü Namib 
Çölü’nde yaşayan endemik bir böcek, atmosferdeki nemi toplama konusunda araştırmacılara esin kaynağı oldu. Namib Çö-
lü’nde yağış nadir olmasına rağmen sise çok daha sık rastlanıyor. Sis olduğunda bu böcek, kum tepelerinin üzerine tırmanıyor; 
başını rüzgâra çevirerek kabuğunu açıyor. Kabuğun üzerinde nano büyüklükte, tepeciklere benzer yapılar var. Bu yapıların 
üst tarafı su moleküllerini kendine çekerken yan tarafları suyu itiyor. Bu tepeciklerin atmosferden yakaladığı nem 15-20 mik-
ron çapında damlacıklar haline geliyor. Bu büyüklüğe ulaşan damlacıklar nano yapıların üstünde duramayıp böceğin ağzına 
doğru süzülüyor. Bu sayede böcek su ihtiyacını gideriyor. İki biyolog, bir organik kimyacı ve bir makine mühendisinden oluşan 
ABD kökenli NBD Nano adlı şirket, bu böceklerin kabuklarının yapısını yüksek kalitede kopyalamayı başararak havadaki nemi 
yakalayan bir şişe tasarladı.

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilim, küresel sorunlara çözüm geliştirme uğraşındadır.

B) Doğadaki canlı türleri, bilimsel gelişmelerin esin kaynağıdır.

C) Bazı şirketler, çalışmalarını araştırma ve buluşlara dayandırır.

D) Tasarlanan şişe sayesinde susuzluk sorunu çözülebilecektir.
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10. 2013’ün şiir açısından atılım yılı olmadığı çok açık. Hatta 
yazılan, yayımlanan şiirlerde ciddi bir enerji kaybıyla kar-
şı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Ne duyarlılık ne 
biçim ne de teknik anlamda bir gelişmeye şahit olabildik. 
Acımasızlık ettiğimi sanmam.  ----

Bu metnin sonuna anlam bütünlüğü bakımından 
aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun-
dur?

A) 2014’te bu hantallıktan kurtulacağımızı düşünüyo-
rum.

B) Duyarlılık, teknik ve biçim şiirde olmazsa olmaz un-
surlardır.

C) Şiirde kaliteyi arttıracak tedbirler almalıyız.

D) Şiirde belirgin bir durağanlığı yaşıyor gibiyiz.

11. (I) Türkçede “kitabın ortasından konuşmak” diye güzel 
bir deyim vardır. (II) Bu deyim aslında onu kullanmaya 
ihtiyaç duyanların ruh haline göre anlamı değişebilecek 
bir söz öbeği. (III) Ama sözün özü, odak noktası “zülfüyâ-
ra dokunmak”tır. (IV) Peki; işi konuşmak olan, yazarak, 
tekrar tekrar yazarak konuşmak, söylemek olan yazar, 
şair ve eleştirmenlerden kaçı kitabın ortasından başlıyor 
işe?

Bu metinde, numaralanmış cümlelerin hangisinin 
sonuna “Gerçeği olduğu gibi ifade etmek kastettiğimiz.” 
cümlesi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

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

12. 

Her sembolün bir harfe karşılık geldiği yukarıdaki şifrelenmiş kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) kalemlik B) askılık C) sarılık D) atiklik
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13. 

 Proje sahiplerine derecelerine göre Mavi Şehir, Yeşil Şehir ve Lacivert Şehir ile Evrensel Şehir ödülleri verilecektir. Yarışma 
kurallarına göre Evrensel Şehir Ödülü’nü alan, Dünya Projeleri Yarışması’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanacaktır.

 Yarışma kuralları şu şekildedir:

• Birinciler Mavi Şehir, ikinciler Yeşil Şehir ve üçüncüler Lacivert Şehir Ödülü’nü alacaktır.

• İki Yeşil Şehir Ödülü olana ayrıca Mavi Şehir Ödülü ve iki Lacivert Şehir Ödülü olana ayrıca Yeşil Şehir Ödülü verile-
cektir.

• Evrensel Şehir Ödülü, en çok Mavi Şehir Ödülü kazanana ya da en az bir Mavi Şehir Ödülü bulunmak şartıyla en fazla 
ödülü bulunan tasarımcıya verilecektir.

Aşağıda ayrı ayrı kategorilerde yarışmaya katılan Hülya, Tarık, Salih ve Zeynep isimli tasarımcıların yarışma sonuçları ve-
rilmiştir:

è Hülya, iç mekân planlama kategorisinde birinci; kentsel projelerde üçüncü olmuştur.

è Tarık, kentsel planlama kategorisinde birinci; hayatı kolaylaştıran projelerde ikinci olmuştur.

è Salih, iç mekân planlama ve kentsel projeler kategorisinde ikinci; hayatı kolaylaştıran projelerde üçüncü olmuştur.

è Zeynep, hayatı kolaylaştıran projeler kategorisinde birinci; iç mekânda üçüncü olmuştur.

Bu sonuçlara göre Dünya Projeleri Yarışması’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanan tasarımcı kimdir?

A) Hülya B) Salih C) Tarık D) Zeynep
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14. Konuşmalarımızda ve yazılarımızda düşüncelerimizden, eylemlerimizden bahsederken geçiş ve bağlantı unsurlarını kullanırız. 
Geçiş ve bağlantı ifadeleri üç başlıkta ele alınmaktadır:

• Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler

• Destekleyici ve açıklayıcı ifadeler

• Özet ve sonuç bildiren ifadeler 

(I) Paralimpik oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinliklerdir. Yaz ve kış Paralimpik oyunları, 
o dönemki olimpiyatların hemen ardından yapılır. (II) Tüm paralimpik oyunları, Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından 
yönetilir. Paralimpik oyunlar, 1948’deki II. Dünya Savaşı yıllarında az sayıda İngiliz askerinin katılımıyla başlamış; 2008’de 
uluslararası ikinci büyük spor yarışması hâline gelmiştir. (III) Paralimpik atletlerle olimpiyatlarda yarışan atletler aynı şartlarda 
mücadele etmelerine rağmen Paralimpik oyunlarla Olimpiyat oyunları arasında büyük bir bütçe farkı vardır. (IV) 1988 Seul 
Yaz Oyunları’ndan bu yana Paralimpik oyunlar, olimpiyat oyunları ile aynı tesislerde yapılmaktadır.

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesi kullanılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV
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15. İzlenme oranları ile ilgili iki haftalık olağan toplantısını yapan dört televizyon yetkilisi şu açıklamaları yapmıştır:

K Televizyonu : Daha çok spor programlarının yayımlandığı ilk hafta izlenme oranlarımız ikinci haftadan fazla olmuştur.

L Televizyonu : Tarihi dizimizi ve ekonomi programımızı her iki haftada da aynı günde aynı saatte yayımladık. Dizinin 
yayımlandığı gün en fazla reytingi alırken ne yazık ki ekonomi programının yayımlandığı gün en düşük 
reytingi aldık.

M Televizyonu : Yayımcılığa başladığımız ilk haftamızda reytinglerimiz genelde düşük olmuştur. İkinci haftamızla birlikte 
her geçen gün izlenme oranlarımızda belirgin bir artış olmuştur.

N Televizyonu : Programlarımızın çeşitlilik gösterdiği pazar günü en düşük reytingi aldık.

Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi sözü edilen kanallardan birine ait değildir?

A)  B) 

C)  D) 

İzlenme Oranları

Günler

1. Hafta

2. Hafta

Paz
ar

te
si

Çar
şa

m
ba

Per
şe

m
be

Cum
ar
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si

Paz
arSal

ı

Cum
a

Çar
şa

m
baSal

ı

İzlenme Oranları

Günler

1. Hafta

2. Hafta

Paz
ar

te
si
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şe

m
be

Cum
ar

te
si

Paz
ar

Cum
a

Çar
şa

m
baSal

ı

İzlenme Oranları

Günler

1. Hafta

2. Hafta

Paz
ar

te
si

Per
şe

m
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Cum
ar

te
si

Paz
ar

Cum
a

Çar
şa

m
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ı

İzlenme Oranları

Günler

1. Hafta

2. Hafta

Paz
ar

te
si
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şe

m
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Cum
ar

te
si

Paz
ar

Cum
a

Test Bitti. Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.
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ADAYIN DİKKATİNE!

ADAYIN DİKKATİNE!
 SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı Soru 
Kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız.

2. Soru Kitapçık Numaranız yukarıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kod-
layınız ve aşağıdaki ilgili alanı imzalayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya 
yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu numaranın cevap 
kâğıdı üzerine kodlanmamasının, eksik veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu size aittir.

3. Bu sayfanın arkasında yer alan açıklamayı dikkatle okuyunuz.

BRANŞ DENEMELERİ 15X12
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZİ SINAV

LİSELERE GEÇİŞ SINAVI (LGS)

TANIM YAYINLARI uygulamasını akıllı telefonunuza indirip bu deneme sınavındaki 
tüm soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz.

SORU KİTAPÇIK NUMARASI

0 0 0 0 0 0 0 2
T.C. KİMLİK NUMARASI

ADI

SOYADI

SALON NO. SIRA NO.

Adayın imzası:
Soru kitapçık numarasını
cevap kâğıdındaki alana doğru kodladım.

PARAGRAFPARAGRAF



SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!

1.	 Öğrenciler,	sınav	kurallarına	ve	salon	görevlilerinin	tüm	uyarılarına	uymak	zorundadırlar.

2.	 Sınav	başladıktan	sonra	öğrencilerin	salon	görevlileri	ve	birbirleri	ile	konuşmaları;	kalem,	silgi	vb.	şeyleri	istemeleri	
yasaktır.

3.	 Cevap	kâğıdınızı	silinmeyen	bir	kalemle	imzalayınız.

4.	 Sınav	sırasında	çanta,	cep	telefonu,	saat,	kablosuz	iletişim	sağlayan	cihazlar	ve	kulaklık,	kolye,	küpe,	bilezik,	
yüzük,	broş	ve	benzeri	eşyalar	ile	her	türlü	elektronik	ve/veya	mekanik	cihazları	yanınızda	bulundurmayınız.	Bu	
araçları	kullanmanız	ve	kopya	çekmeye	teşebbüs	etmeniz	hâlinde	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

5.	 Soru	kitapçığının	sayfalarını	görevlilerin	uyarıları	doğrultusunda	kontrol	ediniz,	baskı	hatası	var	ise	değiştirilmesini	
sağlayınız.

6.	 Cevaplamaya	istediğiniz	sorudan	başlayabilirsiniz.

7.	 Soru	kitapçığının	içindeki	boş	alanları	çözümleriniz	için	kullanabilirsiniz.

8.	 Cevabını	bilmediğiniz	sorular	üzerinde	fazla	zaman	kaybetmeden	diğer	sorulara	geçiniz.	Zamanınız	kalırsa	bu	
sorulara	daha	sonra	dönebilirsiniz.

9.	 Soru	kitapçığı	üzerinde	yapılıp	cevap	kâğıdına	işaretlenmeyen	cevaplar	değerlendirmeye	alınmayacaktır.

10.	 Cevaplarınızı,	cevap	kâğıdındaki	ilgili	soru	numarasını	dikkate	alarak	yuvarlağın	dışına	taşırmadan	kurşun	ka-
lemle	kodlayınız.

11.	 Değiştirmek	istediğiniz	bir	cevabı,	yumuşak	silgiyle	cevap	kâğıdını	yıpratmadan	temizce	siliniz	ve	yeni	cevabınızı	
kodlayınız.

12.	 Cevap	kâğıdınızı	sınav	süresince	hiçbir	öğrencinin	göremeyeceği	şekilde	önünüzde	bulundurunuz.

13.	 Sınavınızın	değerlendirilmesi	aşamasında,	toplu	kopya	tespiti	veya	başka	adayın	sınav	evrakını	kullanmanız	
durumunda	sınavınız	geçersiz	sayılacaktır.

14.	 Sağlık	sorunu	dışında	dışarı	çıkılmayacak,	zorunlu	durumlarda	adaya	yedek	gözetmen	eşlik	edecektir.

15.	 Soruları	ve	sorulara	verdiğiniz	cevapları	kaydetmeyiniz,	hiçbir	şekilde	dışarı	çıkarmayınız.

16.	 Sınav	bitiminde,	soru	kitapçığı	ve	cevap	kâğıdını	salon	görevlilerine	teslim	ediniz.

17.	 Sınav	evraklarını	teslim	etmeyenlerin	sınavı	geçersiz	sayılacaktır.

18.	 Puanlama:	Her	bir	ders	testine	ait	ham	puan;	ilgili	teste	ait	doğru	cevap	sayısından	yanlış	cevap	sayısının	üçte	
biri	çıkarılarak	hesaplanacaktır.

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARILAR

•	 Soracağınız	bir	şey	varsa	şimdi	sorunuz,	sınav	başladıktan	sonra	sorularınıza	cevap	verilmeyecektir.

•	 Başlama	zilini	bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.

(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
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1. 

  Cüneyt Arkın, asıl adı Fahrettin Cüreklibatur. 8 Eylül 1937; Karaçay, Eskişehir doğumlu Türk sinema oyuncusu. Canlandırdığı 
Malkoçoğlu karakteri, kendisine lakap olarak atfedilmiştir. Çocukluk ve gençlik yılları maddi-manevi çok büyük zorluklarla 
geçmiştir. O; hayatın bu zorluklarına rağmen hayat mücadelesini bırakmamış, gerek filmleriyle gerekse kişiliğiyle Türk milletinin 
belki de en sevdiği jön olmayı başarmıştır. 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Memleketi Eskişehir’de yedek 
subay olarak askerliğini yaparken Göksel Arsoy’un başrol oynadığı Şafak Bekçileri filminin çekimleri sırasında yönetmen 
Halit Refiğ’in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin 
yarışmasında birinci oldu. Cüneyt Arkın, 1963’te Halit Refiğ’in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı. Bu süreçte rollerinin 
hakkını verebilmek adına akrobasi, at binme ve karatede uzmanlaşmıştır. Filmlerinde dublör kullanmadı, tüm tehlikeli 
sahnelerde kendisi oynadı. Ömrünü Yeşilçam’a (sinemaya) adayan Cüneyt Arkın, 400’e yakın filmde rol aldı ve en iyi erkek 
oyuncu ödülleri başta olmak üzere sayısız ödüle layık görüldü. Yüzyılın en yakışıklı ve kişilikli jönlerinden biri olan, Türk 
sinemasının çınarı Cüneyt Arkın, 84 yaşında ve hâlâ Türk sinemamıza katkı sağlamakta.

Cüneyt Arkın’ın sinemaya başlama serüveninin anlatıldığı bu metne göre, aşağıdaki paragrafların hangisinde bir 
yanlışlık yapılmamıştır? 

A) Adana ve civarında doktorluk yaptığı sırada 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasına katılır ve yarışmada birinci olup 
Halit Refiğ’in dikkatini çekmeyi başarır ve teklifiyle sinemaya adımını atar. İlk filmi Şafak Bekçileri’dir.

B) Askerdeyken film çekimlerinde Halit Refiğ’in dikkatini çeker. Askerlikten sonra Adana’da doktorluk yapar. 1963 yılında 
Artist dergisinin yarışmasında birinci olur ve Halit Refiğ’in teklifiyle Yeşilçam’a ilk adımını atar.

C) Yedek subay olarak askerliğini yaparken akrobasi, at binme ve karatede uzmanlaşmış olan Arkın; Şafak Bekçileri filminin 
çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ’in dikkatini çeker ve bu esnada Artist dergisinin yarışmasında birinci olup sine-
maya adımını atar.

D) 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci olduktan sonra askere giden Cüneyt Arkın, Göksel Arsoy’un başrol 
oynadığı Şafak Bekçileri filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ’in dikkatini çeker ve böylece Arkın’ın sinema 
serüveni başlar. 
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2. 

---- Daha önce söylediğim gibi. 
yazma serüvenim roman 
çalışmasıyla başladı. İlk 

zamanlar başarılı olamadığımı 
gördüm. Fakat elimde öyle bir 
malzeme var ki doğası gereği 

onun bir öykü olması mümkün 
değil. Ben bunu bir roman 
bütünlüğü içinde anlatmak 

istiyorum.

İçime sinmiyor bir türlü. 1985 
yılında başlamıştım, 1998’de 
tamamlayabildim. Dönüş’ü

yedi kez yazdım. Her 
yazdığımda eklediklerimden 

çok çıkardıklarım oldu. 
Başlangıçta adı da değişikti. 

Metni tekrar tekrar ele 
aldığımda gördüm ki romanım 

daha bir içime sinmeye 
başlamış.

Bu metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse metnin anlam bütünlüğü sağlanmış olur? 

A) Roman; hikâyeye göre yazması, okunması ve anlaşılması zor bir türdür.

B)  Roman; ustaca anlatımı, kıvrak diliyle daha ilk sayfadan insanı çekiyor.

C)  Roman kahramanı Vedat; her şeyini yitirmiş, çökmüş yaşamıyla baş başa kalmıştır.

D)  Dönüş romanı uzun yıllar üzerinde çalıştığım, birçok kez yazdığım bir roman.


