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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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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 20 soru vardır.
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3 Diğer sayfaya geçiniz.
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1. “Dökülmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “de-
ğerini ve güzelliğini yitirmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Eskiyip dökülen eşyalar, buradaki yaşanmışlığı ele 
veriyordu.

B) Güçleri tükenen yavrucaklar, sonunda dökülmeye 
başladılar.

C) Tarihi alana hafriyat dökülerek büyük bir aymazlık 
yapılmış.

D) Cildinin pullanıp döküldüğünü görünce soluğu dok-
torda aldı.

2. “Oldu olacak bunları da söylemeyiver, üzülmeyelim.” 
cümlesindeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı 
anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) Elektrikler kesildiği yetmezmiş gibi sular da gitti.

B) Otobüsü kaçırdık hiç olmazsa bir tanıdığa rastlasak.

C) Buralara kadar gelmişken beni görmeden gidemez-
sin.

D) Öyleyse seninle daha da sık görüşüp bir sonuca va-
ralım.

3. I. Bu işte dereyi görmeden paçaları sıvamamak gerek-

tiğini anlamıştık.

 II. Çok zamandır olaylara böyle tozpembe bakan birini 

ilk defa görüyorum.

 III. Hayata tutunabilmek için akmasa da damlayacak tür-

den bir iş bulmalıydı.

 IV. Baş koyduğumuz bu işin sonucunu bekleyip görelim, 

Allah büyüktür. 

Numaralanmış cümlelerde yer alan deyimlerin han-
gisinde “iyimserlik” anlamı vardır?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve IV D) III ve IV

4. Çocukluğum beklentiler içinde geçti. Ömrümün geri ka-
lanında ---- beklemeyi değil çalışmayı tercih ettim. An-
ladım ki insan çalışarak isteklerine ulaşabiliyor.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilir-
se metnin anlam bütünlüğü bozulur? 

A) buna rağmen B) bu kadar 

C) bunun üzerine D)  bundan dolayı
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5. “Ben bu filmi daha önce izlemiştim fakat sanki böyle bit-

miyordu.” diyen biriyle ilgili, 

 I. Filmi kaç kez izlediğiyle ilgili tereddüdü vardır.

 II. İlk izlediğinde filmden daha çok etkilenmiştir.

 III. Filmin sonu ona farklı gelmiştir.

yargılarından hangilerine kesinlikle ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) Yalnız III

6. “NASA’nın verileri ve Princeton Üniversitesi’nin logarit-
mik uzay haritaları kullanılarak gözlemlenebilen mini ev-
reni konu alan bu fotoğraftaki detaylar şaşırtıcı.”  

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde 

doğru gösterilmiştir?

A) Nesne - Zarf Tamlayıcısı - Özne - Yüklem

B) Nesne - Özne - Yüklem

C) Zarf Tamlayıcısı - Özne - Yüklem

D) Özne - Yüklem
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7. • İnsanın kendisine en fazla inandığı ve güvendiği an, adanarak çalıştığı andır.

 • İnsan adanarak çalıştığı zaman bütün dünyayı karşısına alır ve hedefine bağlı kalır.  

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

A) İnsanın kendisine en fazla inandığı ve güvendiği an, bütün dünyayı karşısına aldığı ve hedefine bağlı kalıp, adanarak 
çalıştığı andır.

B) İnsan, bütün dünyayı karşısına almak istemiyorsa kendisine güvenmeli, adanarak ve inanarak çalışmaya devam etmeli-
dir.

C) İnsanın kendisine en fazla inandığı ve güvendiği anda bile hedefine bağlı kalması ve bütün dünyayı karşısına alması 
adanarak çalıştığını gösterir. 

D) İnsan; kendisine en fazla inandığı ve güvendiği anda, adanarak çalıştığı için, hedefine bağlı kalmış ve bütün dünyayı 
karşısına almıştır.

8. Şu ana kadar 10 şiir kitabı, 3 romanı ve 10’a yakın ödülü olan Nurullah Genç’in ilk çocukluk yıllarıyla birlikte bütün bir eğitim 
hayatında, şairlik serüveninde ve profesyonel kariyerinde köy odası önemli bir yer tutar. Dedesinin inşa ettiği köy odası, köy-
de bir bilim yuvası görevini üstlenmektedir. Genç, henüz on yaşındayken yirmi kadar klasik şiiri ezberine almıştır bile. Daha 
çocukken tanıştığı şiir, Genç’te öyle derin izler bırakır ki geride kalan altmış yıl boyunca onun vazgeçilmezi olur. 

Bu parçanın iletisine en uygun olan söz aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bir ağacın kökleri derinde değilse başı göğe eremez.

B) Devler gibi eserler için karıncalar gibi çalışmak gerekir.

C) Hayatta en seçkin insanlar, sözünün eri olan kişilerdir.

D) Çocukluk bir nehir gibidir, kişiyi fazlalıklarından arındırır.
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9. (I) Eski Türkiye’de 1960’lı yıllara kadar genellikle dede, 
nine, anne, baba ve evli çocukların bir arada yaşadığı 
“büyük aile”, toplumsal yapımıza hâkim durumdaydı (II) 
Tabii, kırsal kesimdeki gelinlerin tarım ve hayvancılık iş-
lerine yardım, mutfak, çamaşır gibi işlerinin bulunduğu-
nu söylemeye gerek yok. (III) Büyük ailenin her ferdine 
hizmet etmek, onlarla iyi geçinmek, özellikle de kaynana 
ve kaynatanın takdirini ve sevgisini kazanmak gelinlerin 
başlıca göreviydi. (IV) Gelinlerin işleri bu aile yapısından 
dolayı çok zordu. (V) İşte bu yüzden “gelinlik etmek” de-
yiminin ne ağır bir göreve denk geldiğini tahmin etmek 
zor olmasa gerek.

Bu metindeki düşünce akışını sağlamak için numa-
ralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?

A) II ve III B) II ve IV

C) III ve IV D) IV ve V

10. Günümüz insanı, her şeyi ayağına istiyor. Yük taşıma 
çeşitliliğinin artması, hizmet standartlarının yükselmesi 
onun için biraz daha fazla alışveriş anlamına geliyor. 
Teknolojik gelişmelerin, önce bu sektörde denenmesi 
hiç de şaşırtıcı değil. Drone teslimattan bahsedilen gü-
nümüz piyasasında pazarlama imkânları, kendi sınırlarını 
çoktan aştı. 

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teknolojinin yaygınlık kazanması

B) Alışverişte alışkanlıkların değişmesi

C) Piyasada kaliteli ürünlerin artması

D) Alışveriş sektörünün gelişmesi
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11. Aşağıdaki tabloda ormanlarımızın bölge müdürlüklerine göre dağılımı verilmiştir.

Orman Servetinin Orman Bölge Müdürlükleri Düzeyinde Dağılımı (2020)

Orman Bölge Müdürlüğü                Toplam

Adana 56 621 294

Bolu 120 150 625

Bursa 73 190 068

Çanakkale 57 979 728

Eskişehir 26 789 282

Giresun 74 276 930

Kastamonu 196 630 231

Zonguldak 115 893 701

Bu tablonun sütun grafiği ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   B) 

C)   D) 
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12. 
Fiilimsiler; isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere 3’e ayrılır.

Farklı soru tipleriyle
karşılaşmaya hazır mısın?

Soru hızında sen de
ilerleme kaydedebilirsin.

Konuların anlaşılma oranı
artacak emin ol!

Anlamını bilmediğin
sözcükler sana doğru geliyor.

Test çöz, öğrendiğin 
konuları pekiştir.

Hey, test çözmek
iyi bir stratejidir.

Zamanını iyi planladıkça sen
de testin faydasını
göreceksin.

Doğruyu bulduran en etkili
yöntemdir test.

Bu görselde aynı fiilimsi türlerinin bulunduğu renk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeşil  B) Mavi  C) Sarı D) Pembe
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13. “Sağlıklı Besleniyorum” projesine destek veren Efe’nin şubat ayı beslenme takvimi aşağıdaki kurallara göre listede belirtilen 
gıdaları içerecektir.

 

VİTAMİNLER

Vitaminler Özellik Hedef Rahatsızlıklar Gıdalar

A Görme için gerekli likopen 
maddesini içerir.

Körlük, gece körlüğü
Havuç, patates, kabak, 

kavun ve şeftali

D Kandaki kalsiyum ve fosfor 
seviyesinin korunmasına 

yardımcı olur.

Kemik kırıklıkları ve diş 
çürümesi

Mantarlar, somon, 
uskumru, ton balığı ve 

yumurta

E Antioksidan özelliği 
sayesinde yağ 

moleküllerini korur.
Alzheimer bozuklukları

Yeşil yapraklı sebzeler, 
badem, zeytin, fındık, 

domates

K Kanın pıhtılaşmasını 
sağlar.

Kanama bozuklukları ve 
anemiler

Lahana, ıspanak ve diğer 
yeşil sebzeler, süt ve 

yumurta

Beslenme Kuralları:

� İlk hafta antioksidan özelliği olan meyve ve sebzeler tüketilecektir.

� İkinci hafta kanama bozuklukları için etkili olan sebzeler tüketilecektir.

� Üçüncü hafta likopen maddesi içeren sebze ve meyveler tüketilecektir.

� Dördüncü hafta kemik kırıklarına karşı direnci sağlayan yiyecekler tüketilecektir.

Buna göre Efe’nin şubat ayı beslenme takviminde hangi gıdalar bulunmalıdır?

I. Hafta II. Hafta III. Hafta IV. Hafta

A) Mantarlar Kabak Yumurta Yeşil yapraklı sebzeler

B) Domates Yeşil sebzeler Patates Ton balığı

C) Yumurta Somon Zeytin Lahana

D) Ispanak Şeftali Patates Yeşil sebzeler



2022 - LGS / TÜRKÇE DENEME - 1

10 Diğer sayfaya geçiniz.

14. Michelangelo başka heykeltıraşların almak istemediği 
büyük mermer blokları alıp dünyaca ünlü heykeller ya-
parmış. Bu harika sanat eserlerinin nasıl meydana geti-
rildiği sorulduğunda şu cevabı verirmiş:

 - Mermerlerin içinde bir melek görürüm ve onu özgürlü-
ğüne kavuşturuncaya kadar mermeri keski ve çekicimle 
oymaya devam ederim. 

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Başarının formülü hayâllerimizin peşinden gitmektir.

B) Sebeplere takılıp kalan kişi, istediğine ulaşamaya-
caktır.

C) Gerçekler gizlenemez, eninde sonunda ortaya çıkar.

D) Doğru bakış açısı ve çalışmak insanı başarıya ulaş-
tırır.

15. Bilgi güçtür. Doğru ama hangi bilgi? Bu güç kimden ya-
na? Gezegende 7,5 milyar insan yaşıyor. İlginçtir, dün-
yadaki sim kart ve tablet sayısı dünya nüfusunu aştı. Her 
saniye iki çocuk doğarken on sim kart aktif hale geliyor. 
Gezegende bütün insanlık kapsama alanında. Kapsa-
ma alanında iseniz aynı zamanda kapsanıyorsunuzdur. 
Sosyal medya paylaşımları ve konum cihazları sayesin-
de ardınızda bıraktığınız iz, zaten sizin mahremiyetinizi 
“kendi elinizle ifşa” niteliği taşıyor. Hayatını kolaylaştıra-
cak bilgiyi bedava sanıyorsan sanma. Karşılığını büyük 
ihtimalle özelinle ödüyorsun. Atalarımız ne güzel demiş: 
“Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.” 

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 

A) Tanıma ve sayısal verilere yer verilmiştir.

B)  Metnin ana fikri atasözüyle desteklenmiştir. 

C) Abartılı ifadeler dikkat çekmektedir.

D)  Samimi, sıcak bir dil kullanılmıştır.              
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16. Şöyle etrafınıza bir bakın. Kaç kişi, karşısındakini dikkatle dinliyor? Kaç kişi, isteklerini içinden geldiği gibi ifade edebiliyor? 
Dil, işlerliğini kaybediyor yavaş yavaş. Televizyonun gürültüsü, cep telefonunun zırıltısı, hayatın telaşı sahici bir konuşmayı 
imkânsız hâle getiriyor. Oysa insan, hikâyeler anlatmak isteyen bir varlık. Anlattığı hikâyelerin yankılarını duymak isteyen, 
varoluşunu başkasının yüzünde seyretmek isteyen bir canlı. Can, dilde hayat buluyor ve dil, varlığın evine dönüşüyor.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makâle B) Deneme C) Söyleşi D) Eleştiri

17.  

Fiilimsiler; isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak üçe ayrılırlar ve her birinin farklı
ekleri vardır.

 I. Özel bir kütüphanesi olduğunu bildiğimiz ilk Osmanlı padişahı I. Murat’tır.

 II. Bir seyyahın dediğine göre Orhan Gazi, hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış. 

 III. Ava ve avcılığa meraklı olduğu bilinen Yıldırım Beyazıt, aynı zamanda iyi bir pehlivanmış.

 IV. Hobisi haritacılık olan Fatih Sultan Mehmet; ağaç ve çiçek yetiştirmeye de meraklıydı. 

Bu cümlelerin hangisinde farklı türde bir fiilimsiye yer verilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV
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18.  

NOKTANIN GÖREVLERİ

Cümleyle İlgili
Görev:

Cümlenin 
sonuna
konur.

Kısaltmalarla
İlgili
Görev:

Bazı
kısaltmaların
sonuna 
konur.

Sayılarla
İlgili
Görev:

Sayılardan
sonra
sıra
bildirmek için
konur.

Tarihlerle
İlgili
Görev:
Tarihlerin
yazılışında gün,
ay ve yılı
gösteren sayıları
birbirinden
ayırmak için
konur.

O; ruhumuzu esaretten kurtaran bir şair, her daraldığımızda yardımımıza koşan bir bilge, pratik için bir nevi navigasyon gö-

revi üstlenen bir ahlak kuramcısıdır. 21. yy.ın bu dikkate değer ismi tarihten tarih ötesine doğru yolculuğa çıktığında takvim 

yapraklarında şunlar yazmaktadır: 16 Kasım 2021.

Bu metinde noktanın görevlerinden hangisiyle ilgili bir örneğe yer verilmemiştir?

A) Cümleyle ilgili görev B) Kısaltmalarla ilgili görev

C) Sayılarla ilgili görev D) Tarihlerle ilgili görev
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19.  

Zemberek4. Çark

5. Çark 3. Çark 1. Çark 1424314243 14243

14243
14444244443

2. Çark
{

Mekanik saatlerde birbirine bağlı olarak çalışan beş ayrı çark bulunmaktadır ve bu tür saatler tam olarak kurulduğunda 
zembereği sıkıştırılmış olmaktadır. Zemberek boşaldıkça her sekiz saatte bir ilk çark tam bir devir yapmaktadır. Birinci çark 
ikinci çarkı, ikinci çark üçüncü çarkı, üçüncü çark da dördüncü çarkı döndürmektedir. İkinci çark birinci çarktan daha küçük 
olup, birinci çarkın sekizde biri kadar hızlıdır. Diğer bir deyişle ikinci çark 60 dakikada bir devir yapmaktadır. Dakika ve saat 
çubuğu direkt olarak bu çarka bağlıdır. Saat kolu, üçüncü çark tarafından kontrol edilmektedir ve her on iki saatte bir tam 
devir yapmaktadır.

Buna göre birinci çark yarım devir yaptığında saat 10.30 oluyorsa iki devir yaptığında saat kaç olur?

A) 21.30 B) 22.30 C) 23.30 D) 00.30
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20. Kamyonların arkalarında yazan sözler bizleri bazen çok güldürür, bazen de duygulandırır. Hemen hemen tüm kamyonların 
arkasında bir söz bulunur.

 

1 2

3 4

Yukarıdaki kamyonların hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Test Bitti. Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.
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Doğru Sayıları Yanlış Sayıları

1 Çok anlamlılık

2 Söz gruplarının anlama katkısı

3 Deyimlerin anlamları

4 Metin tamamlama

5 Cümleden yargı çıkartma

6 Cümle ögeleri

7 Cümle birleştirme

8 Metnin ana fikrine uygun söz

9 Metnin akışı

10 Metnin konusu

11 Tablo ve grafik okuma

12 Fiilimsi türleri

13 Sözel mantık

14 Metnin ana fikrini belirleme

15 Metnin anlatım özellikleri

16 Metin türleri

17 Fiilimsi türleri

18 Noktanın görevleri

19 Sözel mantık

20 Yazım kuralları

Kazanımlar



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 30X30
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.

TÜRKÇETÜRKÇE



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. “Uğraşmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Bir kurbağayı kuyudan kurtarmaya uğraşıyordu.” cümlesindeki anlamıyla 
kullanılmıştır?

A) LGS’den yüksek puan almak için çok uğraşmıştı.

B) Gazete dağıtmakla uğraşan çocuğa doğru seslendik.

C) Gereksiz işlerle uğraşmak canımı sıkıyor anlayacağın.

D) Oyuncaklarına ısınamamış, sürekli onlarla uğraşıyordu.

2. Sibirya, Kazakistan Cumhuriyet’i ve Orta Asya’yı meydana getiren diğer cumhuriyetleride kapsamaktadır. Yaklaşık olarak 

13 milyon km2’lik bir yüzölçümünede sahiptir. Kuzeyinde, Kuzey Buz denizi, güneyinde Moğolistan ve Çin ile sınırlanmıştır. 

Türk’lük biliminde bu bölgelerin özel bir yeri vardır.  

Bu metindeki numaralandırılmış kelimelerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı yapılmıştır? 

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

I

II III

IV
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3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “etkisi az olan” an-
lamında bir deyim kullanılmıştır? 

A) Çok geçmeden uzun sayılabilecek bir mektup daha 
geldi.

B) Uzun zamandır dört başı mamur bir yerel gazete çı-
karılamıyor.

C) Onun için yazarlık, buz üstüne yazı yazmaktan farklı 
değildi.

D) Suyu çivi gibi tutan toprak testiyi çarpıp kırıvermişti 
bir keresinde.

4. Bütün büyük sanat eserlerinin ortak özelliğidir etki. Usta 
sanatçıların etkilenmesi de öykünmesi de ustaca olur. 
Bununla birlikte sanatçı, yolu için gerekli tüm taşları bu 
öykünme sürecinde toplar. Bu dönem, aynı zamanda 
sanatçının etki kaynaklarıyla az çok çatışmalı ilişkiler 
geliştirdiği bir dönemdir de. İşte sanatın büyük biçem 
hamlesi, sanatçının gölgelenmekten uzaklaştığı bu ça-
tışmalı dönemde atılır. 

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Her büyük sanatçı, başka sanatçılarla çatışma yaşa-
mak zorundadır.

B) Klasik eserler, sanatçıların yetişkinlik dönemlerinde 
ortaya çıkabilir.

C) Sanatçılar, üzerindeki etkiden kurtuldukça özgün bir 
üsluba ulaşabilir.

D) Kültür tarihimizdeki her yetkin eser, bir öykünmenin 
sonucunda oluşur.


