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bizde Nar tanesi Türkçe Sayfa 87 Soru 3

bizde 5 Deneme Sayfa 17 Soru 19
Konu Kazanım TesTleri / sözCÜKTe anlam
1.

3.
Somut Sözcük:
Beş duyu organının
herhangi biriyle
algılanabilen
sözcüklerdir.
Soyut Sözcük:
Beş duyu organının
herhangi biriyle
algılanamayan
sözcüklerdir.

Sözcük

İki kez Nobel Ödülü’ne layık görülen bir bilim insanı olan Marie Curie, tam anlamıyla insanlığın hizmetine adadığı ömrü ile çocukların ve gençlerin
önünde gerçek bir örnek olarak duruyor.
Bu parçada altı çizili sözcüğün cümleye kattığı
anlam aşağıdakilerden hangisidir?

Mecaz Anlam:
Sözcüğün gerçek
anlamından tamamen
uzaklaşarak kazandığı
yeni anlamdır.

A) Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kutsal olduğuna
inanılan bir güce niyette bulunmak
B) Ayırmak, tahsis etmek
C) Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek
üzere söz vermek

Gerçek Anlam:
Sözcüğün akla gelen
ilk anlamı ve sözlükteki
ilk anlamıdır.

D) Bir şeyle yoğun olarak ilgilenmek

4.
I. Hava bugün dondurucu derecede soğuktu.
II. İçim yanıyor onun her gidişinde.
III. Sevinçten kanat çırpan kuşları izliyordu.

Elif, aceleyle odasına gidip giyindi, saate baktı,
kahvaltı yapmak için ........... vardı. Ama annesinin
erken uyanıp onu görme .................... kurtulmak için
kahvaltıdan vazgeçti. Çantasını aldı ve ......... evden
çıktı.
Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

IV. Buluşmaya geç geldiği için çok öfkelenmişti.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerde yer
alan altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek
anlamda kullanılan somut bir sözcüktür?

A) iştahı - şansından - hızlıca

A) I

B) niyeti - ihtimalinden - gürültüyle

B) II
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C) III

D) IV

C) zamanı - tehlikesinden - sessizce
D) vakti - sakıncasından - usulca

5.

Sözcüklerin beş duyu organımızdan herhan-

yana annesine dert yanıyor.
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A)

terim

mecaz

gerçek

B)

mecaz

terim

gerçek

mecaz

terim

D) terim
gerçek
mecaz
bizde Nar tanesi Türkçe Sayfa 92 Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’bir eşyanın,
nesnenin yıprandığını’’ anlatan bir söz kullanılmamıştır?
A) Yolculuğumuzu külüstür bir arabayla gerçekleştirdik.
B) Şehrin girişindeki harabe yapılar restore edilecek.
C) Yıllardır görmediğim eski mahallemizi göresim
geldi.
D) Ağaçtan düşen çürümüş meyveleri toplayıp çöpe
attı.

3.

2
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Yukarıdaki bulmacada aşağıdaki sö
den hangisinin zıt anlamlısı yoktur?
A) Medeni

B) Parlak

C) Mağlup

D) Müsrif
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Mutfaktaki

LGS 2019
SORU-3

işlerle

ortağım,

muhasebe

LGS 2019
cümlesinde yüklem eksikliğinden dolayı anlatım bozukluğu gerçe
SORU-3
Bu bilgilere göre yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğunun
sonra yüklem getirilmelidir?

bizde 12 li deneme 73. Sayfa soru 3

A) 2

2.

bizde Nar Tanesi Syf 113 soru 2
B)

3

Yüklemdeki eyleme göre öznenin olmaması ya
da bir öznenin birden fazla yükleme bağlanması
sonucu özne eksikliğine bağlı anlatım bozukluğu
ortaya çıkar. Örneğin, “Herkes olayın iç yüzünü
biliyor fakat söylemeye cesaret edemiyordu.” cümlesinde fakat sözcüğünden sonra “kimse” öznesi
eksik olduğundan anlatım bozukluğu vardır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde
özne eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu vardır?
A) Fotoğraf makinesinin ayarını yapan Mert, işini bitirdikten sonra yerine bıraktı.
B) Efrin, teyzesinin evine döndüğünde çok yorgun ve
bitkin hissediyordu.
C) Yemekten sonra nerdeyse uykuya yenik düşecekti
ama kontrol etti.
D) Bahçedeki asma ağaçlarıyla ilgilenemedik, yine de
ilkbaharın sonunda yemyeşillerdi.

C)

3.

Sıralı,
ve fiili
bir uy
ortaya

Bu bi
hang
anlat

A) İnc
izah

B) Eve
ğın

C) Ezg
tula

D) Ann
şey
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SORU- 4 SIFIR BİLGİ YÜZDE YÜZ ANLAM
14. Metne göre aşağıdakilerden hangisi Agafya Lykova için geçerli değildir?

bizde paragraf 42. Sayfa 15. Soru

A) Tek başına ve doğayla iç içe yaşamaktan hoşnuttur.

B) Modern yaşama ayak uyduramayacağını düşünmektedir.
C) İhtiyaçlarını karşılamada zaman zaman dış dünyaya bağımlıdır.
D) Sağlık sorunları nedeniyle tedavi olmayı reddetmektedir.

15.

Bana Yazı Tipini Söyle Sana
Kim Olduğunu Söyleyeyim
Yazı Tiplerinin Bir Psikolojisi Var!
Hayatınızda her gün gördüğünüz, sizi olumlu ya da olumsuz
yönde etkileyen bir tasarım ürünü var. Bu, öyle bir ürün ki eğer
bilgisayarda yazı yazıyorsanız onun tipini seçerek aslında bir çeşit
tasarım yapıyorsunuz demektir. İşte bu tasarım ürünün adı font
yani yazı tipi. Yazı tiplerinin bir psikolojisi de var. Herhangi bir
tasarımda kullandığınız yazı tipi sizin karakterinize dair ipuçları
verebilir. “Bana yazı tipini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.”
demek sanırım abartı olmaz.

Times New Roman

Bu yazı tipi, kulanıcısının güvenilir biri
olduğunu ifade eder. Özellikle bir şirkete iş
başvurusu yaptıysanız kısa öz geçmişinizi
bu yazı tipini kullanarak yazabilirsiniz.

İnsanlar üzerinde bir “etki” bırakmak
istiyorsanız kullanmanız gereken yazı tipi
budur. Özellikle sunumlarda oldukça işe
yarar.

Georgia
Arkadaş canlısı ve sosyal yönü güçlü biri
olduğunuzu gösteren yazı tipidir.
Yaptığınız çalışmalarda bu yazı tipini
kullanmanız, sizi toplum içinde kısa
sürede sevilen biri haline getirebilir.

Paciﬁco

Diğer insanlardan farklı yönlerinizin
olduğunu ifade etebilmek, özel bir
karaktere sahip olduğunuz algısını
oluşturabilmek için kullanabilirsiniz.

Infinity

Mehmet Bey, “her türlü insanla kolaylıkla iletişim kurabilen, arkadaşlık ilişkilerini önemseyen” birini işe almak
istemektedir. Bunun için iş başvurusunda bulunan adaylardan daha önceden belirlenmiş bir metni, istedikleri
yazı tipini kullanarak bilgisayarda yazmalarını ister.
Buna göre Mehmet Bey, aşağıda örnekleri verilen metinlerden hangisinin yazarını işe almalıdır?
A)

C)

NAR REKLAM
NAR REKLAM

B)

D)

42

NAR REKLAM
NAR REKLAM
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bizde Kurumsal 2 deneme

bizde 12 Deneme Syf 5 Soru 9
TÜRKÇE
10. Şekil: Acil Durum Tahliye Planı, Giriş Katı

9.

A

ALTIN NOKTA BİLİM KOLEJİ GİRİŞ KATI
TAHLİYE PLANI

4 – 5. soruları aşağıdaki görsele göre cevaplayınız.

GÖKTÜRKLER

Birinci Göktürk Devleti 552 yılında kurulmuş, 582'de ikiye ayrılmıştır. Daha sonra da yıkılınca
Türkler, Çinlilerin yönetimine
girmiştir. 50 yıllık esirlik, 680
yılında Kutluk Kağan tarafından
II. Göktürk Devleti'nin kurulmasıyla sona ermiştir.

Göktürk alfabesi Orhun ya da Orkun alfabesi olarak da adlandırılır.

İŞARET ANLAM
TABLOSU

8-A sınıfından Aysel, Türkçe dersinde yukarıdaki
görsellerden faydalanarak bir şiir yazmıştır.

BURADASINIZ

Buna göre aşağıdaki dörtlüklerden hangisi
Aysel’in şiiri olmaya en uygundur?

Toplanma Yeri

A) Yaşamak istersen temiz bir dünyada
İşte, bu senin elinde aslında.
Ormanları yok etme, kendi çıkarın için
Sonra çocuklarına ne diyeceksin?
B) Bu dünya sanma ki sadece senin
Aynı zamanda bir kuş bir böcek için.
Yemyeşil bir çevrede yaşamak herkesin hakkı
Güzellik bir papatyanın beyazında saklı.
C) Bu dünya evimiz, gidecek başka yer yok!
Yeşili sev, maviyi koru,
İsraf etme kaynakları her şeyin var bir sonu,
Tertemiz bir çevre için başka yol yok!
D) Temiz enerji kirletmez çevreyi,
Rüzgâr, güneş ve su vermiş bize her şeyi.

Çıkış
İlk Yardım
Alarm Düğmesi

Orhun yazıtları, II. Göktürk Devleti zamanında Bilge Kağan
döneminin ürünleridir. Birincisi
olan Kül Tigin yazıtını ağabeyi
Bilge Kağan 732'de diktirmiş
ikincisi olan Bilge Kağan yazıtını da ölümünden bir yıl sonra
735'te kendi oğlu olan kağan
diktirmiştir. Üçüncü olan Tonyukuk yazıtı ise 716 - 725 senelerinde Tonyukuk tarafından
dikilmiştir.

ACİL DURUM
TELEFONLARI
Tarihte Türk adını resmî devlet adı
olarak kullanan ilk devlettir.

110 - İTFAİYE
112 - AMBULANS
155 - POLİS
185 - SU
186 - ELEKTRİK
187 - DOĞALGAZ

Yangın Söndürme Tüpü
Kaçış yönü

Verilen giriş katı tahliye planından hareketle
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Binanın tamamında olası acil bir durum için kullanılabilecek sadece iki çıkış vardır.

4.

Bu görselden,
I. Göktürkler tarihteki ilk Türk devletini kurmuştur.
II. Birden çok Göktürk devleti kurulmuştur.

B) Olası bir yangında 5-A sınıfındaki öğrenciler, 5-C sınıfındaki öğrencilere göre binayı daha kısa sürede terk
edebilirler.

IV. Göktürk alfabesindeki ünlü harfler birden çok sesi karşılayabilir.

C) Giriş katında yer alan yangın söndürme tüpleri, çıkışa
yakın yerlere konumlandırılmıştır.

A) I ve II

D) Olası bir yangına daha etkili müdahale edebilmek
için yangın söndürme tüpleri ile alarm düğmeleri
yan yana bulunmaktadır.

Göktürk alfabesi 38 harflidir. 4
ünlü ve 34 ünsüz harften oluşur.
Ünsüz harflerin bir kısmı ince
veya kalın ünlüyle kullanılmasına bağlı olarak iki şekillidir. Sağdan sola doğru yazılır. Kelimelerin arasında : işareti kullanılır.
Göktürkler çağında yaygınlaşan bu ilk Türk alfabesi, yazıtlar
dışında yazma eserlerde de kullanılmıştır.

III. Göktürk alfabesi sadece Göktürk yazıtlarında kullanılmıştır.
yargılarının hangilerine ulaşılır?

5.

B) III ve IV

C) I ve III

D) II ve IV

Göktürk alfabesine merak salan Leyla Hanım, adını Göktürk harfleriyle yazmaya çalışmıştır. Buna göre
aşağıdakilerin hangisi Leyla Hanım’ın adının doğru yazılmış şeklidir?
A)

B)

C)

Sevmek bizim elimizde biricik evimizi,

ENEME 1

Masmavi denizi, yemyeşil doğasıyla dünya ne hoş!

3

D)

LGS-2019
5. Metinden hareketle aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A Kitapçığı
Soru 6
A) Shakespeare, en çok trajedi türünde eser vermiştir.

B) Shakespeare, eserlerinde özgün benzetme ve kişileştirmelere yer vermiştir.
C) Shakespeare’in en bilinen eseri Hamlet’tir.

D) Shakespeare, eserlerinde tam 24.000 değişik kelime kullanmıştır.

6.

LGS 2019
SORU- 6

LGS 2019
SORU- 6

Metinde geçen “ Genç okurlar için hazırlanmış baskısıyla Shakespeare’in eserleri günümüzde bile okunası
kitaplardandır.” cümlesiyle Shakespeare’in hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Kalıcılık

B) Evrensellik

C) Doğallık

D) Akıcılık

bizde paragraf 71. Sayfa 8. Soru

7.

bizde Nar Tanesi 125. Sayfa 2. Soru

Konu Kazanım TesTleri / meTin TÜrleri
Metinde Shakespeare’e ait eserlerden hangisinin konusuna dair bilgi sahibi olunabilir?
A) Kral Lear

B) Venedik Taciri

C) Romeo ve Juliet

D) Othello

1.

8.

Anı, yazarın yaşadığı ya da tanığı olduğu önemli
olayları anlattığı yazılarken hikâye ise yaşanmış ya
daduymadan
yaşanması
olasıdöker.
olayları
kısa yazılardır.
Yazar, denemede içinden gelen duyguları kanıtlama gereği
kâğıda
Eleanlatan
alınan konular
ise
hepimizi ilgilendiren gündelik konulardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklı bir

Aşağıdaki yazılardan hangisinde yazar; görüşlerini kanıtlama
çabasına girmeden,
içinden geldiği gibi
yazı türünden
alınmış olabilir?
kaleme almıştır?

A) Yeniçeriler kapıyı zorlarken düşler üstüne düşünce-

A) Dünya, olağanüstü canlılar açısından oldukça zengin bir yerdir. Bunların arasında biz insanlar da yer alırız. Vücutlarımız,
lere1dalan
Uzun
İhsan Efendi,
kapıparçası,
kırıldığında
bizi hayatta tutabilmek için oldukça dayanıklı yaratılmıştır. Her kenarı
cm olan
küp şeklindeki
bir kemik
1733 klasik
ama
hep
yeni
kalabilen
sonuca
ulaşmak
üzeredir.
kg ağırlığı taşıyabilir. Bu, yetişkin bir suaygırının ağırlığına eşittir.

Dünya bir düştür. Evet, dünya... Ah! Evet, dünya bir

B) Kültürümüzün belki de en önemli ögesi masallardır. Çünkü masallar, çok eski dönemlerden beri varlığını sürdürmüştür.
masaldır.
Bir Keloğlan masalı, yıllara meydan okuyarak günümüze kadar gelebilmiş
ve hepimizin bildiği bir masal olmuştur. İçindeki olaylar ise kültürümüze ait motifler barındırır. Böylece büyüklerimize saygılı olmayı, bayramlaşmayı, yalan söylemeB) Başkan “Son Ada”yı her tür kötülükten kurtarmanin kötü bir şey olduğunu çocuklarımıza öğretme olanağı buluruz.

ya kararlıdır. Adanın halinden hoşnut toplumunu

C) Tüm hayvanlar arasında en büyük dişlere sahip canlılar Afrika filleridir.
Bitkileri parçalamaya
çoğunluğun
oyları neyiyarayan
işaret inanılmaz
ediyorsabüyükonu yaparak
lükte çiğneme dişleri ve fildişi olarak bilinen kocaman, uzun dişleri bulunur. Bir Afrika filinin fildişi olarak tabir edilen dişi,
oluşturduğu kurullar eliyle yönetmeye adanın ağaç3 metreye kadar uzayabilir.

lıklı yolunu park ve bahçe geleneklerine göre düzenD) Alışkanlıklarımız, bizim yaşam boyu gölgemiz gibi yanımızdan bir
an bilebir
ayırmadığımız
şeylerdir.
İyisi olduğu
kadar her şey
lenmiş
hale getirerek
başlar.
Görünüşte
kötüsü de vardır onların. Tek fark bu değil elbette. İyi alışkanlıklarıngeleneklere
geç kazanılma,uygundur.
erken terk edilme gibi bir huyu vardır.
Oysa kötü alışkanlıklar kolay kazanılır ama onlardan kurtulması zordur.

71
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C) Bir sabah kimselere bir şey söylemeden göç vaktini
kaçırmış, suskun, yorgun ve kederli bir kırlangıç gibi
alıp başını uzaklaştı. Biraz daha bekleseydi kanatlarında o dermanı bulamayacaktı. Umut niyetine
sırtında taşıdığı bir çift kanat, zaman geçtikçe zayıflayacak, gitgide çürüyecek ve ruhunu zehirleyen bir
belaya dönüşecekti.
D) Hayatımda o önemli günü hiç unutamam. Öğretmenimin benim için verdiği mücadeleyi görmeseydim
belki de okumanın benim için bu kadar önemli ve
kutsal olduğunu anlamayacaktım. O benim hayata
bakış açımı değiştirdi, bana mücadele için güç verdi,
ondan aldığım güçle devam ettim.

2.

Herhangi bir konu üzerinde görüş ve düşüncelerin
iddiasız kesin kurallara dayanmadan yoruma açık
bir şekilde anlatılan yazılara deneme; bir olayın
verildiği, kişi, yer ve zaman unsurlarını barındırdığı olay yazılarına da hikâye denilir. Deneme bir
düşünce yazısı; hikâye ise bir olay yazısıdır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
deneme türündeki bir metinden alınmış olabilir?
A) Bir manavın önünde durdu, en irilerinden tanesi yirmişer kuruşa on tane portakal aldı, mendiline koyup
bağladı. Sonra biraz ilerideki bekleme yerine giderek
Beşiktaş tramvayını gözlemeye başladı.
B) Arkadaşımın kitaplığında bir sürü kitap vardı. Çoğu
eskiydi. İstersem benim de böyle bir kitaplığa sahip
olabileceğimi anlattı. Bana hediye ettiği öykü kitabını bir solukta bitirdim. Bir pelikan ailesinin yaşamını
anlatıyordu.
C) Tepesine doğru yükselen güneş mini mini gözlerini
kamaştırıyor, otuzuna gelmediği halde esmer derisi,
buruşuk olan yüzünü tamamen kırıştırıyordu. Ara
sıra gemiye bakmak için başını çevirince boynunun
derisi kıvrılıp katlanıyordu.
D) Sevgi bağıyla bağlananlar, birbirlerinden ne kadar
uzağa düşseler yakınlıkları bozulmaz. Sevgi varsa
kaybettiğimizi sandıklarımız bir gün geri dönerler. Su
damlası misali birike birike yollarını bulurlar.
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Soru bizde paragraf 8. Sayfa 10

LGS NAR TANESİ
Son Prova
Sayfa 50 Soru 8
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bizde Süper Zeka sayfa 28 Soru 14
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LGS 2019
SORU- 9

bizde 12 li deneme 71. Sayfa soru 16

bizde Süper Zeka Sayfa 22 Soru 7

7. SINIF | TÜ

Sırlarımızı y
mız gelec
anlamına g

10. Aşağıda v
cümleyle ç

A) İyi tanım
görebilirs

B) Kiminle n
ayarlama

Fransa, 32 ülke takımının katıldığı Dünya Kupası
finalinde karşılaştığı Hırvatistan‘ı fazla zorlanmadan yenerek dört yılda bir yapılan bu etkinlikte
ikinci şampiyonluğuna 2018’de ulaşmıştır.
7.

C) Dürüst in
bilmelidi

D) Dikkatli o

Bu cümleden Fransa ile ilgili kesin olarak çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa turnuva boyunca fazla zorlanmamıştır .
B) Fransa kupa tarihi boyunca iki kez finale çıkmıştır.
C) Fransa başka ülke takımlarıyla da oynamıştır.
D) Fransa’nın önceki kupa şampiyonluğu 2014’tedir.

Bir sanatçı
ekleyip ev
mutlaka D
uğrayacakt

11. Aşağıdaki
en yakındı
1. Bazen küçük bir çıkarı olduğu için yalan söyleyebilen insanlara rastlıyoruz.
2. Toplumun tümünü etkileyecek bir sıkıntıyı
önlemek için küçük yalanlara başvurabiliyoruz.
3. Bir kısmımız zarar göreceğini düşündüğü
konularda yalana sığınabiliyor.
4. Bir fayda getireceğini bildiğimiz zaman ağzı-

A) Dünya sa
ka kendi
malıdır.

B) Evrensele
gibi yaza

C) Hangi ülk
kut hikây
olsa bile i

arasındaydı.

LGS-2019
A Kitapçığı
Soru 10

LGS 2019
SORU- 10

4.

Sıfat
likte
duru

Bu b
sind

LGS 2019
SORU- 10

A) Di

B) Be

C) Ço

bizde 12 li deneme 2. Sayfa soru 4

bizde Nar Tanesi Türkçe Syf 105 Soru 2 D) So

ve

2.

“Kitaplar okundu.” cümlesinde “okundu” sözcüğü
çekimli “fiil”dir ve cümlenin yüklemidir. “Okunan
kitapları, kütüphaneye götürdü.” cümlesinde ise
“okunan” sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte
sıfat görevinde olduğu için “sıfat fiil”dir.

5.

İsim
özell
mişle

Bu b
hang

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır?

A) Ye
m

A) Sınıf başkanı, bütün öğrencileri dışarı çıkarmıştı.

B) Ba

B) Üçüncü durakta dolmuşa binip doğruca okula gitti.

C) Ço
yo

C) Akşamdan yıkanmış bulaşıkları dolaba yerleştirdi.

D) Ha
ge

D) Ablası ile deniz kenarında dolaşmak istiyordu.
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KONU KAZANIM TESTLERİ
Yüklem, cümle sonunda bulunuyorsa

5.
Kurallı

 Yüklemi sonda olan cümlelere kurallı cümle;
yüklemi sonda olmayan cümlelere de devrik
cümle denilir.

“Küçük çocuk kalem satıyordu.”
YÜKLEM
“Kalem
çocuk.”

satıyordu

 Yüklemi isim veya isim soylu olan cümlelere
isim cümlesi; yüklemi fiil olan cümlelere ise fiil
cümlesi denilir.

küçük
Devrik

Yüklem, cümle sonunda yer
almıyorsa

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin yerine göre farklıdır?
A) Vitrindeki elbiseyi getirdi mağaza çalışanı.

 Yüklemde belirtilen eylemin gerçekleştiğini ya da sözü edilen kavramın var olduğunu
belirtiyorsa olumlu; aksi durumda eylemin
gerçekleşmediğini ya da kavramın var olmadığını belirtiyorsa olumsuz cümle denilir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin özellikleri yanlış verilmiştir?
Cümle

B) Örtüsü kirlenmişti yuvarlak masanın.
C) Çok beğendim raftaki fincan takımını.

Özellikleri

A)

Göz, beyinden sonra en
hassas organımızdır.

Kurallı - Olumluİsim Cümlesi

B)

Komşumuzun yüksek
sesli müziğiyle uyandım
bu sabah.

Devrik - OlumluFiil Cümlesi

C)

Tek isteği sevmekti usul- Devrik -Olumlu ca uyuyan çocuğunu.
Fiil Cümlesi

D)

Yaptığı keklerin tamamı
tatsızdı.

D) En çok huzur bulduğum yer evidir dedemin.

Kurallı - Olumsuz İsim Cümlesi

1.
Özel adlara getirilen iyelik, durum ve
bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

LGS-2019
7.
SINIF | TÜRKÇE SORU BANKASI

şareti

A Kitapçığı
10. Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti yanSoru
12
lış kullanılmıştır?

LGS 2019
B) Evimiz bu apartmanın 2’nci katında.
SORU-12
C) Toplantı tutanakları İng’ye çevrildi.

A) Leyla Hanım’ın vaktinin çoğu yazdıklarımızı düzenlemekle geçiyor.

uzun

Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler
kesme işaretiyle ayrılmaz.

Kişi adlarından sonra gelen saygı ve
unvan sözlerine getirilen ekler kesme
işaretiyle ayrılır.

LGS 2019
SORU-12

D) Güzelliğin
on par’etmez.
Bu bendeki
bizde Süper
Zeka/ SB
Sayfa aşk
94 olmasa
Soru 11
(Âşık Veysel)

Kesme işareti

Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen ekler
kesme işaretiyle ayrılmaz.

bizde Nar Tanesi Türkçe Syf 117 Soru 2

I. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na iş başvurusunda bulunmak için form doldurdu.
II. Tatilde tanıştığı Hollandalılardan ülkeleri hakkında bilgi almıştı.
III. Osmanlı Devletindeki yerleşim politikasıyla ilgili araştırmalar yapıyordu.
IV. Aysun Hanım’dan randevu almak için sekreteriyle görüştük.

şareti

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde yukarıdaki kurallara uyulmamıştır?
A) I ve II

a neler

Minik...

1. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak
içine alınır.

3. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi
aktarılan sözler tırnak içine alınır.

yanlış

Yukarıda tırnak işaretinin kullanıldığı yerlerin üçü
açıklanmıştır.

yapa-

11. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan tırnak işaretinin hangisi tırnak işaretinin yukarıdaki açıklamaların dışında bir kullanımının örneğidir?

niz.

asker!/

mlenin

zıların

2.

A) Yaptığım bu “özel” çalışmayı sana ithaf ediyorum.
B) Montaigne’in “Ne yaparsan yap asla vazgeçme.” sözü
beni çok etkiledi.
C) Hüseyin Kuru, Türkiye‘de Kuş Çeşitliliği, ”Ege Bölgesi”,
Altın Nokta Yayınları, İzmir, 2002.
D) Birol Emil “Mizancı Murat” adlı makalesinde dönemin edebiyat ikliminin farklı bir yönüne değinir.

C) III ve IV

D) I ve III

Özel adlara getirilen iyelik,
durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

2. Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale
adları tırnak içinde yazılır.

aba…

saniye
kadar

B) II ve IV

Bir söze alay, kinaye veya
küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem
işareti yay ayraç içine alınır.

Alıntı yapılan cümleler tırnak içine alınır.

Cümle içindeki ara sözlerin
başına ve sonuna kısa çizgi
konur.

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde noktalama işareti yukarıdaki görevlerin birinde kullanılm
tır?
A) Kendini onun yerine koymak -ki bu imkânsızdı- aklına bile getiremeyeceği bir şeydi.
B) İleri teknoloji ürünü olan “Marslı” filmi, sinemada izleyicileri büyüledi.
C) Adım adım gerçekleşen büyük değişimi kitabında detaylı bir biçimde(!) gözler önüne seriyor.
D) Elif, hemen Çinko’nun mama tabağını kontrol etti.
117

ren-

Üzüntülü haberi duyunca ailece
kahır olduk.

IV
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Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde
Soruyanlışının
13
nedeni aynıdır?
A) I ve III

LGSC) II2019
ve IV
SORU-13

yazım

B) III ve IV
D) I ve IV

LGS 2019
SORU-13

bizde Yaprak Test Syf 52

bizde Nar Tanesi Türkçe Syf 122 Soru 3

duk-

KONU KAZANIM TESTLERİ

aber
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gün, ay ve
yıl adlarının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

ına-

52

I. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük
harfle başlar.

5.

Aşağıdaki
yanlışı yok

II. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar, lakaplar, meslek ve rütbe adları
büyük harfle başlar.

A) Bu toplan

B) Yusuf Haziran 2018’de LGS’ ye girecek.

III. Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır.

C) Yazar, “D
kendi hay

C) 19 Mayıs 1919 tarihimizde önemli bir gündür.

IV. Dil ve lehçe isimleri büyük harfle başlar.

D) Yaşadığımız şehirde nisan ayları yağışlı geçer.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki
yazım kurallarıyla ilgili bir örnek yoktur?

D) Her sabah
izlerim.

A) Her yıl Mart ayında baharın gelişi kutlanır.

ngitır?

3.

B) Aşırı sıca
gölünde a

A) Türkler, yüzyıllarca Anadolu’da yaşamışlardır.
B) Doksan iki gün sonra okullar açıldı.
C) Lokman Bey işyerinden ayrıldı.
D) Karneler 18 Ocak Cuma günü dağıtıldı.

6.

Aşağıdakil
ile ilgili bir

A) Kütüphan
2’şer öğre

B) Seminerd
lımcı gelm

C) Devlet ta
yapıldı.

D) Mesaiye ö
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0 BİLGİ %100 ANLAM PARAGRAF SORU BANKASI SAYFA 122

SIFIR BİLGİ YÜZDE YÜZ ANLAM
17 - 18. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
17. Komşumuz Mars’ın Güneş Sistemi’ndeki diğer gezegenler arasında Dünya’ya en çok benzeyen gezegen olduğunu söyleyebiliriz. Bazı bilim insanları Mars’ın bir zamanlar yaşam için uygun koşullara sahip olmuş olabileceğini düşünüyor. Mars aslında insanlar için pek çok tehlike barındırıyor. (1)Güneş’in yaydığı radyasyon, Mars
atmosferinin solumaya elverişli olmaması, yüksek sıcaklık farklılıkları en başta akla gelenler. (2)Bir Mars kaşifinin uygun kıyafetler ve araçlar olmaksızın Mars yüzeyinde yaşaması mümkün değil. (3)Gelecekte bir gün insanlar Dünya dışında bir gezegende yaşayacak olurlarsa bu gezegen çok yüksek bir olasılıkla Mars olacak. Ama
bunun için bizi tüm olumsuz etkenlerden koruyacak yapılara, araçlara ve kıyafetlere ihtiyacımız olacak. (4)Kim
bilir belki bir gün Mars’ta, Mars’ı Dünyalaştırmak için kurduğumuz laboratuvarlar, bitki yetiştirdiğimiz ve içinde
yaşadığımız yapılar olacak. Tabii ki bu yapıların içinde uygun basınç koşullarının sağlanması da gerekiyor. Yani
bu yapıların son derece dayanıklı, Mars’a taşınabilecek kadar hafif ve Mars kâşiflerinin her türlü ihtiyacını karşılayacak kadar da donanımlı olması gerekiyor.
Bu metinde Mars ile ilgili,
1. Mars’ta yaşayabilmek için insanlığın teknolojik olarak ilerlemesi gerekiyor.
2. Mars şu an için yaşam koşullarına uygun değildir.
3. Bir zamanlar Mars’ta yaşam vardı.
4. Güneş Sistemi dışında Dünya’ya Mars’tan daha çok benzeyen başka bir gezegen yoktur.
yargılarından hangileri çıkarılabilir?
A) 1 - 2

B) 1 - 4

C) 2 - 3

D) 3 - 4

18. Yukarıdaki metin iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle
başlar?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

19. 1. Datça merkezinde ve Palamutbükü panayır alanlarındaki el emeği ürünler ve hediyelik eşya stantları,
badem ürünleri ve yöresel yemek satışları, çocuk yetişkinlere yönelik renkli ve yaratıcı etkinlikler, Datça’ya
özgü dans gösterileri ve sahne performanslarıyla üç gün sürecek festival, ziyaretçilere çeşitli etkinlikler

LGS-2019
A Kitapçığı
Soru 17

LGS 2019
SORU-17

LGS 2019
SORU-17

bizde 12 li deneme 32. Sayfa 20. Soru

bizde Nar Tanesi Türkçe Syf 37 Soru 1

Görsel, Tablo, KroKi, GrafiK oKuma ve Yorumlama TesTleri
1.

TEST – 9

Merve’nin Sınavları
8. sınıf öğrencilerinden Merve, ikinci dönem Türkçe dersinden üç deneme sınavı ve üç ders sınavı
olmuştur. Bu sınavları mart, nisan ve mayıs ayında olan Merve, mart ayında yapılan deneme sınavından yüksek puan almasına rağmen ders sınavında istediği başarıyı sergileyememiştir. Nisan ayında
yapılan ders sınavında yüksek not almayı başaran Merve, bu sefer deneme sınavında başarılı olamamıştır. Neyse ki mayıs ayına gelindiğinde hem deneme sınavından hem de ders sınavından yüksek
puan almayı başarmıştır.

Bu bilgilere göre Merve’nin sınav sonuçlarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
A)

B)

C)

D)

37
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TÜRKÇE
10. Dilsel ve işitsel yetisini kullanamayan sağır ve dilsizler kendi aralarında iletişim kurmak için el hareketleri ile
mimiklerini kullanırlar. Jestlerle ve mimiklerle yapılan bu işaretlerin tümüne işaret dili denir.
1

2

3

4

Her iki el de açıktır. Sağ el, sol elin avuç içinde ileri geri hareket eder.

(a)

Her iki el göğüs hizasında, her iki elin tüm parmakları açık aynı zamanda kıvrık ve avuç içleri
yukarı bakacak şekildedir. Eller, aşağı yukarı zıt yönde hareket ettirilir.

(b)

Her iki el göğüs hizasında sağ el yumruk, sol el açıktır. Ellerin biri öne diğeri arkaya sürekli yer
değiştirilerek hareket ettirilir.

(c)

Sağ el başparmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. El, omzun altında tutulur.

(d)

Yukarıdaki görsellerde bazı sözcüklerin işaret dilindeki karşılığı verilmiştir. Hemen altında ise sözcüklerin işaret
diliyle nasıl anlatılması gerektiği açıklanmıştır. Görseller numarayla açıklamalar ise karışık olarak harflerle gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde işaretler ile o işaretlere ait açıklamalar doğru eşleştirilmiştir?
A) 1- b, 2- d, 3- c, 4- a

B) 1- c, 2- a, 3- d, 4- b

C) 1- c, 2- b, 3- d, 4- a

D) 1- b, 2- c, 3- a, 4- d
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bizde 12 li deneme 69. Sayfa 10. Soru

bizde Nar Tanesi Türkçe Syf 71 Soru 1

TÜRKÇE

TEST – 3

Sözel Mantık ve MuhakeMe teStleri

9.
AĞRI KESİCİLER HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Birine iyi gelen bir ağrı kesici başkasına
iyi gelmeyebilir hatta ona zarar verebilir. Bu nedenle bir başkasına ilaç
önerisinde bulunulmamalıdır.

1.

Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde keman, piyano, satranç ve fotoğrafçılık sanat dallarında kurs açılmaktadır.
Kurs günleri ve saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Hekimin kontrolü dışında bilinçsizce
kullanılan ağrı kesiciler, ağırıyı baskılayarak hastalık tanısının konulamamasına veya atlanmasına neden olabilir.
GÜNLER

2

1

Ağrı kesici alınmadan önce kullanılan
diğer ilaçlar ve bitkisel ürünler hakkında hekime bilgi verilmelidir.

Ağrı kesiciler hekim reçetesiyle
eczaneden temin edilmeli, başka
yollarla edinilip kullanılmamalıdır.

3

Pazartesi

16.00-17.30

Salı

11.00-13.00

Çarşamba
Perşembe

14.30-16.30

18.30-20.30

18.00-20.00

Cuma

12.00-14.00
14.30-16.30

10.00-12.00

18.00-20.00

Sınıf arkadaşları Ela ve İrem haftada iki gün Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde açılan bu kurslara gitmek istiyor.
Fakat ikisinin de aynı günde kültür merkezine gitmesi gerekiyor.

4

Buna göre Ela ve İrem aşağıdaki kurslardan hangilerini seçmelidirler?
A)

ve

B)

ve

C)

ve

D)

ve

“Ağrı Kesiciler Hakkında Bilinmesi Gerekenler” broşürüne göre,
I. Midem çok ağrıyor, doktorun geçen ay anneme verdiği ağrı kesici sanırım iyi gelir.
II. Kızım! Koş, üst kata çık, teyzenden bana yeşil kutulu ağrı kesiciden bir tane al, gel! Başım çok ağrıyor.
III. Doktor bu ağrı kesiciyi yazarken ona her gün zayıflama çayı içtiğini de mutlaka söyle.
IV. Bir aydır hem de neredeyse her gün başım ağrıyor, iyi ki bu ağrı kesici var da rahat ediyorum.
cümlelerinden hangileri ağrı kesicilerin kullanımıyla ilgili yanlış bir tutumu ifade etmektedir?
A) I, II ve III

B) I, II ve IV

C) II, III ve IV

D) II ve III

2.

Neslihan, Aydan, Emine, Cemile, Nermin, Sibel, Sinem ve İrem transfer döneminde Vakıfbank, Halkbank,
BOTAŞ ve Bornova voleybol takımlarından birine transfer olacaklardır. Bu kişilerin hangi takıma transfer
oldukları ile ilgili şunlar bilinmektedir:
 Vakıfbank’a ve Bornova’ya transfer olanlar arasında Nermin yoktur.
 Aydan ya Emine ile ya da Nermin ile aynı takıma transfer olacaktır.
 Sibel ile İrem aynı takıma transfer olacaktır.
 Her takıma ikişer transfer olacaktır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Emine ve Cemile Vakıfbank’a transfer olmuştur.

LGS NAR TANESİ
Son Prova
Sayfa 50 Soru 8
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9.

EN YAKIN EĞİTİM VE SINAVA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN
HEDEF 1 MİLYON AMATÖR DENİZCİ

DENİZCİ ÜLKE DENİZCİ MİLLET

Amatör Denizci Belgesi almak için ne yapmalıyım?
Liman Başkanlıklarımızda düzenlenen ücretsiz
Amatör Denizcilik eğitimi almalı veya adres.udhb.gov.tr web sitesinden online ücretsiz Amatör Denizci eğitimini tamamlamalısınız.
Sonrasında Liman Başkanlığımızca düzenlenen
Amatör Denizcilik sınavında başarılı olmanız yeterlidir.

İZMİR LİMAN BAŞKANLIĞI

AMATÖR DENİZCİ
OLMAK
İSTER MİSİNİZ?

Amatör Denizci Belgesi için istenen belgeler nelerdir?







Dilekçe ile başvuru
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1 adet Fotoğraf
Sağlık Raporu veya Sürücü Ehliyeti Fotokopisi
Belge Harcı 32,10 TL (sınavdan sonra getirilebilir.)

ADB ile hangi tekneleri kullanabilirim?
Ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence
spor ve amatör balıkçılık faaliyetlerinde kullanılan,
boyu 2,5 m - 24 m arasındaki özel tekneleri kullanabilirsiniz.
ADB alabilmek için yaş sınırı var mıdır?
Adayın 14 yaşını tamamlamış olması gerekir, 18
yaşından küçük olanlar, velisi tarafından verilen
noter onaylı muvafakatname ile sınava başvurabilir.
Eğitim ve Sınva tarihleri ile Detaylı Bilgi için sitemizi takip edebilirsiniz.

HEDEF 1 MİYON AMATÖR DENİZCİ

http//izmirliman.udhb.gov.tr
izmir.liman@uab.gov.tr
(0232) 464 47 54 (pbx)
Atatürk Caddesi No: 178 Pasaport, Konak, İzmir

DENİZCİ ÜLKE DENİZCİ MİLLET

Yukarıdaki broşürde “Amatör Denizci Belgesi” sahibi olmakla ilgili çeşitli bilgiler verilmiştir.
Buna göre,
I. Araç sürücü belgem yok ama amatör denizci belgem olsun istiyorum.
II. 67.50 metrelik bir yatım var, amatör denizci belgesi alarak kendi yatımın kaptanı olmak istiyorum.
III. 17 yaşındayım yine de amatör denizci belgesi sahibi olmak istiyorum.
IV. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle amatör denizcilik kursuna gitmeye hiç vaktim yok ama amatör denizci olma
isteğim var.
diyen kişilerden hangileri bu belgeyi alabilmek amacıyla müracaat edebilir?
A) I, II ve IV

DENEME 3

LGS-2019
A Kitapçığı
Soru 20

B) I, III ve IV

C) II ve III

D) I ve IV

