
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız. 

 

1. Yukarıdaki metne göre hangisi kesinlikle 

söylenemez? 

A. Tespit edilen sinyaller bir ilk olma özelliği 

taşımaktadır. 

B. Bilim adamları evrenin ısısı hakkında bu 

zamana kadar yanlış tahmine bulunmuştur-

lar. 

C. Yapılan araştırma evrenin oluşumu konu-

sunda yapılan ilk araştırmadır. 

D. Yaşam kaynağı olan kimyasallar bir patlama 

sonucu evrene yayılmıştır. 

2. Metindeki altı çizili cümle (1) , ögelerine 

doğru şekilde nasıl ayrılmalıdır? 

A. Zarf Tümleci / Özne /Yüklem 

B. Özne/Belirtisiz Nesne /Yüklem 

C. Dolaylı Tümleç / Zarf Tümleci / Yüklem 

D. Özne/Zarf Tümleci/Yüklem 

3.Metindeki altı çizili cümle (2) aşağıdaki 

hangi cümlenin yapıca özdeşidir? 

A. Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan 

gideceksin. 

B. Akan su yosun tutmaz. 

C. Ak akçe kara gün içindir. 

D. Horoz ölür, gözü çöplükte kalır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Metindeki anlatıcı kişisi ile hangi şıktaki 

anlatıcı kişisi özdeştir? 

A. Yazdan kalma bir gündü. Güneş, insanın içini 

ısıtıyordu. Cemil, sahilde oturmuş, dalgaların 

sesini dinlerken üstünden hızla geçen 

martıların çığlığı andıran sesiyle irkildi. 

B. Martılar deniz üzerinde iyice süzüldükten 

sonra suya ani dalışlar yapıyor, küçük balıklar 

ustaca avlıyordu. 

C. Kimse farkına varmadan evden çıktım. 

Doğruca alet edevatın bulunduğu depoya 

gittim. Duvara yaslı duran kazmayı kaldırıp 

ağırlığına baktım. İmkanı yok, bunu 

götüremezdim. 

D.  Kapıdan çıkarken soluk yüzlü, sert bakışlı, 

iri yarı bir adam karşısına dikildi ve gözleri 

ondan hesap sorar gibiydi. Aldırmadan yoluna 

devam etmeye çalıştı. 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anla-

mında olumsuzluk yoktur? 

A. Ne kendisi yemek yedi ne de bize yedirdi. 

B. Onun belli bir işi yok değil. 

C. Aylarca ne annesini aradı ne de babasın. 

D. Bu, senin istediğin gibi bir ev değil. 

 

TÜRKÇE LGS DENEMESİ (15.03.2018) 

Avustralya'da kırsal bir bölgeye yerleştirilen radyo teleskobu sayesinde evrenin ilk yıllarına ait 

sinyaller alındı. (1) Oldukça güçlü olan sinyalleri inceleyen bilim insanları, büyük patlamadan 180 

milyon yıl sonra yıldızların yaydığı yoğun ışıklar ile hidrojenin etkileşime girdiğini tahmin 

ediyorlar. ABD'de bulunan Arizona Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, tespit edilen sinyalin bir 

ilk olduğunu ve ilerideki çalışmalar için dönüm noktası oluşturacağını vurguladılar. Elde edilen ilk 

verilere göre, oluşan ilk yıldızlar Güneş'in meydana gelmesinden 9 milyar yıl önce yanmış olabilir. 

9 milyar yıl önce yaşandığı düşünülen patlamalarla beraber bizlere yaşam veren kimyasalların 

evrene yayıldığı düşünülüyor. 

Evren ayrıca ilk başlarda sanıldığından daha soğukmuş. Elde edilen veriler evrenin ilk          

başlarda -270 derece kadar soğuk olduğunu gösteriyor. (2)



6. ve 7. soruyu metne göre cevaplayınız. 

Mecliste bulunan A, B, C, D, E ve F 

milletvekilleri sırasıyla kürsüde konuşma 

yapmışlardır. Bu konuşma sırasıyla ilgili 

aşağıdakiler bilinmektedir. 

 A ve F milletvekilleri son sırada konuş-

mamıştır. 

 E milletvekilli konuşmasını yaptıktan sonra 

iki milletvekili daha kürsüye çıkmış ve 

onların da ardından C milletvekilli konuşma 

yapmıştır. 

 B milletvekili ilk sırada konuşma yapmıştır.  

 E millet vekili 2. sırada konuşmamıştır. 

 A ve D milletvekilleri arka arkaya konuşma 

yapmışlardır. 

 

6. Yukarıdaki bilgiler ışığında 2. sırada 

konuşma yapan milletvekili kimdir? 

A. F                           B. E 
C. A                        D. C 

 

7. Aşağıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A. Son konuşma yapan milletvekili C’dir. 

B. F ve E arka arkaya konuşma yapmıştır. 

C. İlk üç konuşmacı arasında E yoktur. 

D. F ve A arka arkaya konuşma yapmamıştır. 

 

 

8. İsim-fiiller, fiili isimleştirirler fakat bu 

isimler geçicidir. Bazen de İsim-fiil eklerinden 

kalıcı isim yapıldığı da görülür. Fakat bunlar 

isim-fiil kabul edilmez. 

Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil ekinden 

yapılmış kalıcı bir isim yoktur? 

A. Eline sağlık, yemeklerin güzel olmuş. 

B. Bayramda bol bol kavurma yedim. 

C. Gülmek, sana yakışıyor. 

D. Dondurmayı fazla yeme, boğazın ağrır. 

9 ve 10. soruyu metne göre cevaplayınız. 

Bir kişinin yaşadığı yer, o kişinin aynasıdır. 

Yaşadığı yere bakarak o kişinin temizlik ve 

düzenliliği hakkında fikir sahibi olabiliriz. 

Kullandığı eşyalar, giydiği elbiseler ter temiz ve 

düzenli ise, o insanın kişiliğinin olumlu old-

uğuna hükmedebiliriz. Temizliğimize çok özen 

göstermeliyiz. Bu, uygar bir insan olabilmemiz 

için olduğu kadar sağlığımız içinde gereklidir. 

 

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, parça-

daki düşünceyi destekler? 

A. Aslan postunda, gönül dostunda... 

B. Aslan yatağından bellidir. 

C. Her horoz kendi çöplüğünde öter.  

D. Herkes evinde ağadır. 

 

10. Metindeki yazım yanışlarını düzelte-

bilmek için aşağıdakilerden hangisini 

yapmaya gerek yoktur. 

A. Bağlaç olan -de ayrı yazılmalıdır. 

B. “düzenli ise” ifadesi “düzenliyse şekline 

yazılmalıdır. 

C. Satır sonuna sığmayan kelimeleri heceleme 

esasına göre ayırmalıyız. 

D. Pekiştirme ön ifadelerini bitişik yazmalıyız. 

 

 

 

11. 



 

 

 

 

13. Yetişmek! Zaten anlamı üstünde! Başka-

larına akılca, zekâca, makam bakımından, 

paraca, yetenek açısından ulaşmak demektir. 

Hızlı gitmek istemeyen önde gidene yetişemez. 

Ama çalışma hayatında hızlı gitmek, tabana 

kuvvet koşmakla olmaz, birtakım işleri 

başkalarından daha iyi yapmaya çalışmakla 

olur. Bunun için de fazla dikkatli olacaksınız. 

Fazla bir şeyler öğrenmeye gayret edeceksiniz. 

İşinizi yaparken oluruna bırakmak şöyle 

dursun, onu alabileceğinden daha yüksek bir 

düzeye çıkarmaya gayret edeceksiniz. Bunu 

yaparken elbette çok yorulacaksınız. 

Bu yazının türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Söyleşi                         B) Makale 
C) Anı                            D) Fıkra 

 

14. ve 15. soruyu metne göre cevaplayınız. 

Çocukluk yıllarımda ilk kez, şiir ve öykü 

yazmaya başladım. Yerel gazetelerde ve ede(1) 

biyat dergilerinde başlayan yazarlık serüvenim 

ulusal nitelikli bir gazetedeki yazılarımla sürüp 

(2) gitti. 1979 (3) 1983 yıllarında tıp 

fakültesine giderken "Karanlıktaki Işık(4) adlı 

bir edebiyat dergisinin editörlüğünü yapı-

yordum. İşte bu dönemlerde ilk şiir kitabım 

yayımlandı. 

14. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin 

cevabı yoktur? 

A. Edebiyata ilginiz ne zaman başladı? 

B. Şimdiye dek nerelerde yazdınız? 

C. İlk şiir kitabınız ne zaman yayımlandı? 

D. Genellikle hangi konularda yazarsınız? 

 

15. Yukarıda numaralarla gösterilmiş yerle-

rin hangisine herhangi bir noktalama işa-

reti getirilemez? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar:  

 Mor Test Serisi (Kubilay ORAL) 

 Sınav Yayınları 8. Sınıf Yaprak Testi 

 

12. 



CEVAP ANAHTARI 

1-C 2-A 3-B 4-C 5-B 6-A 7-C 8-C 9-B 10-B 11-D 

12-B 13-A 14-D 15-B 


