
 

 

1, 2, 3, ve 4. soruları aşağıdaki metne göre 

cevaplayınız. 

Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve Basra Körfezi 

dâhil olmak üzere 70.560.000 kilometre kareyi 

kapsamaktadır. Güney Okyanusu hariç 

tutulduğunda Dünya’daki  okyanuslarının 

%19.5'ini kapsar. 264.000.000 kilometre küp 

hacmi ile Dünya’nın okyanus hacminin 

%19.8'ini oluşturur. 3.741 metre ortalama 

derinliğe sahiptir. Okyanusun ortalama derinliği 

3.890 metredir. Büyük boğaz noktaları 

arasında: Lombok Boğazı, Malakka Boğazı ve 

Palk Boğazı bulunmaktadır. Denizler arasında: 

Aden Körfezi, Arap Denizi, Bengal Körfezi, 

Umman Körfezi, Basra Körfezi, Kızıldeniz ve 

diğer akan su yapıları bulunur. Hint Okyanusu, 

Kızıldeniz üzerinden ulaşılabilen Süveyş Kanalı 

yoluyla yapay olarak Akdeniz'e bağlanmaktadır. 

Tüm Hint Okyanusu Doğu Yarımkürededir. 

Güçlü kuzeydoğu rüzgârları ekim ayından nisan 

ayına kadar etki etmektedir. Arap Denizi'nde 

şiddetli muson, Hint alt kıtasına yağmur 

getirmektedir. Hint Okyanusu, Dünya’nın en 

sıcak okyanusudur. Ekonomik açıdan değerli 

olan orkinos balık avcılığının en büyük ikinci 

alanıdır. Okyanus, büyük bir balık deposuna 

benzetilmektedir. Çünkü içerisinde çok miktarda 

balık barındırmaktadır. Balıkları, yerel tüketim 

ve ihracat için sınır ötesi ülkelere göre büyüktür 

ve önem kazanmaktadır. Rusya, Japonya, 

Güney Kore ve Tayland'dan gelen balıkçı 

filoları, başta karides ve ton balığı olmak üzere 

Hint Okyanusu'ndan yararlanmaktadır. 

 

1. Altı çizili söz grubu, içinde bulunduğu 

cümlenin hangi ögesidir? 

A) Öznesi 

B) Zarf tamlayıcısı 

C) Nesnesi 

D) Yer tamlayıcısı 

 

2. Hint Okyanusu’yla ilgili, 

I- Diğer okyanuslardan daha sıcaktır. 

II- Her mevsim yağışlı geçmektedir. 

III- Üzerinde ekonomik faaliyetler 

yapılmaktadır. 

IV- Kuruma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?              

A) I ve II   B) I ve III 

C) II ve III  D) III ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metinde Hint Okyanusu ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 

A) Dünya’nın hangi bölgesinde yer 

aldığına 

B) Ne tür canlılar barındırdığına 

C) En yüksek derinliğine 

D) Ne kadar alanı kapsadığına   

 

 

 

 

 

 

 

4. Hint Okyanusu’nun balık deposuna 

benzetilmesinin sebebi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Balık çeşitliliğinin çok olması 

B) Balık miktarının fazla olması 

C) Okyanusun depo gibi soğuk olması 

D) Balık ticaretinin önemli geçim 

kaynakları olması 



 

 

 

5, 6, ve 7. soruları metne göre cevaplayınız. 

Dünyada akıl sınırlarını zorlayan birçok doğa 

olayı yaşanmaktadır (I) Bunlardan biri de 

hayvan yağmurlarıdır. MS 1. yüz yılda, Roman 

doğa bilimci The Elden gökyüzünden kurbağa 

ve balıkların düştüğünden bahseder (II) 2000 

yılının yazında, Etiyopya’da aniden 

gökyüzünden milyonlarca balık düşmüştür. 

Haziran 2009’da Japonya’da kurbağa 

yağmıştır(III) ve Arjantin’de 2007’de insanlar 

kendilerini bir yılan duşundan korumak zorunda 

kalmıştır. Bu hayvan yağmurlarının bilimsel, 

somut bir açıklaması olmasa da hortum (IV) 

kasırga ve güçlü rüzgârlarla ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. 

 

 

5. Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisi 

kesin olarak çıkarılır? 

A) Hayvan yağmurları ilk kez MS 1. yüzyılda 

gerçekleşmiştir. 

B) Belli süre aralıklarıyla hayvan yağmurları 

gerçekleşmektedir. 

C) Bilim, hayvan yağmurları konusuna net bir 

açıklama getirmiştir. 

D) Arjantin’e 2007 yılında yılan yağmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdakilerden 

hangisiyle giderilir? 

A) “Yüz yılda’’ ifadesi “yüzyılda” şeklinde 

yazılmalıdır. 

B) Metindeki  ‘’ doğa ’’ sözcüğü büyük harfle 

başlatılmalıdır. 

C) ‘’ MS ‘’ kısaltmasının arasına nokta 

konulmalıdır. 

D) ‘’ Olmasa da ‘’ ifadesindeki ‘’ da ‘’ bitişik 

yazılmalıdır. 

7. Bu metindeki numaralandırılmış 

yerlerin hangisine herhangi bir 

noktalama işareti getirilemez? 

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

 

 

 

 

 

8. 100 metre koşu yarışmasına; Heybet,      

Muhammet, Yasin, Ramazan, İbrahim, 

Yusuf ve Mervan katılmıştır.  

 

Yarışmadaki sıralama hakkında 

aşağıdakiler bilinmektedir; 

- Yarışmada birinci olan ne Heybet ne 

de Muhammet’tir. 

- Yarışmayı Mervan’dan hemen sonra 

bitiren kişi Ramazan’dır. 

- Ramazan yarışmayı 5. sırada  

tamamlamıştır. 

- İbrahim ve Ramazan’ın arasında 

yarışmayı iki kişi tamamlamıştır. 

Yarışmayı Heybet ve Yasin art arda 

bitirmişse Yusuf kaçıncı sırada 

bitirmiştir? 

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

 

 

 

 

9. Baharda saçlarını kestiren karpuz 

tarlaları, yazı bekliyordu içleri kıpır 

kıpır… 

Bu metinde aşağıdaki söz 

sanatlarından hangisi vardır? 

 

A) Konuşturma 

B) Abartma 

C) Benzetme 

D) Kişileştirme 



 

 

10. Ninni eski insan toplulukları arasında sözlü 

olarak doğmuş, dilden dile milletten millete 

aktarılagelmiştir. Bu aktarım esnasında bazı 

değişiklikler olmuştur. Dönemin şartları, iklim, 

dilsel özellikler, mahalli zevkler ninnilerin 

değişiminde rol oynamıştır. Kişinin değil ulusun 

malı olan ninniler günümüzde bebekleri 

uyutmak için yaşlı kimselerce sıklıkla kullanılır. 

Belli bir ezgiye dayalı olan bu anonim tür, insanı 

sakinleştirmenin yanı sıra insan ruhuna da 

dinginlik getirmektedir. 

Bu metinden hareketle ninni ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   

A) Yazarı belli değildir. 

B) Evrensel değerler taşır. 

C) Sözlü edebiyat ürünüdür. 

D) Zamanla değişime uğramıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. I. Çiftliğin girişinde menekşeler, akasyalar, 

güller güzel bir uyum yakalamıştı. 

II. Biraz ilerledikten sonra tavuk kümeslerini 

gördü. 

III. Köyde büyük bir çiftlik vardı. 

IV. Tavuk yumurtaları bilindiği gibi beyaz ve iri 

iken bıldırcın yumurtaları benekli ve küçüktü. 

V. Çiftliğin son bölümünde ise büyükbaş 

hayvanlar yer alıyordu. 

VI. Kümeslerde sadece tavuklar değil, 

bıldırcınlar da vardı. 

Numaralandırılmış cümleler mantık akışına 

göre nasıl sıralanmalıdır? 

A) III – II – I – IV – VI – V   

B) II – I – IV – III – V – VI  

C) I – III – V – IV – II – VI  

D) III – I – II – VI – IV – V  

12. Cumhuriyet’in ilanından tam yüzyıl önce, 

yani 1823 yılında, yorgun bir martı 

dinlenmek için konduğu gemi direğinin 

canlı olduğunu görünce korkup öyle bir 

çığlık atar ki, İstanbul Boğazı’nın 

tarihinde böylesi bir martı çığlığı bir daha 

duyulmamıştır. 

 

İşte o günden beri - - - - 

 
Bu metnin sonuna düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir? 
 
A) martıların konmayı sevdikleri 

yerlerden biri de gemi direkleridir. 

B) martılar vapurdan atılan simitleri 

toplayıp yavrularına götürürler. 

C) martılar arasında canlanan bu gemi 

direğinin öyküsü gagadan gagaya 

dolanır. 

D) İstanbullular gün boyu gemilerde 

çalışan işçilerin halinden anlamazlar. 

 

 

 

 

 

 

13. İnsanın on parmağı olduğu gibi farklı 

farklı alanlarda başarı ortaya koyabilecek 

yetenekleri de mevcuttur. Bu yeteneklerin 

beceriye dönüşmesi, kişinin öncelikle bu 

durumun varlığını bilmesiyle 

gerçekleşebilir. 

 

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle 

anlamca çelişir? 

 

A) Birey, değişik branşlarda 

yetkinleşebilecek kapasiteye sahiptir. 

B) Kişiler hayatın birçok kademesinde iyi 

işler gerçekleştirebilir. 

C) Kazanabilmek; kabiliyetimizin en 

üstün olduğu alana önem vermekle 

mümkündür. 

D) İnsanların birden çok alanda 

gelişebilmesi bireyin çabasıyla 

mümkündür. 



 

 

14. 1. On üç yaşındaydı Babıali’ye ilk adımını 
attığında Kasım Usta. 
 

2. Önceleri ustaların buyurduğu ayak işlerini 
yapıyordu. 

 
3. Bir zaman sonra tek tek harfleri toplayarak 
dizgiyi öğrendi. 

 

4. O zamandan sonra onun için en zevkli iş, 
dizgi yapmaktı. 

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yer 
alan fiilimsiler türce özdeştir?  

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

15. Kurulan bazı cümleler okuyucuyu veya 

dinleyiciyi şüpheye düşürebilir hatta şaşırtabilir. 

Bu durumun ortaya çıkma sebebi anlamca 

çelişen sözlerin bir arada kullanılmasıdır. Bu 

durum anlatım bozukluğuna sebebiyet verir. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yukarıdaki 

açıklamada anlatılan anlatım bozukluğuna 

örnek olarak gösterilebilir? 

A) Timur Bey, mutlaka size yardımcı olabilir. 

B) Yorgun yola çıkınca fazla ilerlemeden bir 

dinlenme tesisinde uyumuş. 

C) Etrafı eldivensiz bir şekilde silince elleri 

tahrip olmuş. 

D) Geçmişteki anıları hâlâ canlı tutabilmeyi 

başarmıştı. 

16. Yaşlı adam ömrünün son yıllarında elden 

ayaktan düşmüş, bu yüzden kendisine 

bakıcı tutulmuştu.  

Altı çizili deyimin cümleye kattığı 

anlam aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde vardır? 

A) Malını mülkünü har vurup harman 

savurunca elde avuçta bir şey 

kalmamıştı. 

B) Hiç kimse hastalanıp kendi işini 

başkasına yaptıracak durumları 

yaşamak istemez. 

C) Aşırılıklarıyla göze batan bir çocuk 

oluvermişti. 

D) Pazarın sağında solunda el açan 

dilenciler dikkatini çekmişti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. “Aydınlar tarih boyunca farklı fikirler, 

yeni projeler ortaya çıkarmışlardır.” 

cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Kurallı cümledir. 

B) Fiil cümlesidir. 

C) Fiilimsi bulunan cümledir. 

D) Olumlu cümledir. 



 

 

18. Aşağıdaki metinlerden hangisi sonunda yay 

ayraç içinde verilen türe örnek 

gösterilemez? 

 

A) Beşir Ayvazoğlu’nun zevkli Türkçesi ile 

hazırladığı denemesi, dilimizdeki çiçek 

kültürü üzerine yazılan nadir kitaplardan. 

Dönemin lale üretimi ve bakımı, çiçek 

tutkunları; ilginç, dillendirici ve öğretici bir 

şekilde okurlara sunuluyor.  (Eleştiri)

   

B) Edirne’deki ikinci günümüzde Mimar 

Sinan’ın “ustalık eserim” dediği Selimiye 

Camisi’ni görmeye gittik. Edirne’de şehrin 

girişinde dört minaresiyle her yerden 

görünen muhteşem eser, buraya ayrı bir 

güzellik katmış.             (Gezi yazısı) 

 

C) Felç vakalarının çoğunda olduğu gibi kalp 

krizinden sonra “zaman” vücuda gelen 

zararın en aza indirilmesi için kritik öneme 

sahip. Bilim adamları 30 yıldır kullanılan bir 

ilacın nasıl bu kritik zamanın en iyi şekilde 

kullanmasına olanak verdiğini ortaya 

çıkardı.                    (Deneme) 

 

D) Az ilerde boğunuk bir akşamüstü 

bekliyordu onu, sonra gece inecekti. Belki 

de biraz dinlenmeliydi, o zaman daha seri 

yol alabilirdi. Karşılaştığı kuru bir ağacın 

yosunlu gövdesine verdi sırtını.     (Öykü) 

 

 

 

 

 

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Yüz” 

sözcüğü karşısında verilen anlama uygun 

kullanılmamıştır? 

               

20.  

  Öznesine  Nesnesine 
  göre göre 
        

  Etken Edilgen Geçişli Geçişsiz 

I. 

 

 
Düğün 

arabası 

gelince havai 

fişekler 

patlatıldı. 

 

 
 

 

x 

 

 

 

x 

 

II. 

 

 
Evin tüm 

camlarını 

silmekten 

yoruldum. 

 

 
x 

 
  

 
x 

 

III. 

 

 
Hande 

ayakkabılarını 

yeni boyamış. 

 

x 

 
 

x 

 
 

IV. 

 

 
Çocuklar 

sabaha kadar 

mışıl mışıl 

uyudular. 

 

 

 
x 

 
 

 
x 

 

 

Tablodaki cümleler çatı özelliklerine göre 
incelenmiştir.  

Bu tabloda numaralı cümlelerden 
hangisinin çatı özelliği yanlış 
işaretlenmiştir?  

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

 

 

 

 

 

 

FATİH AY 0553 429 03 36 

8. Sınıf LGS Paylaşım 



 

 

 

 


