
 

 

SORU 1 

Cahil insana laf anlatmak boşa kürek çekmek 

gibidir. Ne kadar dil döksen de ne kadar kanıt 

sunsan da senin dediği ya kabul etmez ya da 

duymamazlıktan gelir. Sen dinlediğini, anladığını 

sanır da sevinirsin ancak cahilin bir kulağından 

girip öbür kulağından çıkar. 

Bu metinde altı çizili sözlerle anlatılmak 

istenenler aşağıdaki şıkların hangisine sırasıyla 

verilmiştir? 

A) Büyük bir çaba gerektirmek, boş yere uğraşmak 

B) Kalıcı olmaya çalışmak, tedavi etmeye çalışmak 

C) Boş yere uğraşmak, söylenen sözü umur-

samamak 

D) Büyük bir çaba gerektirmek, kulak asmamak 

 

SORU 2 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kulla-

nılmamıştır? 

A) Korktuğu başına gelmiş, arabası bozulmuştu. 

Çaresizce sanayinin yolunu tuttu. 

B) Bizimkinin iyice çenesi düştü. Boş boş konuşup 

duruyor, herkesin canını sıkıyordu. 

C) Çocuk eli uzun biri, dikkat etmek gerek. 

Geçenlerde arkadaşımın kaybolan cüzdanı 

ondan çıktı. 

D) Çocuğun birisi kalemi fırlatınca öğretmenin 

gözüne girdi. Kadıncağız günlerce hastanede 

kaldı. 

 

SORU 3 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama 

işaretleri ile ilgili bir hata yapılmıştır? 

A) Dr. Sevil Hanım geldi mi sizi aramasını söy-

lerim. 

B) Kimi zaman şiirler, şarkılar söylüyor; kimi 

zaman susuyor, dalgınlaşıyordu. 

C) Zeki (!) adamdır, bütün parasını telefon dolan-

dırıcılarına kaptırdı. 

D) Yarın 08:45’te halı sahada maç yapmayı plan-

lıyoruz. 

 

 

SORU 4 

Bu günlerde elime geçen bir kitabı okumaya 

başladım. Kitapta tarihimizin ilginç olaylarına yer 

veriliyor. Klasik tarih anlatımı anlayışından çok öte 

bir amaçla yazılan bu kitapta Osmanlı tarihinden ilk 

Türk devletlerine kadar pek çok devlet zamanında 

yaşanmış olay ve yaşamış kişilere yer veriliyor. 

Örneğin aşçı yamağı olan Gedik Ahmet Paşa'nın 

engellenemez yükselişinin öyküsü hala aklımda... 

Yukarıdaki metinde bahsedilen kitap için aşağı-

dakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? 

A) Biyografi türünde yazılmış bir eserdir. 

B) Kitap nesnel bir üslup ile yazılmıştır. 

C) Kitap içerisinde tarihi şahsiyetlere de değinil-

miştir 

D) Kitap kısa kısa öyküler şeklinde yazılmıştır. 

 

 

 

 

SORU 5 

Yaşayan dillerden bazıları ölüm tehlikesiyle karşı 

karşıyadır. Konuşur sayısı bir görüşe göre altı bin, 

bir başka görüşe göre de on binin altında olan diller 

bunlar ve dünyadaki bütün dillerin yarısından 

fazlasını oluşturuyorlar. Ama dillerin yok olmasında 

nüfus azlığı tek etken değil. En kritik durumda olan 

diller, 70 yaşın üstünde ve az sayıda konuşura sahip 

olanlardır. 40 ve üstü yaştan konuşuru olanlar, 

ciddi tehlikede, 20 yaş ve üstü konuşuru olanlar ise 

tehlikede sayılıyor. Buna karşılık, bir dilin çocuk ve 

yaşlı konuşuru olduğu halde çocukların hepsi bu 

dili konuşmuyorsa o dilin güvende olmadığı 

düşünülüyor. Çocuk ve yaşlı konuşuru olmakla 

birlikte, konuşur sayısı az olan diller de istikrarlı 

görülmekle birlikte güvende kabul edilmiyorlar. 

Her ortamda ve herkesçe konuşulan dillerin ise 

güvende oldukları düşünülüyor. (Nurettin Demir) 

Yukarıdaki metnin türü nedir? 

A) Makale                         B) Söyleşi 
C) Deneme                       D) Biyografi  

LGS Tam Uyum Denemeleri 
Türkçe Dersi 

Eylül 
Ekim 
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SORU 6 

Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangi-

si çıkarılamaz? 

A) Bilgisayar farklı birim ve kategorilerin eş 

zamanlı çalışması ile çalışır, her birinin hayati 

işlevleri vardır. 

B) İşlemciye giden veri paketleri büyükse işlem-

cinin kaldırabileceği parçalara bölünür. 

C) İşletim sistemi kullanıcının işini kolaylaştırmak 

için oluşturulan basit bir birim olduğundan 

olmasa da bilgisayar çalışabilir. 

D) İşletim sisteminin çalışmaya başlamasından 

önce bilgisayar kendini bir güvenlik taramasın-

dan geçirir. 

SORU 7 

Yukarıdaki metne göre işletim sisteminin amacı 

nedir? 

A) Kullanıcının yapmak istediklerini bilgisayara 

iletmek 

B) Bilgisayarın güvenlik taramasını geçmesini sağl-

amak 

C) Bilgisayar işlemcisinin tam performans ile çalış-

masını sağlamak 

D) RAM'e gönderilen ve alınan veriyi kontrol 

etmek. 

SORU 8 

Yukarıda altı çizi ve numaralandırılmış fiilim-

silerden hangisinin türü farklıdır? 

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

 

SORU 9 

Fırtınayı andıran orkestra sesleri 
Bir ürperiş getirir senin sinirlerine,  
Istırap çekenlerin acıklı nefesleri 
Bizde geçer en yanık bir musiki yerine 
(…) 
Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken 
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz 
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken 
Sana uğurlar olsun... ayrılıyor yolumuz 

Yukarıdaki şiirde aşağıdaki duygulardan 

hangisine yer verilmemiştir? 

A) Vatan sevgisi 

B) Merhamet 

C) Beğenmeme 

D) Cesaret 

 

SORU 10 

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak 

zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuç-

lar vermesi ancak kültür ordusuyla mümkündür.  

(Mustafa Kemal ATATÜRK) 

Yukarıdaki özlü sözde altı çizili kısımda anlatıl-

mak istenen nedir? 

A) Askeri olarak güçlü olmak 

B) Sanatı her şeyin üstünde tutmak 

C) Askeri başarıları eğitim ve kültürle beslemek 

D) Savaşa her daim hazır olmak 

Kullanıcı bilgisayarın açma düğmesine bastıktan sonra, güç kaynağı sisteme güç vererek çalışmayı başlatır. 

Bilgisayar, işletim sistemini yüklemenin güvenli olup (1) olmadığını kontrol etmek için bazı testler yapar. 

BIOS, tamam sinyalini gönderdikten sonra, işletim sistemi bir önyükleyici tarafından hafızaya yüklenir. Bu 

aşamadan sonra, işletim sistemi yüklemenin geri kalan kısmının kontrolünü alarak farklı kategoriden 

oluşan gerekli öğeleri yükler: işlemci, hafıza, aygıt, depolama, uygulama arayüzü ve kullanıcı arayüzü.  

İşlemci yönetim birimi CPU'yu kontrol ederek kendisine gönderilen ilk işlemlerin yapılmasını sağlar. Bazı 

veri paketleri çok büyük olabilir, bu yüzden; işletim sistemi, işlemciye göndermeden(2) önce bu verileri 

daha küçük yönetilebilir parçalara ayırır. Hafıza yönetimi, RAM'e gönderilen ve alınan (3) veriyi kontrol 

eden birimdir. Ayrıca, gereken sanal bellek ihtiyacını da hesaplar.  

İşletim sistemi, yazılım programları ve bilgisayar arasındaki teması sağlayarak (4), işlemlerin yerine 

getirilmesi için kullanıcıya arayüz sağlayan bir yazılım gibi çalışır. Diğer işlemlerin yanında, kullanıcı 

arayüzü görevi oldukça basit kalır, ancak, kullanıcı ve bilgisayar arasındaki iletişimi sağlar.  

(Kaynak: CalismaPrensibi.Com) 
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SORU 11 

1. Yetenek gerektiren sanat, spor gibi faaliyetlere 

istemeyen, yapamayan çocuğu zorla göndermek; 

sürekli başarısızlık yaşamasına göz yummak 

(yeteneği olmayan konularda) çocuğu kendisini 

orada bulunan akranlarından daha yetersiz 

hissetmesine neden olabilir ve çocuk bu 

yetersizlik/başarısızlık duygusunu yaşamına 

genelleyebilir.  

2. Bilişsel kapasitesinin çok üzerinde okullarda, geri 

adım atmadan okutulan, evde bu konu hakkında 

akranları ile sürekli karşılaştırılan çocuklar da 

akademik alanda kendilerini yetersiz hissedebilir 

ve içe çekilebilirler.  

3. Sürekli eleştirilen çocuklar kendilerini yetersiz 

hissederler. Çünkü çocuk sürekli olarak gücünün 

yetmediği şeyleri yapamadığı için büyük baskı 

hisseder. Bunun doğal sonucu olarak da hayattan 

kendini çekmeye başlar. (Kaynak: Pudra.Com) 

Yukarıdaki metinlerin vermek istediği ortak 

mesaj nedir? 

A) Ailenin çocuk eğitiminde çok titiz davranması 

ve çocuklarına olabildiğince fazla ilgi alanı 

kazandırması gerekir. 

B) Çocukların eğitim sürecini okulda 

tamamlamazsa çocukta asosyallik görülebilir. 

C) Çocukların yetenek ve ilgilerinin üstünde onlara 

iş yüklemek çocuklarda yetersizlik duygusunu 

besler. 

D) Çocukların her istediğinin yapılması ve onlara 

rahat bir ortam sunulması çocukların gelişimi 

açısından önemlidir. 

 

 SORU 12 

(1) Fransa'da bir eğlence parkında, çöpleri bu iş için 

özel olarak eğitilen altı karga toplayacak. (2) Ekin 

kargaları, topladıkları izmarit ve küçük çöpleri 

küçük bir kutuya koyacak. (3) Kargalar, emek-

lerinin karşılığını alacaklar. (4) Ne kadar çok çöp 

toplarlarsa o kadar da yiyecek alacaklar. 

Bu metinde numaralandırılmış cümlelerin 

hangisinde koşul anlamı vardır? 

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

 

SORU 13 

Bir okulda ders dışı etkinlikler kapsamında satranç, 

spor, zeka oyunları ve drama kursu açılmaktadır. 

Bir öğrenci ise en fazla üç alanda kursa katılacaktır. 

Kurs tercihi yapan Damla, Ahmet ve Mehmet 

hakkında şunlar bilinmektedir: 

 Damla 2 kursa katılmış ve birisi satrançtır. 

 Mehmet üç kursa başvurmuştur. 

 Satranca başvuranlardan birisi Ahmet’tir. 

 Mehmet ve Damla dramaya başvurmamıştır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Damla spora başvurabilir. 

B) Mehmet zeka oyunları kursuna başvurmuştur. 

C) Ahmet satranç ve spora başvurmuş olabilir. 

D) Mehmet zeka oyunlarına başvuru yapmamıştır. 

 

SORU 14 

I. Belirli bir hedefi olmayan insana kimse 

yardımcı olamaz. 

II. Bir kişiyi kırmak vazo kırmaya ben-

zer. Yapıştırsan da iz kalır.  

III. Hayat silgi kullanmadan yazı yazma sanatıdır.  

IV. Bir insan hangi limana yelken açtığı-

nı bilmiyorsa hiçbir rüzgar işine yaramaz. 

Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisinin anlam-

ları bir birine yakındır? 

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

 

SORU 15 

Danakil Çölü, Afrika'nın Kuzeydoğusun da yer alan 

ve Etiopya'nın Kuzeydoğusunda, Eritre'nin güne-

yinde ve Cibuti'nin kuzeybatısında yer alan bir 

çöldür. 50 derece sıcaklık, sayısız aktif volkan, 

toksik gazları tükenen sıcak su kaynakları ve 

inanılmaz güzel bir manzara. Her yıl burayı 10’ar 

20’şer kişilik gruplar halinde 100’lerce maceracı 

ziyaret ediyor. Bölgede rehbersiz bulunmak yasak. 

Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir 

yazım yanlışı yapılmamıştır? 

A) Özel isimlere gelen çekim eklerinin yazımı 

B) Yön adlarının yazımı 

C) Sayıların yazımı 

D) Bulunma hal ekinin yazımı 
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SORU 16 

Yukarıdaki metnin dil ve anlatımı ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Yer yer öznel ifadelere başvurmuştur. 

B) Açıklayıcı bir dil kullanılmıştır. 

C) Anlatılanlar kanıtlanabilir niteliklidir. 

D) Tamamında kısa cümle yapıları kullanılmıştır. 

 

 

SORU 17 

Yukarıdaki metinde asıl anlatılmak istenen 

nedir? 

A) Teknolojinin gelişmesi için bir süreç ve bolca 

deneme yanılmalara ihtiyaç vardır. 

B) Uçağın bulunması insanlık tarihi için bir dönüm 

noktası olmuştur. 

C) Teknolojinin hızla gelişmesi kültürlerin de 

gelişmesini sağlamıştır. 

D) Uçak teknolojisi 20. yüzyılda gelişmeye başla-

mıştır. 

 

 

SORU 18 

Yukarıdaki metnin son cümlesinin ifade ettiği 

anlam aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eleştiri 

B) Varsayım 

C) Çıkarım 

D) Ön yargı 

 

 

SORU 19 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde altı çizili 

cümlenin bir özelliği değildir? 

A) Birden fazla sıfat-fiil kullanılmıştır. 

B) Üç tane fiilimsi kullanılmıştır 

C) İsim-fiil kullanılmıştır. 

D) Zarf-fiil kullanılmıştır. 

 

 

SORU 20 

Bilgisayarlar artık insanların bir parçası haline 

geldi. (1) İlk bilgisayarlar; 1970’li yıllarda, kişisel 

hesaplama parçaları satmaya başlayan Ed Roberts 

adında bir kişi tarafından geliştirilmiştir. (2) Bu 

durum, IBM-type olarak adlandırılan sistemlere 

geçişle birlikte gelişimine devam etmiştir. (3) 

Ondan önce, ilk bilgisayarlar bir odayı kaplayacak 

büyüklükteydi. (4) 

Bu metinde numaralanmış yerlerin 

hangisine "İş ve okullardan, kişisel kullanıma 

kadar, günlük hayatın birçok işinde vazgeçilmez bir 

araç oldu." cümlesi getirilse paragrafın anlamı 

bozulmaz? 

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

 

 

Bu deneme sınavı Turkceci.Net adına Kubilay ORAL 

tarafından hazırlanmıştır. 

 

Türkçe Öğretmenleri (Turkceci.Net) Facebook 

grubumuza katılarak bizi takip edebilirsiniz. 

Aralık 1903’te Kuzey Karolina’da Kitty Hawk’ta Amerikalı bisiklet yapımcısı Wilbur (1867-1912) ve Orville 

Wright (1871-1948) kardeşler bir ray üzerinde, rüzgâra karşı hızlanıp motoru ve pervanesi sayesinde 

havalanan ve patenleri üzerine konan Flyer (uçan) adım verdikleri uçaklarını birkaç dakika toprağın biraz 

üzerinde uçurmayı başardılar. Bu denemeleri gizli kaldı: Daha sonra gün ışığına çıktı. Fransa’da ilk uçma 

girişiminde bulunan Ferdinand Ferber (1862-1909) 1902’den itibaren bir kabloya asılmış motorsuz 

planörlerle kayarak uçma deneyleri yaptı. Ferber 1905’te bu tip bir makineye motor ekleyen ilk kişidir. Ama 

Paris’te yaşayan Alberto Santos-Dumont (1873-1932) adlı bir Brezilyalı, çift kanatlı “14 bis” uçağıyla 23 

Ekim 1906’da Boulogne Ormanı’nda dünyayı şaşırtan Avrupa’daki ilk tescilli uçuşu gerçekleştirdi. 1908’de 

Henri Farman (1874-1958) Antoinette motorlu Voisin adlı uçağıyla 1 kilometre kadar uçtu. O tarihten 

itibaren insanlık tarihi bir dönüm noktası yaşadı ve herkes havacılık çağının başladığına ikna oldu. 


