
 

 

LGS TÜRKÇE DENEMESİ 2 

1. “Kaçmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde “benzemek, andırmak” anlamında 

kullanılmıştır? 

A. Ayşe teyzenin üzerindeki kazağın rengi açık 

maviye kaçıyordu. 

B. Odanın halısı sanki biraz sağa kaçmış. 

C. Bu soğuk şakalardan sonra salondaki herkesin 

neşesi kaçmıştı. 

D. Genç adam, aylardır alacaklılardan kaçtı. 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam ilişkisi 

bakımından yay ayraç içinde verilen bilgiye 

uymamaktadır? 

A. Kar yağdı diye kapandı köy yolları. ( Amaç-sonuç 

cümlesi) 

B. Takım maçı kaybettiğinden dolayı hoca istifa etti. 

( Sebep-sonuç cümlesi) 

C. Güneş açtı mı tüm sınıf yola çıkacağız. ( Koşul-

sonuç cümlesi) 

D. Öğretmenin anlattıklarını keşke deftere 

yazsaydım. ( Hayıflanma cümlesi) 

 

3.  - Antalya’da yazı geçirebileceğim bir daire 

tuttum. 

    - Polis gelinceye kadar hırsızı burada biz tuttuk. 

    - Öncelikle bu terbiyesiz köpeği tuttu, bağladı. 

    - Babam ve ben tuttuğumuz balığı tekrardan 

denize bıraktık.  

    - Kedi, hızlıca koşarak kuşu tutup yedi. 

“Tutmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç 

farklı anlamda kullanılmıştır? 

A. 2                                           B. 3                                         

C. 4                                           D. 5 

 

 

4. (1) Gece saatlerinde Maçka’ya ulaştık ve işte 

Kuştul Manastırı tüm ihtişamıyla karşımızda 

duruyor. (2) Manastır vadiye hakim bir tepe 

üzerinde bulunuyor ve inanılmaz bir görüntüye 

sahip. (3) Rehberimiz, diğer adı Peristera olan 

manastırın yapımına 752 yılında başlandığı 

söylerken tarihte birçok defa yağmalanmasına 

rağmen bu nefis yapının her defasında 

yenilendiğini ekliyor. (4)Sümela Manastırı’ndan 

daha eski olan bu yapının Maçka kaymakamlığının 

aldığı kararla restore edileceğini de yine 

rehberimizden öğreniyoruz. 

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisi 

kişisel görüş içermemektedir? 

A. 4                                             B. 3                                            

C. 2                                           D. 1 

          Erciyes’in kuzeyinde Kayseri merkeze 70 km 

uzaklıktaki Sultan Sazlığı ev sahipliği yaptığı 300 

civarında kuş türü ve 400'e yakın bitki türü ile 

doğayı gözlemlemek isteyenler için adeta bir 

cennet.  Aralarında turna, flamingo ve dikkuyruğun 

da olduğu kuşlardan kimi yaşam alanı olarak kimi 

durup dinlenmek için kimi de yavrularını dünyaya 

getirmek için bu güzel sulak alanı tercih ediyor. 

Sazlıklar arasında kayıkla gezebilir; yeşil, mavi ve 

sarının yarattığı büyüleyici bir fonda zarafet ve 

incelik abidesi kuşları fotoğraflayabilirsiniz.  

          Büyük bir kısmı sazlarla kaplı olan Sultan 
Sazlığı’nda yer yer kamış, kafa otu ve kındıra 
bulunur. Gölde, açık havalarda nilüfer ve süsen 
bununla birlikte çok sayıda yüzen saz adacıkları yer 
almaktadır. Bu tatlı su kompleksi güney ve kuzeyde 
tuzlu bir göl olan Yay Gölü ile ayrılır.  İç Anadolu 
step ekosistemi içerisinde sahip olduğu zengin 
biyolojik çeşitliliği ve Afrika ile Avrupa arasındaki 
göçmen kuşların kullandığı iki ana kuş göç yolunun 
bu alanda kesişmesi nedeniyle ülkemizdeki en 
önemli sulak alanlardan birisidir. Erciyes 
eteklerinde bulunan Sultan Sazlığı doğal 
güzelliğinin yanı sıra Kayseri ekonomisine hasırcılık 
ve el sanatları alanında da katkı sağlamaktadır. 
Bilinçli ve eğitimli çevre köylüleri, sonbaharda 
ürettikleri saz ve sazdan yapılan el sanatı ürünlerini 
ülke ekonomisine kazandırmaktadırlar. 
  

(5. , 6. ve 7. Soruları yukarıdaki metne göre 

cevaplayınız.) 



 

 

5. Yukarıdaki metne göre Sultan Sazlığı ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A. Kuşlar, burayı farklı amaçlarla kullanmaktadır. 

B. Sultan Sazlığı’nın yöre insanına farklı konularda 

yararı vardır. 

C. Sultan Sazlığı, göçmen kuşların uğrak yeridir. 

D. Bu gölün sularının bir kısmı tatlı bir kısmı da 

tuzludur. 

 

 

 

 

 

6. Yukarıdaki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A. Karşılaştırma yapılmıştır.                                           

B. Öznel ifadeler kullanılmıştır. 

C. Betimleyici anlatım kullanılmıştır.                            

D. Amaç - sonuç cümlesine yer verilmiştir. 

 

7. Yukarıdaki metinde yer alan altı çizili cümleyle 

ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A. Sırasıyla özne – belirtili nesne – yer tamlayıcısı – 

yüklemden oluşmuştur. 

B. Dolaylı tümleç vurgulanmıştır. 

C. Yüklemi geçişli ve etkendir.  

D. İkisi isim fiil birisi sıfat fiil olmak üzere toplamda 

üç adet fiilimsi vardır. 

 

         

           İnsan başarılarında rol oynayan diğer güçlü faktör de yetenektir. Yaradılıştan gelen genel varlığı devam 

ettirme, koruma imkanının belirtilerini taşıyan yetenekler, çocukluk çağı sona erdikten sonra kendini gösterir. 

Ergenlikten itibaren de daha belirli bir duruma ulaşır. 

           Bununla beraber bazı yetenekler daha erken de ortaya çıkabilir. Bu konuda yapılan araştırmalara göre en 

önce müzik yeteneği kendini gösterir. Yalnız dahi çocuklar bir yana müzik kabiliyeti on yaşından önce tamamıyla 

belirli bir şekil almaz. Genel olarak 11 yaşından sonra mekanik yetenekler ortaya çıkar. Bu yetenekler mekanik 

beceriklilik halini alır. Bundan sonra da resim yeteneği ile karşılaşırız. Bunları izleyen yetenekler için henüz kesin 

bir şey söylenememektedir. Bununla beraber matematik yeteneğinin 14 yaşına doğru iyice belli olduğunu, 16-

17 yaşından sonra da edebiyat ve bilim ile ilgili yeteneklerin ortaya çıktığını söyleyen birçok psikolog vardır.  

           Kimi psikologlar başarıda iradenin desteklediği sürekli çabanın, sebatın başlıca rol oynadığını 

söylemektedirler. Onlara göre bazı öğrencilerin başarılı, diğerlerinin başarısız olmalarında bunlar zekadan ziyade 

etki yapmaktadırlar. Zekayı geliştiren, zekayı verimli kılan, yaratıcı bir hale getiren şey çabadır. 

( 8. , 9. , 10. ve 11. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.) 

8. Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A. Müzik yeteneği tüm insanlarda on yaşından itibaren ortaya çıkar.  

B. Bazı psikologlara göre başarılı olma konusunda bir işi sonuna kadar götürme, direnme isteği çok önemlidir. 

C. Müzik ve resim dışında diğer yeteneklerin ne zaman ortaya çıktığıyla ilgili net bir durum bulunmamaktadır. 

D. Birçok psikologa göre başarılı olmak için zeka tek başına yeterli değildir. 

 

 



 

 

9. Yukarıdaki metinde altı çizili olan son cümle ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A. Yapısına göre fiilimsili, yükleminin türüne göre 

isim cümlesidir. 

B. Vurgulanan öge öznedir. 

C. Yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur. 

D. Anlamına göre olumlu yükleminin yerine göre 

kurallı bir cümledir. 

 

 

10. Yukarıdaki metinle ilgili aşağıdakilerden 

hangisine ulaşılamaz? 

A. Karşılaştırma yapılmıştır.                                            

B. Sayısal verilerden yararlanılmıştır. 

C. Deyim kullanılmıştır.                                                    

D. Eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır. 

 

11. Yukarıdaki metinde altı çizili olan birinci 

cümlenin çatı özelliğiyle ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A. Etken - geçişsiz                    B. Edilgen - geçişli                       

C. Edilgen - geçişsiz                 D. Etken – geçişli 

           

          Cennet papağanının anavatanı Afrika kıtasıdır. Madagaskar'da yaygın olarak bulunur. Tohumlarla beslenir; 
nemli, sıcak iklimi sever ve bu tür bölgelerde yaşayabilir. İnsanlarla bağ kurabilecek sosyal bir canlı olan cennet 
papağanı genelde çift olarak beslenir. Tek olursa yeterli ilgiyi göstermek şarttır. Kafesinde dikkatini çeken 
oyuncaklar bulunmalıdır. En önemlisi de kafesinde kanat egzersizleri yapabilmesi için kafes içi geniş ve büyük 
olmalıdır. Sıcak yaz günlerinde banyoluk kullanılır. Müzik dinlemeyi çok sever, kafa hareketleri ile eşlik eder. 
Boyları türlerine göre değişmektedir. Boyu 12-19 cm arasında, ağırlığı ise 30-60 kilogram arasındadır. Ömürleri 
istisnalar dışında 10 yıl olarak bilinir. Cennet papağanın 32 farklı renkte türü vardır. Cennet papağanının dişisi ve 
erkeği arasında da önemli farklar bulunmaktadır. Dişi papağanın kuyruk tüyleri düz biter ve aynı uzunluktadır. 
Dişi papağanlar tünediklerinde ayakları arasındaki mesafe erkeklere göre daha fazladır. Dişi papağanın kafasının 
üst tarafı düzdür. Erkeklerin ise ovaldir. Erkek papağanın kuyruk tüyleri ovaldir ve orta kısım uzun, yan tüyler 
daha kısadır. Gaga renklerine göre de ayırt edilebilir.  

( 12, 13, 14 ve 15. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.) 

12. Yukarıdaki paragraftan cennet papağanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A. Cennet papağanı toplumsal bir kuş türüdür. 

B. En fazla on yıl yaşayabilmektedirler.  

C. Çift olarak beslenebileceği gibi tek olarak da beslenebilirler. 

D. Afrika dışında da yaşayabilirler.  

13. Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A. Karşılaştırma yapılmıştır.                                        B. Örnekleme yapılmıştır. 

C. İkilemelerden yararlanılmıştır.                               D. Zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır. 

14. Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 

A. Cennet papağanının besin kaynağı nedir ve nerede yaşar? 

B. Hangi şartlarda ürerler? 

C. Hangi şartlarda yaşarlar? 

D. İlk ortaya çıktığı yer neresidir? 

 



 

 

15. Yukarıdaki paragrafta bulunan altı çizili cümle ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A. Yükleminin yerine göre kurallı, yükleminin türüne göre fiil cümlesidir. 

B. Yapısına göre fiilimsili, anlamına göre olumlu bir cümledir. 

C. Çatısına göre edilgen – geçişsiz bir cümledir. 

D. Sırasıyla dolaylı tümleç, özne ve yüklemden oluşmuştur. 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? 

A. Dayımın oğlu, çok sık düşünce değiştiriyor; daldan dala konuyordu. 

B. O kadar lafa rağmen istifini bozmuyor; öylece bana bakıyordu. 

C. Hırsız, şimdi karşımda titriyor; ecel terleri döküyordu. 

D. Kıza abayı yakmış, derdinden ne yiyor ne içiyordu.  

 

17. Efendiler, 

Medeniyet; tüm insanlar için refah, mutluluk, huzur demektir. Tüm milletler gibi biz de medeniyetin parlayan 

güneşi altında yaşamak istiyoruz, bunun için mücadele ediyoruz.  

Yukarıda verilen cümlelerde kullanılan virgüllerin işlevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A. Hitap için kullanılan kelimeden sonra kullanılmıştır. 

B. Sıralı cümleyi birbirinden ayırmak için kullanılmıştır. 

C. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimeleri ayırmak için kullanılmıştır. 

D. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için kullanılmıştır. 

 

18. Ayşe Hanım, elindeki elmaları etrafındaki çocuklara 5’er 5’er pay etti.  

Yukarıdaki cümlede bulunan yazım yanlışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  

A. Üleştirme sayılarının yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır.          

B. Ki’nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır. 

C. Birleşik kelimenin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır.                

D. Kişi adından sonra gelen saygı sözünün yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Serkan Bey; aynı yılın ocak, şubat, mart aylarında İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir, Çanakkale, Bursa 
şehirlerine gidip kayak yapma, futbol maçı izleme, iş toplantısına katılma, düğüne katılma, asker 
arkadaşını ziyaret etme, kardeşini okula kaydettirme, aileyi ziyaret etme, otomobil satın alma 
olmak üzere sekiz etkinlik gerçekleştirmiştir. Serkan Bey’in hangi şehre ne zaman ve hangi etkinlik için 
gittiğiyle ilgili şu bilgiler verilmiştir: 

- Her ay iki şehre gitmiş ve gittiği şehirlerden bazılarında tek bir etkinlik bazılarında iki 
etkinlik gerçekleştirmiştir. 

- Şubat ayında önce Bursa’ya gitmiştir ve orada kayak yapmıştır. 
- Aile ziyaretini ocak ayında yapmıştır. 
- Eskişehir’de iki etkinlik gerçekleştirmiştir ve bunlardan birisi otomobil satın almaktır. 
- İzmir’de iki etkinlik gerçekleştirmiştir. 
- Mart ayında kardeşini okula kaydettirmiştir.  
- Adana ve Çanakkale’ye, Bursa’ya gittiği ay gitmemiştir. 
- Çanakkale’de asker arkadaşını ziyaret etmiştir. 
- Mart ayında İstanbul’a futbol maçı izlemek için gitmiş ve aynı ay içerisinde Eskişehir’e 

geçmiştir. 

( 19 ve 20. soruları yukarıda verilenlere göre cevaplayınız.) 

19. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez? 

A. Adana’ya ocak ayında gitmemiştir.   

B. İzmir’e şubat ayında gitmiştir. 

C. Mart ayında üç etkinliğe katılmıştır. 

D. Şubat ayında en az iki etkinliğe katılmıştır. 

 

20. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? 

A. İlk gittiği şehir Adana’dır. 

B. İzmir’e ocak ayında gitmiştir. 

C. Üçüncü sırada gittiği şehir Bursa’dır. 

D. İkinci sırada gittiği şehir Çanakkale değildir. 

 

 


