Say›n Veli, Sevgili Ö€renci,
Ö€renemeyecek ve başaramayacak ö€renci yoktur. Gerekli destek, f›rsat
ve olanaklar sa€land›€›nda her ö€renci ö€renebilir; bilgiyi kullanabilir ve
s›navlarda başar›ya ulaşabilir.
S›nav Eğitim Kurumları, deneyimli ö€retmen kadrosu, sahip olduğu
kapsaml› yay›nlar› ve profesyonel yöneticileri ile kazanmak isteyen tüm
ö€rencilerin beklentilerini karş›layacak niteliktedir.
Bilgiyi prati€e dökme becerisi, çok soru çözülerek kazan›l›r; ancak bu
sorular› çözebilmek için yeterli düzeyde ve eksiksiz bilgi edinebilmek
gereklidir. S›nav Eğitim Kurumları ö€rencileri, konu anlat›ml› modüllerle
konuyu eksiksiz ö€renirken soru bankası modülleri, deneme s›navlar› ve
TÖDEV'ler ile on binlerce soru çözerek pratiklerini art›rmaktad›rlar.
Alan›nda uzman dev bir yazar kadrosu taraf›ndan haz›rlanan yayınlar ve
sorular›n tamam› orijinal, kazanımlara uygun ve Millî E€itim standartla
r›ndad›r.
Bu nedenle 2018 LGS sorular›nın tamam›n›n benzeri, hatta bazen
ayn›s› S›nav Yay›nlar›nda yer ald›. Elinizdeki bu kitapç›kta 2018
LGS sorularına benzer sorular›m›zdan örnekler verilmiştir.
Hep iddia ediyoruz “S›nav’la haz›rlanan s›nav› kazan›r.”
KAZANMAK S‹Z‹N DE HAKKINIZ!
S›nav Eğitim Kurumları
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Teknolojik cihazları hayatımızın her sahasında görmek mümkün. Ancak teknolojiyi bilinçsiz kullanmaktan
en fazla zararı yeni nesil görüyor. Çünkü doğdukları andan itibaren akıllı cihazlar onların ellerine “elektronik
emzik” niyetiyle veriliyor. Bu susturucu emzikle başlayan tanışma ileride teknoloji bağımlılığına dönüşüyor.
Bu bağımlılığa dikkat çekmek için “Teknolojisiz Bir Gün” adlı sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Projenin
çıkış noktası şöyle açıklanıyor: Teknoloji, yemek gibi bir ihtiyaç lakin yemeğin fazlasının obeziteye yol
açması gibi teknolojinin fazlası da “teknoloji bağımlılığına” yol açıyor. Ekran bağımlılığı erkeklerde mobil
oyun, bayanlarda sosyal medyayı kontrol etme isteğiyle ortaya çıkıyor. Ortaöğretim çağındaki bir çocuk
yılda 1000 saatini okulda geçirirken 1500 saatini TV ve bilgisayar başında geçiriyor. Gençler her gün
zamanlarının 229 dakikasını cep telefonu kullanarak öldürüyor. Türkiye’de bir kişi günde ortalama 6 saat
TV izlerken kitap okumaya yalnızca 1 dakika ayırıyor. Bütün bunlara çözüm olarak da haftada bir gün
“teknoloji diyeti” tavsiye ediliyor.
Kadın, erkek, yaşlı, genç farklı kişilere “Teknolojik cihazlar olmadan, bir gününüzü nasıl geçirirdiniz?”
sorusuna en fazla verilen cevap “Kitap okurum.” oluyor. Diğer cevaplarsa “Çocuklarımla vakit geçiririm,
oyun oynarım, yürüyüş yaparım, resim çizerim, yeni yerler keşfederim, kütüphaneye giderim...” şeklinde
sıralanıyor.
Eğer siz de teknolojiyi haddinden fazla kullanıyorsanız teknoloji diyeti yaparak sevdiklerinize vakit ayırıp
neler kaçırdığınızı fark edebilirsiniz.
5.

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Yazar, düşüncelerini sorular yoluyla anlatmıştır.
B) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
C) Öznel ifadelere yer verilmiştir.
D) Düşünce, sayısal verilerle kanıtlanmaya
çalışılmıştır.

7.

Metnin son cümlesinin ifade ettiği anlam
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eleştiri 		
B) Öneri
C) Varsayım 		
D) Ön yargı

6.

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan, zamanını iyi değerlendirmelidir.
B) Teknoloji bağımlılığı projelerle önlenmelidir.
C) Bağımlılık yapan şeylerden uzak durulmalıdır.
D) Teknoloji ölçülü kullanılmalıdır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı
çizili cümlenin bir özelliği değildir?
A) Eylem cümlesi
B) Olumlu cümle
C) İçinde fiilimsi bulunan cümle
D) Kurallı cümle

SINAV’IN SORUSU
Çocuk edebiyatı (1) kapsamına giren kimi kitabın edebî olmak gibi güçlü bir iddiası yoktur. Öncelikli derdi
özgün bir hikâye anlatmak ve o hikâyeye uygun dili yaratmaktan çok, uygun bir hikâye aracılığıyla belli bilgileri iletmek olan bu eserlerin çoğu biçimi itibarıyla kurgu, (2) niyeti itibarıyla kurgu dışı diye nitelendirilebilir.
Belli bilgileri kuru kuru aktarmak yerine bir hikâyeye (3) yedirerek okura ulaştırmaya çalışmak çocuk kitabı
yazarlarına özgü değil, ancak çocuklar böylesi kitaplarla yetişkinlere oranla kat be kat fazla karşılaşıyor.
Modi Çalgıların Peşinde de bunlardan biri. Arka kapakta, “Çalgıların dünyasını keşfetmek için harika bir
fırsat!” olarak sunulan hikâyenin didaktik amacının altı da çiziliyor: “Kim bilir, belki siz de tıpkı Modi gibi,
çalgıları yakından tanıdıktan sonra içlerinden biriyle yakın arkadaş olmak isteyebilirsiniz.”
16. I. Özgün bir konu bulmak
II. Hikâye yoluyla belli bilgiler iletmek
III. Etkili bir anlatım geliştirmek
IV. Çok okumayı hedeflemek
Yukarıdakilerden hangisi edebî olma iddiası
taşımayan kitapların öncelikli sorunudur?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

17. Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi
kesin olarak çıkarılır?
A) "Modi Çalgıların Peşinde", yazarın ilk kitabıdır.
B) Arka kapak yazısı kitabın içeriğine dair bilgi
vermektedir.
C) Çocuk kitapları çocukların anlayacağı bir
dille yazılmak zorundadır.
D) Çocuk edebiyatının temelinde bilgiye hizmet vardır.
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18. Altı çizili cümledeki anlatım bozukluğunun
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanımı
B) Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılması
C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
D) Öge eksikliği
19. Parçadaki "Çocuk edebiyatı kapsamına giren
kimi kitabın edebî olmak gibi güçlü bir iddiası
yoktur." cümlesi için,
I. İsim cümlesidir.
II. Bağlı cümledir.
III. Kurallı cümledir.
IV. Olumsuz cümledir.
yargılarından hangisi söylenemez?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

KAZANMAK SENİN DE HAKKIN!
SINAV’IN SORUSU

MEB’iN SORUSU
I.

Mutluluğu engelleyen şeylerden biri, çok fazla
mutluluk beklemektir.

1.

Yokuş, yokuş çıktığını düşünmeden daha
kolay çıkılır.

II.

Mutluluk öyle bir servettir ki bölüşüldükçe çoğalır.

2.

Bir yola çıkarken başımıza gelenlerden ders
çıkarmalıyız.

3.

Yaşadığımız bütün sorunları yardımlaşarak
mutlaka aşarız.

4.

Sürekli zorlukları düşünerek ilerlemeye çalışırsanız daha çok yorulursunuz.

III. Bilge ve iyi olmadıkça kimse mutlu olamaz.
IV. İnsan en azla yetindiği zaman mutludur.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) I ve III. 		

B) I ve IV.

C) II ve III. 		

D) II ve IV.

Numaralandırılmış cümlelerden hangi ikisi
anlamca birbirine en yakındır?
A) 2 ve 3		

B) 1 ve 4

C) 1 ve 3		

D) 2 ve 4

MEB’iN SORUSU

SINAV’IN SORUSU

19. yüzyılın ortasından itibaren büyük şehirlerde
ulaşım sorun hâline gelmeye başlayınca ülkeler
toplu taşımacılığa yönelmiştir. Bunun için bulunan
çözümlerden biri de raylı taşımacılık yani metrodur.
Dünyanın büyük şehirlerinde faaliyete geçen metro
hatlarıyla ilgili bazı bilgiler şunlardır:

Yürüme, koşma, konuşma, düşünme vb. birçok işi yapabilmek için enerjiye ihtiyaç duyarız. Vücudumuzun besinlerdeki enerjiyi kullanabilmesi için oksijene ihtiyacı vardır. Soluk aldığımızda göğüs kafesi genişler. Diyafram aşağı
doğru düzleşir. Göğüs kafesindeki kaslar kasılır.
Akciğerlerimize hava dolar. Böylece akciğerlerimiz
genişler. Soluk verdiğimizde ise göğüs kafesi
daralır. Diyafram eski hâline döner yani kubbeleşir.
Göğüs kafesindeki kaslar gevşer. Akciğerlerdeki
hava dışarı verilir, akciğerler daralır.

•

İstanbul Tünel Metrosu, Budapeşte Metrosu’ndan önce hizmete girmiştir.

•

Chicago (Şikago) Metrosu’ndan önce ve sonra
açılan metro hatları vardır.

•

İstanbul Tünel Metrosu açıldığında sadece bir
metro hattı faaliyetteydi.

•

Budapeşte Metrosu, Londra Metrosu’ndan
sonra açılmıştır.

Bu bilgilere göre metro hatlarının hizmete
girme tarihleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
1863
A) Budapeşte

1875

1892

1896

İstanbul
Tünel

Londra

Chicago
(Şikago)

Chicago
(Şikago)

B)

İstanbul
Tünel

Budapeşte

C)

Londra

İstanbul
Tünel

Chicago
(Şikago)

Budapeşte

D)

Chicago
(Şikago)

Londra

İstanbul
Tünel

Budapeşte

Londra

Bu bilgilere göre soluk aldığımızda vücudumuzda meydana gelen değişimler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Diyafram
düzleşir.
A)
B)
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Kaslar
kasılır.

✔

✔

✔

C)
D)

Diyafram
kubbeleşir.

✔
✔

✔

Kaslar
gevşer.

✔
✔
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Eğer yere uzanmış, hareketsiz, sessiz bir geyik
yavrusu görürseniz endişelenmeniz gereken bir
durum yoktur çünkü mutlaka annesi yakınlarda
olmalı.

Asırlardır kötümserler, köşelerinden dünyanın
kötüye gittiğinin doksan dokuz nedenini sayarlarken iyimserler epey yol almış, pek çok iş başarmışlardır. En azından denemişlerdir. Zaten yapılan
araştırmalar, başarılı olanların üstün zekâlılardan
çok, sıradan ama olumlu ve iyimser kişiler olduğunu ortaya koyuyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek
için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) “yakınlarda olmalı” sözü yerine “yakınlardadır”
kelimesi getirilmeli.
B) “endişelenmeniz” kelimesi yerine “endişe duymanız” ifadesi getirilmeli.
C) “sessiz” kelimesi cümleden atılmalı.
D) “uzanmış” kelimesi yerine “yatmış” kelimesi
getirilmeli.

Yukarıdaki metinde görülen anlatım bozukluğu
aşağıdakilerden hangisi ile düzeltilebilir?
A) "gittiğinin" sözcüğü "gitmesinin" olarak düzeltilmelidir.
B) "asırlardır" sözcüğü "yıllardır" olarak düzeltilmelidir.
C) "zaten" sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır.
D) "olanların" sözcüğü "olan kişilerin" olarak
değiştirilmelidir.

MEB’iN SORUSU

SINAV’IN SORUSU

Son yıllarda toplumumuzun görsel sanatlar sevgisinde bir kımıldanma görülüyor. Her sanat dalı
yaşama açılan pencerelerden biridir. Pencereleri
hepten kapanmış binada ömür geçirmeye tahammül edenler, ruh çölünde yaşıyor demektir. Çölden
dışarı adım atanlar, yaşadıkları yerlerin duvarlarına
resim asmaya, heykelle ilgilenmeye, fotoğraf çekmeye başladılar. Bu, övgüye değer!

Maalesef genç yazarların çoğunda kolay yazma,
dolayısıyla da çabuk yayımlama alışkanlığı var.
Bu yüzden edebiyatı aceleye getiren genç kuşak
yazarlarda özgün biçimlere çok az rastlanıyor.

Bu metinde geçen ‘‘Pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmek’’ sözüyle anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada geçen "edebiyatı aceleye getirmek" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eseri üstünkörü, özenmeden yazmak
B) Yazma konusunu çok sevmek
C) Özgünlüğü yakalamaya çalışmak
D) Edebiyatta yetersiz olmak

A) Çevresindekilerle iletişime kapalı olmak
B) Sanattan yoksun bir hayat sürdürmek
C) Hayata farklı açılardan bakamamak
D) Tek bir sanat dalına yoğunlaşmak
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(I) İstanbul’un üstünde ne tür tarihî yapıların olduğu
az çok bilinir ama altında ne var pek bilinmez.
(II) Yerin altındaki yapılardan biri olan sarnıçlar
yüzyıllarca kentin su ihtiyacının önemli bir kısmını
karşılamış. (III) Yağmurlardan süzülen veya kentin
kilometrelerce ötesinden su kanallarıyla getirilen
sular buralarda depolanırmış. (IV) Sarayın, büyük
kiliselerin, askerî kışlaların, soylulara ait konakların
su ihtiyaçları buralardan karşılanırmış.

(I) Yaz mevsiminde çocuklar dışarıdaki aktivitelere
daha çok yöneliyor. (II) Bisiklet turları, kaykay
ve paten, pek çok çocuğun yaz boyunca en
büyük eğlencesi oluyor. (III) Ancak bu eğlencelerle
beraber yaşanan düşmeler, yaralanmalar da bu
dönemde yaşanan sorunlar arasında yer alıyor.
(IV) Kask, dizlik ve dirseklik kullanmak, bu tür aktivitelerde yalnızca yazın değil, tüm bir yıl boyunca
çocuğunuzu koruyor.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Böyle önemli yapıların su ihtiyacını karşılayan sarnıçların en meşhuru Yerebatan
Sarnıcı’dır.” cümlesi getirilirse metindeki düşünce akışı bozulmaz?

Bu metinde numaralandırılmış cümlelerin hangisinden sonra "Çocukların tatil süresince yaralarla uğraşmasını istemiyorsanız kuralların da gerektirdiği önlemleri almayı ihmal etmeyin." cümlesinin
getirilmesi en uygundur?

A) I.

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

B) II.

C) III.

D) IV.

MEB’iN SORUSU

SINAV’IN SORUSU

“Küçük Prens’in Güzel Hikâyesi” adlı bu nefis kitap,
Antonie de Saint Exupery’nin yazdığı Küçük Prens
öyküsünün tam metninin yanı sıra yayımlanmayan
bir bölümünü, Küçük Prens karakterinin orijinal
çizimlerini ve Küçük Prens üzerine yazılmış makaleleri içeriyor.

Bu öyküsünde de umduğunu bulamayınca yazarlığı bırakmaya karar verdi.
Bu cümleden, sözü edilen kişiyle ilgili kesin
olarak çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önceki öyküleri de beklentisini karşılamamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede sözü edilen eserle ilgili kesin olarak söylenir?

B) Romanları öykülerine göre daha başarılıdır.

A) Kahramanın hayat hikâyesini anlattığı

C) Yazarlıktan başka yapacak bir işi yoktur.

B) İki bölümden oluştuğu

D) Yazarlık kariyerinde şanssızlıklarla karşılaşmıştır.

C) Küçük Prens’le ilgili farklı çalışmalara yer
verdiği
D) Küçük Prens hakkında yapılan en kapsamlı
çalışma olduğu
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A
7

7

Yukarıdaki sayı doğrusunda 7 ile 10’a karşılık
gelen noktaların arası 6 eş parçaya ayrılmıştır.
Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) æ94

B) æ88

C) æ79

10

A) æ81

B) æ83

C) æ95

D)

100

SINAV’IN SORUSU
2x2 + 16x + 32

Aşağıdakilerden hangisi
2
2
3x – 6xy + 3y

cebirsel ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hâli
aşağıdakilerden hangisidir?

cebirsel ifadesinin çarpanlarından biridir?
C) x + y 		

9

D) æ68

MEB’iN SORUSU

A) 3x		

8

Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde işaretlenen
nokta aşağıdakilerden hangisi olabilir?

B) y – x
2

D) 3y

6

A) 2 . (x + 4) . (x + 4)

B) 2 . (x – 4) . (x – 4)

C) 4 . (x + 4) . (x + 4)

D) 4 . (x – 4) . (x – 4)

KAZANMAK SENİN DE HAKKIN!
SINAV’IN SORUSU
Aşağıdaki tabloda bir İnternet sağlayıcı şirketin
aylık sabit ücreti ve kullanılan her megabayt için
katılımcıdan alınacak ücretler verilmiştir.
Tablo: İnternet Kullanıcılarından Alınacak Ücretler
Sabit Ücret

Tarife

MEB’iN SORUSU
İki farklı yüzme kursuna ait ücretler aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Tablo: Kursların Ücretleri
Kurslar

Kayıt Ücreti
(TL)

Aylık Ücret
(TL)

1. Kurs

310

40

2. Kurs

130

55

(TL)

Konuş Konuş

60

0,03

Bol Bol

40

0,07

Bu tarifelerin herhangi birini 1 yıl kullanacak
olan katılımcının en az kaç megabayt kullanması durumunda konuş konuş tarifesine katılması
daha ekonomik olur?
A) 6001

Yüzme kursuna katılan bir kişi bir defalık kayıt
ücreti ve devam ettiği her ay için aylık ücret
ödemektedir.

B) 9

C) 13

B) 5999

C) 4001

D) 3999

SINAV’IN SORUSU

Tabloda ücretleri verilen kurslardan birine katılmak isteyen bir kişinin en az kaç ay kursa
devam etmesi durumunda 1. kursa katılması
daha ekonomik olur?
A) 8

Kullandığı Her
Megabayt İçin
Alınacak
Ücret (TL)

Mağaza

Peşinat (TL)

Aylık Taksit
Ödeme

A

890

60

B

SINAV’IN920
SORUSU

58

D) 14

Miktarı (TL)

Buzdolabı almak için AVM'lere giden Cengiz aynı
markanın farklı iki şubesinden aynı ürün için yukarıda verilen tablodaki fiyatları almıştır. B mağazasından aldığı fiyatın daha ucuz olduğunu gören
Cengiz, buzdolabını B mağazasından almıştır.
Her iki mağaza eşit sayıda taksit yaptığına
göre, Cengiz bu buzdolabını en az kaç taksit
ile almıştır?
A) 10

7

B) 14

C) 16

D) 18

2018 LGS'DE TAM İSABET
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A
10 cm
B

C

19 cm

Şekilde verilen ABC üçgeninde m(C) > m(A),
|BC| = 19 cm ve |AC| = 10 cm’dir.
Buna göre, |AB| nun alabileceği kaç farklı tam
sayı değeri vardır?

MEB’iN SORUSU

A) 10

B) 9

C) 8

D) 7

ABC üçgeninde m(BA∑C) > m(AB∑C),
|AB| = 8 cm ve |BC| = 10 cm’dir.

SINAV’IN SORUSU

Buna göre |AC|’nun santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?
A) 5

B) 6

C) 7

P

D) 8

14 cm

R

10 cm

S

Şekilde verilen PRS üçgeninde |PS| = 14 cm,
|RS| = 10 cm ve m(PS∑R) < m(PR∑S) dir.
Buna göre, |PR| nun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5

8

B) 13

C) 15

D) 23

KAZANMAK SENİN DE HAKKIN!
SINAV’IN SORUSU
Bu yıllarda Mustafa Kemal’i etkileyen olay, 1897
Türk - Yunan Savaşı oldu. Bu savaşta Türk
ordusu savaş meydanlarında zafer kazanmasına rağmen Osmanlı Hükûmeti barış masasında
istediğini elde edememiştir.
Güçlü devletlerin Osmanlı iç işlerine müdahalesi Mustafa Kemal’in kafasında Türklerin geleceği ile ilgili ilk soru işaretlerini uyandırmıştır.
Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisindeki
eğitimi sırasında yaşanan bu gelişmelere göre,
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Mustafa Kemal’in ülke sorunlarıyla ilgilenmeye
başladığına
B) Osmanlı Devleti’nin diplomatik problemler
yaşadığına

MEB’iN SORUSU

C) Yunan ordusunun askerî yeterliliğe sahip
olmadığına

Manastır Askerî İdadi yıllarında Mustafa Kemal’i en
çok etkileyen olaylardan biri de 1897 Türk-Yunan
Savaşı olmuştur. Bu savaşta Türk ordusu savaş
meydanında zafer kazanmasına rağmen barış
masasında istediğini elde edememiştir.

D) Manastır şehrinin Mustafa Kemal’e askerî
yeteneklerini görme fırsatı verdiğine

Bu durum Mustafa Kemal’de, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin iyi yönetilemediği fikrini oluşturmuştur?
A) Millî kültür çalışmalarının

SINAV’IN SORUSU

B) Millî eğitimin
C) Ekonominin
D) Dış politikanın

İdadide okuduğu yıllarda yaşanan Türk-Yunan
Savaşı Mustafa Kemal'i çok etkilemiştir. Osmanlı
Devleti'nin savaşı kazanmasına rağmen masa
başında kaybetmiş olması onun düşüncelerini
şekillendirmiş ve Osmanlı'nın geleceğinden endişe
duymaya başlamıştır.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Mustafa Kemal gençlik yıllarında ülke sorunlarıyla ilgilenmiştir.
B) Yunanistan Karaağaç'ı savaş tazminatı olarak
vermiştir.
C) Osmanlı Devleti siyasi alanda güçsüzleşmiştir.
D) Osmanlı Devleti savaşın askerî safhasını
kazanmıştır.
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SINAV’IN SORUSU

Ölümüne de neden olan siroz hastalığı yüzünden
Atatürk’ün karaciğerinde büyüme ve sertleşme
vardı. Tedavisi için dinlenmesi ve perhiz yapması gerekirken devlet işleri ile ilgilenmeye devam
etti. Hatay’ın bağımsızlığı için her türlü girişimde
bulunabileceğini göstermek için Atatürk, Adana
ve Mersin’e 1938’in Mayıs ayında yorucu bir gezi
yaptı. Ankara’ya döndükten sonra hastalığı iyice
ilerledi.

Mustafa Kemal hastalığı ilerlemesine rağmen,
Misakımillî sınırlarının dışında kalan Hatay’ın anavatana katılması için bölgeye giderek sorunların
çözümü için girişimlerde bulunmuştur.

Atatürk’ün, hastalığına rağmen Hatay’ı kazanmak için bu kadar çaba göstermesi;
I.

inkılapçı,

Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi söylenemez?
A) Vatan sevgisi güçlüdür.
B) Fedakâr bir karaktere sahiptir.
C) İdealist bir devlet adamıdır.
D) Amacına ulaşmak için her türlü yolu dener.

II. kararlı,
III. vatansever
kişilik özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir?
A) Yalnız I. 		

B) I ve II.

C) II ve III. 		

D) I, II ve III.

SINAV’IN SORUSU

MEB’iN SORUSU
İkinci Dünya Savaşı sırasında bir milyona yakın
erkek savaşa girme olasılığı nedeniyle askere alındı. Nüfusun dinamik ve aktif kısmını oluşturan bu
nüfus, tarım ve sanayide iş gücü kaybı anlamına
geliyordu. Ayrıca, erkek nüfusun büyük oranda
silah altında olması, evlilik ve doğum oranlarını
azalttı; nüfus artış hızı düştü.

Şehirlerde ekmek satışları II. Dünya Savaşı Dönemi’nde hükûmet tarafından belirlenen fiyatlar ve
miktarlar üzerinden yapılıyordu. Herkesin aldığı
günlük ekmek miktarı karnesine işleniyordu.

Bu bilgiye göre İkinci Dünya Savaşı hangi alanlarda Türkiye’yi olumsuz etkilemiştir?
A) Sosyal - Kültürel

II. Dünya Savaş›’yla ilgili verilen bu bilgiden
yola ç›karak Türkiye’de aşa€›daki alanların
hangisinde sorunlar yaşand›€›n› söyleyebiliriz?

B) Ekonomik - Sosyal
C) Siyasal - Sosyal
D) Sanatsal - Siyasal
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A) Siyasi		

B) Sosyal

C) Ekonomik		

D) Kültürel

KAZANMAK SENİN DE HAKKIN!
SINAV’IN SORUSU

"Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti
çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk
milleti, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri
yenmesini bilmiştir. Çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu gelişme ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet
ilimdir."

MEB’iN SORUSU
“Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti
çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti
millî birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir.”

Mustafa Kemal'in bu sözleri millî güç unsurlarımızdan hangisine vurgu yapmaktadır?
A) Askerî güç
B) Siyasi güç
C) Ekonomik güç
D) Sosyokültürel güç

Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdaki millî güç
unsurlarından hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Askerî güç
B) Siyasi güç
C) Ekonomik güç

SINAV’IN SORUSU

D) Sosyokültürel güç

"Ben 1919 yılı Mayıs'ı içinde Samsun'a çıktığım
gün elimde, maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu millî kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım."

Atatürk bu sözleriyle aşağıdaki güç unsurlarından hangisini vurgulamıştır?
A) Millî güç
B) Ekonomik güç
C) Askerî güç
D) Siyasi güç
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Özdeş kutular, özdeş sabit makaralar ve ipler kullanılarak şekildeki gibi K, L ve M sistemleri ile depolara
çıkarılmaktadır.

Depo

Depo

K

Depo

3m

4m

5

m

3m

2m

4m

L

M

Yer
(Yatay)

Bu sistemlerde kutular depolara aynı şekilde çekilerek çıkarılırken;
I. Uygulanan kuvvetlerin eğik düzlemin yüksekliğine bağlı olup olmadığı,
II. Uygulanan kuvvetlerin eğik düzlemin uzunluğuna bağlı olup olmadığı
durumlarının araştırılması için hangi sistemler kullanılmalıdır? (Sürtünmeler önemsenmeyecektir.)
I. durum
II. durum
A) L ve M
K ve M
B) K ve L
L ve M
C) L ve M
K ve L
D) K ve M
L ve M

SINAV’IN SORUSU
Eğik düzlem ile yapılan işlerde iş kolaylığının yanı sıra kuvvetten kazanç da sağlanır.
Farklı eğik düzlemler kullanılarak elde edilen kuvvet kazancı grafiği şekildeki gibidir.
Kuvvet kazancı

X

Y

Eğik düzlem

Z

Kuvvet kazançları verilen X, Y ve Z eğik düzlemleri ile aşağıdaki düzenekler eşleştirilecektir.
7m

4m

I

II
2m

III

Buna göre, aynı yükün eşit yüksekliğe çıkarılması durumunda kullanılan eğik düzlemlerin doğru
eşleştirmesi hangisi gibidir?
X

Y

Z

A)

II

I

III

B)

III

I

II

C)

I

II

III

D)

II

III

I
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KAZANMAK SENİN DE HAKKIN!
MEB’iN SORUSU

SINAV’IN SORUSU

Bir öğretmen, öğrencilerinden , , ,
şekillerini
kullanarak DNA modeli oluşturmalarını istiyor.

Yusuf, DNA yapısını gösteren bir model hazırlayacaktır. Hazırlayacağı modelde DNA yapısını
oluşturan nükleotit çeşitlerini aşağıdaki gibi göstermiştir.

Buna göre öğrencilerin oluşturduğu aşağıdaki
DNA modellerinden hangisi doğrudur?

P

(Zincirler üzerindeki şekiller nükleotitleri göstermektedir.)

D

A

D

G

D

C

D

T

P

A)

P
P

B)

Yusuf, DNA'nın iki zincirden oluştuğunu bildiğine
göre bu nükleotitlerden hangilerini birinci zincire,
hangilerini ikinci zincire koymalıdır?
1. Zincir

C)

A)

B)
D)

C)

D)
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2. Zincir

A

G

T

C

G

A

C

T

T

A

G

C

A

T

T

G

2018 LGS'DE TAM İSABET
SINAV’IN SORUSU

MEB’iN SORUSU
Bir hayvanda;
•

yaraların iyileşmesi,

•

embriyonun gelişmesi

Bir öğrenci mitoz evrelerine ait kartlar hazırlamıştır.

olaylarının gerçekleşmesi sırasında aşağıdaki
hücre bölünmesi evrelerinden hangisi görülmez?

A)

I. kart

II. kart

B)

III. kart

IV. kart

Buna göre, öğrencinin hazırlamış olduğu numaralı kartlardan hangisinde hata olmuştur?

C)

D)
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A) I. kart		

B) II. kart

C) III. kart		

D) IV. kart

KAZANMAK SENİN DE HAKKIN!
MEB’iN SORUSU
Uzay yolculuklarının insanlar üzerindeki etkilerini incelemek için deneysel bir araştırma gerçekleştirilmiştir.
Bu araştırmada oluşum süreçleri şemada verilen tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinin özellikleri karşılaştırılarak incelenmiştir.

Anne
Tek
Yumurta
İkizleri

Baba

Anne
Çift
Yumurta
İkizleri
Baba

Araştırma grubu yaptıkları inceleme sonunda, uzaydaki çevresel faktörlerin etkileri üzerine güçlü bilimsel
sonuçlar elde etmek için tek yumurta ikizlerini tercih etmiştir. Araştırma öncesi bu ikizlerin tüm tıbbi testleri
yapılmış, her ikisinin de sağlıklı olduğu tespit edilmiştir. İkizlerden biri Dünya’da kalırken diğeri 340 gün uzayda
Dünya yörüngesinde kalmıştır. Araştırma sonunda, ikizlerin kan testleri ve DNA analizleri incelenmiştir.
Bu araştırmada bilim insanlarının deney için çift yumurta ikizleri yerine tek yumurta ikizlerini tercih
etme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aynı anne babanın çocukları olmaları
B) Hücre çekirdeklerindeki genetik yapının aynı olması
C) Cinsiyetlerinin ve yaşlarının aynı olması
D) Kromozom sayılarının aynı olması

SINAV’IN SORUSU
Bir araştırmacı, “Mayoz hücre bölünmesi canlılarda kalıtsal çeşitliliğin oluşmasını sağlar.” hipotezini kuruyor.
Buna göre mayoz bölünmede;
I.

dört hücre oluşması

II. kromozomlarda parça değişiminin olması,
III. iki aşamanın bulunması
özelliklerinden hangileri bu hipotezi destekler?
A) Yalnız I		

B) Yalnız II

C) I ve II.		

D) I, II ve III.
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MEB’iN SORUSU
Güneşli ve rüzgârsız bir günde Mehmet şekildeki
gibi, kaydıraktan kayıyor. Mehmet, kaydıktan sonra
annesinin eline dokunduğunda küçük kıvılcımlar ve
çıtırtı sesleri oluşmuştur.

Uçaklar uçuşları süresince havayla sürtünme
sonucunda elektrikle yüklenirler. Bu yüzden uçaklar yere indiği anda üzerlerindeki elektrik yükünü
tekerlekleri aracılığı ile toprağa bırakırlar. Uçak
tekerleklerinin yapısında iletken madde bulunur.
Ayrıca uçuş sırasında uçağın üzerinde biriken
elektriği boşaltmak için kanatların ve kuyruğun
arka kenarlarında antenlere benzeyen metal çıkıntılar bulunur.

Lastik
tabanlı
ayakkabı

Toprak
zemin

Mehmet annesinin eline dokunmadan önce;
I.

toprak zeminde bulunan tamamı demirden
yapılmış salıncağın zincirlerinden tutarak sallanma,

Yukarıda anlatılan topraklama olayına benzer bir uygulama aşağıdakilerden hangisinde
yoktur?
A)

II. oturarak elleriyle yerdeki toprakla oynama,
III. kaydıraktan çabucak tekrar kayma
eylemlerinden hangilerini yapsaydı annesinin
eline dokunduğunda küçük kıvılcımlar ve çıtırtı
sesleri oluşmazdı?
A) Yalnız III. 		

B) I ve II.

C) I ve III. 		

D) II ve III.

Akaryakıt taşıyan
tankerlerin arkasına yere temas
eden zincir takılmasında

B)
Yüksek binalara
paratoner takılmasında

C)

Elektrik prizlerinin
yapısında

D)
Fotokopi makinelerinin çalışmasında
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KAZANMAK SENİN DE HAKKIN!
MEB’iN SORUSU

SINAV’IN SORUSU

Ayşe, odada çalmakta olan radyonun sesini açtığında odanın tavanında asılı olan balonun titreşmeye başladığını fark ediyor.

Aşağıda verilen örneklerden hangisi sesin bir
enerji türü olduğunu ispatlar?

Ayşe bu olayı,

B) Ses dalgaları ile böbrek taşlarının kırılması

I.

Ses dalgaları enerji taşır.

A) Bağırdığımızda çevremizdekilerin korkması

II. Sesin sürati yayıldığı ortama göre değişir.

C) Sesin havada yaklaşık 340 m/s süratle hareket
etmesi

III. Ses enerjisi başka bir enerji türüne dönüşebilir.

D) Ses çıkaran cisimlerin titreşmesi

yargılarından hangileri ile açıklar?
A) I ve II. 		

B) I ve III.

C) II ve III. 		

D) I, II ve III.

MEB’iN SORUSU

SINAV’IN SORUSU

Başlangıçta nötr olan bir elektroskoba K, L ve M
iletken küreleri sırasıyla dokundurulup şu değişimler gözleniyor:

Yalıtkan ayak üzerinde durmakta olan nötr elektroskopun topuzuna yüklü bir cisim dokundurulduğunda elektroskopun yük durumu ve yaprakları
şekildeki gibi oluyor.

•

K küresi dokunduğunda elektroskobun yaprakları açılıyor.

•

L küresi dokunduğunda elektroskobun yaprakları kapanıp sonra tekrar açılıyor.

•

M küresi dokunduğunda elektroskobun yaprakları biraz kapanıyor.

Bir öğrenci, gözlemlenen değişikliklerin gerçekleşmesi için kürelerin elektroskoba dokundurulmadan
önceki yüklerini aşağıdaki gibi gösteriyor.
K

L

M

+ +
+ +
- -

----+++

+-+
-+-

Bu öğrenci K, L ve M kürelerinden hangilerinin
yük durumunu doğru göstermiş olabilir?
A) Yalnız K		

B) Yalnız M

C) K ve L 		

D) K, L ve M

Nötr
+ +
+ +
+
+
+
+

Şekil I

Şekil II

Buna göre, şekilde nötr durumda iken yüklü
hâle gelmiş elektroskopa numaralanmış cisimlerden hangileri dokundurulmuş olabilir?
I.

+ + + +

II.

+ +
+

– – – –

–

+ + + +

–

III. –

–
+

– – – –

A) Yalnız I		

B) Yalnız II

C) I ve III.		

D) I, II ve III.
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MEB’iN SORUSU
Saf M sıvısı ile saf N katısına ait bilgiler verilmiştir.
M sıvısı

N katısı

Başlangıç sıcaklığı 40 °C

Başlangıç sıcaklığı 0 °C

Donma noktası 25 °C

Erime noktası 40 °C

İçinde M sıvısı olan bir kaba bu sıvıda çözünmeyen
N katısı bırakılıyor. Isı alışverişi tamamlandıktan
sonra son sıcaklıkları 20 °C oluyor.
Bu olay sırasında M ve N maddeleri arasındaki
sıcaklık değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
(Isı alışverişinin sadece M ve N maddeleri arasında
olduğu düşünülecektir.)
A)

B)
Sıcaklık (°C)

Sıcaklık (°C)

40
30
25
20

0

C)

30
25
20

N

30
25
20

Zaman

M

C)

N

50
40
30

Zaman

0

20

Zaman

10
0
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B)

Sıcaklık (°C)

50

B

40
30
20

A

0

N
0

Denge sıcaklığı sağlanana kadar birbirine
temas eden A ve B cisimlerine ait sıcaklıkzaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

10

30
25
20

B

A ve B cisimleri yukarıdaki gibi birbirine dokunduruluyor.

20

40
M

50 °C

A

40
30

Sıcaklık (°C)

40

50 °C

10 °C

50

D)
Sıcaklık (°C)

10 °C

Eşit kütleye sahip özAısıları farklıBA ve B cisimlerinin
A
B
ilk sıcaklıkları sırasıyla 10 °C ve 50 °C'dir.

A)

M
N

0

Zaman

B

(Isı alışverişi sadece cisimler arasında olmaktadır.)

40
M

A

10
Zaman

50

B

40
30
20

A

10
Zaman

B

A

0

D)

Sıcaklık (°C)

Sıcaklık (°C)

0

Zaman

Sıcaklık (°C)
B

A
Zaman

KAZANMAK SENİN DE HAKKIN!
MEB’iN SORUSU

SINAV’IN SORUSU

Uzmanlar, deniz kenarındaki bir kentin kıyı şeridinin şekilde gösterildiği gibi gelecekte hep sular
altında kalacağını ileri sürmektedir.

Öğretmen: Şehirlerimizde durmaksızın artan çöp
ve kanalizasyon atıkları tehlike arz etmektedir.
Bunlar, 2025 yılına kadar her yıl dört veya beş
kat artmaya devam edecektir. Bu problemle ilgili
yapılması gerekenleri düşünelim.
Öğretmenin verdiği bilgiye göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin düşüncesi yanlıştır?
A) Gül: Ortaya çıkan atıkları en aza indirmeliyiz.
B) Ahmet: Yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih
etmemeliyiz.

Deniz
Günümüzde

C) Seda: Atıkları tekrar kullanarak geri dönüşüm
yapmalıyız.
D) Ayşe: Atıkları güvenli bir şekilde toplayıp arıtmalıyız.

Deniz
Gelecekte

Uzmanların ileri sürdüğü bu değişime aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi yol açabilir?
A) Ormanların miktarı artırılarak karbondioksit
dengesinin sağlanması
B) Buzul miktarının artarak daha fazla alanı kaplaması
C) Ozon tabakasının incelmesinde etkili olan
gazların kullanımının azaltılması
D) Fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanımının artırılması
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Enes b. Malik, Hz. Muhammed’i (sav.) şu şekilde
anlatmıştır: “Resulullah bütün ashabı ile yakından
ilgilenirdi. O’nun yanında herkes kendini kıymetli
hissederdi. Hediyeleşmeyi severdi. Hasta olanları
ziyaret ederdi. Çocuklar ile oynardı. Kimsenin
sözünü kesmez, konuşanın sözü bitmeden başını
o kişiden çevirmezdi.”
Bu metinde Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki
özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Bilgiye önem vermesine

•

Peygamberimiz Müslüman, Yahudi, Hristiyan
ya da başka inançtan olan kişiler arasında
ayrım yapmazdı.

•

Peygamberimiz yaşlı, genç, zengin, yoksul,
çocuk, yetişkin herkese saygıyla davranırdı.

•

Peygamberimiz insanlara güler yüzle davranır,
herkesle konuşur ve selamlaşırdı.

Hz. Peygamberin bu davranışları aşağıdaki
özelliklerinden hangisi ile ifade edilebilir?
A) İnsana değer vermesiyle

B) İnsanlara değer vermesine

B) Cesaretli olmasıyla

C) Güvenilir bir insan olmasına

C) Sabırlı olmasıyla

D) Sabırlı ve cesaretli olmasına

D) Güvenilir olmasıyla

MEB’iN SORUSU

SINAV’IN SORUSU

Halil Bey hacca gitmeyi çok istiyordu. Gerekli
birikimini yaptı, tüm hazırlıklarını tamamladı ve hac
başvurusunda bulundu. Bir aksilik çıkmadan hac
görevini yerine getirebilmek için dua etti. Nihayet
hac zamanı yaklaştı. Fakat elinde olmayan sağlık
sorunları onun hacca gitmesine engel oldu. Halil
Bey bu duruma çok üzülmesine rağmen bunda da
bir hayır olduğunu düşünerek umutlarını bir sonraki
yıla sakladı.

Yıllarca fabrikada çalışarak kazandığı paraları,
kutsal toprakları görme aşkıyla biriktiren Selami
Bey, ramazan ayının son gününde yola çıkarak
hayallerine kavuşmuştur. Ziyaret etmesi gereken
yerleri Allah rızası için, ibadet niyetiyle dolaşan
Selami Bey, Ramazan Bayramı'ndan beş gün
sonra evine huzurlu bir şekilde dönmüş, kendisini
ziyarete gelenlere hediyelerini vermiştir.

Bu metinden hareketle Halil Bey ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İbadet etmeye önem vermektedir.
B) Gücünün sınırlarının bilincindedir.
C) Tevekkül sahibi bir insandır.
D) Hatalarını kadere yüklemektedir.
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Selami Bey'in kutsal topraklara ibadet niyetiyle
ve Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yaptığı
bu yolculukta, ziyaret etme mecburiyeti olmadığı mekân hangi seçenekte verilmiştir?
A) Safa ile Merve

B) Arafat

C) Mikât		

D) Kâbe

KAZANMAK SENİN DE HAKKIN!
SINAV’IN SORUSU

MEB’iN SORUSU
Erica : Hi, Laura. How are things?
Laura : I feel terrible because Paul has had a
bad accident. He has been in the hospital for
three days.

Hello,
I have got some bad news. Jane's mother
has been in hospital for a week.

Erica : I am sorry to hear that! - - - -

Tim

Laura : Thanks for your good wishes.
A) Do you need any help?
B) I read the news on the Net.
C) What’s wrong with him?

Which one can be the reply for Tim's mail?
A)

D) I hope he gets better soon
Hi,
I'd love to join you but I'm sorry. I can't
make it.
Özge

B)

Hello!
I'm sorry to hear that. I hope she'll get well
soon.
Mustafa

C)

Hello,
Thanks for inviting. I'll be there on time. I'll
call you later for time and place.
Sedat

D)

Hello,
That sounds dissappointing, but never
mind. Perhaps next time. Bye!
Handan
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TOMATO SOUP

Enjoy it!
A)
B)

METHOD
Put some oil in a pan.
ve
Oli il
O

Add the sliced garlic and tomatoes cut in small
pieces. Fry for about 5 minutes. Stir in 150 ml
of water.
Add salt and pepper.
After 30 minutes use a blender until the soup gets
thick enough to your like.

ve
Oli il
O

A)

ve
Oli il
O

TOMATO SALAD
- Wash some tomatoes,
onions and parsley.
A)
- Cut the vegetables
into
small pieces.
- Put the vegetables in a
bowl and mix them.
- Add some olive oil.

Serve in bowl.

A)
B)

ve
Oli il
O

Which picture shows the last step of the
recipe?
B)
C)

B)
C)

C)
D)

C)
D)

D)

You can also add some tiny pieces of bread.
Verilen tarifteki aşamalarda seçeneklerden
hangisi yoktur?
A)

B)

C)

D)

SINAV’IN SORUSU
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D)

Choose the best option to fill in the blanks.

Find the correct option to complete the
dialogue.
Amelie: How often do you use the Internet?
Michael: ……………………
Amelia: What do you mean?
Michael: I like spending too much time on the Net
and I usually go online more than six hours a day.

A) is a real Internet addict

A) I have a problem with the Internet.

B) hates social networking sites

B) Internet connection is working right.

C) gets bored when she uses the Net

C) I'm addicted to the Internet.

D) dislikes spending long hours on the Net

D) I'm joining to chat rooms or listening to the
music.
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MÜGE’S TO DO LIST
Do the laundry 4
Tidy my room ✗
Vacuum the floor ✗
Hang out the washing 4
Which picture shows a chore in Jane's to-do
list?
A)

B)

Feed the cat 4
Yukarıdaki listede aşağıdaki görsellerin hangisine değinilmemiştir?
B)

A)

C)

C)

D)

SINAV’IN SORUSU
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Choose the best option to fill in the blanks.
Kevin: What type of cities do you like most,
torical or modern?

his-

Kate: Historical cities are my favourite because
- - - -.
A) I don’t find them exciting
B) their architecture is fascinating
C) they are not impressive enough
D) modern cities are more interesting

D)

Find the correct option to complete the
dialogue.
Jen: ………………………………………….…
Kubilay: I prefer ancient places to modern
structures, because to me, they are more beautiful
than modern ones.
A) Which places are famous tourist attractions?
B) Where is it?
C) Why do you think so?		
D) Why do you prefer historical cities?
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