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SARMAL DENEME (Dil bilgisi içeriği için planlamaya bakınız.)

1. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor

Bu şehir o eski İstanbul mudur

Karanlıkta bulutlar parçalanıyor

Sokak lambaları birden yanıyor

Kaldırımlarda yağmur kokusu

Ben sana mecburum sen yoksun

Bu şiirde geçen altı çizili sözcüğün anlamı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Ateş durumuna geçmek, tutuşmak

B) Isı, ışık veren bir konuma geçmek

C) Vücut veya nesnelerin ısısı artmak

D) Parlamak, parıldamak

2. Çok sıcak bir insan olan Mahir Bey, çok hoşsohbet bi-
riydi. Konuşurken de ağzından çok kötü veya çok kırıcı 
bir şey çıkmazdı. Mahmut Bey ise onun gibi değildi. Her 
şeye müdahale eder, olur olmaz karışır, kaba sözler 
ederdi. Çok soğuk bir insandı.

Öğretmen, Aylin’den bu metindeki mecaz anlamlı 
sözcükleri bulmasını istemiştir. Aylin, sözcükleri bu-
lurken bir hata yapmıştır.

Buna göre Aylin’in yanlış bulduğu sözcük ve 
yerine yazması gereken mecaz anlamlı sözcük 
aşağıdakilerden hangisidir?

Aylin’in Bulduğu 
Yanlış Sözcük

Yerine Yazılması 
Gereken Mecaz 
Anlamlı Sözcük

A) Kırıcı Ağız

B) Soğuk İnsan

C) Kötü Kaba

D) Sıcak Karışmak

3. Bir metnin anlatmak istediği düşünce ile ilgili en bü-
yük ipucunu veren ana kavramlar, o metnin anahtar 
sözcüklerini oluşturur.

Buna göre,

Akademik özgürlüğün sağlandığı ortamlar, düşün-
celerin kristalleşmesinde önemli bir rol oynar. Dün-
yanın önde gelen bilim insanları böyle ortamlarda 
farklı ve yeni düşüncelerini besleme ve paylaşma 
imkânı bulmuş, keşiflere imza atmıştır. Bilim denen 
olgu da daha çok bu yapı üzerinde yükselmektedir.

metninin anahtar sözcükleri aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Özgürlük - Bilim  

B) Ortam - Yeni

C) Bilim - Bilim insanları 

D) Keşif - Bilim

4. Yalnız Seni Arıyorum isimli kitabı okurken sanatçı-
nın aşkı ve yaşadığı ekonomik sıkıntıları, şiirlerine 
kıyasla çok daha açık bir şekilde ifade ettiğine şa-
hit oldum. Okuduğum her bir satır, kendimi o aşkın 
tam ortasında üçüncü kişi olarak olan biteni izliyor-
muşum gibi hissettirdi. Bu eser, bana “aşk” denilen 
şeyin hâlâ gerçek olduğunu hatırlattı ve her bir mek-
tubu bitirip bir yenisine geçerken korktuğum kadar 
hiçbir şeyden korkmadım sanırım. 

Bu metinde sözü edilen eserle ilgili;

I. etkileyici bir üslubu olduğu,

II. düzyazı şeklinde yazıldığı,

III. yazarının hayatını yansıttığı

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) I, II ve III
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5.  

Çok iyi anımsıyorum, sekiz yaşındaydım. İlkokulun ikisinden üçüne geçmiştim. Benden büyük komşu çocuk-
larından, üçüncü ve dördüncü sınıfların okuma kitaplarını almış okuyordum. Heceleri parmaklarımla sayarak 
“Kedim”, “Bağda Sabah”, “Çeşme” gibilerden bir iki gün içinde üç beş şiir yazdım ilk kez. 

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık yazılmış olabilir?

A) Sizi şiir yazmaya kim yönlendirdi?

B) Bir şiir kitabının olmazsa olmazı nedir sizce?

C) İlk şiirinizi ne zaman yazdığınızı hatırlıyor musunuz?

D) Küçük yaşta yazdığınız şiirleri bir kitapta toplamayı düşündünüz mü?

6. Tarihî eserlerin korunması ve arkeoloji alanında ça-
lışmayı ömrü boyunca sürdüren ve Türkiye’de mo-
dern anlamda müzecilik çalışmalarını başlatan Os-
man Hamdi Bey’in başarılı olduğu bir diğer tutkusu 
da resimdi.

Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine 
kesin olarak ulaşılır?

A) Osman Hamdi Bey’in bugüne kadar yetişmiş en 
büyük arkeolog olduğuna

B) Osman Hamdi Bey’in en büyük başarısını resim 
alanında gösterdiğine

C) Osman Hamdi Bey’in tutkunluk derecesinde bir-
den fazla uğraşı olduğuna

D) Osman Hamdi Bey’den önce hiçbir müzecilik fa-
aliyetinin yapılmadığına

7. I. Pencereyi siz açarsanız temiz hava gelir, el 
açarsa cereyan olur.

II. Başkaları için hiçbir şey yapmamak, bizi bir hiçe 
dönüştürür.

III. Başkalarının merdiveninden çıkmak eziyetlidir.

IV. Hepimiz yalnızca diğerlerinin hayatlarının arka 
fonlarıyız.

Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca 
aynı doğrultudadır?

A) I ve II  B) I ve III

C) II ve IV  D) II, III ve IV
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8. Yeni Zelanda; Büyük Okyanus’un güneybatısında, Avustralya’nınsa güneydoğusunda yer alıyor. Ülke, başlıca iki 
büyük adadan oluşuyor: Kuzey Ada ve Güney Ada. Bu iki ada Cook Boğazı’yla birbirinden ayrılıyor. En kalabalık 
kent olan Auckland ve Wellington Kuzey Ada’da bulunuyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde kullanılan noktalama işaretlerinin metindeki işlevlerinden biri değildir?

A) Kendinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur.

B) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konur.

C) Art arda gelen cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

D) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerini ayırmak için konur.

9.  

 

I. Günaydın, Berna Hanım.     
   Beylerbeyi Sarayı’na siz
   de gelecek misiniz?

II. Evet, ben de geleceğim.    
    Yanımızda misafir getirebili-
    yor muyuz?

III. Hayır, davetiyeler tek kişi-
     lik olduğundan misafir kabul
     edeceklerini sanmıyorum.

IV. Tamam, Serap hanım. İyi  
      günler dilerim.

Bu yazışmada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde yazım yanlışı vardır?

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

10. Biliyorum sana giden yollar kapalı

Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni

İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi

Uyandım, uyandım hep seni düşündüm

Yalnız seni, yalnız senin gözlerini

Bu dizelerde yer alan numaralanmış fiillerin an-
lam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru 
verilmiştir?

I II III
A) İş Oluş Durum

B) Oluş İş Durum

C) Durum Durum İş

D) İş İş İş

I

II

III
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11. Yandaki grafikler, bir koşu yarışının iki ayrı konumundaki izlenimini 1. konum

V
A

R
IŞ

2. konum

vermektedir. Bu grafiklerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

• Noktalar ve noktaların renkleri, yarışa katılan sporcuları ve onların 
giydikleri atletleri temsil etmektedir. 

• 1. konumdaki noktalar, başlangıçtan kısa bir süre sonraki 2. ko-
numdakiler ise bitiş çizgisindeki konumu göstermektedir. 

• Yarışa, dört yarışmacı katılmıştır. 

Bu grafiklerden hareketle,

I. Siyah atletli yarışmacı, yarışı aynı hızda sürdürmüştür ve üçüncü 
olmuştur. 

II. 1. konumda önde olan sarı atletli yarışmacı, yarışı kazanmıştır.

III. Kırmızı atletli yarışmacı, iki konumda da ikincidir.

IV. Mavi atletli yarışmacı, iki konumda da sonuncudur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

12. Bana anlatmadı, bilmiyorum. Üç gündür kara kara 
bir şeyler düşünüyor. Bu kısa süre içinde belirgin bir 
şekilde zayıfladı. Ya koltuğunda oturuyor ya kane-
pede uzanıyor. Ne bir şey istiyor ne gülüyor. Kısa 
zamanda eski hâline gelecektir, öyle umuyorum.

Bu metindeki fiillerin anlam özellikleriyle ilgili,

I. İş (kılış) fiili sayısı, durum fiili sayısından fazladır.

II. “gülmek” fiili durum, “istemek” fiili iş (kılış) fiilidir.

III. “uzanmak” fiili bir oluş fiilidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

13. Kimsenin yaşananlar hakkında bir bilgisi yoktu. Hele 
Selim, gelişmelerden tamamen uzak kalmıştı. Han-
de, her zamanki neşesiyle büyük bir gayretle sak-
lamaya çalıştığım bu sırrı anlatmamı gerektirecek 
sorular sormaya başlayınca oturduğumuz küçük 
odanın ne kadar sıcak olduğunu hissettim. Kalktım 
ayağa, içerisi havasız kalmış diyerek pencereyi aç-
maya yeltendim. Durumun farkına varan Esra, ko-
lumdan tutarak “Olmaz, böyle yaparak Hande’nin 
sorusundan kaçamazsın.” dedi.

Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından han- 
gisine yer verilmemiştir?

A) Olay B) Yer

C) Zaman D) Kişi
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14. Seferin başından beri küçük, beyaz bir bulut Büyük Han’ın tepesinden hiç ayrılmıyor, onu güneşten koruyordu. 
Nereye gitse bulut da oraya geliyor, sadık bir hayvan gibi izliyordu onu. Ancak büyükçe bir çadır kadardı bu beyaz 
bulut. Yükseklerde bulutlar pek eksik olmadığı için kimse bunun Büyük Han’a Tanrı’nın büyük bir lütfu olduğunu 
aklına getirmiyordu.

Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen sözcükler bulunarak yerlerine ya-
zılacaktır.

1. Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us

 

2.  Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan

 

3.  Birinin veya bir şeyin arkasından gitmek, takip etmek

 

4. Sadakatli

 

 Anahtar Sözcük

 1 2 3 4

Buna göre, bulunan sözcüklerin ilk harfleri sırayla “Anahtar Sözcük” kısmına yerleştirildiğinde ortaya çıkan 
sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) ASKI B) AKİS C) ALAY D) ZEKÂ

15. “Bu gözlüğü çıkarmalıyım!” dedim. Olaylara bakışımı değiştirdim. Bu defa hem yaşamın başlangıcını hem de hi-
yerarşik düzeni harmanlayacak deneysel bir proje tasarladım. Bu özgün proje hemen kabul edilmedi. Hakemlerle 
bir süre boğuştuktan sonra 2010 yılında ilk NASA bursumu aldım, sonrası da geldi. Birkaç sene NASA Astrobiyoloji 
Enstitüsünde çalıştıktan sonra Harvard Üniversitesi Yer ve Gezegen Bilimleri bölümlerinde bağımsız bir araştırma 
grubu yönetmeme imkân tanıyan bir burs kazandım.

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?

A) Nasıl gördüğünü değiştir, nasıl değiştiğini gör. B) Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz.

C) Geleceğin en iyi kâhini geçmiştir. D) Bazıları ışığın, bazıları gölgenin peşine düşer.
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16. Sürrealizm, iki dünya savaşı arasında kalan sürede yani 1919 ile 1939 yılları arasında Avrupa’da gelişen en etkileyici 
sanat akımı olarak biliniyor. Gaudi ve Cheval gibi mimarların önderliğinde gelişen ve pek çok eseri bugün birer baş-
yapıt olarak değerlendirilen sürrealist mimari, klasik mimariyle birlikte çağdaş mimarinin en çok beslendiği dönemler 
arasında yer alıyor. 21. yüzyıl mimarisine büyük etkide bulunan sürrealist mimari yapılar, ağırlıklı olarak rüyalar 
âlemini gerçek yaşamın somut parçaları hâline getirme amacı taşıyor. Bu nedenle kendi aralarında da son derece 
büyük farklar bulunan sürrealist mimari örnekleri, her birinin farklı bir dünya oluşturması nedeniyle hem mimari hem 
de sanatsal açıdan eşsiz eserler olarak kabul ediliyor. Bu anlayışla inşa edilen yapılarda; çiçeklerin, hayvanların, 
meyvelerin ve bitkilerin izleri net bir biçimde görülür.

Buna göre aşağıdaki yapılardan hangisi sürrealist mimari anlayışla inşa edilmemiştir?

A)  B) 

C)  D) 
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17. 

İsviçre’de bir kasabada çekilen bu fotoğrafla ilgili kurulan aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel anlatımlı-
dır?

A) Enfes manzarasıyla bu kasaba, gönlümüzü fethetti.

B) Turistik bir yerleşim yeri olan bu kasaba, turistlerin beğenisini çekecek özellikler taşıyor.

C) Kar manzarasının insana huzur veren bir yönünün olduğu aşikârdır.

D) Bir dağın eteklerine kurulan bu kasaba, genellikle çatılı yapılardan oluşmuştur.

18. Fiiller anlam özelliklerine göre iş, oluş ve durum fiilleri olmak üzere üç gruba ayrılır. Oluş bildiren fiiller, öznenin 
kendi iradesi dışında geçirdiği değişimi bildiren fiillerdir. 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş bildiren bir fiil vardır?

A) Minyatür sanatının kendine özgü belirleyici bazı özellikleri bulunur.

B) Bilim insanları, yaklaşık on dört bin beş yüz yıl önce pişirildiği düşünülen bir ekmeğe ait kırıntılar buldular.

C) Bahçedeki ağaçların yaprakları günden güne sararıyor, bu durum nedense beni karamsarlığa sürüklüyordu.

D) Boş boş baktığımı görünce öfkelenip elindekileri bir köşeye attı, sonra da bu yaptığına pişman oldu.
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19. Songül Hanım, alışveriş yapmak üzere evinin yakınındaki mağazaları ge-

Ata Çocuk (2)

Yıldız Takım (1)

Tekno Çocuk (3)

Oyun Çocuk (4)

100 m

100 m

Başlangıç
100 m100 m

10
0

 m
10

0
 m

zip evine dönecektir.

• Çocuklarından Melisa’ya “Ata Çocuk Mağazası”ndan, Oğuz’a “Tek-
no Çocuk Mağazası”ndan, Murat’a “Oyun Çocuk Mağazası”ndan, eşi 
Musa Bey’e ise “Yıldız Takım Mağazası”ndan hediye alacaktır.

Mağazaların, Songül Hanım’ın evine göre konumları ve alışveriş sırası 
yanda gösterilmiştir.

Buna göre Songül Hanım’la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Toplamda 1200 metre yürüyecektir. B) Musa Bey’den sonra Melisa’ya hediye alacaktır.

C) En son Murat’a hediye alacaktır. D) Oğuz’un hediyesini Melisa’dan önce alacaktır.

20.  

İyi bir fotoğraf çekmenin birçok püf noktası olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sanıldığı kadar 
kolay bir sanat değildir fotoğrafçılık. Bununla birlikte yapılamaz, öğrenilemez de değildir. Işığı 
iyi ayarlamalısınız her şeyden önce. Her ne kadar günümüzde çok gelişmiş fotoğraf maki-
neleri olsa da hiçbir makine insanın yerini tutamaz. Açıyı doğru yakalamalı, hedefinizi doğru 
belirlemelisiniz. Bunların hepsini becerdiğinizi varsayalım, o fotoğrafta siz yoksanız, sizden bir 
şeyler yoksa başarmış sayılmazsınız. Taklitten öteye bir yol alamamışsınız demektir.

Bu metinden hareketle iyi bir fotoğrafçı olmak için asıl gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaliteli bir makine seçmek B) Doğru açıyı yakalamak

C) Özgün bir yaklaşım sergilemek D) Işığı iyi ayarlamak


