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SARMAL DENEME (Dil bilgisi içeriği için planlamaya bakınız.)

1. 
Henüz üniversitelerin öğrencilerini merkezî bir sınavla 
almadığı yıllardı. Benim ilçemde üniversiteye giden 
öğrenci sayısı ise bir elin parmaklarını geçmezdi. Nur 
içinde yatsın, edebiyat öğretmenim Selim Bey, beni 
üniversitelere başvurmam için teşvik etmişti. Babam 
da razı oldu elbette, ne de olsa oğlu okumuş adam 
olacaktı. O sıralar bu kadar üniversite yoktu. Ankara’ya 
gittim ve Ankara Üniversitesi ile Gazi Üniversitesinin 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne başvurdum. Bir hafta 
sonra her iki okulun da beni kabul ettiğini öğrendiğimde 
mutluluğuma diyecek yoktu.

Bu metin aşağıdaki metin türlerinden hangisini 
örneklemektedir?

A) Günlük  B) Anı

C) Mektup D) Hikâye

2. Genç Yazarlar Derneği tarafından düzenlenen bir 

etkinlikte bu yıl ki hikâye ödülünün Tunga Aslanoğlu 

Bey’e verilmesi oy birliğiyle kararlaşdırıldı.

Bu cümlede numaralanmış sözlerin hangilerinde 
yazım yanlışı vardır?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve IV D) III ve IV

3. Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğinin 
belirtildiği cümlelere “amaç-sonuç  cümleleri” denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi bu 
açıklamanın bir örneği değildir?

A) Biraz olsun dinlenmek için erkenden odasına çe-
kildi.

B) Günümüzdeki dil sorunları hakkında bir konfe-
rans vermeyi planlıyor.

C) Arkadaşına sürpriz yapalım diye beni zorluyordu.

D) Çocuğun gelişimine fayda sağlamak için sık sık 
resimli kitaplar alıyordu.

4. Ey benim sarı tamburam

Sen ne için inilersin

İçim oyuk, derdim büyük

Ben onun için inilerim

Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerde kullanı-
lan söz sanatı yoktur?

A) Tilkiye “Tavuk yer misin?” demişler, gülmekten 
cevap verememiş. 

B) Kurda “Neden boynun kalın?” demişler, “Kendi 
işimi kendim yaparım da ondan.” demiş.

C) Bülbülü altın kafese koymuşlar, “Ah vatanım!” 
demiş.

D) Deveye “Neden boynun eğri?” demişler, “Nerem 
doğru ki?” demiş.
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5. Kapıdan çıkarken soluk yüzlü, sert bakışlı, iri yarı bir 
adam karşıma dikildi, gözleri benden hesap sorar 
gibiydi. Aldırmadan yoluma devam etmeye çalıştım. 
Çirkin suratını aklıma kazıdım ve onun bakışlarında-
ki derin anlamı çözme gayretiyle saatlerce yürüdüm.

Kapıdan çıkarken soluk yüzlü, sert bakışlı, iri yarı 
bir adam karşısına dikildi; gözleri ondan hesap so-
rar gibiydi. Aldırmadan yoluna devam etmeye çalıştı. 
Çirkin suratını aklına kazıdı ve onun bakışlarındaki 
derin anlamı çözme gayretiyle saatlerce yürüdü.

Bu metinler aşağıdakilerden hangisi bakımından 
farklılık göstermektedir?

A) Anlatıcıları

B) Anlatım biçimleri

C) Sıfatlara yer vermeleri

D) Deyimlere yer vermeleri

6. İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere “kişi zamiri” 
denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi 
zamiri yoktur?

A) Senin burada olman beni çok sevindirdi.

B) O da senin gibi Ankara’da yaşamayı çok isti-
yordu.

C) Siz kahvenizi nasıl alırdınız, diye sordu.

D) Hepimiz bu geziye katılmak için can atıyorduk.

7. • Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve 
sözcük gruplarının arasına konur.

Örnek: ----

• Art arda sıralanan cümleleri birbirinden ayırmak 
için konur.

Örnek: ----

• Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra 
konur.

Örnek: ----

Virgül ile ilgili bu açıklama metninde boş bırakı-
lan yerlerden herhangi birine aşağıdaki cümle-
lerden hangisi getirilemez?

A) Okuyarak zihin dünyamızı zenginleştiririz, yeni 
ufuklara açılırız.

B) Evet, bu sorunun çözümünde onun yardımını da 
almalıyız.

C) Öyküyü romandan ayıran sadece kısalığı değil-
dir, dedi.

D) Tarafsız, yerinde ve ölçülü yorumlar hiçbir zaman 
aşırı tepkiyle karşılanmaz.
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8. 
Cümle Sözcüğün Kazandığı Anlam

I. Kısa sürede bulutlar dağıldı, hava açıldı. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak.

II. TBMM, 23 Nisan 1920’de açıldı. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak.

III. Birkaç gün içinde ayakkabımın açılıp ayağıma göre şekil alacağını 
söyledi.

Genişlemek, bollaşmak.

IV. Yol açılırsa toplantıya vaktinde yetişebiliriz. Delinmek, yırtılmak.

“Açılmak” sözcüğü, numaralanmış cümlelerin hangilerinin karşısında verilen anlama uygun kullanılmamış-
tır?

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

9.  20 yolcu kapasiteli bir okul otobüsünde her öğrencinin oturacağı koltuk önceden 

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

belirlenmiştir. Buna göre okul otobüsünde 6, 13 ve 19 numaralı koltuklar boş 
kalmıştır. 

Bu okul otobüsünde yolculuk eden Aysel, Bahar, Ceylan ve Deniz adlı öğrenci-
lerin oturma düzenleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

• Aysel, Bahar’ın arkasında ve koridor tarafındaki koltukta oturmaktadır.

• Aysel’in yanındaki koltuk boştur.

• Deniz’in arkasında ve yanında kimse oturmamaktadır.

• Ceylan, Deniz’in oturduğu koltuğun ön sırasında cam kenarında oturmakta-
dır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Aysel 14 numaralı koltukta oturmaktadır.

B) Ceylan 2 numaralı koltukta oturmaktadır.

C) Ceylan’ın yanındaki koltuk doludur.

D) Deniz, otobüsün en arka sırasında oturmaktadır.
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10.  

Yüksek risk
grubundakilere

öncelik tanınacak.

Aşı, eczaneler
tarafından temin

edilecek.

“Reçetem sistemi”
dışında elle yazılan

reçeteler
işleme alınmayacak.

Kronik hastalar ve 
65 yaş üstündekiler

öncelikli olacak.

Aşı, hekimlerce
sadece “reçetem

sistemi”
üzerinden
yazılacak.

Kişiler, risk 
durumunu
e-nabız

sisteminden
öğrenebilecek.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILACAK?

Bu görselden,

I. “E-nabız” ve “reçetem sistemi”nin grip aşısı uygulamalarındaki işlevi,

II. grip aşısının temin edileceği yerler,

III. aşı yapılırken kronik hastalara ve 65 yaş üstündekilere öncelik tanınmasının nedeni

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

11. Halit Ziya Uşaklıgil, yaşlılık fotoğraflarından birinin altına şunları yazmıştır: “Bu ihtiyar adamın fotoğrafına bakarken 
inanamıyorum. Mümkün müdür bu, ben olayım? Ben ki henüz çocukluktan çıkmadım.”

Halit Ziya Uşaklıgil’in bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisi aynı anlamı taşımaktadır?

A) Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder B) Delikanlı çağımızdaki cevher

 Dante gibi ortasındayız ömrün Yalvarmak, yakarmak nafile bugün

C) Bir düşünsen yarıyı buldu ömrün D) Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz

 Gençlik böyledir işte, gelir gider Ya gözler altındaki mor halkalar
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12. Aşağıda bir emlak şirketinin yılın ilk altı ayına ait ev 
satışları grafiği verilmiştir.

Grafik: Yılın İlk Altı Ayındaki Ev Satışları

Satılan evler Ev satışları ortalama fiyat
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Bu grafikten hareketle aşağıdakilerin hangisi 
söylenebilir?

A) Ev fiyatları 400 000 ila 900 000 lira arasında de-
ğişmektedir.

B) En yüksek ev satış fiyatı ocak ayına aitken en çok 
ev şubat ayında satılmıştır.

C) Ev fiyatları, ocak ayından itibaren düşüşe geç-
miştir.

D) Şubat ve mayıs aylarında satılan ev sayısı birbi-
rine yakındır.

13. Okullar arası bir afiş yarışması düzenlenecektir. 
Son başvuru tarihi 10 Nisan 2023 olan bu yarışma-
yı kazanan ilk üç kişiye, bin Türk lirası para ödülü 
verilecektir. Katılımcıların afişleri aşağıdaki şartları 
sağlamalıdır.

• Hazırlanacak afiş; tasarruf, doğayı koruma, eroz- 
yonla mücadele konularından biriyle ilgili olma-
lıdır.

• Afişte kesinlikle yazı kullanılmamalı; verilmek is-
tenen mesaj, çizimle veya fotoğrafla ifade edil-
melidir.

Buna göre aşağıdaki afişlerden hangisi bu ya-
rışmanın şartlarını sağlamaktadır?

A)

C)

D)

en büyük engel
SEVGİSİZLİKTİR

10-16 Mayıs Engelliler 
Haftası Kutlu Olsun

B)
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14.  

Başarı

Beceriklilik Mücadele

I

Andırmak

Etkilemek Benzemek

II

Zorluk

Sıkıntı
çekmek

Üstesin-
den gelmek

III

Numaralanmış şekillerde verilen kavramlar aşağıdaki atasözleri veya deyimlerden hangileriyle eşleştirile-
bilir?

I II III
A) Saman altından su yürütmek İşleyen demir pas tutmaz Akla karayı seçmek

B) İşleyen demir pas tutmaz Kır atın yanında duran ya
huyundan ya suyundan

Saman altından su yürütmek

C) Akla karayı seçmek Ekmeğini taştan çıkarmak İşleyen demir pas tutmaz

D) Ekmeğini taştan çıkarmak Kır atın yanında duran ya
huyundan ya suyundan

Akla karayı seçmek

15. Aşağıdaki özdeyişlerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

A)  

Cehalet hep aynı şeyi 
söyler:
Bilmediği bir şey varsa 
onun saçma olduğu.
 Lev Tolstoy

 B)  

Bırakın doğruları gelecek 
söylesin ve herkesi eserle-
rine, başarılarına göre de-
ğerlendirsin.

Nikola Tesla

C)  

Problemleri onları üreten 
kafalarla çözemeyiz.

 Albert Einstein

 D)  

Böylesine güzel bir gökyüzü-
nün altında bu kadar kötü insan 

nasıl yaşayabiliyor?
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski


