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SARMAL DENEME (Dil bilgisi içeriği için planlamaya bakınız.)

1. Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketinin (TÜVASAŞ) Sakarya’daki fabrikasında yapılan törenle Millî Elektrikli Tren 

Seti için fabrika testlerine başlandı. Saatte 160 kilometre hızla gidebilen tren seti, 324 yolcu kapasitesine sahip. Tren 

setinin hızının saatte 220 kilometreye çıkarılması ve yol testlerinin de bu yıl ağustos ayında yapılması planlanıyor. 

Kerem okuduğu bu metinde anlamını bilmediği sözcükleri numaralandırmış ve bu sözcüklerle bir sözlük oluştur-
muştur.

Kerem’in numaralanmış sözcükleri sözlük sırasına göre doğru sıralandığı bilindiğine göre Kerem’in yaptığı 
sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

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

I II

III

IV

2. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına “gerçek an-
lam”, gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak ka-
zandığı yeni anlama “mecaz anlam” denir.

Buna göre, 

“Çocuk Kalbi ”, Edmondo De Amicis’in çocuklar için 
yazdığı, Enrico adındaki İtalyan bir çocuğun okul ve 

sosyal yaşamını, Enrico’nun ağzından anlatan bir 
romanıdır. Kitap, İtalya’nın millî birlik ve bütünlüğü-

nü sağladığı yıllarda yazılmıştır. Gerçek bir İtalyan 
milliyetçisi olan yazar; bu eserini bir anlamda İtalyan 

çocuklarına vatanseverlik, millî birlik ve bütünlük 
duygularını aşılamak için kaleme almıştır.

metninde numaralanmış sözcüklerden hangisi 
mecaz anlamda kullanılmıştır?

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

3. Genellikle gerçek anlamından uzak, kendine özgü 
bir anlam taşıyan, ifadeyi daha zengin ve etkileyici 
kılmak amacıyla söylenmiş kalıplaşmış söz öbekle-
rine “deyim” denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili 
sözlerden hangisi deyim değildir?

A) Anladım ki bu olayda Efe’nin sırtı yere gelmişti.

B) Onun gözü yüksekte, bu işi beğenmez.

C) Yaz tatiline gitmek için can atıyordu.

D) Kaldırım, baştan başa balık pulları ile örtülüydü.

I

II

III

IV
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4. Bir şair, başkalarının şiirinde geçen kelimeleri kullanabilir. Başka şiirlerin konularını, düşüncelerini yeniden işleye-
bilir. Ama bu özellik, onu “taklitçi” veya “değersiz” saymayı gerektirmez. Yeter ki o, bu kullanış ve işleyişte başka-
larından ayrılabilsin. Başkalarından aldıklarına, etkilenmelerine kendi kişiliğinin damgasını basabilsin. Kısaca şiirde 
bir kişilik gösterebilsin.

Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Şiir ve Özgürlük B) Şair ve Özgünlük

C) Şiir ve Şair  D) Şiir ve Konusu

5.  

• Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy’de
 doğduğu tahmin ediliyor.

• Anadolu Selçuklu Devleti’nin son yılları ile Osmanlı
 Devleti’nin kuruluş yıllarına denk düşen önemli
 bir dönemde yaşadı.

• Şiirleri dervişler aracılığıyla Osmanlı fetihlerine
 paralel şekilde Anadolu ve Rumeli coğrafyasına
 yayıldı.

• Yazdığı şiirler ile Türkçenin gelişmesine önemli
 bir katkıda bulundu.

• Her dönemin şairi olan Yunus Emre’nin
 1320 yılında vefat ettiği ve kabrinin Sarıköy’de
 olduğu düşünülüyor.

Aşk ve İrfan Adamı:
“Bizim Yunus”
Aşk ve İrfan Adamı:
“Bizim Yunus”

Birçok özelliği ile Mevlana’ya benzeyen 
Yunus Emre; sabır, kanaat, cömertlik, 
iyilik ve fazilet değerlerini benimsemeye 
yönelik öğütleriyle yüzyıllardır insanlığa 
ışık saçıyor ve yol gösteriyor.

Bu metinden hareketle “Yunus Emre” ile ilgili,

I. Doğum yeri kesin olarak bilinmemektedir.

II. Şiirleri hem Anadolu’da hem Rumeli’de bilinir.

III. Kalıcılığı yakalamış bir şairdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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



Deneme Sınavı - 01

3 5. Sınıf | Türkçe

6. Yazacaklarım, yazdıklarım gibi olacaksa sözün 
onurunu koruyarak kalemimi kâğıdın yanı başına 
bırakıveririm. 

Sanatçı bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini 
anlatmak istemiştir?

A) Kendi üslubunu her şeyin üzerinde tuttuğunu

B) Çok yapıt vermenin, zamanla yazarları eser ver-
mekten soğuttuğunu

C) Yazdıklarında tekrara düşerse yazmaktan vaz-
geçeceğini

D) Yeni yazarların kendini göstermeyi başaramadı-
ğını

7. Satranç oyunundaki “vezir” adlı taş, birçok ülkede 
“kraliçe” anlamına gelen sözcükle adlandırılır. Vezir, 
satrançtaki en güçlü taştır. ---- vezir, satranç tahta-
sında her yöne hareket edebilir.

Bu metinde boş bırakılan yere getirilebilecek en 
uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zaten B) Aslında

C) Çünkü D) Hem

8. Aşağıda noktanın görevlerinden bazıları verilmiştir.

• Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayır-
mak için konur.

• Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

• Bazı kısaltmaların sonuna konur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın (.) bu 
görevlerinden herhangi birine örnek olabilecek 
bir kullanım yoktur?

A) 11 Nisan Salı günü için Dr. Cem Avun’dan ran-
devu aldım.

B) Kitap öyle sürükleyici ki bir solukta 70. sayfaya 
geldim.

C) Saat tam 12.00’de seni tren istasyonunda bekli-
yor olacağım.

D) 26.11.1996’da, serin bir sonbahar sabahında 
doğmuşum.



4

Deneme Sınavı - 01

Ulti Serisi Branş Denemeleri

9. Antalya’da yaşayan Durul Bakan, atölyesinde sel ve dere sularının denize sürüklediği ağaç dallarını toplayarak 
sanat eserine dönüştürüyor. 44 yaşındaki heykel sanatçısı Durul Bakan, kıyıya vuran ağaç dallarını tek tek çuval-
lara topluyor. Bunları atölyesine getiren sanatçı, kuruma işleminin ardından hiçbir kesici alet kullanmadan binlerce 
parçayı bir araya getirerek eserlerini oluşturuyor. En küçük eserinde 6, en büyük eserinde yaklaşık bin ağaç parçası 
kullanan Bakan, amacının yaptığı eserlerle çevre kirliliğine dikkat çekmek olduğunu söylüyor.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisinin Durul Bakan’a ait bir eser olduğu söylenebilir?

A) B) 

C) D) 

10. İnsanlar ---- yalnız kalırlar.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümleden “yalnızlığın iletişim sorunlarından 
kaynaklandığı” anlamı ortaya çıkar?

A) köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için

B) eğlenmek yerine çalışmayı tercih ettikleri için

C) gürültüden çok, sessizliği sevdikleri için

D) güneşi görmeyip karanlığa boyun eğdikleri için
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11. MÖ 1900’lü yıllarda Anadolu’da yaşayan ve ilk uy-
garlıklardan biri olan Luviler, Ege kıyılarında hüküm 
sürmüşlerdir. Luvilerin Anadolu kültürüne en önemli 
katkılarından biri hiyeroglif yazısıdır. Aşağıda bazı 
sözcükler ve bu sözcüklerin hiyeroglif yazısındaki 
karşılığı verilmiştir.

1. Büyük

2. Kral

3. Büyük kral

4. Büyük kraliçe

5. Kral oğlu, prens

6. Kent

7. Ülke

8. Kahraman

9. Kale

10. Dağ

Buna göre,

• Kahramanlar büyük ülkelerden çıkar.

• Kral ve oğlu dağa çıktılar.

• Büyük kent dağlarla çevriliydi.

• Büyük Kraliçe oğluyla dağda geziyor.

cümlelerinde yer alan bazı sözcükler, Luvilere 
ait hiyeroglif yazısıyla yazıldığında aşağıdaki-
lerden hangisi bu cümlelerden herhangi biriyle 
eşleştirilemez?

A) 8 - 1 - 7 B) 2 - 5 - 10

C) 5 - 6 - 7 D) 4 - 5 - 10

12. Galata Kulesi, 1348 yılında Cenevizliler tarafından 
düşman saldırılarını önlemek için Marmara’ya hâ-
kim bir noktaya inşa edilmiş. 15. yüzyılda zindan, 
16. yüzyılda gözlemevi, 18. yüzyılda yangın gözet-
leme kulesi olarak kullanılmış. 1832’de çıkan yan-
gında zarar gören Galata Kulesi, 1967’de onarılarak 
müze ve restoran olarak kullanılmaya başlanmış.

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin ya-
nıtı yoktur?

A) Galata Kulesi’nin yapılış amacı nedir?

B) Galata Kulesi ne zaman inşa edilmiştir?

C) Galata Kulesi ne için kullanılmıştır?

D) Galata Kulesi nasıl inşa edilmiştir?

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfle-
rin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Veteriner, Muhabbet kuşlarının kafeste tek bıra-
kılmaması gerektiğini söyledi.

B) Bu tatlıya Hindistan cevizi çok yakışır.

C) Topkapı Sarayı’nın ihtişamını bilmeyen yoktur.

D) İş için bir hafta Doğu Anadolu’daki illeri gezece-
ğim.
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14. Aşağıdaki haritada Türkiye’de çeltik (pirinç) üretiminin yapıldığı iller grafikte ise bir yılda Türkiye’de çeltik (pirinç) 
üretiminin illere göre dağılımı verilmiştir.

%14
Samsun

%12
Balıkesir

%9,5
Çanakkale

%23,5
Diğer iller

%41
Edirne

Bu grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Pirinç üretiminde en büyük payı alan il Edirne’dir.

B) Birey başına pirinç tüketimi ülkemizde en çok Edirne ve Samsun’dadır.

C) Edirne ve Çanakkale’nin toplam çeltik üretimi %50’den fazladır. 

D) Samsun ve Balıkesir’de toplam pirinç üretim oranı, “diğer iller” şeklinde belirtilen illerden fazladır.

15. I. Baykuş, kocaman gözlerini diktiği noktadan ayırdı ve başka bir ağaca doğru sessizce uçtu.

II. Bu uçuşun etkisiyle yarasalar kıpırdandı. 

III. Hayaller ülkesinde karanlık ve sessiz bir geceydi.

IV. Yarasalardan ürken cırcır böcekleri aniden ötmeye başladı.

V. Kalın gövdeli bir ağaca tünemiş baykuşun gözleri, dolunay ışığında parlıyordu.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense doğru sıralama aşağıdakilerden han-
gisi olur?

A) I - II - V - III - IV B) I - II - IV - III - V

C) III - I - II - V - IV  D) III - V - I - II - IV 


