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9) Aşağıdaki sanat dalları özelliğine göre ikişerli 
eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

	 A)	Tiyatro	 B)	Edebiyat	 C)	Heykel
	 	 	 D)	Sinema	 E)	Resim

10) Aşağıdakilerden hangisi yazınsal (edebi) bir 
metinden alınmış olabilir?

	 A)	 Kurtuluş	Savaşı	yıllarında	Türk	toplumu	sıkın-
tılı	bir	süreç	geçirmiştir.

	 B)	 Bilim	evrendeki	bütün	alanları	gerçek	neden-
lerine	dayalı	olarak	açıklar.

	 C)	 Billur	 bir	 aynadan	 geçiyor	 gibi	 sularda	 uçtu	
kuşun	gölgesi.

	 D)	 Dil,	seslerden	oluşan	sözcükler	(göstergeler)	
toplamıdır.

	 E)	 Tarihsel	olaylar	belli	bir	düzen	içinde	verilme-
lidir.

11) Aşağıdakilerden hangisi bilimin özelliklerin
den değildir?

	 A)	 Evrenseldir.
	 B)	 Tümevarım	yöntemini	kullanır.
 C) Nesneldir.
	 D)	 Birikimli	olarak	ilerler.
	 E)	 Kuşku	ve	eleştirilere	yer	vermez.

12) Aşağıdakilerden hangisi kültürün temel taşla
rından biri değildir?

	 A)	Dil	 	 B)	Din	 	 C)	Tarih
	 	 	 D)	Coğrafya	 E)	Sanat

13) Aşağıdakilerden hangisi "edebiyatın" tanımı
dır?

	 A)	 Edebiyatı	 farklı	 kılan	 dilin	 edebi	 ve	 gündelik	
kullanışları	arasındaki	farktır.

	 B)	 Edebiyatta	kendine	özgü	kullanışı	ortaya	koy-
mak	esastır.

	 C)	 Edebiyat,	 duygu,	 düşünce	 ve	 hayallerin	 söz	
ve	yazı	ile	güzel	ve	etkili	biçimde	anlatılması-
dır.

	 D)	 Edebiyat	dilini	bilim	dilinden	ayırmak	çok	ko-
lay	olsa	da	gündelik	dilden	ayırmak	zordur.

	 E)	 Edebiyat	güzel	sanatların	bir	koludur	ve	ama-
cı	yararlı	olmak	değildir.

14) Aşağıdakilerin hangisinde verilenler görsel 
(plastik) sanatlardandır?

	 A)	 Resim		tiyatro		heykel
	 B)	 Mimari		edebiyat		müzik
	 C)	 Heykel		hat		sinema
	 D)	 Resim		heykel		hat
	 E)	 Edebiyat		sinema		bale

15)	 Görüp	ahkam		ı	asrı	munharif	sıdk	u	selametten
	 Çekildik	izzet	ü	ikbal	ile	bab		ı	hükümetten
 Namık Kemal 

 Bu beyit edebiyatın hangi bilimle ilişkisine 
örnek olarak gösterilebilir?

	 A)	 Psikoloji	 	 	 B)	Sosyoloji
	 C)	 Teknoloji	 	 	 D)	Tarih
	 	 	 E)	Fen	Bilimleri

16)	 Gü	zel	sa	nat	lar;	plas	tik	sa	nat	lar,	 fo	ne	tik	sa	nat	lar	
ve	rit	mik	sa	nat	lar	gi	bi	ad	lar	la	sı	nıf	lan	dı	rı	la	bi	lir.

 Aşa ğı da ki le rin han gi sin de ve ri len ler ay nı tür 
sa nat da lı için de de ğer len di ri lir?

	 A)	 Re	sim		Ede	bi	yat
	 B)	 Ti	yat	ro		Mü	zik
 C) Ope ra - Hey kel
	 D)	 Mimari		Ba	le
 E) Min ya tür - Hat
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İLETİŞİM  DİL
TEST 3

1)	 I.	 İnsanların	 düşündüklerini,	 duyduklarını	 anla-
tabilmek	için	sözcük	ya	da	işaretlerle	başvur-
dukları	anlaşma	aracı

	 II.	 Bir	dili	 toplum	olarak	konuşan	ve	yazanların	
ortak	kurallara	bağlı	olarak	konuşulan,	yöre-
sel	özellikler	taşımayan	anlaşma	aracı

	 III.	 Belli	bir	grup	üyelerinin	aralarında	oluşturduk-
ları	başkalarınca	anlaşılmayan	yapay	dil

	 IV.	Bir	toplumda	belli	bir	kesimin	sözcüklere	fark-
lı	 anlamlar	 yükleyerek	 oluşturdukları	 yer	 yer	
kaba	sayılabilecek	sözleri	de	içeren	özel	dil

 Numaralanmış tanımlardan hangisi aşağıda
kilerden biriyle ilişkilendirilemez?

	 A)	Argo		 	 									B)	Standart	dil
	 C)	Dil	 	 	 									D)	Lehçe
	 	 	 	 E)	Jargon

2) Standart (ölçünlü) dille ilgili olarak aşağıdaki
lerden hangisi söylenemez?

	 A)	 Bir	 toplumun	 bütün	 kesimlerince	 kullanılan	
dildir.

	 B)	 Sanat	ve	edebiyatta	kullanılan	düzeyli	dildir.
	 C)	 Belirli	ölçüt	ve	kurallara	uyan	ortak	dildir.
	 D)	 Resmi	kurumlar	ve	kuruluşlar	bu	dille	iletişim	

sağlar.
	 E)	 Yöresel	ağız	özellikleri	taşımayan	dildir.

3) Bir	 dilin,	 bilinen	 ve	 izlenebilen	 tarihinden	 önce,	
bilinmeyen	dönemde	kendisinden	ayrılan	büyük	
ses	 ve	 biçim	 değişiklikleri	 gösteren	 kollarından	
her	biridir.	Türk	dilinde	Yakutça	ve	Çuvaşça	söz	
konusu	ayrımın	örnekleridir.

 Bu parçada sözü edilen dil aşağıdakilerden 
hangisidir?

	 A)	Ağız		 B)	Şive	 	 C)	Lehçe
	 	 	 D)	Jargon	 E)	Standart	dil

4) _ _ _ _	bir	uygarlık	dilidir.	Bir	ülkedeki	bütün	eser-
lerde	ve	bilimsel	iletişimde	kullanılan	dildir.	Kültür	
ve	 edebiyatın	 taşıyıcısı	 da	 olduğu	 için	 bu	 dile	
edebi dil de denir.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler
den hangisi getirilmelidir?

	 A)	Yazı	dili	 	 								B)	Konuşma	dili
	 C)	Söylev	dili	 	 								D)	Resmi	dil
	 	 	 	 E)	Doğal	dil

5)	 Bir	di	lin	bi	li	nen	ta	ri	hi	sey	ri	için	de	ayrılan	ba	zı	ses	
ve	 biçim	 ay	rı	lık	la	rı	 gös	te	ren	 kol	la	rı,	 bir	 kav	min	
ay	rı	ka	bi	le	le	ri	nin	bir	bi	rin	den	fark	lı	ko	nuş	ma	la	rı	dır.

 Bu bil gi de aşa ğı da ki ler den han gi si nin ta nı mı 
ya pıl mış tır?

	 A)	Ağız		 B)	Şi	ve	 	 C)	Leh	çe
	 	 	 D)	Ar	go	 	 E)	Jar	gon

6) I.	 Söy	le	dik	le	ri	mi	an	la	dın	mı?
 II.	 Bu	ne	gü	zel	bir	el	bi	se	böy	le!	
 III.	 Aç	ar	tık	şu	ka	pı	yı!
 IV.	Su,	iki	hid	ro	jen,	bir	ok	si	jen	atomundan	olu	şur.
 Bu cüm le le r di lin aşa ğı da ki iş lev le rin den han

gi si ne ör nek ol amaz?

	 A)	 Gön	de	ri	ci	lik	iş	le	vi
	 B)	 He	ye	can	bil	dir	me	iş	le	vi
	 C)	 Ka	na	lı	kont	rol	iş	le	vi
	 D)	 Dil	öte	si	iş	le	vi
	 E)	 Alı	cı	yı	ha	re	ke	te	ge	çir	me	iş	le	vi

7) Aşa ğı da ki le rin han gi si ile ti şim de al gı yı et ki le
yen ögeler ara sın da yer al maz?

	 A)	 Ki	şi	nin	için	de	bu	lun	du	ğu	du	rum
	 B)	 De	ne	yim
	 C)	 Ki	şi	nin	fi	zik	sel	gö	rü	nü	şü
 D) Bek len ti ler
	 E)	 Ön		yar	gı	lar

8)	 Bir	an	ne	her	ge	ce	ço	cu	ğu	nu	uyut	mak	için	ma	sal	
an	lat	mak	ta	dır.	Ço	cuk	da	an	ne	si	nin	her	ge	ce	de
ği	şik	ma	sal	lar	 an	lat	ma	sı	nı	me	rak	la	 bek	le	mek	te
dir.

 Bu na gö re an ne ile ço cuk ara sın da ki ile ti şim
de an ne, ile ti şi min han gi öge si dir?

	 A)	Kay	nak	 B)	Alı	cı	 	 C)	Bağ	lam	 	
	 	 D)	Ka	nal											 E)	İle	ti
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İLETİŞİM  DİL

9)	 Ga	ze	te	ci	“Hay	dar	pa	şa	Ga	rı”nda	ki	yan	gı	nı	ha	ber	
alıp	olay	ye	ri	ne	gi	de	rek	gör	dük	le	ri	ni	ve	ola	ya	ta
nık	olanların	söylediklerini	ga	ze	te	sin	de	yaz	mış	tır.

 Bu na gö re ga ze te ci nin yaz dı ğı me tin de dil 
han gi iş le vde kul la nıl mış tır?

	 A)	 Alı	cı	yı	ha	re	ke	te	ge	çir	me	iş	le	vinde
	 B)	 Dil	öte	si	iş	le	vinde
	 C)	 Gön	der	ge	sel	iş	le	vinde
	 D)	 He	ye	ca	n	bil	dir	me	iş	le	vinde
	 E)	 Ka	na	lı	kont	rol	iş	le	vinde

10)	 I.	 Adın	yerini	tutan	söcüklere	“adıl”	denir.
	 II.	 Alo,	beni	duyuyor	musunuz?
	 III.	 Bir	dildeki	sözcük	sayısı,	o	dilin	gelişmişliğini	

gösterir.
	 IV.	Öğretmenin	söylediklerini	not	al.
 Bu cümlelerde dilin işlevlerinden hangisinin 

örneği yoktur?

	 A)	 Dil	ötesi	işlevi
	 B)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işlevi
	 C)	 Göndericilik	işlevi
	 D)	 Kanalı	kontrol	işlevi
	 E)	 Şiirsel	işlevi

11) Aşağıdakilerden hangisi “doğal	gösterge”	dir?

	 A)	 Öğrencilerin	forma	giymesi
	 B)	 Ağaçların	yapraklarının	dökülmesi
	 C)	 Okulların	kapanması	
	 D)	 Evlerin	üstlerinin	çatıyla	kapatılması
	 E)	 İnsanların	soğuk	havada	ceket	giymeleri

12)	 Kaynaktan	gelen	iletileri	alan	ve	bunlara	tepkide	
bulunan	kişiye	– – – –  ,	duyu	organlarını	uyara-
bilecek	 ve	 belli	 fiziksel	 özellikleri	 olan	 araçlara			

– – – –  denir.
 Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla 

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

	 A)	 alıcı		gönderici
	 B)	 bağlam		gösterge
	 C)	 alıcı		kanal
 D) kanal - dönüt
	 E)	 ileti		alıcı

13) Aşa ğı da ki ler den han gi si di lin özel lik le rin den 
bi ri ola maz?

	 A)	 Dil,	sa	de	ce	so	mut	dün	ya	yı	an	lam	lan	dır	ma	da	
kul	la	nı	lan	ile	ti	şim	ara	cı	dır.

	 B)	 Dil	gös	ter	ge	le	ri	kul	la	nıl	dık	la	rı	yer	ve	za	ma	na	
bağ	lı	ola	rak	ye	ni	an	lam	lar	ka	za	na	bi	lir.

	 C)	 Dil,	ki	şi	le	rin	duy	gu	la	rı	nın	ve	ruh	sal	du	rum	la	rı
nın	an	la	tıl	ma	sın	da	et	kin	bir	rol	oy	nar.

	 D)	 Dil,	 sun	du	ğu	 ile	ti	şim	 ola	na	ğıy	la	 ge	le	cek	 za
man	la	ra	ak	ta	rı	la	bi	le	cek	mal	ze	me	ler	bı	ra	kır.

	 E)	 Dil,	 insanlar	 arasında	 anlaşmayı	 sağlayan	
işaretler	sistemidir.

14)	 Ken	di	si	dı	şın	da	bir	baş	ka	şe	yi	gös	te	ren,	dü	şün
dü	ren,	onun	ye	ri	ni	ala	bi	len	nes	ne,	gö	rü	nüş	ya	da	
ol	gu	ya	– – – – de nir.

 Bu cüm le de boş bı ra kı lan ye re aşa ğı da ki ler
den han gi si ge ti ril me li dir?

	 A)	gös	ter	ge	 B)	ile	ti	 	 C)	bağ	lam
	 	 	 D)	ka	nal		 E)	gön	de	ri	ci

15)	 I.	 Herkes	beni	dinliyor	mu?
	 II.	 Lütfen	yukarı	çıkınız.
	 III.	 Bu	gol	de	kaçar	mı?
	 IV.	Eylemsilerin	hepsi	türemiş	sözcüktür.
 Bu cümlelerde dilin aşağıdaki işlevlerinden 

hangisinin örneği yoktur?

	 A)	 Alıcıyı	harekete	geçirme	işlevi
	 B)	 Kanalı	kontrol	işlevi
	 C)	 Göndergesel	işlev
	 D)	 Heyecan	bildirme	işlevi
	 E)	 Dil	ötesi	işlevi

16)	 Türk	çe	 öğ	ret	me	ni	 sı	nı	fa	 gir	di	ğin	de	 öğ	ren	ci	le	rin
den	ders	ki	tap	la	rı	nı	çı	kar	ma	la	rı	nı	is	ter.

 Öğ ret menin bu ile ti sin de öğ ren ci le rin zih nin
de ki tap kav ra mı olu şur. Zih in de olu şan kav
ra mın dil bi li min de kar şı lı ğı aşağıdakilerden 
hangisidir?

	 A)	Gön	der	ge	 B)	İle	ti	 	 C)	Gös	te	ren
	 	 	 D)	Gös	te	ri	len	 E)	Sim	ge
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1)	 Yunus	 Emre,	 13.	 yüzyılda	 yaşamış	 halk	 ozanı-
mızdır.	 Halkın	 içinden	 çıkmıştır.	 Halkın	 içinden	
çıkması,	kendisini	halkın	rahatlıkla	anlayabilmesi	
anlamını	da	taşır.	Şiirlerinde	arı,	yalın	bir	Türkçe	
kullanmıştır.	 Yazdığı	 şiirler	 herkesin	 bugün	 bile	
kolayca	anlayabileceği	yalınlıktadır.

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 
hangisi daha ağır basmaktadır?

	 A)	 Tanımlama
	 B)	 Tartışma
	 C)	 Açıklama
	 D)	 Öyküleme
	 E)	 Betimleme

2)	 Yabancı	sözcükleri	atma,	onların	yerine	Türkçelerini	
kullanma	yönelimini,	"anlayışsız	halka	dalkavukluk	
etme"	diye	adlandırmış	Süleyman	Nazif.	Onun	izin-
de	gidenler	de	yıllar	yılı	aynı	savı	yinelemiş	durmuş-
lardır.	Halka	dalkavukluk	etmek	değil,	halkı	aydın-
latma,	 halkı	 düşündürme	 yönünde	 bilinçli	 ve	
zorunlu	bir	atılım	olarak	görememişlerdir.	Tarihsel	
yanılgıları	da	buradan	gelmiştir.

 Bu paragrafın anlatımı biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

	 A)	Açıklama	 	 								B)	Örnekleme
	 C)	Betimleme	 	 								D)	Öyküleme
	 	 	 	 E)	Tartışma

3)	 "Ustaca	 çizilmiş	 bir	 karikatür	 gibi	 olmalı	 şiir.	Üç	
beş	çizgiyle	sade	ama	anlamlı"

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi şiir
de bulunması gereken özellik değildir?

	 A)	Yalınlık	 	 								B)	Duruluk
	 C)	Özlülük	 	 								D)	Doğallık
	 	 	 	 E)	Anlamlılık

4)	 Biri	bir	çocuğun	adını	söyler,	bir	hanımeli	kokusu	
duyulur,	 sonra	 bir	 iç	 çekiş...	Gün	 ışığı,	 avlunun	
taş	 döşemesine	 düşer.	 Bir	 köpek	 havlar,	 ılık	
rüzgâr	tenimizi	okşar.	Beni	yazmaya	zorlayan	bir	
öykü	başlar.	Kalemi	alıp	yazmaya	başlarım	ben	
de.

 Bu parçada hangi duyuyla ilgili ayrıntıya yer 
verilmemiştir?

	 A)	Görme	 		B)	Tatma	 C)	İşitme	 	
	 	 D)	Dokunma							E)	Koklama

5)	 O	çıplak	araziler	insanları	beslemiyor	ve	yerlerin-
den	 ediyor.	 Bitki	 örtüsü	 kalkınca	 hızla	 yağan	
yağmur,	sel	ve	rüzgâr	toprağı	durmadan	aşındırı-
yor.	Bu	aşındırma	sonucunda	sel	ve	rüzgâra	ye-
nik	düşen	toprak	denize	taşınıyor.	Geriye	çıplak,	
ölgün,	 çorak	 araziler	 kalıyor.	 İnsanoğlu	 toprağı	
örten,	 koruyan	 bitki	 örtüsünü	 acımasızca	 yok	
ediyor.	Aslında	kendi	geleceğini	de	yok	ediyor.

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 
hangisi ağır basmaktadır?

	 A)	Betimleme	 	 								B)	Kartışılama
	 C)	Öyküleme	 	 								D)	Tanımlama
	 	 	 	 E)	Tartışma

6)	 Bu	 illet,	 genç	 yaşlarımdan	 başlayarak	 beni	 ele	
geçirdi	ve	bir	daha	terk	etmedi.	Aslında	illet	dedi-
ğime	bakmayın,	 belki	 tek	 yaşama	şansımdı	 bu.	
Yoksa	bugüne	kadar	gelemezdim.	Bu	kadar	yaşı-
yor	olamazdım,	bu	denli	sağlam	kalamazdım.

 Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

	 A)	Betimleme	 	 								B)	Örnekleme
	 C)	Açıklama	 	 								D)	Mizahi	anlatım
	 	 	 	 E)	Karşılaştırma

YAZMA TÜR VE TEKNİKLERİ
TEST 4
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7)	 Türk	Dil	kurumu	üniversitelerden	farklı	bir	araştır-
ma	 kurumudur.	 Üniversitelerin	 çeşitli	 işlerinin	
arasında	 araştırma	 yapma	 olanakları	 sınırlıdır.	
Dil	Kurumu,	dil	konusunu	planlı,	disiplinli	ve	sis-
temli	bir	şeklide	ele	alan	tek	kurumdur.	Ancak	dili	
yaratan	 ne	 Dil	 Kurumu	 ne	 de	 üniversitelerdir.	
Dilin	 yaratıcıları	 yazarlar,	 bilim	 adamları,	 düşü-
nürler	ve	hayatın	kendisidir.

 Bu parçanın anlatımında aşğıdakilerden han
gisi neden yararlanılmıştır?

	 A)	Benzetme	 	 								B)	Karşılaştırma
	 C)	Tartışma	 	 								D)	Öyküleme
	 	 	 	 E)	Örneklendirme

8)	 Üslup	konusunu	Batılı	bir	anlayışla	ele	almıştır	ve	
önce	onun	ne	olduğu	üzerinde	durmuştur..	Üslup,	
bir	 yazarın	düşünce	ve	yorumlarını	yansıtmakta	
kullandığı	araçtır.	Bir	başka	açıdan	üslup	kişinin	
anlatım	 kalıbıdır.	 Bu	 kalıp	 her	 zaman	 onun	 gö-
zünde	önem	kazanmış	ve	anlatılanlar	ikinci	plan-
da	görülmüştür.

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 
hangisi ağır basmaktadır?

	 A)	Karşılaştırma		 								B)	Tanımlama
	 C)	Örneklendirme	 								D)	Tanık	gösterme
	 	 	 	 E)	Somutlama

9)	 Küçük,	 hırçın	 dalgalar	 giderek	 azgınlaşmıştı.	
Yelkenler	toplanmış,	kürekçiler	canla	başla	asılı-
yordu	küreklerine.	Gökyüzü	de,	deniz	de	kapka-
raydı.	Eski	 ve	küçük	 tekne	bir	 inip	bir	 çıkıyordu	
dağ	gibi	dalgaların	arasında.

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 
hangisi kullanılmıştır?

	 A)	 Betimleme	–	Öyküleme
	 B)	 Öyküleme	–	Açıklama
	 C)	 Açıklama	–	Betimleme
	 D)	 Tartışma	–	Açıklama
	 E)	 Karşılaştırma	–	Benzetme

10)	 Sarmaşık	gülleri	de	açtı	sonunda.	Serçeler,	akas-
yaların	salkım	salkım	ak	çiçekleri	arasında	cilve-
leşmeye	 başladı.	 Son	 yağmurun	 ardından	 bir	
gökkuşağı	 doğdu	 Seyhan'la	 Ceyhan	 arasında.	
Böylece	 Saros	 ve	 Piramos	 gizemiyle	 yükselen	
gök	mavisini	 bir	 kez	 daha	 güney	 sonsuzluğuna	
taşıdı	 Çukurova	 yeşili.	 Narenciye	 çiçeği,	 koku-
suyla	Akdeniz	kıyılarını	doldurdu.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

	 A)	 Kişileştirme	yapılmıştır.
	 B)	 Doğa	hareket	halinde	verilmiştir.
	 C)	 Koklama	duyusundan	yararlanılmıştır.
	 D)	 Mecazlı	söyleyişlere	yer	verilmiştir.
	 E)	 Dokunma	duyusundan	yararlanılmıştır.

11)	 Sararan	 yapraklar,	 yazın	 bittiğini,	 güzün	 çoktan	
geldiğini	fısıldar	bize.	Bir	şair	kalkar,	"Yazın	bittiği	
her	yerde	söylenir."	der.	Yüzünü	görüp	görüp	yi-
tirdiğimiz	güneş,	dudağında	tanıdık	bir	gülüşle	el	
sallar	gibidir	uzaktan.

 Bu parça içi aşağıdakilerin hangisi söylene
mez?

 
	 A)	 Devrik	cümleler	kullanılmıştır.
	 B)	 Karşılaştırma	yapılmıştır.
	 C)	 Kişileştirme	yapılmıştır.
	 D)	 Alıntıya	başvurulmuştur.
	 E)	 Varlıkların	nitelikleri	verilmiştir.

12)	 (I)	Eminönü'nün	eğri	büğrü,	daracık	sokaklarında	
pek	 çok	 insan	alışveriş	 yapar.	 (II)	Tüm	 İstanbul	
halkı	burayı	çok	seviyor	gibi	gelir	bana.	(III)	Eski	
hanlar,	 toptancılar,	 tavanı	 kemerli	 dükkânlar	 ve	
Mısır	 Çarşısı'nın	 dış	 duvarı	 boyunca	 sıralanan	
balıkçılar,	kasaplar...	(IV)	Karşı	köşeden	sırtında-
ki	ağır	yükün	altında	iki	büklüm	olmuş	bir	hamal	
çıkar.	 (V)	 Kafanızı	 kaldırdığınızda	 başınızın	 üs-
tünde	kanat	çırpan,	hepsi	de	birbirinin	eşi	yüzler-
ce	güversin	bir	anda	atılan	yemlere	doğru	çıkar.

 Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde 
gözlem söz konusu değildir?

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

YAZMA TÜR VE TEKNİKLERİ
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HİKAYE (ÖYKÜ)
TEST 5

1)	 I.	 Yaşanmış	 ya	 da	 yaşanması	 mümkün	 olan	
olay	ve	durumları	anlatır.

	 II.	 Hikâye	kişilerine	kahraman	da	denir.
	 III.	 Hikâyede	 olaylar	 belirli	 bir	 yer	 ve	 zamanda	

gerçekleşir.
	 IV.	Hikâyede	 bir	 olay	 aracılığıyla	 yaşamı	 kolay-

laştıran	bilgiler	verilir.
	 V.	 Hikâyede	de	romanda	olduğu	gibi	betimleme-

ye	yer	verilir	ancak	betimlemeler	ayrıntılı	de-
ğildir.

 Numaralanmış cümlelerin hangisinde hikâye 
ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

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

2) Bir	hikâye	dönemin	 toplumsal,	siyasal	olayların-
dan,	 toplumsal	 yapısından,	 hikâyenin	 yazıldığı	
dönemin	düşünce	dünyasından,	 kişilerin	 duygu,	
düşünce	ve	yaşama	bakış	açısından	izler	taşır.	

 Bu parçada hikâyenin taşıdığı izler aşağıdaki 
terimlerden hangisiyle ilgilidir?

	 A)	Temayla	 	 	 B)	Konuyla
	 C)	Üslupla	 	 	 D)	Zihniyetle
	 	 	 	 E)	Çatışmayla

3)	 Bir	 hikâyede	 olay	 örgüsünü	 belirleyen,	 kişilerin	
eylemlerine	neden	olan	özünde	hikâyenin	ortaya	
çıkışını	sağlayan	_	_	_	_	

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler
den hangisi getirilebilir?

	 A)	temadır.	 	 									B)	çatışmadır.
	 C)	zamandır.	 	 									D)	anlatıcıdır.
	 	 	 	 E)	kahramanlardır.

4)	 I.	 Bir	metinde	üzerinde	durulan	duygu,	düşünce	
ve	hayaller	(Tema)

	 II.	 Anlatmaya	 bağlı	 metinlerde	 olay	 örgüsüne	
hakim	olan	eylem	(Çatışma)

	 III.	 Bir	hikâyede	yer,	zaman	kişilerin	kim	tarafın-
dan	görüldüğü,	nasıl	aktarıldığı	(Bakış	açısı)

	 IV.	Olay	içinde	yer	alan	kişilerin	tüm	eylemlerini,	
niyetlerine	göre	gelecekte	neler	yaşayacakla-
rını	da	bilen	kişi	(Egemen	anlatıcı)

	 V.	 Bir	 hikâyede	olayların	olayın	 içindeki	 bir	 kişi	
tarafından	anlatılması	(Gözlemci	anlatıcı)

 Numaralanmış cümlelerin hangisi ayraç için
de verilen kavramla örtüşmez?

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

5) Aşağıdakilerden hangisi hikâyenin yapı öge
leri (unsurları) arasında yer almaz?

	 A)	Olay	örgüsü	 	 B)	Kişiler	(Kahraman)
	 C)	Zaman	 	 D)	Mekân	(Yer)
	 	 	 	 E)	Diyalog

6) Düğün	günü	bütün	ev	halkının	ısrarına	karşı	du-
ramayarak	Ferhunde	süslendi,	köşeye	oturtuldu;	
nihayet	işte	gelin	olmuştu.	Fakat	saçlarını	sapsa-
rı,	 sırma	 gibi	 yapamamış,	 yapmak	 istememişti.	
Çünkü	onlar,	artık	siyah	değil	beyaz	bembeyaz,	
ipek	gibi	beyazdı.

 Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden han
gisi söylenemez?

	 A)	 Kahramanın	 gelin	 olma	 isteği	 ve	 bu	 isteğin	
çok	 geç	 gerçekleşmesinin	 yarattığı	 burukluk	
temel	çatışmayı	oluşturmuştur.

	 B)	 Anlatıcı	 olayları	 ve	 kahramanın	 içinden	 ge-
çenleri	de	anlattığı	için	egemen	(tanrısal)	an-
latıcı	bakış	açısı	söz	konusudur.

	 C)	 Anlatıcı	 duygu	 ve	 yoruma	 yer	 vermeksizin	
nesnel	bakış	açısıyla	anlatmayı	seçmiştir.

	 D)	 Yer,	kişi,	zaman,	olay	ve	çatışma	sezdirilecek	
biçimde	bir	anlatıma	yer	verilmiştir.

	 E)	 Bir	olay	hikâyesinin	çözüm	bölümüne	uygun	
düşen	bir	metin	özelliği	taşımaktadır.
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HİKAYE (ÖYKÜ)

7) Türk	edebiyatında	olay	anlatımının	yer	aldığı	ilk	

 ürünler destanlardır. Dede	Korkut	Hikâyeleri des-
          I   II
	 tandan	 hikâyeye	 geçiş	 döneminin	 örnekleridir.	
 
 Batılı	hikâyenin	ilk	örnekleri Tanzimat	Dönemi'nde 
        III       IV
	 verilmiştir.	Divan	edebiyatında	ise	kasideler	olay	
             V
	 anlatımına	yer	veren	ürünlerdir. 

 Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangi
sinde bir bilgi yanlışı vardır?

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

8)	 Türk	edebiyatında	hikâye	genel	olarak	iki	tarzda	
gelişmiştir.	Olay	hikâyesinin	Türk	edebiyatındaki	
öncüsü	_	_	_	_	,	durum	hikâyesinin	temsilcisi	ise	
_	_	_	_	sayılmıştır.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

	 A)	 Ahmet	Rasim		Hüseyin	Rahmi
	 B)	 Namık	Kemal		Ahmet	Mithat
	 C)	 Ömer	Seyfettin		Sait	Faik
	 D)	 Sait	Faik		Ömer	Seyfettin
	 E)	 Memduh	Şevket		Sait	Faik

9)	 _	_	_	_	,	hikayesine	benzeyen	ancak	kahramanın	
daha	çok	kendi	ruh	hali	ve	hayal	dünyasını	yan-
sıttığı	 hikâyelere	 _	 _	 _	 _	 hikâye	 denir.	 Bu	
hikâyelerde	olaylar	kahraman	anlatıcı	bakış	açı-
sıyla	verilir.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

	 A)	 Olay		durum
	 B)	 Durum		olay
	 C)	 Ben	merkezli		olay
	 D)	 Olay		ben	merkezli
	 E)	 Durum		ben	merkezli

10)	 Hikâye	türünün	ilk	örnekleri	_	_	_	_	Dönemi'nde	
verilmiştir.	Bu	hikâyeler	_	_	_	_hikâyesi	tarzında-
dır.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

	 A)	 Milli	Edebiyat	–	olay
	 B)	 Cumhuriyet	–	olay
	 C)	 Tanzimat	–	olay
	 D)	 Cumhuriyet	–	durum
	 E)	 Servetifünun	–	olay

11)	 "Kaleme	alınan	konular	sade	olmalı.	Yok	psikolo-
ji	tahlilleri,	yok	hikâye,	yok	bilmem	ne	imiş!	Bunlar	
hep	 özenti...	 Hatırınıza	 ilk	 gelen	 başlığı	 koyun,	
kılı	kırk	yarmayın,	 tırnak,	çizgi	gibi	 işaretleri	çok	
az	kullanmaya	bakın,	gösteriştir	 bu.	Benim	 işim	
anlatmaktır.	Ancak,	onu	başarabilirim."

 Bu parçada hikâyeyle ilgili olarak aşağıdakile
rin hangisine varılmaz?

	 A)	 Hikâye,	anlaşılır	ve	yalın	olmalı
	 B)	 Hikâyede	gereksiz	ayrıntılardan	kaçınılmalı
	 C)	 Günlük	 yaşamın	 ötesindeki	 ayrıntılara	 yer	

verilmemeli
	 D)	 Hikâyede	 anlatılandan	 çok	 anlatıma	 önem	

verilmeli
	 E)	 Hikâye	dil	bilgisi	kitabı	gibi	olmamalı

12)	 I.	 Bu	tarz	öykülere	Klasik	vaka	öyküsü	de	denir.
	 II.	 Olaylar	 zinciri	 kişi,	 zaman	 ve	 yer	 ögesine	

bağlıdır.
	 III.	 Olaylar	serim,	düğüm	ve	çözüm	sırasına	uy-

gun	anlatılır.
	 IV.	Düğüm	 bölümünde	 oluşan	 merak,	 çözüm	

bölümünde	giderilir.
	 V.	 Bu	teknik	Çehov	tarafından	geliştirildiği	için	o	

adla	anılır.
 Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde 

olay öyküsü ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

 A) I B) II C) III D) IV E) V
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AD (İSİM) – SUNU
TEST 6

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük addır?

 A) Giden gider, kalan	sağlar	bizimdir.
	 B)	 Bu	çirkin	tavırlar	ona	hiç	yakışmıyordu.
	 C)	 Mum	gibi	günden	güne	eriyordu.
 D) Çok	seneler	geçti	dönen	yok	seferinden.
 E) Gelip	gelmemen	beni	artık	hiç	ilgilendirmiyor.

2) Çirkin ile bal yenmez, güzel ile taş	taşı
  I  II III IV V
 Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden han

gisi ad değildir?

 A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3)	 Ümitsizlik,	gariplik	dört	tarafımı	sarıp
	 Yüzüm	sırıtsa	bile,	içim	yaş	döker	oldu.
 Bu dizelerde, ad türünde kaç sözcük kullanıl

mıştır?

 A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

4) "Sabah"	sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi
sinde ad olarak kullanılmıştır?

	 A)	 Bize	geleceğini	sabah	öğrendim.
	 B)	 Akşam	yediği	yemeği	sabah	unuttu.
	 C)	 Sabah	erken	kalk,	işine	geç	kalma.
	 D)	 Sabah	gündüzün	başlangıcıdır.
	 E)	 Bizim	aile	günlük	işlerini	sabah	ayarlar.

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "doğru" söz
cüğü ad göreviyle kullanılmıştır?

	 A)	 Bana	doğru	dönerek	uzun	uzun	baktı.
	 B)	 Bize:	 "Herkes,	 defterine	 bir	 doğru	 çizsin."	

dedi.
	 C)	 Kimse	her	zaman	doğru	düşünemez.
	 D)	 Doğru	düzgün	konuşamıyor	bile.
	 E)	 Doğru	söze	kim	ne	diyebilir?

6) Aşağıdakilerin hangisinde soyut, tekil, belirt
me durumuyla çekimlemiş bir ad kullanılmış
tır?

	 A)	 Senin	odana	kimse	girmedi.
	 B)	 Bu	duyguyu	o	bana	tattırdı.
	 C)	 Aşka	inanmayan	biriydi.
	 D)	 Sevgiden	yoksun	büyüdü.
	 E)	 Sokakta	oynayanları	gördü.

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcük, tür bakımından ötekilerden farklıdır?

	 A)	 Bu	 sabah	 gözlerimi	 açtığımda	 yer	 yatağının	
içindeydim.

	 B)	 Yamaçları	tırmanan	yılan	şeklindeki	patikaları	
görebilirsin.

	 C)	 Patırtılar	insana	önce	müthiş	bir	eksiklik	duy-
gusu	verir.

 D) Çıplak	ayaklarla	parklara	sığınan	kimsesizleri	
düşündüm.

	 E)	 Çocuklar,	birer	yetişkin	edasına	bürünüp	yü-
rüdü.

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı 
kullanılmamıştır?

	 A)	 Bu	takım	Koraç	Kupası'nı	alır.
	 B)	 Hep	çok	mutlu	bir	aile	tablosu	çizmişlerdir.
	 C)	 Sınıf,	giden	öğretmenin	ardından	ağlıyordu.
	 D)	 Ordunun	komutanı	hastalanmıştı.
	 E)	 Öğrenciler,	derslere	karşı	çok	ilgisiz.

9)	 Sizi	yere	yıkan	yumruk,	sert	olandan	çok,	geldiği-
ni	görmediğiniz	yumruktur?

 Bu cümlede hangi durumda ad yoktur?

	 A)	 Yalın	durumda
	 B)	 Belirtme	durumunda
	 C)	 Yönelme	durumunda
	 D)	 Bulunma	durumunda
	 E)	 Ayrılma	durumunda
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AD (İSİM) – SUNU

10) Aşağıdakilerden hangisinde "–de" eki çekim 
eki olarak kullanılmamıştır?

	 A)	 Sınavda	beklediğim	sorular	gelmedi.
	 B)	 Yan	duvarda	topal	bir	karga	yuva	yapmış.
	 C)	 Bu	sözde	bir	yanlışlık	olmalı.
	 D)	 Emel	sınıfın	en	gözde	öğrencisi	sayılır.
	 E)	 Ön	koltukta	yaşlı	bir	adam	oturuyordu.

11) Aşağıda altı çizili sözcüklerin hangisi topluluk 
adı değildir?

 A) Erken teskere sözü taburu	heyecanlandırmış-
tı.

 B) Askerler	bu	karara	çok	sevindi.
	 C)	 Maçta	takımın	biri	sahadan	çekildi.
 D) Ordu	komutanı	birliğe	yarın	geliyor.
	 E)	 Her	zaman	ekip	çalışmasını	savundum.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültmeli 
ad kullanılmıştır?

	 A)	 Saçlarını	kısacık	kestirmiş	yine.
	 B)	 Hırsız,	kapıyı	maymuncukla	açmış.
	 C)	 Sıcacık	bakan	gözleri	onu	yanıltmıştı.
	 D)	 Küçücük	elleri	nasır	tutmuştu.
	 E)	 Yıllar	önce	eski	bir	sandalcıkla	açılmışlardı.

13) Seçeneklerin hangisinde "belirtili	 ad	 tamlama-
sı" vardır?

	 A)	 Bale	gösterisi	tüm	izleyiciyi	âdeta	büyüledi.
	 B)	 Oyunun	sahnelenmesi	üç	ayımızı	almıştı.
	 C)	 Zaman	zaman	geriye	döner,	yanlışlarını	gör-

meye	çalışır.
	 D)	 Sevimli	ayıcıklar	maskotumuz	oluverdi.
	 E)	 Tavşanlarını,	bazı	arkadaşlarından	bile	kıska-

nıyordu.

14) Aşağıdakilerden hangisi sunuda dikkat edil
mesi gereken özelliklerden biri değildir?

	 A)	 Duygulu	 ve	 çoşkulu	 bir	 dil	 kullanımına	 özen	
gösterilmesi

	 B)	 Jest,	mimik	ve	ses	tonunun	etkili	kullanılması
	 C)	 Ses	 ve	 sözcüklerin	 doğru	 söylenişine	 özen	

gösterilmesi
	 D)	 Anlatılan	konuya	uygun	görsel	malzeme	kul-

lanılması
	 E)	 Sunu	 sonunda	 sunucuya	 yönelen	 soruların	

tartışmaya	girmeden		yanıtlanması

15) Aşağıdakilerden hangisi sunum amaçların
dan biri değildir?

	 A)	 Güncel	ve	doğru	bilgi	aktarmak
	 B)	 Bilgileri	 pekiştirmek,	 anlaşılır	 duruma	 getir-

mek
	 C)	 Unutulan	bilgi	ve	görüşleri	hatırlatmak
	 D)	 Bir	araştırmanın	sonuçlarını	açıklamak
	 E)	 Kişisel	deneyimleri	ve	duyguları	aktarmak

16) Sürü, Kazdağı'nın eteklerine	yayılmış,	çoban da
    I             II               III            IV
 bir sevdayı	düşlüyordu.
      V
 Bu cümlede numaralandırılmış sözcüklerle il

gili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

	 A)	I.	Topluluk	adı	 									B)	II.	Özel	ad
	 C)	III.	Soyut	ad	 	 									D)	IV.	Cins	adı
    E) V. Tekil ad
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1) Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “de” bağ la cı 
ya da “-de” eki nin ya zı mıy la il gi li yan lış lık ya
pıl mış tır?

	 A)	 Bu	ül	ke	de	 in	san	lar	ne	ka	dar		da	du	yar	s›z	ol
mufl!

	 B)	 Genç	ler	de	gö	rü	len	bu	has	ta	l›	ğ›n	te	da	vi	si	bu
lun	du.

	 C)	 Se	ni	okul	da	gör	düm	ama	ya	n›	na	da	ge	le	me
dim.

	 D)	 Bu	 so	run	la	r›n	 çö	zü	mü	ne	 ba	kan	l›k	ta	 des	tek	
ve	re	cek	tir.

	 E)	 Dün	si	ne	ma	dan	son	ra	ye	me	ğe	de	bir	lik	te	git
tik.

2) Ek	 olan	 "–ki"	 kendinden	 önceki	 sözcüğe	 bitişik	
yazılır	 ve	 ünlü	 uyumlarına	 uymaz.	 Bağlaç	 olan	
"ki"	ayrı	bir	sözcüktür.	Kendinden	önce	ve	sonra	
gelen	cümleleri	bağlar	ve	ayrı	yazılır.

 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "ki" nin 
yazımı yanlıştır?

 A)	 İyiki	yanımda	oğlum	vardı.
	 B)	 Onlar	öyle	iyi	insanlar	ki	anlatamam.
	 C)	 Onunki	yaşamak	değil,	sürünmek.	
	 D)	 Evdeki	hesap	çarşıya	uymadı.
	 E)	 İstiyorum	ki	o	da	bizimle	gelsin.

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf
lerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı var
dır?

 A)	 Karayel	kuzeybatıdan	eser.
	 B)	 Doğa	Anadolu'da	kara	iklimi	etkilidir.
	 C)	 Türkiye'nin	Güneyi	bu	hafta	yağışlıdır.
	 D)	 Amerika'nın	kuzey	komşusu	Kanada'dır.
	 E)	 Arjantin	bir	Güney	Amerika	ülkesidir.

4) I.	 Sanırımki	günler	hep	güzel	gidicek
	 II.	 Her	sabahn	böyle	mi	başlar	gün?
	 III.	 Ne	iş	güç	gelir	aklıma	ne	de	yoksulluğum	
	 IV.	Sıkıntılar	duradursun,	derim
	 V.	 Şairliğimle	yetinir,	avunurum	ben	de
 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi

sinde yazım yanlışı vardır?

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

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı
şı vardır?

 A)	 İstanbul	ki	insanı	yutmaya	hazır	bir	dev	gibi.
	 B)	 Bundan	sonra	hayatımda	her	şey	bir	bir	deği-

şecek
	 C)	 Bahar	geldimi	onun	yüzüne	de	ışık	gelir.
	 D)	 26	Haziran'da	14.30'da	maçımız	var.
	 E)	 Masanın	üstü	yine	karman	çorman	olmuştu.

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf
lerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı var
dır?

 A)	 İlçemizin	Belediye	Başkanı	da	aramızdaydı.
	 B)	 Toplantıya	Kaymakam	Bey	ve	eşi	de	katıldı.
	 C)	 Fakülteyi	geçen	ay	bitirdi,	Kaykamaklık	sına-

vına	hazırlanıyor.
	 D)	 Ali	 Ağa,	misafirleriyle	 köy	meydanına	 doğru	

yürüyor.
	 E)	 Resimlerini	Bakırköy	Meydanı'nda	sergileye-

cekmiş.

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı
şı yoktur?

 A)	 Karadeniz	demi	yağışlı	bugün?
	 B)	 İstanbul	da	oturmak	ayrıcalıktır.
	 C)	 Uşak	ta	mı	ufo	görülmüş?
	 D)	 Bu	gecede	oraya	gideceğiz.
	 E)	 Tophane	de	İstanbul	il	sınırları	içerisindedir.

8) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır?

 A)	 2016'nın	 ilk	aylarında	hastalıklar	baş	göster-
di.

	 B)	 Yardım	paraları	her	yılın	Kasım	ve	Aralık	ay-
larında	ödenecek.

	 C)	 2016	kışı	göçmenlerin	kara	yılı	oldu.
	 D)	 Haziran	2015'te	yeni	bir	ev	almaşlar.
	 E)	 28	Eylül	Perşembe	günü	süre	doluyor.

TEST 7
YAZIM KURALLARI
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9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı yapılmıştır?

 A)	 Bu	yıl	3.	sınıfa	gitmesi	gerekiyordu.
	 B)	 3'üncü	sıranın	başındaki	öğrenci	çağrıldı.
	 C)	 7'inci	günün	sonunda	amaçlarına	ulaştılar.
	 D)	 2'nci	gün	yeniden	görüşeceğiz.
	 E)	 Küçük	oğlu	beşinci	sınıfı	bu	yıl	bitirecek.

10) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım 
yanlışı yapılmıştır?

 A)	 Bu	konuda	her	iki	parti	de	birbirini	suçluyordu.
	 B)	 Ön	salon,	rengarenk	çiçeklerle	süslenmişti.
	 C)	 Meydandaki	bankayı	güpegündüz	soydular.
	 D)	 Dalganın	görülmesiyle	ortalık	birden	bire	ka-

rıştı.
	 E)	 Dünkü	yürüyüşte	herhangi	bir	olay	çıkmasın	

diye	geniş	önlemler	alınmıştı.

11) Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı var
dır?

 A)	 Evini	terk	ettiğinde	henüz	on	beş	yaşındaydı.
	 B)	 Arabasına	bindiğim	Hüseyin	Hoca	birden	fe-

nalaştı.
	 C)	 Arkadaşlarının	 pekçoğunu	 bu	 otobüs	 kaza-

sında	kaybetti.	
	 D)	 Bu	fikir	yüzde	yüz	senden	çıkmıştır,	dedi.
	 E)	 Bu	 köyde	 yaşayan	 Türklerin	 çoğu	 sonradan	

Müslüman	olmuş		

12) Aşağı da ki ler den han gi sin de ya zım yan lı şı 
var dır?

	 A)		Yine	de	milyonlarca	dolarl›k	yat›r›m	yapm›fl.
	 B)	 Ne	yazık	ki	bu	derste	diğerleri	gibi	s›k›c›yd›.
	 C)	 Onu	davette	gördüm,	çok	fl›k	giyinmiflti.
	 D)	 Konuya	bir	de	bu	aç›dan	yaklaflmal›s›n›z.
	 E)	 Doktor	Gülflah’›	siz	de	tan›r	m›s›n›z?

13) Aşağı da ki cüm le le rin han gi sin de bü yük harf
le rin kul la nı mıy la il gi li bir ya zım yan lı şı var
dır?

 A)	 Ye	ni	ev	le	ri	Ata	türk	Cad	de	si’ndey	mifl.
	 B)	 Amas	ya	 El	ma	s›’n›n	 bu	 y›l	 pa	ra	 et	me	di	ği	ni	

söy le di.
	 C)	 Ağ	r›	Dağ›	pek	çok	fli	ire	ko	nu	ol	mufl	tur.
	 D)	 fien	lik	ler	Gü	ney	Ana	do	lu’da	er	ken	bafl	l›	yor.
	 E)	 Bu	y›l	‹s	tan	bul	Üni	ver	si	te	sine	gir	di.

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı
şı vardır?

 A)	 Her	atasözü	güzel	bir	buluştur.
	 B)	 Yarın	aşçıbaşı	izne	çıkacakmış.
	 C)	 O	geceyi	hastanede	geçirmiştik.
	 D)	 Önce	başhemşireye	gidiniz,	dedi.
	 E)	 Başbaşa	verince	sorunları	çözeriz.

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara 
gelen eklerle ilgili bir yazım yanlışlığı yapıl
mıştır?

 A)	 Türkiye,	pek	yakında	AB'ye	üye	olacak.
	 B)	 TRT'nin	yeni	elemanlara	ihtiyacı	varmış.
	 C)	 SSK'nun	adresini	söyler	misiniz?
	 D)	 İETT'den	semtimize	yeni	otobüs	istedik.
	 E)	 TBMM'deki	toplantı	ertelenmiş.

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf
lerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı  
yapılmamıştır?

 A)	 Nedense	içimi	her	Sonbahar,	hüzün	kaplar.
	 B)	 Bu	yıl	da	okul	1	Eylül'de	açılacak.
	 C)	 Bu	iş	böyle	mi	yapılır,	allah	aşkına!
	 D)	 Sultanahmet	camisinin	onarımı	bitirildi.
	 E)	 "Sonbaharın	son	günü"	adlı	film	çok	beğenil-

di. 

YAZIM KURALLARI
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TEST 8
YAZIM KURALLARI

1) Aşa ğı da ki cümlelerden hangisinde "mi"nin 
yazımıyla ilgili bir yanlış vardır?

	 A)	 Sana	soru	sordum	mu	bana	yanıt	vermelisin.
	 B)	 Uzun	mu	uzun	öyküler	anlatır	her	akşam.
	 C)	 O	zamanlar	durumun	böyle	olacağını	göremi-

yor	muydun?
	 D)	 Mehmet'miydi	dün	akşam	telefon	eden?
	 E)	 Salonu	da	mı	ben	toplayacakmışım?

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır?

 A)	 Oysaki	bize	aktardığı	düşünceler	bizim	ufku-
muzu	genişletiyordu.

	 B)	 Düşle	 gerçek	 arasındaki	 dünyasını	 gerçekçi	
bir	biçimde	dile	getirdi.

	 C)	 Sahil	kasabasındaki	çaresiz	insanların	sorun-
larını	açık	açık	anlattı.

	 D)	 Yeterki	bu	konuları	işlerken	okuyucunun	yapı-
sını	göz	önünde	bulundur.

	 E)	 Yerleşim	 yerinde	 karşılaştıkları	 güçlükleri,	
buradaki	yaşam	serüvenlerini	yansıttı.

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır?

 A)	 Hafta	 sonu,	 arkadaşının	 Londra	 dışındaki	
konağına	gitmiş.

	 B)	 "Ben	 bu	 gecede	 burada	 kalıyorum."	 yanıtını	
verirken	yüzü	kızarmıştı.

	 C)	 Yeni	kitaptan	söz	ederken	her	şeyi	bize	anlat-
mıştı.

	 D)	 Amerikalı	 asker,	 yatağına	 uzanmış	Macbeth	
okuyor.

	 E)	 Kitabına	 aldığı	 şairleri,	 kendine	 özgü	 diliyle	
birkaç	cümlede	resmeder.

4) Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı 
vardır?

	 A)	 Sizinle	birlikte	Erkut	da	gidecek.
	 B)	 AEG'den	sonra	Arçelik'te	ucuzluk	yaptı.
	 C)	 Dünyadan	habersiz	çocuklarsınız.
	 D)	 Gel	de	sen	bu	işe	sinirlenme.
	 E)	 Ocakta	tatile	girecek	miyiz?

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı
şı vardır?

 A)	 Bu	sorunu	biran	önce	çözümlemeliyiz.
	 B)	 Bu	romanı	bir	türlü	bitiremedim.
	 C)	 Durumumu	size	arz	etmiştim.
	 D)	 Kimseden	herhangi	bir	şey	beklemiyorum.
	 E)	 Hiçbir	şey	bizi	yolumuzdan	alıkoyamaz.

6)	 (I)	"Karıncanın	Su	İçtiği"nin	yayımlanması	bir	ta-
kım	sebeplerden	dolayı	altı	yıl	sürdü.	 (II)	Yalnız	
bu	 altı	 yılda	 dörtlemenin	 üçüncü	 kitabı	 "Tanyeri	
Horozları"nı	 da	 bitirdim.	 (III)	 O	 da	 önümüzdeki	
sonbahara	 çıkacak.	 (IV)	 Şimdiden	 hazırlanmış	
durumda.	(V)	"Karıncanın	Su	İçtiği"	bir	Karadeniz	
balıkçı	eylemidir.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi
sinde bir yazım yanlışı vardır?

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

7) Aşağıdaki altı çizili bölümlerin hangisinin ya
zımı yanlıştır?

 A)	 Bu	konuyu	biraz	düşünmeliyim.
 B) Hiçkimse	beni	anlamıyor.
	 C)	 Geçenlerde	birçok	evde	sular	akmadı.
	 D)	 Arkadaşımın	kulağına	bir	şeyler	fısıldıyordu.
 E) Bana her	hangi	bir	şey	söylemedi.

8) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım 
yanlışı vardır?

 A)	 Güreşte	 en	 önemli	 adlardan	 biri	 de	 Adalı	
Halil'di.

	 B)	 Ben,	 okyanusun	 gizemini	 kapatan	 Custo	 ve	
ekibinin	hazırladığı	belgesellerden	keşfettim.

	 C)	 Bugün	 hazırcevaplık	 ve	 doğaçlama	 deyince	
akla	Naşit	Bey	geliyor.

	 D)	 Ünlü	Ressam	İbrahim	Çallı	ölüm	yıldönümün-
de	anıldı.

	 E)	 Popüler	müzikte	Tanju	Okan	bir	kilometre	ta-
şıdır.
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YAZIM KURALLARI

9)	 Kısaltmalara	 getirilen	 ekler,	 kısaltmanın	 okunu-
şuna	uygun	olarak	yazılır.

 Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyul
mamıştır?

 A)	 ODTÜ'nün	puanları	oldukça	yüksektir.
	 B)	 DSİ'nin	yoğun	çabaları	ile	sel	önlendi.
	 C)	 TRT'yi	özel	tv'lerle	karşılaştırıyordu.
	 D)	 İTO'nun	yaptırdığı	anket,	çok	ses	getirdi.
	 E)	 TEK'un	tüm	hesapları	incelenmeye	alınmış.

10) Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı var
dır?

 A)	 Bu	 hafta	 Türkiye'nin	 kuzeydoğusunda	 yağış	
bekleniyor.

	 B)	 Özel	okullarda	devlet	okullarının	kuralları	ge-
çerlidir.

	 C)	 Çevremizdeki	 insanlara	 karşı	 hoş	 görülü	 ol-
malıyız.

	 D)	 Onun	 İstanbullu	 olduğunu	 ancak	 o	 gittikten	
sonra	öğrendik.

	 E)	 Yüreğinde	birazcık	insan	sevgisi	olduğunu	hiç	
hissetmedim.

11) Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı var
dır?

 A)	 Her	işin	kendine	özgü	birtakım	zorlukları	var-
dır.

	 B)	 Bir	 süredir	 sağlığına	 dikkat	 etmiyor,	 perhiz	
yapıyordu.

	 C)	 Anne	küçük	kızla	koyunkoyuna	uyudu.
	 D)	 İnsanlar	burayı	güzelliği	ve	eşsiz	doğası	 için	

tercih	ediyor.
	 E)	 Olay	 hakkında	 herhangi	 bir	 açıklama	 henüz	

yapılmadı.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik ey
lemlerin yazımıyla ilgili bir yanlış yapılmıştır?

	 A)		Onlarla	sık	sık	buluşup	eski	günlerden	söze-
diyorduk.

	 B)	 Neler	olduğunu	bilmediği	için	suçlu	olduğumu	
zannetti.

	 C)	 Genç	anne	bütün	bu	olanları	önceden	hisset-
miştim,	dedi.

	 D)	 Öğretmen,	 bahçede	 oynayan	 çocukları	 ses-
sizce	seyretti.

	 E)	 Dükkânı	 arkadaşına	 devretti,	 memleketine	
döndü.

13) I.	 Affan	dedeye	para	saydım
	 II.	 Satdı	bana	çocukluğumu
	 III.	 Artık	ne	yaşım	var	ne	adım
	 IV.	Bil	miyorum	kim	olduğumu
	 V.	 Hiç	bir	şey	sorulmasın	benden	
	 VI.	Haberim	yok	olan	bitenden
 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi

lerinde yazım yanlışı yoktur?

 A) I ile III B) II ile III C) I ile V
   D) IV ile VI E) III ile VI

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcüğün yazımı doğrudur?

 A)	 Seni	gördüğümde	daha	onbeş	yaşındaydın.
	 B)	 Yarın	seni	okuldan	ben	almıyacağım.
	 C)	 Zeynep	bu	yıl	6.	ıncı	sınıfta	okuyacak.
	 D)	 Dün	birkaç	iş	yerine	baş	vurdum.
	 E)	 Dedemi	dün	akşam	Çapa'ya	naklettiler.
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1) Aşağıdakilerden hangisinde nokta (.) yanlış 
kullanılmıştır?

	 A)	 Bu	sınav	13.45'te	bitecek.
	 B)	 Doç.	Dr.	Sibel	Demirci	konuyla	ilgili	görüşleri-

ni bildirdi.
	 C)	 11.Mayıs.1984	doğumlu	bir	yazardan	beklen-

meyecek	ürünlerdi	bunlar.
	 D)	 Çocuklar	5.	sınavda	daha	başarılıydı.
	 E)	 Bu	ayki	alışverişimiz	2.000	lira	dolayındaydı.

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün 
kullanımı yanlıştır?

	 A)	 Dayım,	iki	yıldır	Meşrutiyet	Mahallesi'nde	otu-
ruyor.

	 B)	 Bütün	istekleri,	ilgili	makamlarca	kısa	sürede	
reddedildi.

	 C)	 Yalan,	 yanlış	 sözleriyle	 çevresindeki	 dürüst	
insanları	oyalıyordu.

	 D)	 Mısır,	 Kuzey	 Afrika'nın	 olaylarıyla	 da	 dikkat	
çeken	ülkesidir.

	 E)	 Bilgili,	görgülü	 insanlardan	düşmana	bile	za-
rar	gelmez.

3)	 Geçen	gece	Chris'e	(I)	Phaedrus'un	tüm	yaşamı-
nı	bir	hayaletin	peşinde	harcadığını	söylemiştim.	
Onun	izlediği	hayalet	(II)	tüm	teknolojinin	(III)	tüm	
modern	 bilimin	 (IV)	 tüm	 Batı	 düşüncesinin	 (V)	
temelindeki	hayaletti.

 Bu parçada numaralandırılmış yerlerden han
gisine virgül (,) getirilmesi yanlış olur?

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

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle 
belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir?

	 A)	 Balıkçı	kayığını	kıyıya	çekti	 (	 )	kahvehaneye	
oturdu,	çay	söyledi.

	 B)	 Yağmur	yağar,	sel	alır	(	)	ben	severim,	el	alır.
	 C)	 Bana	ayrılırken	şöyle	dedi	(	)	Ne	olur,	beni	bir	

daha	arama.
	 D)	 Her	 sanatçının	 en	 büyük	 mutluluk	 kaynağı	

şudur	(	)	alkış.
	 E)	 Ezbere	bilirim	sözlerini	bu	tangoların	(	)	dedi.

5) "Güvercin	uçurulur,	güller	atılır,	yakalara	karanfil-
ler	takılırdı." cümlesindeki virgülün (,) görevine 
benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangisin
de vardır?

	 A)	 Ansızın	 bütün	 coşkusu,	 sevinci,	 umutları	
öldü.

	 B)	 Kapılar,	pencereler,	basamaklar	temizleniyor-
du.

	 C)	 Nerede	yanık	bir	kâğıt	görürsen,	sen	sen	ol,	
bunu	sor.

	 D)	 Dumanlara,	ıslıklara	boğulmuş	bir	tren,	garda	
bekliyordu.

	 E)	 İçeri	girdi,	ocağı	yaktı,	geçti	masaya	oturdu.

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işa
retinin kullanımında bir yanlışlık vardır?

	 A)	 Bir	hoş	açar,	Akçadağ'ın	çiçekleri
	 B)	 Yıldızdağ'ı	niçin	kalkmaz	dumanın?
	 C)	 Gün	doğarken	Elazığ'a	vardık.
	 D)	 Tekirdağ'da	masmavidir	Marmara.
	 E)	 Aladağ'a	yılın	ilk	karı	düşmüş.

7) Aşağıdakilerin hangisinde parantez işareti 
yanlış kullanılmıştır?

	 A)	 Çek	asıllı	Alman	şairi	Maria	Rilke'nin	(1875		
1926)	Türk	okuruyla	buluşması	eskilere	daya-
nır.

	 B)	 Birçok	yazarımız	hikâye	(öykü)	yazmış,	kimi-
leri	başarılı	olamamıştır.

	 C)	 Çocukcağız	(hıçkırarak)		Oraya	gitmek	 iste-
miyorum.

	 D)	 Behçet	 Necatigil'in	 1977'de	 yazdığı	 (Şiir	
Burçlarını)	nı	anımsamamak	olmaz.

	 E)	 Ankara'ya	 (aslında	 çok	 sevmediği	 bu	 şehre)	
gitmek	zorundaymış.

8)	 Hep	acı	(I)	hep	yılgınlık	(II)	hep	umutsuzluk	(III)	
Yok	mu	umut	gerçekten	(IV)	güzellikler	ödül	mü	
tümden	(V)

 Bu parçada numaralandırılmış yerlerden han
gisine üç nokta getirilmelidir?

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

NOKTALAMA İŞARETLERİ
TEST 9



 24 

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna iki 
nokta (:) getirilmelidir?

	 A)	 Bence	bu	düşünce	geçmişi	anlatıyor
	 B)	 Filmin	konusunu	hiç	beğenmedim
	 C)	 Düzenli	yaşamak	insanı	dinçleştirir
	 D)	 Bu	filmin	belirli	iki	ana	konusu	var
	 E)	 Cesaret	eninde	sonunda	başarıyı	getirir.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti 
(?) doğru yerde kullanılmamıştır?

	 A)	 Bu	kadar	basit	bir	şeyi	bile	nasıl	çözemezsin?
	 B)	 Konuyla	ilgili	en	doğru	bilgiyi	nereden	edine-

biliriz?
	 C)	 Akşam	oldu	mu?	buralarda	in	cin	top	oynar.
	 D)	 Gurbetele	gidenlerin	kaçı		umduğunu	bulmuş-

tur?
	 E)	 Biçim	 üzerinde	 bu	 kadar	 büyük	 bir	 titizlikle	

duranlar	renkleri	nasıl	olur	da	böyle	başı	boş	
bırakabilirler?

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın 
kullanımı yanlıştır?

	 A)	 Alınacaklar:	 un,	 süt,	 yumurta,	 şeker	 ve	 ka-
bartma	tozu.

	 B)	 "Seni	07:00'de	uyandıracağım,	merak	etme"	
dedi.

	 C)	 O	gün		ağzından	iki	sözcük	duyabildik:	kızım,	
oğlum.

	 D)	 Derler	ki:	"İnsanoğlu	çiğ	süt	emmiş."
	 E)	 Sizlere	 kendimi	 anlatayım:	 Ben	 içi	 sevgiyle	

dolu,	her	daim	öğretme	aşkıyla	yanıp	tutuşan	
bir	öğretmenim.

12)	 Her	 zaman	 böyle	 işlere	 bulaşır	 (I)	 kapkaççılık,	
ufak	 tefek	 hırsızlıklar,	 küçük	 dolandırıcılıklar	 (II)	
Kendini	 çok	akıllı	 sansa	da	aslında	bir	 şey	gel-
mez	 elinden	 (III)	 Bir	 de	 onun	 bitmez	 tükenmez	
sevda	 	 hikâyeleri	 (IV)	 Düşündükçe	 güleceğim	
geliyor	(V)

 Bu parçada numaralandırılmış yerlerden han
gi ikisinde üç nokta (...) kullanılmalıdır?

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

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde (" ") yanlış 
kullanılmıştır?

	 A)	 O,	"Gönül	Yarası"	filmini	izlemiş	midir	sence?
	 B)	 Apartman	 yöneticisi:	 	 "Beni	 oraya	 getirtme-

yin!"	diye	bağırıyordu.
	 C)	 İşte	o	an,	"Ben	ne	yaptım?"	diye	haykırmaya	

başladı.
	 D)	 Cahit	Sıtkı'nın	"Otuz	Beş	Yaş"	adlı	şiir	kitabını	

bence	herkes	okumalı.
	 E)	 Geçen	gün	"salı	günü"	hep	birlikte	arkadaşımı	

ziyarete gittik.

14)	 Bunu	izleyen	dönemin	(	)	yani	12.	yüzyılın,	üze-
rinde	daha	fazla	durulabilir	mi	(	)	Bunu	istiyorum	
(	)	yine	de	toplumsal	dönüşümlerin	biçimi	nede-
niyle	bu	gereksiz	olabilir.

 Bu parçada parantezle gösterilmiş yerlere sı
rasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden 
hangileri getirilmelidir?

	 A)	(?)	(?)	(,)	 	 B)	(,)	(.)	(;)
	 C)	(,)	(.)	(,)	 	 D)	(,)	(?)	(,)
	 	 	 E)	(;)	(.)	(,)

15)	 Ünlü	yazarlarımızdan	biri	 (	 )	Recaizade	Ekrem'i	
anmak	için	yapılan	bir	törende	(	)	şunlar	söylemiş	
(	)	Aradım,	taradım	güncelliğini	yitirmemiş	bir	şii-
rini	bulamadım.

 Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktala
ma işaretleri getirilmelidir?

	 A)	(;)	(;)	(.)	 	 B)	(;)	(,)	(:)
	 C)	(,)	(,)	(:)	 	 D)	(,)	(;)	(:)
	 	 	 E)	(:)	(,)	(:)	

16)	 Dilde	(	)	sözsüz	iletişimde	ve	sanatta	doğallık	pek	
fazla	sevilmez	(	)	Süs	(	)	medeniyet	işareti	kabul	
edilir.	 Oysa	 doğallık	 esastır	 (	 )	 gereksiz	 süsün	
anlamı	örtmesine	izin	verilmemelidir.

 Bu parçada parantezle belirtilen yerlere sıra
sıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden han
gisi getirilmelidir?

	 A)	 (;)	(;)	(,)	(,)
	 B)	 (,)	(.)	(,)	(,)
	 C)	 (:)	(;)	(,)	(,)
	 D)	 (;)	(;)	(,)	(;)
	 E)	 (,)	(.)	(,)	(;)
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1) Aşağıda “man	zume”yle il gili verilen bil giler den 
han gisi yan lış tır?

	 A)	 Birey	sel	lik,	 duy	gu	 ve	 çağ	rışım	 önem	 kazan
mış	tır.

	 B)	 Olay	ör	güsüne	dayanan	bir	anlatım	vardır.
	 C)	 Öl	çü	ve	uyak	kul	lanılır.
	 D)	 An	lat	ma	ve	gös	ter	me	öne	çıkar.
	 E)	 Ye	ri	gel	di	ğin	de	kar	şı	lık	lı	ko	nuş	ma	la	ra	yer	ve

ri lir.

2)	 Var	mı	beni	içinizde	tanıyan?
	 Yaşanmadan	çözülmeyen	sır	benim.
	 I.	 kalmasa	da
	 II.	 zor	benim
	 III.	 şöhretimi	duymayan
	 IV.	kimliğimi	tarif	etmek
 Numaralanmış sözcükler çapraz uyak düzeni

ne göre sıralandığında aşağıdakilerden hangi
si doğru olur?

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

3)	 Kandilli'de,	eski	bahçelerde	 	
	 Akşam	kapanınca	perde	perde

 Bu dizeler deki uyak türü aşağıdakiler den han
gisidir?

	 A)	Yarım	uyak	 B)	Zen	gin	uyak
	 C)	Tam	uyak		 D)	Tunç	uyak
	 	 	 E)	Cinas	lı	uyak

4)	 Er	te	si	gün	baş	la	dı	gün	doğ	ma	dan	yol	cu	luk	
	 So	ğuk	bir	mart	sa	ba	hı,	buz	tu	tu	yor	her	so	luk	

 Bu be yitin uyak tü rü aşa ğı da ki ler den han gi si
dir?

	 A)	Tam	uyak		 B)	Tunç	uyak
	 C)	Zen	gin	uyak	 D)	Ci	nas	lı	uyak
	 	 	 E)	Ya	rım	uyak

5)	 I.		 Gün	lük	ko	nuş	ma	di	li	kul	la	nıl	mış	tır.	
	 II.		 He	ce	 öl	çü	sü	 kul	lan	mak	 ge	rek	ti	ği	 dü	şü	nül

müş	se	de	bu	uy	gu	la	na	ma	mış	tır.	
	 III.	Top	lum	sal	olay	lar,	sev	gi,	yer	gi,	ölüm	acı	sı	iş

len	miş	tir.
	 IV.	Na	zım	bi	ri	mi	dört	lük	tür.
	 V.	Tam	ve	zen	gin	uyak	kul	la	nıl	mış	tır.
 Yu ka rı da ki nu ma ra lan mış cüm le le rin han gi 

iki sin de halk ede bi ya tı şiir geleneğiyle il gi li 
bil gi yan lı şı var dır?

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

6) Aşağıdakilerden han gi si di van ede bi ya tı  şiir 
geleneğinin ge nel özel lik le rin den bi ri  
de ğil dir?

	 A)		Sa	nat	lı,	süs	lü	bir	dili	var	dır.
	 B)	 Arap	ve	Fars	kül	tür	le	ri	nin	et	ki	sin	de	kalmıştır.
	 C)	 Şi	ire	düz		ya	zı	dan	da	ha	çok	önem	ve	ril	miştir.
	 D)	 İçe	rik	ten	çok	bi	çi	me	dü	şün	ce	den	çok	duy	gu

ya	önem	ve	ril	miş	tir.
	 E)	 Dini	konulara	yer	verilmemiştir.

7)	 Yü	rü	be	hey	Bul	gar	Da	ğı
	 Sen	den	yü	ce	dağ	ol	maz	mı
 Sen de yay la yan gü ze lin 
	 Ya	nak	la	rı	al	ol	maz	mı
 Bu dört lükle ilgili aşağıdakilerden hagisi söy

lenemez?

	 A)	 Nazım	birimi	dörtlüktür.
	 B)	 Halk	edebiyatı	şiir	geleneğinin	izlerini	taşır.
	 C)	 Şiir	türü	satiriktir.
	 D)	 Hece	ölçüsü	kullanılmıştır.
	 E)	 Uyak	yoktur.

8)	 Gö	züm,	kör	de	ğil	sen	bun	ca	me	za	rı	gör
	 Dün	ya	yı	sa	ran	ya	lan	do	la	nı	gör
	 Kral	lar,	pa	di	şah	lar	gel	di	geç	ti
	 Ela	göz	le	ri	ne	kurt	do	lan	la	rı	gör

 Bu di ze le rin alın dı ğı şi ir tü rü aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

 A) Li rik  B) Epik  C) Di dak tik
	 	 	 D)	Dra	ma	tik	 E)	Pas	to	ral
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9)	 Bizimki	acı	bir	öykü
	 Siyah	beyaz	eski	bir	film
	 Ayrılık,	gözyaşı,	elem
	 Köz	gibi	yanık	bir	türkü
 Bu di ze ler le il gi li ola rak aşa ğı da ki ler den han

gi si söy le ne mez?

	 A)		8’li	he	ce	öl	çü	sü	kul	la	nıl	mış	tır.
	 B)	 I.	ve	IV.	dizelerde	tam	uyak		var	dır.
	 C)	 Ben	zet	me	ler	den	ya	rar	la	nıl	mış	tır.
	 D	 Li	rik	bir	şi	ir	dir.
	 E)	 Çap	raz	uyak	ör	gü	sü	var	dır.

10)	 Sen	rak	sı	na	da	lar	ken	içi	tit	rer	de	rin	den
	 Çi	çek	li	bir	sah	ne	de	bir	be	yaz	ke	le	be	ğin
	 Bi	zim	de	kal	bi	mi	zi	kı	mıl	da	tır	ye	rin	den
	 Top	ra	ğa	diz	vu	ru	şu	dağ	gi	bi	bir	zey	be	ğin
 Bu dört lük için aşa ğı da ki ler den han gi si söy le

ne mez?

	 A)		He	ce	öl	çü	süy	le	yazılmıştır.
	 B)		Zen	gin	uyak	kul	la	nıl	mış	tır.
	 C)	 Re	dif	kullanılmamıştır.
	 D)	 Çap	raz	uyak	dü	ze	ni	var	dır.
	 E)		Söz	sa	nat	la	rın	dan	ya	rar	la	nıl	mış	tır.

11) Gönül	bir	beladır	sana	düşerse
	 Beni	ferdalara	salma	sevdiğim
	 Mah	yüzünü	görüp	aklım	şaşarsa	
	 Bana	delü	deyu	gülme	sevdiğim	
 Bu dört lü ğün uyak  tü rü ve dü ze ni aşa ğı da ki

ler den han gi si dir?

	 A)	Tam		Düz		 B)	Yarım		Çapraz
	 C)	Zengin		Çapraz	 D)	Tunç		Düz
	 	 	 E)	Yarım		Düz

12) Aşa ğı da ki ler den han gi sin de uyak ve re dif bir
lik te kul la nıl ma mış tır?

	 A)	 Gelse	de	en	acı	sözler	dilime
	 	 Uçacak	sanırım	birkaç	kelime
	 B)	 Bir	yol	du	pa	rıl	da	yan,	gü	müş	ten
	 	 Git	tik,	bahs	aç	ma	dık	dö	nüş	ten
	 C)	 Uç	tu	nuz	git	ti	niz	siz	ey	kuş	lar
	 	 Kü	çü	cük,	ser	se	fîl	bay	kuş	lar
	 D)	 Sa	kın	ye	dek	bi	raz	ip,	man	tar	al	ma	dan	git	me
	 	 Ka	yık	ço	cuk	gi	bi	dir,	oy	nu	yor	mu	dert	et	me
	 E)	 Bir	lâh	za	da	bir	pan	cur	açıl	mış	gi	bi	yaz	dan
	 	 Bir	bes	te	nin	en	gin	se	si	yük	sel	di	Bo	ğaz’dan

13)	 Ço	ban	dır	kö	yün	ya	ma	cın	da	 	 	
Ya	yar	da	va	rı	da	çö	me	lir	 	 	
Me	şe	dal	la	rı	nın	al	tın	da	 	 	
Taş	lı	tar	la	da	ır	gat

	 Ek	me	ğin	ta	dı	ara	da
	 Yü	ce	dağ	ba	şın	da	va	rıl	maz	ka	tı	na

 Bu di ze ler aşa ğı da ki şi ir tür le rin den han gi si
nin ör ne ği dir?

	 A)	Epik		 B)	Sa	ti	rik	 C)	Dra	ma	tik
	 	 	 D)	Pas	to	ral	 E)	Li	rik

14)	 Uzak	bir	ik	li	min	ılık	ha	va	sın	da
	 Ses	ler	le	ko	ku	lar	el	ele	do	la	şır
	 Renk	ler	le	şe	kil	ler	se	vi	şip	an	la	şır
	 Bir	mü	kem	mel	li	yet	or	kest	ra	sın	da

 Bu dört lük le il gi li aşa ğı da ki ler den han gi si 
söy le ne mez?

	 A)	 Dil	şi	ir	sel	iş	le	viy	le	kul	la	nıl	mış	tır.
	 B)	 Uyak	ör	gü	sü	sar	mal	dır.
	 C)	 12’li	he	ce	öl	çü	süy	le	ya	zıl	mış	tır.
	 D)	 Ek	bi	çi	min	de	re	dif	var	dır.
	 E)	 I.	ve	IV.	di	ze	ara	sın	da	zen	gin,	II.	ve	III.	di	ze	ler	

ara	sın	da	tam	uyak	var	dır.

15)	 Girdim	aşk	kalburuna
	 Gel	gözüm	derdim	ele
	 Ben	yürekten	yanarım	
	 Söylemem	derdim	ele	

 Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden han
gisi söylenemez?

	 A)	 Cinaslı	uyak	vardır.
	 B)	 7’li	hece	ölçüsüyle	yazılmıştır.
	 C)	 Konusu	bakımından	liriktir.
	 D)	 Çağdaş	şiir	geleneğinin	özelliklerini	taşır.
	 E)	 Teması	aşktır.

16)	 Akıl	bir	me	şa	le	dir,	kör	için	göz	dür
	 Ölü	vü	cut	için	can,	dil	siz	için	söz	dür

 Bu di ze le r aşa ğı da ki şi ir tür le ri nin han gi sin
den alın mış ola bi lir?

	 A)	Epik	şi	ir	 	 B)	Sa	ti	rik	şi	ir
	 C)	Dra	ma	tik	şi	ir	 D)	Li	rik	şi	ir
	 	 	 E)	Di	dak	tik	şi	ir
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1)	 Emreyle	at	koşturam	deryalarda
	 Gemi	vapur	yürütem	sahralarda
 dizeleriyle;
	 I.	 ferman	sendedir
	 II.	 kanat	çırpam	semalarda
	 III.	 emreyle	güzelim
	 IV.	Kuş	olam
 (aaab) düzeninde oluşturulacak dörtlüğün 

son iki dizesi aşağıdakilerden hangisi olur?

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

2) Aşa ğı da ki di ze le rin han gi sin de tam uyak kul
la nıl mış tır?

	 A)	 Yü	re	ği	mi,	öten	ku	şa	aça	yım	 	 	
Ah	la	rı	mı,	esen	ye	le	sa	ça	yım

	 B)	 Yürü	bre	Dadaloğlu’m	yürü	git
	 	 Dertli	dertli	Çukurova	yolun	tut
	 C)	 Bu	lut	lar	ağ	lı	yor,	gü	neş	yü	zü	nü	as	mış		

Ke	le	bek	ler	ke	der	li,	kuş	lar	ağa	ca	küs	müş
	 D)	 Bir	de	ğil	san	ki	bin	va	tan	gi	bi	sin	 	

Gök	ler	de	ya	zı	lı	des	tan	gi	bi	sin
	 E)	 Her	ne	fes	te	ey	le	dik	yüz	bin	gü	nah	 	

Bir	gü	na	ha	et	me	dik	hiç	bir	gün	ah

3) Halk ede bi ya tı şiir geleneğiyle il gi li aşa ğı da 
ve ri len bil gi ler den han gi si yan lış tır?

	 A)		Sözlü	bir	geleneğe	dayanır.
	 B)	 Nazım	birimi	dörtlüktür.
	 C)	 Dili	yalın,	söyleyişi	içtendir.
	 D)	 Genellikle	yarım	uyak	kullanılır.
	 E)	 Şiirlerde	parça	güzelliğine	önem	verilir.

4) Di van edebiyatı şiir geleneğiyle ilgili aşa ğı da
ki ler den han gi si doğ ru de ğil dir?

	 A)	 Aruz	ölçüsü	kullanılmıştır.
	 B)	 İçe	ri	k	bi	çim	den	çok	önem	se	nmiştir.
	 C)	 Ge	nel	lik	le	so	yut	kav	ram	la	r	iş	le	nmiştir.
	 D)	 Ko	nu	bü	tün	lü	ğü	önemsenmemiştir.
	 E)	 Fars	ça,	Arap	ça	söz	cük	ler	çok	kullanılmıştır.

5)	 Uzaklar	seçilmiyor
	 Gönüldür	geçilmiyor
	 Gönül	bir	top	ibrişim
	 Dolaşmış	açılmıyor

 Bu dörtlük aşa ğı da ki  şiir türlerinden han gi si
ne ör nek tir?

	 A)	Lirik	 						 B)	Epik	 	 C)	Pastoral
   D) Didaktik E) Satirik

6)	 Atıl	dı,	bir	Meh	met	çik,	bü	yü	yü	boz	du	
	 Bir	düş	man	sün	gü	sü	ne,	göğ	sün	den
	 Bir	şe	ha	det	le	ka	ya	lar	ya	rıl	dı	san	ki
	 Dip	çik	gü	rül	tü	sün	den

 Bu dörtlük aşa ğı da ki şiir türlerinden hangisi
ne örnektir?

	 A)	Li	rik	 	 B)	Pas	to	ral	 C)	Di	dak	tik
   D) Epik  E) Sa ti rik

7)	 Kal	dı	rım	lar,	çi	le	keş	yal	nız	la	rın	an	ne	si	
	 Kal	dı	rım	lar,	içim	de	ya	şa	mış	bir	in	san	dır
	 Kal	dı	rım	lar,	du	yu	lur,	ses	ge	lin	ce	se	si
	 Kal	dı	rım	lar,	içim	de	kıv	rı	lan	bir	li	san	dır

 Bu dört lük için aşa ğı da ki ler den han gi si söy le
ne mez?

 
	 A)	Re	dif	kul	la	nıl	mış	tır.	
	 B)	2.	ve	4.	di	ze	de	zen	gin	uyak	var	dır.	
	 C)	14’lü	he	ce	öl	çü	süy	le	ya	zıl	mış	tır.	
	 D)	Ben	zet	me	ya	pıl	mış	tır.	
	 E)	Sar	mal	uyak	ör	gü	sü	var	dır.
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8)	 Istırap	içinde	bir	asa	gibi
	 Bu	çile	çölünde	yürüyenim	ben
	 Şu	ömrüm	çürümüş	bir	aba	gibi	
	 Ucundan	tutup	da	sürüyeyim	ben

 Bu dört lük le il gi li aşa ğı da ki bil gi ler den han gi
si yan lış tır?

	 A)	 II.	ve	IV.	dizelerde	zengin	uyak	vardır.
	 B)	 Sözcük	ve	ek	durumunda	redif	kullanılmıştır.
	 C)	 Pastoral	şiir	türüne	örnektir.
	 D)	 11’li	hece	ölçüsüyle	yazılmıştır.
	 E)	 Çapraz	uyak	kullanılmıştır.

9)	 Usandım	tatlı	canımdan
	 Vuslat	ne	zaman	gelecek
	 Şahlar	şahı	sultanımdan
	 İrat	ne	zaman	gelecek

 Bu dört lü ğün uya k türü ve di zi li şi aşa ğı da ki
ler den han gi si dir?

	 A)		Tam	uyak	–	Çapraz
	 B)	 Tam	uyak	–	Sarmal
	 C)	 Yarım	uyak	–	Çapraz
	 D)	 Zengin	uyak	–	Düz
	 E)	 Zengin	uyak	–	Çapraz

10) Aşa ğı da ki  di ze le rin han gi sin de “re	dif” kul la nıl
ma mış tır?

	 A)	 Ar	tık	de	mir	al	mak	gü	nü	gel	miş	se	za	man	dan
	 	 Meç	hu	le	gi	den	bir	ge	mi	kal	kar	bu	li	man	dan
	 B)	 Düş	man	gel	di	ta	bur	ta	bur	di	zil	di	 	

Al	nı	mı	za	ka	ra	ya	zı	ya	zıl	dı
	 C)	 Koyun	verdi,	kuzu	verdi,	süt	verdi
	 	 Yemek	verdi,	ekmek	verdi,	et	verdi
	 D)	 Göz	le	rin	ka	ra	ran	yol	lar	da	üz	gün	 	

Ve	bir	zam	bak	ka	dar	be	yaz	dı	yü	zün
	 E)	 Or	ma	nın	uğul	tu	suy	la	bir	lik	te		 	 	

Ve	dört	na	la,	düm	düz	bir	ma	vi	lik	te

11)	 Gönlümü	çekse	de	yarin	hayali
	 Aşmaya		kudretim	yetmez	cibali
	 Yolcuyum	bir	kuru	yaprak	misali
	 Rüzgârın	önüne	katılmışım	ben

 Bu dörtlükle ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

	 A)	 11’li	hece	ölçüsüyle	yazılmıştır.
	 B)	 Düz	uyak	kullanılmıştır.
	 C)	 Teşbih	(Benzetme)	yapılmıştır.
	 D)	 Epik	özellikler	ağır	basmaktadır.
	 E)	 Ayrılık	teması	işlenmiştir.

12) Bir yan dan tür kü söy ler
	 Bir	yan	dan	yü	rür	ağ	la	ya	rak
	 Sev	da	sı	rüz	gâr	gi	bi	iter
	 De	re	bo	yun	ca	yal	na	yak

 Bu di ze ler le il gi li ola rak aşa ğı da ki ler den han
gi si söy le ne mez?

	 A)	 Ser	best	öl	çüy	le	ya	zıl	mış	tır.
	 B)	 Uyak	ör	gü	sü	çap	raz	dır.
	 C)	 Zen	gin	uyak	var	dır.
	 D)	 Re	dif	kullanılmıştır.
	 E)	 Ko	nu	su	na	gö	re	li	rik	bir	şi	ir	dir.

13) Aşa ğı da ki di ze le rin han gi sin de fark lı bir uyak 
kul la nıl mış tır?

	 A)	 Er	te	si	gün	baş	la	dı	gün	doğ	ma	dan	yol	cu	luk
	 	 So	ğuk	bir	mart	sa	ba	hı	buz	tu	tu	yor	her	so	luk
	 B)	 Bin	bah	çe	li	bel	de	mi	zi	yâd	el	le	re	bı	rak	tık
	 	 Göl	ge	sin	de	ba	rı	na	cak	tek	ağa	cım	yok	ar	tık
	 C)	 Ser	pi	len	ay	dın	lık	ta	dal	la	rın	ara	sın	dan
	 	 Bü	yü	len	miş	bir	cey	lan	gi	bi	ba	kı	yor	za	man
	 D)	 Bir	za	fer	müj	de	si	bur	da	her	isim
	 	 Yek	pa	re	bir	an	da	gün,	sa	at,	mev	sim
	 E)	 Ser	pil	me	ye	baş	la	dı	bir	yağ	mur	in	ce	in	ce
	 	 Son	yo	kuş	nok	ta	sın	dan	düz	lü	ğe	çev	ri	lin	ce
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EDEBî SANATLAR
TEST 12

1)	 Dalgalan	sen	de	şafaklar	gibi	ey	şanlı	hilal
	 Olsun	artık	dökülen	kanlarımın	hepsi	helal

 İstiklal Marşı'nın bu dizelerinde aşağıdaki söz 
sanatlarından hangisi vardır?

	 A)	 Açık	istiare
	 B)	 Tariz	(İğneleme)
	 C)	 Mecazımürsel	(Ad	aktarması)
	 D)	 Teşhis	(Kişileştirme)
	 E)	 Kinaye

2)	 Bir	 sözün	 aynı	 yerde	 hem	 gerçek	 hem	 mecaz	
anlamda	 kullanılmasına	 _	 _	 _	 _,	 bir	 sözcüğün	
aynı	 yerde	birden	 fazla	 anlama	gelecek	 şekilde	
kullanılmasına	_	_	_	_	denir.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki
lerden hangisi getirilmelidir?

	 A)	tevriye		cinas	 B)	kinaye		tevriye
	 C)	cinas		mecaz	 D)	tevriye		kinaye
   E) tariz - kinaye

3)	 Ateşten	kızaran	bir	gül	arar	da
	 Gezer	bağdan	bağa	çoban	çeşmesi

 Bu beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangi
sine başvurulmuştur?

	 A)	Mübalağa		 B)	Hüsnütalil
	 C)	Telmih	 	 D)	Tecahülüarif
	 	 	 E)	Kinaye

4)	 Bir	sözcük,	benzetme	amacı	güdülmeden	başka	
bir	kavramın	ya	da	varlığın	yerine	kullanılabilir.

 Bu açıklamaya uygun söz sanatı aşağıdakile
rin hangisinde vardır?

	 A)	 Boş	işlerle	uğraşmak	bize	zaman	kaybettirir.
	 B)	 Güven	karşılıklı	oluşan	bir	duygudur.
	 C)	 Gözlerin	yaşarmış,	ağlıyor	musun	yoksa?
	 D)	 Nezle	olmuş	sanırım,	çocuğun	burnu	akıyor.
	 E)	 Sevginizi	hak	edene	vermelisiniz.

5)	 Kurban	olam	kurban	olam
	 Beşikte	yatan	kuzuya

 Bu dizelerdeki edebi sanat aşağıdakilerden 
hangisidir?

	 A)	Teşhis	 	 B)	Mübalağa
	 C)	Açık	istiare	 D)	Teşbih
	 	 	 E)	Tevriye

6)	 Suları	kudurmuş	bir	deniz	olsa	yaşamak
	 Sulara	dalarak	Türkçe	konuşacaksın
	 Balıklarla	anlaşacaksın
	 Balıkların	dilini	öğrenecek
	 Ve	öğreteceksin	onlara	Türkçeyi

 Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden 
hangisidir?

	 A)	Tariz	 	 B)	Mecazımürsel
	 C)	Teşbih	 	 D)	Kinaye
	 	 	 E)	Tevriye

7)	 Günler	gitgide	kısalıyor
	 Yağmurlar	başlamak	üzere
	 Kapım	ardına	kadar	açık	bekledi	seni
	 Niye	böyle	geç	kaldın

 Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından 
hangisi vardır?

	 A)	Teşbih	 B)	Kinaye											C)	Hüsnütalil
	 	 	 D)	Tevriye	 E)	Telmih

8)	 Yine	bulutlar	seyrini	unutmuş
	 Semaya	baksana	matem	mi	tutmuş
	 Gökte	ne	ay	var	ne	de	bir	yıldız
	 Her	taraf	karanlık	ve	de	ıssız

 Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından 
hangisi vardır?

	 A)	Hüsnütalil		 B)	Tecahülüarif
	 C)	Mecazımürsel	 D)	Tevriye
	 	 	 E)	Kinaye
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9)	 Ben	şimdi	ne	yapsam
	 Ben	işte	ne	yapsam	kaç	kere	yalnız
	 Kaç	kere	yalnız	ama	kaç	kere	yalnız
	 Gene	kaç	kere	insan	olmalarımla

 Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A)  Tekrir  B) Tezat 
	 C)	Açık	istiare	 D)	Hüsnütalil
	 	 	 E)	Kinaye

10)	 Ben	kimim,	kime	anlatıyorum
	 Neyi	anlatıyorum	ayrıca
	 Neyim	ben,	bu	olanlar	ne
	 Ya	kimdir	tüketen	isteklerimi

 Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından 
hangileri vardır?

	 A)	 İstiare		Tenasüp
	 B)	 Teşbih		İstifham
	 C)	 İstifham		Tevriye
	 D)	 Tecahülüarif		İstifham
	 E)	 Kinaye		İstiare

11)	 Çamlar	hüzünlü,	yollara	düşmüş	söğüt,	çınar
	 Yaprak	döküp	huzura	kapanmıştı	sonbahar

 Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından 
hangisi kullanılmıştır?

	 A)	Tevriye	 	 B)	Hüsnütalil
	 C)	Teşhis	 	 D)	İntak
	 	 	 E)	Kinaye

12)	 Kim	bu	cen	net	va	ta	nın	uğ	ru	na	ol	maz	ki	fe	da
	 Şü	he	da	fış	kı	ra	cak	top	ra	ğı	sık	san	şü	he	da	

 Bu di ze ler de ki söz sa nat la rı aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

	 A)	 Mü	ba	la	ğa	–	İs	ti	are
	 B)	 Teş	bihibe	liğ	–	İs	ti	are
	 C)	 Teş	bih	–	Me	cazımür	sel
	 D)	 Teş	bihibe	liğ	–	Teş	his
	 E)	 Mü	ba	la	ğa	–	Teş	bihibe	liğ

13)	 Ha	ni	kuş	lar	ağaç	lar
	 Bin	bir	renk	li	çi	çek	ler
	 Na	sıl	ya	ka	la	mış	tık
	 Saç	la	rın	dan	ba	ha	rı

 Bu di ze ler de ki en be lir gin söz sa na tı aşa ğı da
ki ler den han gi si dir?

	 A)	Ci	nas	 B)	Teş	bih	 C)	Tev	ri	ye
	 	 	 D)	Teş	his	 E)	Ki	na	ye

14)	 Bu	mem	le	ket	bir	di	lim	ek	mek,	boy	lu	bo	yun	ca
	 Ye	mek	le	do	yul	maz
	 Bu	sö	ğüt,	Hö	rü’nün	bi	lek	le	ri
	 Bun	lar	to	puk	ses	le	ri	Şah	se	nem’in
	 Bu	Kö	roğ	lu’nun	ki	iş	te,	ma	vi	li	kız

 Bu di ze ler de ki söz sa nat la rı aşa ğı da ki ler den 
han gi le ri dir?

	 A)	 Hüsnüta	lil		Mü	ba	la	ğa
	 B)	 Te	ca	hülüarif		Mü	ba	la	ğa
	 C)	 Teş	bih		Tel	mih
	 D)	 İs	ti	are		Te	na	süp
	 E)	 Ki	na	ye		Teş	bih

15)	 Öyle	bir	devim	ki	ben,	hakikâtte	pireyim
	 Bir	delik	gösterin	de	utancımdan	gireyim

 Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından 
hangisi vardır?

	 A)	Tevriye	 	 	 B)	Kinaye
	 C)	Tecahülüarif	 	 D)	Tezat
	 	 	 E)	Mecazımürsel

16)	 Ay	ka	na	ka	na	ba	tı	yor
	 Eş	kıya	lar	ge	ce	nin	yan	gı	nı	nı	iz	li	yor	lar	uzak	ta
	 Kar	ga	pa	za	rı	dağ	la	rı	nı	do	la	şan	yaş	lı	
	 Ve	öf	ke	li	bir	oto	büs	te	yim

 Bu di ze ler de ki şi leş ti ri len var lık aşa ğı da ki ler
den han gi si dir?

	 A)	Yan	gın	 B)	Eş	kı	ya	lar	 C)	Ge	ce
	 	 	 D)	Oto	büs	 E)	Dağ	lar
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1)	 Her	sabah	camı	açtığımızda
	 Gökyüzü	soruyor	yukarıdan
	 Soruyor	kim	olduğumuzu
	 Adım	attığımız	her	sokak

 Bu dörtlükteki söz sanatı aşağıdakilerden 
hangisidir?

	 A)	Tevriye	 B)	Tariz		 C)	İstifham
	 	 	 D)	Tecahülüarif	 			E)	Teşhis

2)	 İçimi	seninle	ısıtıyorum
	 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 şiirdeki söz sanatı aşağıdakilerden  hangi
sidir?

	 A)	Kapalı	istiare	 B)	Benzetme
	 C)	Açık	istiare	 D)	Kinaye
   E) Tezat

3)	 Deniz	ve	mehtap
	 Sordular	seni
 Neredesin
	 Nasıl	derim	terk	etti
	 Bırakıp	beni	gitti
	 Anladılar	ki
	 Aşkımız	bitti
	 Deniz	güldü	halime
	 Bir	avuç	su	verdi	elime
	 "Biterse	gözyaşın	al."	dedi
	 "Doldur	tekrar	yerine."

 Bu şiirde görülen söz sanatları aşağıdakiler
den hangisidir?

	 A)	 Teşhis,	intak,	kapalı	istiare
	 B)	 Kinaye,	benzetme,	mübalağa
 C) Hüsnütalil, istiare, kinaye
	 D)	 Teşhis,	intak,	açık	istiare
	 E)	 Tevriye,	istifham,	mübalağa

4)	 Şu	karşıma	göğüs	geren
	 Taş	bağırlı	dağlar	mısın?

 Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden 
hangisidir?

	 A)	Tenasüp	 B)	Telmih	 C)	İntak
	 	 	 D)	Kinaye	 E)	Tevriye

5)	 Şakaklarıma	kar	mı	yağdı	ne	var
	 Benim	mi	Allah'ım	bu	çizgili	yüz

 Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden 
hangisidir?

	 A)	 Mübalağa	(Abartma)
	 B)	 Tariz	(İğneleme)
	 C)	 Tecahülüarif	(Bilmezlikten	gelme)	
	 D)	 Telmih	(Hatırlatma)
	 E)	 Hüsnütalil	(Güzel	nedene	bağlama)

6)	 Rüyama	girdi	eski	bir	İstanbul	akşamı!
	 Hâlâ	çocukmuşum	fakat	annem	hayatta	mı?
	 Bilmem,	niçin	ben	ağlıyorum,	belki	hastayım!
	 Birden	ne	oldu,	kuş	gibi	uçtum,	sokaktayım!

 Bu dörtlükteki en belirgin söz sanatı aşağıda
kilerden hangisidir?

 A) Tekrir  B) Tenasüp
	 C)	Hüsnütalil		 D)	İstifham
	 	 	 E)	Mübalağa

7)	 Ben	ne	zaman	sussam
	 İçimde	bir	gürültü	kopar	hep
	 Ben	ne	zaman	sussam
	 Daha	çok	konuşabilirim

 Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından 
hangisi vardır?

	 A)	Tezat	 	 B)	Tevriye
	 C)	Tecahülüarif	 D)	Telmih
   E) Tenasüp
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8)	 Beşiktaş'ta	bir	gece
	 Pencereler	uyumuş
	 Rüzgâr	uyanık
	 Yağmur	düşer	tane	tane
	 Yağmur
 Taze yapraklar üstüne

 Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından 
hangisi kullanılmıştır?

	 A)	Tevriye	 	 B)	Hüsnütalil
	 C)	Teşhis	 	 D)	Teşbih
	 	 	 E)	Kinaye

9)	 Bahçemde	açılmaz	seni	görmezse	çiçekler
	 Sahil	seni,	rüzgâr	seni,	akşam	seni	bekler
	 Gelmezsen	eğer	mevsimi	nereden	bilecekler
	 Sahil	seni,	rüzgâr	seni,	akşam	seni	bekler

 Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından 
hangisi kullanılmamıştır?

	 A)	Teşhis	 	 B)	Tezat
	 C)	Kapalı	istiare	 D)	Tekrir
   E) Tenasüp

10)	 Civan	da	canına	böyle	kıyar	mı
	 Hasta	başın	taş	yastığa	koyar	mı

 Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden 
hangisidir?

 
	 A)	Teşhis	 B)	Kinaye	 C)	Tevriye
	 	 	 D)	Telmih	 E)	Mübalağa

11)	 Neden	böyle	düşman	görünürsünüz
	 Yıllar	yılı	dost	bildiğim	aynalar

 Bu di ze lerdeki söz sa na tı aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

	 A)	Kinaye	 B)	Tevriye	 C)	Tezat
	 	 									D)	Telmih	 E)	Cinas

12)	 Dünyaya	geldiğim	anda
	 Yürüdüm	aynı	zamanda
	 İki	kapılı	bir	handa
	 Gidiyorum	gündüz	gece

 Bu dört lük te ki söz sa na tı aşa ğı da ki ler den 
han gisi dir?

	 A)	Açık	istiare	 B)	Kapalı	istiare
	 C)	Hüsnütalil		 D)	Tevriye
	 	 	 E)	Kinaye

13)	 O	çay	ağır	akar,	yor	gun	mu	bil	mem
	 Meh	ta	bı	has	ta	mı	sol	gun	mu	bil	mem

 Bu di zeler de ki söz sa nat la rı aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

	 A)	 Te	zat	–	Tel	mih
	 B)	 Tel	mih	–	Ci	nas
	 C)	 Te	ca	hülüarif	–	Teş	his
	 D)	 Mü	ba	la	ğa	–	Tev	ri	ye
	 E)	 İn	tak	–	Te	ca	hülüarif

14)	 Ne	dir	cân	kim	anı	sen	nâ	ze	nin	ca	na	ne	ver	mez	ler
	 Sana	âşık	olanlar	yo	lu	na	ca	na	ne	ver	mez	ler

 Bu di ze ler de ki söz sa na tı aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

	 A)	Tevriye	 B)	Kinaye	 C)	Tenasüp
   D) Cinas  E) Hüsnütalil

15)	 Gece	midir	insanı	hüzünlendiren
	 Yoksa	insan	mıdır	hüzünlenmek	için
	 Geceyi	bekleyen
	 Gece	midir	seni	bana	düşündüren

 Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından 
hangisi kullanılmıştır?

	 A)	Telmih	 B)	Tenasüp	 C)	Tariz
	 	 	 D)	Tekrir		 E)	Mübalağa
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1) Aşağıdakilerden hangisinde bir ad tamlaması 
ya da sıfat tamlaması yoktur?

	 A)	 Güneyde	önemsiz	bir	göreve	atanacakmış.
	 B)	 Denizcilerin	ayakları	yeniden	Mısır	toprakları-

na	değdi.
	 C)	 Onlara	yol	gösteren	ırmağın	iyilikleri	övüldü.
	 D)	 Seni	yeniden	görmem,	bu	kabalığı	unuttura-

mayacak.
	 E)	 Seferden	dönüş,	bayram	olarak	kabul	edildi.

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük 
hem belirtme hem niteleme sıfatı almıştır?

	 A)	 Gözü	kara	bir	insan	olması	beni	korkutmuyor.
	 B)	 Onun	uyuşuk,	itici	biri	olduğunu	söylemiştir.
	 C)	 Yüksek	topuklu,	sivri	burunlu	ayakkabıları	gi-

yemez.
	 D)	 Bazı	insanların	beğenilerine	akıl	ermez.
	 E)	 Her	insanın	farklı	görüşleri	olduğunu	bilirim.

3) "İki	arkadaş	kafa	kafaya	verdiler." cümlesindeki 
"iki" sözcüğü aşağıdaki hangi "güzel" sözcü
ğüyle aynı görevdedir?

	 A)	 Güzel	bir	sonbahar	akşamıydı.
	 B)	 Ben	güzele	güzel	demem,	güzel	yararlı	olma-

lı.
	 C)	 Bu	mevsimde	oralar	çok	güzel	olurmuş.
	 D)	 Övüldüğü	kadar	varmış,	çok	güzelmiş	bu	ki-

tap.
	 E)	 Ninelerinin	masalını	güzel	güzel	dinlediler.

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme tür
ce farklıdır?

	 A)	 Zamanında	 evden	 çıkmayınca	 vapura	 ucu	
ucuna	yetiştik.

	 B)	 Çok	çalışmasına	rağmen	bu	davayı	pisi	pisi-
ne kaybetti.

	 C)	 Aynı	işi	uzun	zaman	sürdüremez,	daldan	dala	
konardı.

	 D)	 Gözümüzün	önünde	büyüklü	küçüklü	ağaçlar	
sahile	kadar	uzanıyordu.

	 E)	 Seksenlik	aşıklar	her	zaman	el	ele	geziyorlar-
dı.

5) Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir sı
fatla sağlanmıştır?

	 A)	 Gecenin	bu	saatinde	dışarıdan	mı	geliyorsu-
nuz?

	 B)	 Kitaplarını	 kırtasiyeden	 almaya	 gidecek	 mi-
sin?

	 C)	 Bu	yaz	hangi	kitapları	severek	okudun?
	 D)	 Dünkü	sınavdan,	önce	hanginiz	çıktınız?
	 E)	 Geçen	yaz	arkadaşlarınla	niçin	görüşmedin?

6) İşte	o	an	bir	fırtına	kopar	içinde.
 Aşağıdakilerden hangisinde "o" sözcüğü, bu 

cümledeki göreviyle kullanılmıştır? 

	 A)	 O	güzeldi,	neden	onu	almadın?
	 B)	 Bana	mı	inanacaksın,	o	dedikodulara	mı?
	 C)	 Yıllar	önce	onunlu	aynı	sıralarda	oturmuştuk.
	 D)	 O,	hayal	dünyasında	yaşayan	biridir.
	 E)	 O	dün	buradaydı,	şimdi	ise	Ankara'da.

7)	 Güzel	konular	seçmesi	yetmiyor	çünkü	anlatımıy-
la	bütün	büyüyü	bozuveriyor.

 Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenler
den hangisi yanlıştır?

	 A)	 "anlatımı"	sözcüğü	hem	yapım	hem	çekim	eki	
almıştır.

	 B)	 "büyüyü"	 sözcüğünde	 kaynaştırma	 ünsüzü	
vardır.

	 C)	 "seçmesi"	sözcüğü	ad–eylemdir.
	 D)	 "bütün"	sözcüğü	belgisiz	adıldır.
	 E)	 "Güzel"	sözcüğü	sıfat	olarak	kullanılmıştır.

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat  fiil 
(ortaç), adlaşmış sıfat göreviyle kullanılmış
tır?

	 A)	 İyi	olacak	hastanın	doktor	ayağına	gelir.
	 B)	 Akacak	kan,	damarda	durmaz.
	 C)	 Körle	yatan,	şaşı	kalkar.
	 D)	 Öpülecek	el,	ısırılmaz.
	 E)	 Güneş	girmeyen	eve	doktor	girer.

SIFAT (ÖN AD)
TEST 14
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9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "–ecek,	 –
acak" eki diğerlerinden farklı bir görevde kul
lanılmıştır?

	 A)	 Gezilecek	görülecek	yerler	var.
	 B)	 Yazılacak	davetiyelerin	listesini	çıkar.
	 C)	 Yapılacak	işleri	şimdilik	rafa	kaldırıyorum.
	 D)	 Eli	öpülecek	nice	analarımız	var.
	 E)	 Haftaya	gelecekmiş	sanırım	İzmir'e.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük, sözcük türü bakımından ötekilerden 
farklıdır?

 A) Günlük	gazeteleri	okumadan	evden	çıkmaz.
	 B)	 Masasına	yeni	bir	kalemlik	almış.
 C) Dutluk	buraların	en	güzel	yeridir.
 D) Bolluk	yıllarında	ne	güzel	yaşamışlar.
	 E)	 Annesi	de	ona	yolluk	hazırlamıştı.

11) "İzlenecek	yolun	iyi	seçilmesi	gerekir." cümlesin
de altı çizili eylemsinin türdeşi aşağıdakiler
den hangisinde vardır?

	 A)	 Bu	şehirde	tanıdık	bir	yüz	arıyorum.
	 B)	 Sabahları	yürüyerek	kilo	veriyor.
	 C)	 Güneş	batarken	dalgaların	sesini	dinliyorduk.
	 D)	 Çantası	olmadan	hiçbir	yere	gitmez.
	 E)	 Yüzünden	gülümseme	eksilmez.

12) Aşağıdakilerden hangisinde sıfat, ad tamla
masını nitelemiştir?

	 A)	 Gözümün	nuru	oğul,	bunları	işit.
	 B)	 Eski	istasyon	binası	göründü.
	 C)	 Bahçenin	yan	tarafı	bakımsızdı.
	 D)	 Gözünün	gördüğü	her	yer	senin.
	 E)	 Romancının	iç	dünyasını	bilemezsin.

13) Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamala
rından hangisi isimle sıfatın yer değiştirme
sinden oluşmamıştır?

	 A)	 İnsan	iyisini	seçmeliydik.
	 B)	 Çocuklardan	kaçı	oraya	gidecek?
	 C)	 Çiçeklerin	kıpkırmızısı	var	köyde.
	 D)	 Yazının	başlığı	çok	ilginçti.
	 E)	 Öğrencinin	tembeli	başarılı	olamaz.

14) Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirilmiş söz
cük farklı görevdedir?

	 A)	 O	 gün	 İstanbul	 bembeyaz	 bir	 örtüyle	 örtün-
müştü.

	 B)	 Tertemiz	bir	gökyüzü	bizi	karşıladı.
	 C)	 Bu	korkunç	kazadan	da	sapasağlam	kurtuldu.
	 D)	 Önümüzde	upuzun	bir	yaz	tatili	var.
	 E)	 Sanatçı	 yepyeni	 bir	 albümle	 dinleyicilerinin	

karşısına	çıktı.

15) Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat yok
tur?

	 A)	 Her	 zaman	 yalnız	 kalamayacağını	 düşünür-
dü.

	 B)	 Bu	olayın	üzerinden	daha	birkaç	gün	geçmiş-
ti.

	 C)	 Biraz	anlayışla	aslında	her	şey	çözüme	ula-
şır.

	 D)	 Herkes	bu	konudaki	düşüncesini	açıkça	söy-
lemeliydi.

	 E)	 Bir	yer	düşlüyorum	dostlukların	hiç	bozulma-
dığı.

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme 
sözcüğü ötekilerden farklı türde kullanılmış
tır?

	 A)	 İçeriye	apansız	girdi.
	 B)	 Sımsıkı	giysisi	onu	rahatsız	ediyordu.
	 C)	 Geceleyin	ipince	gömlekle	üşüdü.
	 D)	 Onu	upuzun	yollar	bekliyordu.
	 E)	 Bomboş	gözlerimde	bir	anlam	arıyordu.

SIFAT (ÖN AD)
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1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anla
mı, bir sıfatla sağlanmıştır?

	 A)	 Sizin	eşyalarınızı	getiren	kimdi?
	 B)	 Arkadaşlarının	hangisi	daha	başarılı?
	 C)	 Törene	kaç	kişi	davetliydi?
	 D)	 Ne	 kadar	 duygusal	 olduğunu	 düşündünüz	

mü?
	 E)	 Size	neden	gelemeyeceğini	söylemedi	mi?

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adın bir
den çok niteleyicisi vardır?

	 A)	 Soğuk	mart	yağmuru	iliklerime	işliyordu.
	 B)	 Uzakta	gördüğüm	şey,	bir	karaltıydı.
	 C)	 Dadım,	iyi	yürekli,	yardımsever	bir	kadındı.
	 D)	 Kızıl	saçlı	kadın,	ofistekilerle	konuşuyordu.
	 E)	 Büyük	hayaller	peşinde	koşuyordu.

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme 
sıfatı yoktur?

	 A)	 Son	 deneme	 sınavında	 tüm	 sınıf	 patır	 patır	
döküldü.

	 B)	 Uzun	uzun	kavakların	gölgesinde	dinlenmek	
insana	huzur	veriyor.

	 C)	 Çıtır	çıtır	simitler	kahvaltımıza	ayrı	bir	tat	ver-
di.

	 D)	 Soğuk	 mu	 soğuk	 bir	 akşamda	 doğmuşum	
ben.

	 E)	 Bahar	gelince	pespembe	çiçekler	doğayı	kap-
lardı.

4) "Tatlı	hayallerle	süslüydü	kafası." cümlesindeki 
"tatlı" sözcüğü türü yönünden aşağıdaki cüm
lelerin hangisindeki "çok"	sözcüğü ile özdeş
tir?

	 A)	 Çok	uzamıştı,	sözün	sonu	gelemedi.
	 B)	 Bu	masalın	benzerlerini	de	çok	dinledik.
	 C)	 Çok	güzel	ifade	etmişti	düşüncesini.
	 D)	 Ne	kadar	da	çok	çektirdi,	acımasız	hastalık.
	 E)	 Eserleriyle	çok	kişiye	sesleniyordu.

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı 
soru sıfatıyla sağlanmıştır?

	 A)	 Nereden	geldiğini	söyledi	mi?
	 B)	 Kaçar	soru	hazırlamak	gerekir?
	 C)	 Kimdi	seni	arayan?
	 D)	 Neyiniz	kaldı	arabada?
	 E)	 Neden	onu	da	çağırmadın?

6) "Bir" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisin
de anlam ve görev yönünden farklı kullanım
dadır? 

	 A)	 Serpilmeye	başladı	bir	yağmur	ince	ince.
	 B)	 Daha	nem	olacaktın	bir	tanem.
	 C)	 Sıkı	bir	poyraz	beni	titretirken	içimden.
	 D)	 Karlar	etrafı	beyaz	bir	karanlığa	gömdü.
	 E)	 Sesiz	bir	ormanda	mola	verdik

7) Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük 
adlaşmış bir sıfattır?

 A) Ucuzluk	ay	ortasında	başlar.
 B) Sonuç	yarın	açıklanacak.
 C) Güçsüz,	yeteneklerinin	farkında	olmayandır.
 D) Fedakârlık	ister	bu	iş.
 E) Sessiz	durmamızı	istedi.

8) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisi "belgisiz	sıfat" değildir?

 A) Yarım	ekmek	yeter	bana.
 B) Yarı	Türkçe,	yarı	İngilizceyle	anlaştık.
 C) Elbet bir	gün	hesabını	sorarlar.
 D) Birkaç	kitap	da	al	yanına.
 E) Kimi	zaman	buralara	uğrar.
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9)	 Kimi	 niteleme	 sıfatlarını	 pekiştirmek	 için,	 sıfatın	
ilk	ünlüsüne	kadar	olan	kısmı	m,	p,	r,	s	ünsüzle-
rinden	biriyle	kapatılır	ve	bir	önek	gibi	sıfatın	ba-
şına	getirilir.

 Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala uy

mayan bir pekiştirme kullanılmıştır?

	 A)	 Uzak	 gemilerden	 beklenen	 sessiz,	 apayrı	
yolculardık

	 B)	 Sudaki	 sonsuz	 şarkı	 yepyeni	 bir	 yağmurla	
yerleşti	iliğime

	 C)	 Yapayalnız	geceler	yüreğimdeki	ateşi	günbe-
gün körükler

	 D)	 Yürek	 yanığımda	 bir	 yığın	 bembeyaz	 saç	
arasındayım

	 E)	 Uzandın	mı	bir	kez	sımsıcak	kumlara	bir	kum	
tanesi gibi

10) "-ki" eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
"Evdeki	hesap	çarşıya	uymaz."	cümlesindekiyle 
aynı görevde kullanılmamıştır?

 
	 A)	 Unutma	 ki	 demokrasideki	 kusurlar,	 yine	 de-

mokratik	yöntemlerle	giderilmelidir.
	 B)	 Elindeki	dikişi	aldırmak	için	hastaneye	gitti.
	 C)	 Akşamki	belgesel,	sigaranın	zararlarını	anla-

tıyordu.
	 D)	 Sizinki	 derslerine	 planlı	 çalıştığı	 için	 başarılı	

oluyor.
	 E)	 İçimizdeki	 şeytan:	 "Gül,	 eğlen,	 gençliğini	

yaşa!"	diyor.

11) "ki" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı 
bir görevde kullanılmıştır?

	 A)	 Raftaki	kitapları	tek	tek	karıştırdım.
	 B)	 Evdeki	hesap	çarşıya	uymaz.
	 C)	 Sırtındaki	yükü	yere	indirdi.
	 D)	 Deniz	kıyısındaki	evine	taşınacaktı.
	 E)	 Ayşe'nin	babası	yaşlı,	Özlem'inki	daha	genç-

tir.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleye 
soru anlamını sıfat türünde bir sözcük ver
miştir?

	 A)	 Hangi	kuzuyu	size	alayım?
	 B)	 Burada	ne	yapıyorsun?
	 C)	 Neden	uyumadan	ona	söylemedin?
	 D)	 Bu	konuyu	sana	kim	açtı?
	 E)	 Her	yerde	çeviri	yok	mudur?

13) "den"	(tan...)	ekiyle	sıfat	kurulabilir.	

 Bu durum aşağıdaki hangi cümlede vardır?

	 A)	 Bugünden	 başlamak	 üzere	 ücretiniz	 ödene-
cek.

	 B)	 Her	kitaptan	az	çok	yararlandım.
	 C)	 Adamcağız	üzüntüsünden	yatağa	düştü.
	 D)	 Sabahtan	uğradım	ben	bir	fidana.
	 E)	 Sudan	bahaneler	bulurdu	hep.

14) Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlama

sı yoktur?

	 A)	 Süzülüp	mavi	göklerden	yere	doğru
	 B)	 Omzuma	bir	beyaz	güvercin	kondu
	 C)	 Kediyi	aldım	elime,	usul	usul	okşadım
	 D)	 Çırpınan	kalbini	dinledim	bir	süre
	 E)	 Uzattı	sevgiliye	pembe	gagasını

15) Aşağıdakilerden hangisinde pekiştirilmiş söz

cük, sıfat görevindedir?j

	 A)	 Upuzun	saçları	vardı	o	yıllarda	bizimkinin.
	 B)	 Sımsıcak	bakardı	bana	her	zaman.
	 C)	 Apansız	uyanırsan	gecenin	bir	yerinde...
	 D)	 Dosdoğru	davranırsan	her	zaman	kazanırsın.
	 E)	 Önümüzde	yemyeşil	uzanıyordu	Çukurova.
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1)	 I.	 Masalda	yer	ve	zaman	belirsizdir,	bir	yerden	
ve	zamandan	söz	edilse	bile	hayali	bir	yer	ve	
belirsiz	bir	zaman	söz	konusudur.

	 II.	 Genellikle	iyilik		kötülük,	doğruluk		haksızlık,	
adalet		zulüm,	alçakgönüllülük		kibirlilik	gibi	
karşıt	 durumların	 temsilcisi	 olan	 kişilerin	 ça-
tışması	masalın	olay	örgüsünü	oluşturur.

	 III.	 Masallarda	 her	 kesimden	 kişilerle	 cin,	 peri,	
dev	gibi	soyut	ya	da	olağanüstü	varlık	yer	alır.

	 IV.	Masallar	serim,	düğüm,	çözüm	bölümlerinden	
oluşan	olayları	anlatan	metinlerdir.

	 V.	 Masallar	eğitici,	ders	verici	niteliklerinden	do-
layı	didaktik	anlatılar	olarak	bilinir.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi
sinde bir bilgi yanlışı vardır?

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

	 Evvel	 evvel	 iken	 deve	 tellal	 iken,	 sinek	 berber	
iken,	 tosbağa	kulakları	 çınlayasıca	ölçekçi	 iken,	
ben	 babamın	 beşiğini	 tıngır	 mıngır	 sallar	 iken,	
babam	düştü	beşikten,	alnını	yardı	eşikten,	anam	
kaptı	maşayı,	babam	da	kaptı	meşeyi,	bana	da	
gösterdiler	kapının	ardındaki	köşeyi...

	 Zamanın	 birinde	 fakir,	 kimsesiz,	 garip	 bir	 sığır	
çobanı	varmış.	Bunun	karısından	başka	kimsesi	
yokmuş.	Hiç	çocukları	da	olmamış.	Çoban	sıcak	
bir	günde,	sığırlarını	güderken	bir	eşek	yavrula-
mış	 ve	 sıpası	 sağa	 sola	 koşturmaya	 başlamış.	
Bunu	gören	çobanın	karısı	bakmış	bakmış	ve	"Ey	
Allahım,	bari	bize	de	şu	eşek	sıpası	gibi	bir	evlat	
ver"	demiş.

	 Gel	zaman	git	zaman	bu	dua	kabul	olunmuş	ve	
kadın	 hamile	 kalmış.	 Günü	 gelince	 de	 bir	 eşek	
sıpası	 doğurmuş.	 Bunu	 gören	 karı	 koca,	 Allah	
Allah,	şimdi	ne	yapacağız,	doğdu	boğmaya	gel-
mez,	 bizim	 de	 alnımızın	 yazısı	 buymuş	 sürelim	
bunu	sığıra	demişler	ve	sıpayı	sürüye	bırakmış-
lar...

 2., 3. ve 4. soruları bu parçaya göre yanıtlayı
nız.

2) Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi 
söylenemez?

	 A)	 Bir	 masalın	 döşeme	 bölümü	 ve	 serim	 bölü-
müne	yer	verilmiştir.

	 B)	 Masalda	 Türk	 kültürü	 ve	 İslam	 inancına	 uy-
gun	davranışlar	içinde	bulunan	alçak	gönüllü	
kahramanlara	yer	verilmiştir.

	 C)	 Döşeme	 bölümünde	 hayırlı	 bir	 konudan	 söz	
edileceğinin	ip	uçları	verilmiştir.

	 D)	 "Her	 şeyin,	 her	 işin	 hayırlısı	 dilenmelidir."	
öğüdü	verilmek	istenmiştir.

	 E)	 Döşeme	bölümünde	birçok	masalda	buluna-
bilen	kalıplaşmış	sözlere	yer	verilmiştir.

3) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

	 A)	 Metinde	geçen	"deve,	tellal,	tosbağa"	sözcük-
leri	somut	addır.

	 B)	 "Babamın	beşiği"	belirtili	ad	tamlamasıdır.
	 C)	 "Bir	 eşek	 yavrulamış	 ve	 eşeğin	 sıpası	 sağa	

sola	koşturmaya	başlamış"	 cümlesinde	bağ-
laç	cümleleri	bağlamıştır.

	 D)	 "Ey	Allahım,	bari	bize	de	şu	eşek	sıpası	gibi	
bir	evlat	ver,	demişler."	cümlesinde	edat,	bağ-
laç	 ve	 ünlem	 türünden	 sözcüklere	 yer	 veril-
miştir.

	 E)	 Zamanın	birinde	fakir,	kimsesiz,	garip	bir	sığır	
çobanı	 varmış."	 cümlesinde	 edat	 ve	 ünlem	
türünde	sözcükler	kullanılmıştır.

4) "Allah	 Allah,	 şimdi	 ne	 yapacağız,	 doğdu,	
           I
 boğmaya	 gelmez,	 bizim	 de alınımızın	 yazısı	
       II       III        IV
	 buymuş,	sürelim	bunu	sığıra	demişler."
     V
 Bu cümlede altı çizili bölümlerle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

	 A)	 I.	ad	olduğu	halde	tür	değiştirerek	ünlem	gö-
revinde	kullanılmıştır.

	 B)	 II.	bulunma	durum	eki	almış	bir	addır.
	 C)	 III.	bağlaç	görevinde	kullanılmıştır.
	 D)	 IV.	tamlama,	soyut	bir	kavramı	anlatmaktadır.
	 E)	 V.	yönelme	durum	eki	almış	somut	addır.
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5) Aşağıdakilerden hangisi masalın bölümlerin
den değildir?

	 A)	Diyalog	 B)	Serim	 C)	Dilek
	 	 	 D)	Düğüm	 E)	Döşeme

6) Masalla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

	 A)	 Yöresel	 dillerden	 de	 etkilenen	 yalın	 bir	 dil	
kullanılır.

	 B)	 Masalda	 ayrıntılı	 doğa	 betimlemelerine	 ve	
ruhsal	çözümlemelere	yer	verilir.

	 C)	 Olayların	geçtiği	yer	ve	zaman	belirsizdir.
	 D)	 İnsanlarla	 birlikte	 cin,	 peri,	 dev,	 ejderha	 gibi	

kahramanlara	ve	kişileştirilmiş	hayvanlara	yer	
verilir.

	 E)	 Olağanüstü	 olayların	 anlatıldığı	 masallarda	
da	olağan	masallarda	da	olaylar	hayal	ürünü-
dür.

7) Kahramanları	insan	dışındaki	varlıklar,	çoğunluk-
la	 hayvanlar	 ve	bitkiler	 olan,	 kahramanın	özelli-
ğinden	yararlanarak	açık	ve	etkili	biçimde	söylen-
mesinde	sakınca	görülen	bir	düşünceyi	gizleyerek	
kişileri	 eleştirmek	 ya	 da	 insanlara	 ders	 vermek	
için	 yazılan	 olay	 yazısıdır.	 Fabl	 denen	 bu	 tür,	
olağanüstü	olaylara	yer	verdiği	 için	masala	ben-
zer.

 Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden han
gisi söylenemez?

	 A)	 Olay	anlatımının	yer	aldığı	bir	 türle	 ilgili	bilgi	
verilmektedir.

	 B)	 Fabl'da	 amaç	 ders	 vermek,	 yermek,	 eleştir-
mektir.

	 C)	 Fabl'da	 doğrudan	 söylenemeyen	 kimi	 sözler	
dolaylı	 olarak	 insan	dışı	 varlıklar	 aracılığıyla	
söylenir.

	 D)	 Söz	 konusu	 tür,	 içerik	 bakımından	 masalla	
paralellik	taşır.

	 E)	 Fabl'ın	 temel	 özelliklerinden	 biri	 de	 yalnızca	
şiir	(manzum)	olarak	yaygılmasıdır.

8) Fabl'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

	 A)	 Genellikle	manzum	olarak	yazılır	ancak	düz-
yazı	biçiminde	olanlar	da	vardır.

	 B)	 İnsan	dışı	varlıklar,	kişiler	gibi	duyar,	düşünür,	
konuşur...

	 C)	 Fabl'lar	 estetik	 zevk	 vermek	 için	 sanatlı	 ve	
süslü	bir	dille	yazılır.

	 D)	 Fabl'ın	birinci	bölümünde	olay	anlatılır,	 ikinci	
bölümünde	ders	verilir.

	 E)	 Fabl'da	masalda	 olduğu	 gibi	 yararlılık,	 iyilik,	
kötülük,	 dostluk,	 düşmanlık,	 adalet,	 insanlık	
doğa	sevgisi	konuları	ele	alınır.

9) Aşağıdakilerden hangisi fabl türünde eser 

veren sanatçılardan biri değildir?

	 A)	 Feridü'ddin	Attar
	 B)	 La	Fonteine
	 C)	 Şeyhi
	 D)	 Aisopos	(Ezop)
	 E)	 Ömer	Seyfettin

10)         I              II 
	 I.	 Feridü'ddin	Attar	 Kelile	ve	Dimne
	 II.	 Şeyhi	 	 Mantıku't		Tayr
	 III.	 Mevlana	 	 Harname
	 IV.	Beydaba	 	 Mesnevi
 V. Sadi
 Bu tablodaki sanatçılardan hangisi II. grupta

ki eserlerden birinin yazarı değildir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V
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1) "ile" ilgeci, aşağıdakilerden hangisinde cümle
ye "neden" anlamı katmıştır?

	 A)	 Küçük	bir	sandalla	denize	açıldılar.
	 B)	 Depremle	sarsılan	yüreklerimiz	hâlâ	yanıyor.
	 C)	 Haberi	alınca	aceleyle	dışarı	çıktı.
	 D)	 Seninle	tartışmak	istemediğimi	söylemiştim.
	 E)	 Bu	bilgi	deneylerle	yıllar	önce	kanıtlanmıştır.

2) "Kadar" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi
sine "eşitlik"	anlamı katmıştır?

 A) O kadar güzel ki...
	 B)	 Cennet	kadar	güzel	vatanın	var.
	 C)	 O	kadar	uyunur	mu?
	 D)	 Bu	kadar	yaramazlık	görülmüş	müdür?
	 E)	 Dün	ben	de	senin	kadar	yürüdüm.

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gibi" edatıy
la kurulan öbek, belirteç görevinde kullanıl
mamıştır?

	 A)	 O,	her	zaman	bir	hanımefendi	gibi	davranır.
	 B)	 Bibloları,	vitrine	inci	gibi	dizmişlerdi.
	 C)	 Bu	konuda	o	da	bizim	gibi	düşünüyordu.
	 D)	 Evin	içine	birden	zehir	gibi	bir	rüzgâr	doluyor.
	 E)	 Kağıt	fenerler,	iri	kelebekler	gibi	titreşir.

4) "Yalnız" sözcüğü aşağıdaki cümlelerden han
gisinde ötekilerden farklı bir görevde kullanıl
mıştır?

	 A)	 Kitabı	size	veririm	yalnız	iki	hafta	sonra	iste-
rim.

	 B)	 Onunla	 barışırım	 yalnız	 bir	 daha	 şakalaş-
mam.

	 C)	 İşim	olduğu	için	yalnız	üç	saat	uyuyabildim.
	 D)	 Arkadaşlarına	gidebilirsin	yalnız	kitabını	yanı-

na	almalısın.
	 E)	 Düşündüklerimi	söylerim	yalnız	sözümü	kes-

meyeceksiniz.

5) "ancak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi
sinde farklı türde kullanılmıştır?

	 A)	 Onu	bu	sevimsiz	durumu	ancak	ben	söylerim.
	 B)	 Aradıklarınız	ancak	Kapalıçarşı'da	bulunur.
	 C)	 Bu	işi	usulüyle	ancak	sen	yaparsın.
	 D)	 Bu	dertleri	ancak	sen	çözebilirsin.
	 E)	 Seninle	gelirim	ancak	bana	da	kazak	alacak-

sın.

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kul
lanılmamıştır? 

	 A)	 Paramızı	 alamadık,	 yani	 anlayacağın	adam-
lar	bizi	oyalıyor.

	 B)	 İnsanlara	 kinle,	 nefretle	 yaklaşırsan	 kaybe-
den	sen	olursun.

	 C)	 Doğruyla	yanlışı	ayırt	edemeyen	beyinler	ço-
ğalıyor.

	 D)	 Ne	 iyi	 niyet	 dilenirim	 onlardan	 ne	 de	 boyun	
eğerim	onlara.

	 E)	 Her	türlü	yardımı	teklif	ettim,	gel	gör	ki	kabul	
eden	yok.

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç cüm
leye "eşitlik,	gibilik" anlamı katmaktadır?

	 A)	 İstesem	de	bu	koşullarda	ona	iş	veremem.
	 B)	 Bir	 sıkıntının	 olduğunu	 duyduk	 da	 yanına	

geldik.
	 C)	 Bu	 ülkede	 gençler	 yetişecek	 de	 geleceğe	

umutla	bakacağız.
	 D)	 Kimseden	 yardım	 görmeden	 okulunu	 bitirdi,	

askerliğini	de	yaptı.
	 E)	 Sen	gitmek	istemiyorsan	ben	de	gitmek	iste-

mem.

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ama" bağla
cı "koşul"	anlamında kullanılmıştır?

	 A)	 Yaşlı	ama	sağlıklı	bir	insandı.
	 B)	 Çok	çalıştı	ama	başarılı	olamadı.
	 C)	 Çevresindeki	insanlara	kırılmıştı	ama	belli	et-

miyordu.
	 D)	 Sinemaya	gidebilirsin	ama	sınavın	 iyi	geçer-

se.
	 E)	 İşini	sevmiyordu	ama	yapmak	zorundaydı.
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9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem, cüm

leye "isteklendirme" anlamı katmıştır?

	 A)	 Ah,	bayım	ah!	Bir	bilseniz	neler	oldu.	
	 B)	 Bak,	bak!	Nasıl	da	şımarıyor.
	 C)	 Aaa!..	Ne	diyorsam	onu	yap.
	 D)	 Ha	gayret!	Çoğu	gitti,	azı	kaldı.
	 E)	 Ooo!	Ne	kadar	güzel	bir	elbise.

10) "Oh!" ünlemi aşağıdakilerden hangisinde se
vinç, hoşlanma duygusu katmamıştır?

	 A)	 Oh!	Yaşamak	ne	güzel!
	 B)	 Oh!	Benim	uyarılarımı	dinlemez	misin!
	 C)	 Oh!	Nihayet	denize	kavuştum!
	 D)	 Oh!	Dünya	varmış!
	 E)	 Oh!	Çok	rahat	bir	arabaymış!

11) "Hoppala!	Çocuklar	evde	değil	mi?"	cümlesinde 
ünlem cümleye aşağıdaki duygulardan hangi
sini katmıştır?

	 A)	Kızgınlık	 B)	Sitem	 C)	 Korku	
	 	 D)	Şaşma	 E)	Merak

12) Aşağıdakilerin hangisinde edat grubunun gö
revi diğerlerinden farklıdır?

	 A)	 Bu	olayı	hiç	yaşamamışız	gibi	davranıyordu.
	 B)	 Onu	da	kardeşi	gibi	görüyordu.
	 C)	 Bu	işi	de	başladığı	gibi	bitirdi.
	 D)	 Her	şey	düşlediği	gibi	olmuştu.
	 E)	 Onun	gibi	insanlara	ihtiyacımız	var.

13) "Deli	 ile	 çıkma	 yola,	 başına	 getirir	 belâ"	atasö
zündeki "ile" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisindekiyle görev bakımından özdeştir?

	 A)	 İç	Anadolu'da	buğday	ile	arpa	yetiştirilir.
	 B)	 Kitapları	ile	çantasını	okulda	unutmuş.
	 C)	 İstanbul	 ile	Ankara	 kültürel	 etkinliklerin	 fazla	

olduğu	şehirler.
	 D)	 Bir	buket	çiçek	ile	ziyaretimize	geldi.
	 E)	 Sinema	ile	tiyatronun	eğitici	gücü	tartışılmaz.

14) "Hayal	gücü,	şiirdeki	mecaz	yoğunluğunu	artırır." 
cümlesini oluşturan sözcüklerin türleri aşağı
dakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

	 A)	 İsim		isim		isim		sıfat		isim		fiil
	 B)	 Sıfat		isim		sıfat		isim		isim		isim
	 C)	 Sıfat		sıfat		isim		sıfat		isim		fiil
	 D)	 İsim		isim		isim		isim		sıfat		isim
	 E)	 İsim		isim		sıfat		isim		isim		fiil

15) Ey	sen	ki	kül	ettin	beni	onmaz	yakışınla
	 Ey	sen	ki	gönüller	tutuşur	her	bakışınla
	 Hançer	gibi	keskin	ve	çiçekler	gibi	ince
	 Çehren	bana	uğrunda	ölüm	hazzı	verince
 Bu dörtlükte aşağıdakilerin hangisi yoktur?

	 A)	 Ünlem
	 B)	 Bağlaç
	 C)	 Takısız	ad	tamlaması
	 D)	 Tamlayanı	düşmüş	ad	tamlaması	
	 E)	 Benzetme	edatı

16) Dağılır	yele	karşı	altın	saçları
	 Uçuşurdu	bin	bir	büklüm	içinde
	 Bir	hoş	ışık	vardı	gözlerinde
	 Pırıl	pırıl,	sönmüş	o	zamandan	beri
 Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

	 A)	 Edat	(İlgeç)
	 B)	 Takısız	ad	tamlaması
	 C)	 Ad	durum	eki
	 D)	 Sıfat	tamlaması
	 E)	 Belirtili	ad	tamlaması
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1) I.	 İnsanların	 serüvenlerini,	 iç	 dünyalarını,	 top-
lumsal	olayları	ya	da	durumları	ayrıntılı	olarak	
anlatır.

	 II.	 Roman	olay	 anlatımından	 çok	 romana	 konu	
olan	kişi	ya	da	kişileri	anlatmaya	yöneliktir.

	 III.	 Romanda	 kişiler	 genellikle	 geniş	 bir	 zaman	
çerçevesinde	yaşamın	akışı	içinde	verilir.

	 IV.	Romanda	 çevrenin	 derinliğine	 betimlenmesi	
okuyucuya	 huzur	 verme	 ve	 romanın	 kolay	
okunmasını	sağlamaya	yöneliktir.

	 V.	 Olaylar	birinci	tekil	kişi	ya	da	üçüncü	tekil	kişi	
ağzıyla	anlatılır.

 Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi 
yanlışı vardır?

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

2) Aşağıdakilerin hangisinde romanla hikâyenin 
karşılaştırılmasında bilgi yanlışı vardır?

	 A)	 Roman	da	hikâye	de	olay	çevresinde	oluşan	
edebi	metindir.

	 B)	 İki	 türde	 de	 olmuş	 ya	 da	 olabilecek	 olay	 ve	
durumlara	yer	verilir.

	 C)	 İki	türde	de	çatışmalar	olay	örgüsünü	oluştu-
rur.

	 D)	 İki	 türde	 de	 amaç	 bilgi	 vermek	 değil	 estetik	
haz	vermektir.

	 E)	 Hikâyede	birbirini	etkileyen	birçok	olay	varken	
romanda	 aşamalı	 olarak	 değişen	 tek	 olay	
vardır.

3) Aşağıdakilerden hangisi romanın yapısal öge
leri (unsurları) içinde yer almaz?

 A) Olay örgüsü
	 B)	 Anlatıcı	bakış	açısı
	 C)	 Kişiler	(kahramanları)
	 D)	 Zaman
	 E)	 Mekân	(yer)

4) I.	 Tek	bir	olay	çevresinde	birden	çok	kahraman	
yer	alır.

	 II.	 Uzun	ve	ayrıntılı	bir	anlatım	söz	konusudur.
	 III.	 Bir	gerçeklik	anlatılsa	da	gerçek	tüm	yönleriy-

le	verilmez,	kurgusallık	öne	çıkar.
	 IV.	Baş	 karakter	 ve	 yardımcı	 karakterlerin	 yer	

aldığı,	geniş	bir	kişi	kadrosuna	sahiptir.
	 V.	 Olay	ve	durumları	anlatan	iki	türü	vardır.
 Numaralanmış cümlelerin hangisinde roman 

ve hikâyenin ortak özelliğidir?

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

5) _	_	_	_	türünün	ilk	örnekleri	Tanzimat	Dönemi'nde	
_	_	_	_	yoluyla	edebiyatımıza	girmiştir.	Söz	konu-
su	 eseri	 edebiyatımıza	 kazandıran	Yusuf	 Kamil	
Paşa'dır.

  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler
den hangisi getirilmelidir?

	 A)	 Roman		Çeviri
	 B)	 Hikâye		Alıntı
	 C)	 Roman		Adaptasyon
	 D)	 Masal		Çeviri
	 E)	 Destan		Tercüme

6) (I)	Roman	ve	hikâyelerde	tip	ya	da	karakter	özel-
liği	 taşıyan	 kahramanlara	 yer	 verilir.	 (II)	 Bu	 iki	
kahramanın	temsil	ettiği	kitle	farklıdır.	(III)	Tip	in-
sanın	 fiziksel,	 ruhsal	 ve	 toplumsal	 özelliklerini	
belirleyen	onu	başkalarından	farklı	kılan	özelliktir.	
(IV)	 Karakter	 kahramanın	 bireysel	 özelliklerinin	
öne	 çıkmasıdır.	 (V)	 Bir	 karakter	 toplumdan	 ve	
çevresinden	etkilenir	ancak	bu	etkileşim	sadece	
o	bireyle	ilgilidir	ve	başka	bireylerden	farklıdır.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi
sinde bilgi yanlışı vardır? 

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

TEST 18
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7) Hem	 gerçeğin	 hem	 de	 düş	 gücünün	 ürünüdür.	
Yazar,	anlattığı	olayı,	kişileri	gerçek	yaşamda	var	
olsalar	bile	yeniden	yaratarak	verir.	Yaşam	yeni-
den	üretilir.	Yazarın	 hayal	 gücü,	 sanatçı	 kişiliği,	
görgü	ve	bilgisiyle,	zengin	duygu	ve	düşüncesiyle	
yaratılan	bir	yaşam	ortamı	anlatılır.	Amaç,	okuyu-
cuyu	etkilemek,	ruhunda	bir	yankı	uyandırmaktır.

 Bu parçada tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden 
hangisidir?

	 A)	Tiyatro	 B)	Destan	 C)	Roman
	 	 	 D)	Anı	 	 E)	Eleştiri

8) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının 
önceliklerinden değildir?

	 A)	 Seçtiği	konuda	geniş	bilgi	birikimine	sahip	ol-
malıdır.

	 B)	 İyi	 konuşuncu	 edebî	 bir	 dil	 kullanmaya,	 ko-
nuşmalarına	 duygu	 kulanmaya	 özen	 göster-
meli

	 C)	 Seçtiği	konuyu	vermek	 istediği	bilgilere	göre	
düşünsel	bir	düzen	içinde	vermelidir.

	 D)	 İyi	 bir	 konuşmacı	 seslendiği	 kitleyi	 yakından	
tanımalıdır.

	 E)	 İyi	 bir	 konuşmacı	 ahlaksal	 sorumluluklarını	
bilmeli	 konuşma	 sırasında	 dinleyiciyi	 incitici	
sözlerden	kaçınmalı

9) Aşağıdakilerden hangisi planlı konuşmada 
aranan niteliklerden değildir?

	 A)	 Konuşmayı	planlamaya	konuyla	ilgili	hazırlık-
la	başlanmalı

	 B)	 Hazırlanırken	 güvenilir,	 kaynaklardan	 yarar-
lanmak	gerekir.

	 C)	 Konuşmanın	giriş	bölümü	kısa,	etkili	ve	ilginç	
olmalı

	 D)	 Gelişme	bölümünde	konu	örnekler	ve	somut-
lamalarla	 dinleyiciyi	 kuşkuya	 düşürmeden	
anlatılmalı

	 E)	 Sonuç	bölümü	giriş	bölümünün	bir	tekrarı	ol-
malı	 ve	konuşmanın	bittiği	 dinleyenlere	söy-
lenmelidir.

10) Aşağıdakilerden hangisi roman türleri arasın
da gösterilemez?

	 A)	 Tarihi	Roman
	 B)	 Biyografik	Roman
	 C)	 Mesleki	Roman
	 D)	 Psikolojik	Roman
	 E)	 Töre	Romanı

11) Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde bilgi 
yanlışı vardır?

	 A)	 Töre	Romanı:	Toplumun	adetlerini,	gelenek-
lerini	işleyen	romandır.

	 B)	 Psikolojik	Roman:	Ruh	çözümlemelerinin	ya-
pıldığı	romandır.

	 C)	 Egzotik	 Roman:	 Uzak	 ve	 yabancı	 ülkelerin	
insanlarını	anlatan	romandır.

	 D)	 Tezli	Roman:	Konusunu	tarihten	alan	roman-
dır.

	 E)	 Polisiye	Roman:	Dedektif	hikâyelerini	anlatan	
romanlardır.

12) Romanın özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki
lerden hangisi söylenemez?

	 A)	 Romanlarda	 anlatım	 ya	 1.	 tekil	 kişi	 veya	 3.	
tekil	kişili	anlatım	tekniğiyle	gerçekleşir.

	 B)	 Roman	kişilerinin	en	önemli	özelliği	toplumda	
rastlanabilir	nitelikte	olmalıdır.

	 C)	 Tasvirlerin	yanı	sıra	tahliller	de	vardır.
	 D)	 Olaylar,	 roman	 kahramanlarının	 karakter	

özelliklerinden	doğar.
	 E)	 Kahraman,	mekân	ve	olaylar	sınırlı	sayıdadır.

13) Aşağıdakilerin hangisinde Türk edebiyatında 
roman türündeki ilklerden biri yanlış verilmiş
tir?

	 A)	 İlk	edebi	roman:	İntibah
	 B)	 İlk	köy	romanı:	Karabibik
	 C)	 İlk	realist	roman:	Araba	Sevdası
	 D)	 İlk	tarihi	roman:	Cezmi
	 E)	 İlk	tezli	roman:	Nesteren
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1) Bunca	 zamandan	 sonra	 kendimi	 ilk	 kez	 sorgu
            I
	 ladım.	 Beni	 üzen	 bu insanlarla nerede	 konuş
         II      III
	 tum,	onlarla  neyi		bölüşemedim? 
   IV      V

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden han
gisi zamir (adıl) değildir?

 A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

2) Aşağıdakilerin hangisinde kişi zamiri kullanıl
mamıştır?

	 A)	 Bugün	senden	hiç	telefon	gelmedi.
	 B)	 Herkes	kendi	düşüncesini	beğenir.
	 C)	 Onları	bir	gecede	okuyup	geri	verdim.
	 D)	 Sizi	yarın	sabah	parkta	bekleyeceğim.
	 E)	 Kimse	bu	konuyu	onun	kadar	irdelemedi.

3) Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz zamir kul
lanılmamıştır?

	 A)	 Artık	biri	bunları	bu	konuda	uyarmalı.
	 B)	 Herkes	bir	yolla	yaşamını	kazanıyor	bu	şehir-

de.
	 C)	 Çoğu	insan	yılda	bir	kitap	bile	okumuyor.
	 D)	 Bu	 filmi	 öğrencilerin	 hepsi	 tekrar	 tekrar	 izle-

meli.
	 E)	 Nedense	kimse	başkasını	düşünme	zahmeti-

ne	girmiyor.

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde 
bir zamir kullanılmıştır?

	 A)	 Birçoğumuz	sınavı	kazanacağını	düşünüyor-
duk.

	 B)	 Kitapların	hepsini	rafa	kaldırdı.
	 C)	 Çoğu	bir	daha	yanıma	uğramadı.
	 D)	 Bunlar	az	önce	gelen	adama	satılmış.
	 E)	 Yazılarının	birkaçını	tekrar	gözden	geçirdi.

5) Aşağıdaki cümlelerden hangisine "kendi" adılı 
(zamiri) pekiştirme anlamı katmıştır?

	 A)	 Gördüklerimden	 sonra	 uzun	 süre	 kendime	
gelemedim.

	 B)	 Bu	oyunu	onlar,	kendileri	sahneye	koydu.
	 C)	 Söylediklerimin	hepsinden	kendinize	ders	çı-

karmalısınız.
	 D)	 Sadece	kendimizi	düşünmeyi	artık	bırakın.
	 E)	 Kendin	gibi	olanları	da	hemen	bulursun.

6) Aşağıdakilerin hangisinde adıl (zamir) kulla
nılmamıştır?

	 A)	 Vatanım	için	yücelikler	dilerim
	 	 Bu	dünyada	kimse	kalmaz,	giderim
	 B)	 Kocabaş'ın	yerine	koştu	kendini	Elifçik
	 	 Yürüdü	düşman	üstüne	yüceden	yüceden
	 C)	 Yaralı	tavşan	ne	bırakır	ki
	 	 Ardında	kan	izinden	başka
 D) Bir elde dizginler, bir elde pala
	 	 Karşıya	çıkanı	kırar	geçeriz
	 E)	 Bin	masum	duayı
	 	 Kim	duyar	söyle,	ey	çoban	yıldızı

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad yerine 
kullanılmış bir sözcük vardır?

	 A)	 Her	 biri	 Doğu'nun	 umutsuzluğunu	 taşıyordu	
hayallerinde.

	 B)	 Yolda	 evine	 gitmeye	 çalışan,	 yalpalayan	 bir	
sarhoş	vardı.

	 C)	 Sonunda	uzun	sabahın	bitimine	doğru	aradı.
	 D)	 Babamın	 arabasının	 arka	 koltuğunda	 uyur-

dum	yol	boyu.
	 E)	 Sesindeki	içten	endişe	etkilenmemi	sağladı.

8) Herkes	onu	dinlemeden	bir	karar	vermemi	bekli-
yor	benden	oysa	bunu	yaparsam	ne	duruma	dü-
şeceğim? 

 Bu cümlede kaç kişi zamiri vardır?

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

TEST 19
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9) Herkes	yaşayabilmek	için,	daha	anne	karnınday-
ken,	eşit	sağlık	hizmetine	sahip	olmalı. 

 Bu cümlede adın yerini tutan kaç sözcük kul
lanılmıştır?

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10) Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı zamir 
olan bir ad tamlaması vardır?

	 A)	 İşinin	ehli,	bunun	ne	işe	yaradığını	bilir.
	 B)	 Bu	kitapların	hiçbirini	size	veremem.
	 C)	 Bu	yaştan	sonra	kimsenin	kahrını	çekemem.
	 D)	 Ona	soru	sormaya	kimse	cesaret	edemez.
	 E)	 Masanın	üstünde	birinin	kitabı	kalmış.

11) Gönlümü	gönlüne	mahkum	etmişler
 Seni	seviyorum,	dersen	inanmam 
 Bu dizelerdeki altı çizili sözcükle tür yönün

den özdeş bir sözcük, aşağıdakilerden hangi
sinde vardır?

	 A)	 Ağaç	güzeldir	sonbahar	mevsiminde.
	 B)	 İyi	ama	çocukcağız	hasta	oldu.
	 C)	 Kendine	bakar	ve	şaşırır	işte.
	 D)	 Görmüştü	bu	tanınmamış	yolcuyu.
	 E)	 Lambaları	sönük	tutmak	daha	iyi.

12) I.	 İçimde	bir	şeyler	kımıldıyor
	 II.	 Gözlerim	kan	çanağı,	yorgunum,	uykusuzum
	 III.	 Bir	baksana	ne	haldeyim	deli	divane
	 IV.	Yaralıyım,	çaresizim,	umutsuzum
	 V.	 Bana	bir	şarkı	söyle	
 Yukarıdaki dizelerin hangi ikisinde sözcük ya 

da ek durumunda zamir (adıl) kullanılmamış
tır?

	 A)	I.	ve	III.	 B)	II.	ve	IV.	 C)	III.	ve	IV.
	 	 	 D)	II.	ve	V.	 E)	I.	ve	V.

13) "Hayatında	kimseye	güvenme"	diye	öğretilir	bize.	 
  I  II

	 Bu	öğretiyle	toplumda	kimse	kimseye	güvenmez	 
   III

	 olur.	Sonra	da	herkes,	bu	ne	güvenilmez	dünya,  
      IV

 diye yakınmaya	başlar.
           V
 Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangi

si, bir varlığın neye ait olduğunu belirten bir 
ek almıştır?

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

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir (adıl) 
yoktur?

	 A)	 Hasretlik	cana	yetti,	pes!
	 	 Beni	İstanbul'uma	götürsün	bir	saatlik
	 B)	 Ne	güzel	şey	hatırlamak	seni
	 	 Yazmak	sana	dair
	 C)	 Dokunsam	ses	verecek
	 	 Altın	çizgili	bardak	beyaz
	 D)	 Cümle	alemin	gözleri	uykuda
	 	 Benimki	yol	gözler	avluda
	 E)	 Ve	hiç	kimse	geçirmiyor	aklından
	 	 Gecikmiş	kıyılar	geri	gelebilir	diye

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı 
bir zamirle sağlanmamıştır?

	 A)	 Dün	gece	seni	aradım,	neredeydin?
	 B)	 Sınav	sorularını	kim	hazırlamış?
	 C)	 Eski	arkadaşlardan	kaçı	gelmişti	oraya?
	 D)	 Giysilerden	hangisini	beğenmiş?
	 E)	 Arkadaşın	beni	mi	sordu	sana?
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1) Eski	Yunanistan'da	ortaya	çıkan,	ağlatı	türü	olan	
_ _ _ _	insanı	katı	kurallarla	bağlanmış,	18.	yüz-
yılda	Victor	Hugo'nun	öncülük	ettiği	_ _ _ _ ise 
insanı	 katı	 kurallardan	 kurtarıp	 duygu	 ve	 çoşku	
yanında	 üzücü	 olaylara	 da	 yer	 veren	 bir	 tiyatro	
türü	olmuştur.

 Bu parçada başı bırakılan yerlere aşağıdaki
lerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

	 A)	komedi	–	daram
	 B)	 trajedi	–	komedi
	 C)	 trajedi	–	dram
	 D)	 dram	–	komedi
	 E)	 kabere	–	skeç

2)	 I.	 Hayatın	hem	gülünç	hem	de	acılı	yanları		iş-
lenir.

	 II.	 Her	tabakadan	kişilere	yer	verilir.
	 III.	 Üç	birlik	kuralına	uyma	zorunluluğu	yoktur.
	 IV.	Perde	sayısı	yazarın	isteğine	göre	değişir.
 Numaralanmış cümlelerle özellikleri verilen 

tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	Orta	oyun		 B)	Trajedi
	 C)	Gölge	oyunu	 D)	Komedi
	 	 	 E)	Dram

3) Aşağıdaki açıklamaların hangisinde bir bilgi 
yanlışı yapılmıştır?

	 A)	 Trajedi	türünde	verilen	ilk	eserimiz	Keşanlı	Ali	
Destanı'dır.

	 B)	 Epik	 tiyatronun	 edebiyatımızdaki	 ilk	 örneğini	
Haldun	Taner	vermiştir.

	 C)	 Komedi	 türünün	 ilk	 temsilcisi	 Yunan	 sanatçı	
Aristophanes'tir.

	 D)	 Dram	 türünün	 ilk	 örneklerini	 İngiliz	 yazar	
Shakespeare	vermiştir.

	 E)	 Dünya	 edebiyatında	 ilk	 absürt	 tiyatro	 eseri	
"Kel	Şarkıcı"dır.

4) Aşağıdakilerden hangisi dram ve trajedinin 
ortak özelliğidir?

	 A)	 Üç	birlik	kuralına	uyulur.
	 B)	 Kahramanlar	seçkin	ve	soylu	kişilerdir.
	 C)	 Göstermeye	bağlı	metinlerdir.	
	 D)	 Biçim	olarak	düz	yazıya	yakındır.	
	 E)	 Her	türlü	olay	sahnede	canlandırılır.

5) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk ti
yatrosuna örnek gösterilemez?

	 A)	 Gölge	oyunu
	 B)	 Orta	oyunu
	 C)	 Meddah
	 D)	 Müzikli	tiyatro
	 E)	 Köy	seyirlik	oyunu

6) _ _ _ _ ,	daire	biçiminde	oturan	 insanların	orta-
sında	 gerçek	 kişiler	 tarafından	 oynanır.	 Yeni	
dünya	adı	verilen	bir	paravan,	dükkan	denilen	bir	
tezgâh	ve	birkaç	 iskemle	dekor	olarak	kullanılır.	
Yazılı	metin	yoktur,	doğaçlama	oynanır.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler
den hangisi gelmelidir?

	 A)	 Orta	oyun
	 B)	 Meddah
	 C)	 Gölge	oyunu
	 D)	 Halk	hikayesi
	 E)	 Köy	Seyirlik	oyunu

7)	 Taklit	yeteneğinin	ön	plana	çıktığı	_ _ _ _ , insan-
ların	 toplandığı	ortamlarda	yüksekçe	bir	sandal-
yeye	oturur.	Omzunda	bir	mendil,	elinde	bir	bas-
ton	vardır.	Mendilini	çoğu	zaman	ağzını	kapatarak	
şive	ve	ses	taklitleri	yapmak	için	kullanır,	basto-
nunu	da	çeşitli	araçlar	yerine	kullanır.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler
den hangisi getirilmelidir?

	 A)	Meddah	 B)	Karagöz	 C)	Pişekar
	 	 	 D)	Çelebi	 E)	Beberuhi

8) Aşağıdakilerden hangisi orta oyununda yer 
alan oyunlardan biri değildir?

	 A)	 Mahalle	Baskını
	 B)	 Kunduracı	Hoca
	 C)	 Çifte	Hamamlar
	 D)	 Terzi	Oyunu
	 E)	 Eskici	Abdi

TEST 20
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TİYATRO

9) Aşağıdakilerden hangisi modern tiyatronun 
özelliklerinden biri değildir?

	 A)	 Her	sınıftan,	çevreden	kişilere	yer	verir.
	 B)	 Usta	–	çırak	ilişkisi	içinde	gelişmiştir.
	 C)	 Üç	birlik	kuralına	uyma	zorunluluğu	yoktur.
	 D)	 Konular	tarihten	de	günlük	yaşamdan	da	alı-

nabilir.
	 E)	 Şiir	ya	da	düzyazı	biçiminde	yazılır.

10) Cin,	peri	gibi	olağanüstü	kahramanların	yer	aldığı	
masalsı	tiyatroya	_ _ _ _	,	monologların	şarkı	ve	
şiirlerin	söylendiği	 tiyatroya	_ _ _ _ , kaba saba 
şakaların	yapıldığı	tiyatro	türüne	ise	_ _ _ _ denir.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

	 A)	 feeri	–	kabare	–	fars
	 B)	 fars	–	volvil	–	pandomim
	 C)	 fosil	–	kara	–	piyes
	 D)	 melodram	–	kanto	–	fasıl
	 E)	 pandomim	–	feeri	–	piyes

11) Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı var
dır?

	 A)	 Batılı	 anlamda	 yazılan	 ilk	 tiyatro	 –	 Şair	
Evlenmesi

	 B)	 Batılı	anlamda	sahnelenen	ilk	tiyatro	–	Cezmi
	 C)	 İlk	epik	tiyatro	–	Keşanlı	Ali	Destanı
	 D)	 İlk	operet	–	Letafet
	 E)	 Heceyle	yazılan	ilk	tiyatro	–	Nesteren

12) I.	 Usta	–	çırak	ilişkisi	içinde	gelişmiştir.
	 II.	 Sahne,	 dekor,	 makyaj	 yok	 denecek	 kadar	

azdır.
	 III.	 Yazılı	 bir	 metne	 dayanır,	 doğaçlama	 yapıl-

maz.
	 IV.	Kişiler	tipik	özellikleriyle	karşımıza	çıkar.
	 V.	 Tüm	eserlerde	üç	birlik	kuralına	uyulur.
 Yukarıdaki açıklamalardan hangileri gelenek

sel Türk tiyatrosunun özelliklerinden değil
dir?

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

13) I.	 Oyuncunun	 rolüne	 uygun	 olarak	 yaptığı	 el,	
kol	ve	gövde	hareketleri	(Jest)

	 II.	 Oyuncunun	 sahnede	 kendi	 kendine	 yaptığı	
konuşma	(Monolog)

	 III.	 Tiyatroda	 iki	 kişi	 arasında	 yapılan	 karşılıklı	
konuşma	(Muhavere)

	 IV.	Hem	acıklı	hem	de	komik	olayların	yer	aldığı	
tiyatro	(Fars)

	 V.	 Bir	 tiyatro	eserinin	sahneye	göre	düzenlene-
rek	oynatılması	(Mizansen)

 Numaralanmış cümlelerden hangisinde veri
len bilgi, parantez içindeki terimle uyuşma
maktadır?

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

14) Aşağıdakilerden hangisi tiyatroyu oluşturan 
dört temel ögeden biri değildir?

	 A)	Yazar	 B)	Oyun		 C)	Koro
	 	 	 D)	Eser	 	 E)	Seyirci
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ZARF

1) Eylemlerin,	eylemsilerin,	sıfatların	ya	da	görevce	
kendine	 benzeyen	 sözcüklerin	 anlamını	 kuvvet-
lendiren	 ya	 da	 kısıp	 sınırlayan	 sözcüklere	 zarf	
(belirteç)	denir. 

 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, zarf kulla
nılmamıştır?

	 A)	 Keşke,	o	sabah	sen	de	yanımızda	olsaydın!
	 B)	 Onlarla	görüşmeyeli	aşağı	yukarı	bir	yıl	oldu.
	 C)	 Burada	Ahmet'in	dışarıya	çıkması	yasak.
	 D)	 Başına	gelenleri	ağlaya	ağlaya	anlattı.
	 E)	 Oğlum	flüt	çalmayı	kendi	kendine	öğrendi.

2) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikileme 
farklı bir görevde kullanılmıştır?

	 A)	 Derli	toplu	bir	masada	çalışmak	zevktir.
	 B)	 Sıra	sıra	dağlar	da	yapmış	resmine.
	 C)	 Paytak	paytak	koşuyor	ördekler	dere	kenarın-

da.
	 D)	 Düşünde	salkım	salkım	bulutlar	görmüştü.
	 E)	 O,	avuç	avuç	para	döktü	bu	ev	için.

3) Aşağıdakilerin hangisinde "yalnız" sözcüğü 
belirteç olarak kullanılmıştır?

	 A)	 Yalnızım	ki	bu	şarkı,	bir	ömür	sürer.
	 B)	 Yalnız	adam	yolda	ağır	ağır	yürüyordu.
	 C)	 O	sessizlikte	yalnız	bir	bebek	ağlıyordu.
	 D)	 Evde	yalnız	kalırken	bazen	ürperiyordu.
	 E)	 Eve	git;	yalnız	benden	haber	bekle.

4) Aşağıdakilerin hangisinde zaman belirteci 
yoktur?

	 A)	 Yarınlara	olan	güvenim	hiç	kalmadı.
	 B)	 Bu	sabah	yeni	konuklar	gelecek.
	 C)	 Kapı	çalındığında	ben	hâlâ	uyuyordum.
	 D)	 Biraz	önce	bir	arkadaşın	seni	aradı.
	 E)	 Bugün,	yola	çıkmak	için	hazırlık	yapacağız.

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı 
farklı türde sözcükle sağlanmıştır?

	 A)	 Dünkü	toplantıda	neler		konuşuldu?
	 B)	 Bugün	beni	kimler	aradı?
	 C)	 İşçilerden	hangisi	maaşını	hâlâ	almadı?
	 D)	 Bu	kitapları	ne	diye	bana	verdin?
	 E)	 Seni	nereden	arayabilirim	bu	akşam?

6) Aşağıdakilerin hangisinde "doğru" sözcüğü 
zarf (belirteç) olarak kullanılmıştır?

	 A)	 Doğru	insanları	bulabileceğimi	biliyordum.
	 B)	 Doğru	yolda	olduğumuzdan	emin	misin?
	 C)	 Doğru	dürüst	bir	iş	bulamadı	kendine.
	 D)	 Benimle	doğru	konuş.
	 E)	 Bütün	doğru	yanıtları	bir	kağıda	yazdı.

7) Aşağıdaki cümlelerde, zarflar türlerine göre 
eşleştirilirse hangisi tek kalır?

	 A)	 Arkasından	hızlıca	iterek	onu	yürütüyordu.
	 B)	 Ona	olayları	anlattı	ama	biraz	abarttı.
	 C)	 Bana	sormadan	her	şeyi	nasıl	söylersin!
	 D)	 Alanda	toplanan	halk	öfkeyle	bekleşiyordu.
	 E)	 Sınavı	kazanmak	istiyorsan	çok	çalışmalısın.

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı 
vardır?

	 A)	 Elindekileri	bırakmasıyla	koşması	bir	oldu.
	 B)	 Kağıtları	masanın	üstüne	sessizce	bıraktı.
	 C)	 Korkak	insanlarla	bu	işi	yapamazdı.
	 D)	 Zaman	 zaman	 ben	 de	 çalışmalara	 katılıyo-

rum.
	 E)	 Geceleyin	dudağım	uçaklamış.

TEST 21



 48 

ZARF

9) Bu	parklar	baharda	çok	güzel	bir	renge	bürünür-
dü.

 Bu cümlede belirteç türünde kaç sözcük kul
lanılmıştır?

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10) "Kara" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi
sinde farklı bir görevdedir?

	 A)	 Kömürlüğe	girenin	yüzü	kara	çıkar.
	 B)	 Kara	haber	tez	duyulur.
	 C)	 Gerçek	dost	kara	günde	belli	olur.
	 D)	 Ak	akçe	kara	gün	içindir.
	 E)	 İyiliğe	iyilik	olsaydı	kara	kuzuya	bıçak	olmaz-

dı.

11) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisi türce ötekilerden farklıdır?

	 A)	 Benimle	böyle	konuşursan	kırılırım.
 B) Hiçbir	zaman	bana	doğruyu	söylemedin.
 C) Öbür	arkadaşın	daha	sevimli.
 D) Siz diğer	odada	kalabilirsiniz.
 E) Ona başka	şeyler	de	söylemiştim.

12) "Doru	 kısrak,	 tehlikeyi	 sezinlediğinden	 acı	 acı	
kişnedi." cümlesinde geçen acı acı ikilemesi
nin görevce özdeşi, aşağıdaki cümlelerin han
gisinde vardır?

	 A)	 Karda	benek	benek	kan	izleri	görünüyordu.
	 B)	 Ufukta	boz	boz	bulutlar	boy	gösterdi.
	 C)	 Kar,	ovaya	doğru	homurdana	homurdana	ini-

yordu.
	 D)	 Alçak	alçak	tepecikler	oluşmuştu.
	 E)	 Baharla	birlikte	ince	ince	dereler	coşardı.

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük tür ve görev bakımından diğerlerin
den farklıdır?

	 A)	 Bu	işi	sessizce	halletmemiz	gerekmekte.
 B) Otobüs	şoförü	herkese	selam	verdi.
 C) Olay yerine	gelen	itfaiye	yangını	söndürdü.
	 D)	 Yaşananlara	bir	anlam	veremedik.
	 E)	 Mahalleli	bir	anda	aynı	yerde	toplandı.

14) Aşağıdakilerin hangisinde zarf kullanılmamış
tır?

	 A)	 Elindeki	bidonu	çeşmenin	başına	bıraktı.
	 B)	 Bu	tür	sorunları	konuşarak	çözebiliriz.
	 C)	 Seninle	konuşurken	bütün	sıkıntılarımı	unutu-

yorum.
	 D)	 Bu	sabah	kahvaltı	yapmadan	sokağa	çıktım.
	 E)	 Yol	 bakım	 çalışmasını	 yapar	 yapmaz	 geri	

döndüler.

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf farklı 
görevde kullanılmıştır?

	 A)	 Yazdığı	mektubu	yarın	sana	gönderecekmiş.
	 B)	 Bu	konuda	en	güzel	çalışmayı	sen	yaptın.
	 C)	 Dev	transfer	henüz	açıklanmadı.
	 D)	 Öğretmen	sınav	sonuçlarını	az	önce	panoya	

astı.
	 E)	 Okula	gelecek	sene	yeni	bir	spor	salonu	yapı-

lacakmış.

16)	 I.	 Yaptığı	haberlerin	hepsi	yarın	arşive	kaldırıla-
cak

	 II.	 Yeni	sezon	hazırlıkları	çok	zor	geçecektir.
	 III.	 Bu	düzen	böyle	gelmiş,	böyle	gider.
	 IV.	Deniz	patlamadan	kıyıya	dönmek	istiyorum.
	 V.	 Gecenin	 soğuğu	 konuşurken	 kekelememize	

neden	oluyordu.
 Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir

den fazla zarf kullanılmıştır?

 A) I B) II C) III D) IV E) V
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BİYOGRAFİ – OTOBİYOGRAFİ – MONOGRAFGİ – 
ÖZ GEÇMİŞ – AD SOYULU SÖZCÜKLER

1) Edebiyat, sanat, bilim, siyaset, iş dünyası gibi 
alanlarda tanınmış kişilerin yaşamlarının önemli 
ayrıntılarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya 
aktarmak üzere yazılan inceleme yazılarıdır. 

 Bu parçada tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Anı   B) Biyografi 
 C) Otobiyografi  D) Haber yazısı
    E) Magazin

2) I. Eskiden bu yazılara tercüma-i hal denmiştir.
 II. Divan edebiyatındaki tezkireler sanatçılar 

hakkında bilgi verdiği için bu türün ilk örnekle-
ri sayılmıştır.

 III. Biyografide anlatıcı genellikle söz konusu ki-
şinin kendisidir, bu nedenle yaşananlar birinci 
ağızdan okuyucuya aktarılır.

 IV. Biyografide söz konusu edilen kişi her yönüy-
le tanıtılmaya çalışılır.

 V. Belgelere ve örneklere yer verilerek yazılan 
biyografiler, tarih ve edebiyat için kaynak nite-
liği taşır.

 Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi 
yanlışı vardır?

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

 Ben 1954'te Kars'ta doğdum sekiz çocuklu bir 
ailenin ikinci çocuğuyum. En büyük şansım köy-
de ilkokul olmasıydı. Çünkü o dönemlerde birçok 
köyde okul yoktu. İlkokulu bitirdikten sonra öğret-
men okulu sınavlarına girdim. Öğretmen okulu o 
dönemde bizim için üniversite düzeyindeydi. Bu 
sınavları kazandım ama ailem beni okula gönder-
medi çünkü çalışarak eve katkı sağlıyordum. 
Öğretimime beş yıl ara verdikten sonra şehre ta-
şındık. Ortaokulu dışardan bitirdim ve lisede ba-
şarılı bir öğrenci oldum. Türk dili ve edebiyatını 
tercih ettim ve bitirerek öğretmen oldum. 

 3. ve 4. soruları bu parçaya göre yanıtlayınız.

3) Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?  

 A) Biyografi  B) Anı
 C) Öz geçmiş  D) Otobiyografi
    E) Haber yazısı

4) "Öğretmen okulu o dönemde bizim için üniversite 
düzeyindeydi." bu cümleyle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

 A) Belirtisiz ad tamlaması kullanılmıştır.
 B) İşaret sıfatına yer verilmiştir.
 C) Edat kullanılmıştır.
 D) Kişi zamirine yer verilmiştir.

 E) Bağlaç kullanılmıştır.

5) I. Bir kimsenin yaşamını, eserlerini geniş olarak 
inceleyen eserler (monografi)

 II. Ünlü kişilerin yaşamlarını konu alarak bunları 
roman biçiminde anlatan eserler (biyografik 
roman)

 III. Bir isteği, bir şikayeti duyurmak bir konuda 
bilgi vermek amacıyla resmi kurumlara ya da 
özel kuruluşlara yazılan yazı (dilekçe)

 IV. Belgelenmesi gereken bir durumun önemli 
ayrıntılarıyla saptanıp ilgili kişilerce imzala-
nan belge (rapor)

 V. Kişinin yaşam özetini, yeteneklerini, eğitimini, 
deneyimlerini ortaya koyan belge (öz geçmiş)

 Bu parçada numaralanmış tanımlardan, han-
gisi, ayraç içindeki türle ilgili değildir?

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