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E e i atın Tari e Din ile İlişkisi,
T rk E e i atının Tari D nemleri,
T rk enin Tari elişimi

1. Yazın insanları, insanlık tarihinin başlamasıyla birlik-

3. (I) İslamiyet öncesi Türk edebiyatında sığır törenle-

te edebî metinler oluşturmuş, aynı edebiyat zevkine

rinde ve şölenlerde söylenen aşk, kahramanlık, do-

bağlı insanlar edebiyat gelenekleri meydana getirmiş,

ğa sevgisi temalı şiirlere genel olarak sagu denmiş-

modern zamanlarla birlikte çeşitli edebî akımların

tir. (II) Daha çok lirik, pastoral ve epik özellikler ta-

oluşmasına ve devam etmesine katkıda bulunmuşlar-

şıyan bu şiirler belli bir ezgiyle söylenmiştir. (III) Bu

dır. Zaman içinde de edebiyatçıları ve onların yaptık-

ezginin oluşması için kopuzdan da yararlanılmıştır.

larını inceleyen bir bilim dalı ortaya çıkmıştır. Bir taraf-

(IV) Şiirler daha çok törenlerde söylendiği için şiir

tan edebiyatla bir taraftan da tarih bilimiyle ilişkisi olan

söyleme eylemine, bugün için dans olarak adlandı-

bu bilim dalına "edebiyat tarihi" denir. Edebiyat tarihi,

rılabilecek ritmik ögeler de katılmıştır. (V) Edebiyat

edebî hareketleri ve dönemleri, yazarları, şairleri, dil

ve müzik bu dönemde her zaman iç içe olmuştur.

ve üslup özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Edebî me-

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-

tinlerdeki temaların bir kısmı edebî metinlerin oluştu-

sinde bir bilgi yanlışı vardır?

rulmaya başlandığı en eski zamanlardan günümüze

A) I

dek süregelmiştir. İnsanın ve hayatın ayrılmaz bir par-

B) II

C) III

D) IV

E) V

çası olan aşk, ayrılık acısı, bir ölünün ardından duyulan üzüntü, savaş ve kahramanlıklar, din duygusu; en

4. Agdı bulut kükreyü

eski çağlardan beri edebiyatçıların üzerinde durdukla-

Yağmur tolı sekrüyi

rı temalardır. Bu temalar, günümüz edebî metinlerinin

Kalık anı ügriyü

de en önemli temaları arasındadır. Fakat modern dö-

Kança barır belgüsüz

nemde karşımıza çıkan kimi temaların eski edebiya-

Günümüz Türkçesi

kü değişen yaşam biçimleri, benimsenen ideolojiler,

Bulut gürleyerek yükseldi

modern yaşamla birlikte hayatımıza giren yeni kavram, nesne ve sorunlar da bir şekilde edebî metinlerde kendine yer bulacaktır.
Bu parçada,
I. Eski edebiyatta bulunan bazı temaların çağdaş
edebiyat döneminde kullanılmadığına
II. Edebi metinlerde tema değişikliği yaşanması-

AYDIN YAYINLARI

tımızda bulunmaması da şaşırtıcı gelmemelidir. Çün-

Yağmur dolu yağdı
Rüzgar önüne kattı
Nereye gider bilinmez
Sözlü Edebiyat Dönemi'ne ait bu dizelerin
İslamiyet’in kabulünden sonraki Türk edebiyatında karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koşma

nın birçok faktöre bağlı olduğuna

C) Varsağı

D) Mani

III. Edebi metinlerin başlangıcının insanlığın en
eski dönemine kadar uzandığına

B) Semai

E) Mesnevi

5. (I) En eski yazılı kaynaklarımız olan Orhun

numaralanmış ifadelerden hangisi ya da hangi-

Anıtları’nda Bilge Kağan’ın, kardeşi Kül Tigin’le be-

lerine değinilmiştir?

raber Çinlilere karşı yaptıkları savaşlar ve Türk mille-

A) Yalnız I

B) I ve II

D) Yalnız II

C) II ve III
E) I, II ve III

2. Aşağıda verilen "İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
Dönemi"ne ait eserlerden hangisi farklı bir topluluğa aittir?
A) Irk Bitig
B) Sekiz Yükmek
C) Kalyanamkara Papamkara Hikâyesi
D) Altun Yaruk
E) Orhun Abideleri

1. Fasikül

tinin bütünlüğünü sağlamak için verdikleri mücadeleler anlatılır. (II) Anıtlarda kuvvetli bir hitabet üslubu dikkati çekmektedir. (III) Eski Türkçe Dönemi nin
Göktürk Anıtları’ndan sonraki yazılı ürünleri Uygur
Türkçesi eserleridir. (IV) Uygur Türkleri Soğd yazısını kullanmış ve Mani ile Buda dinlerini kabul etmişlerdir. (V) Ancak bu dönemde verilen eserlerin hiçbiri Mani ve Buda dinleriyle ilgili değildir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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6. Aşağıda verilen eserlerden hangisi Türkçenin

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yan-

farklı bir dönemine aittir?

lışı vardır?

A) Divanü Lügati’t-Türk

A) Türkçe yapı bakımından sondan eklemeli bir dil-

B) Atabetü’l-Hakayık

dir.

C) Orhun Abideleri

B) Türkçe, Altay dilleri grubundadır.

D) Divan-ı Hikmet

C) Türkçe sözcükler ön ek alabilir.

E) Kutadgu Bilig

D) Altay dillerinde ses uyumları vardır.
E) Japonca, Türkçeyle akraba bir dildir.

10. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
7. Türkçenin tarihi gelişimi içinde aşağıdakilerden

A) Göktürk Dönemi’nin ardından Uygur Dönemi ge-

hangisi "Batı Türkçesi" Dönemi'nde yer almaz?

lir.

A) Türkmen Türkçesi

B) Osmanlı Türkçesi İslamiyet sonrasında ortaya

B) Eski Anadolu Türkçesi

çıkmıştır.
C) Kazakça ve Kırgızca Türkçenin kollarındandır.

AYDIN YAYINLARI

C) Türkiye Türkçesi
D) Kırgız Türkçesi
E) Osmanlı Türkçesi

D) Karahanlı Dönemi nde İslamiyete geçiş ürünleri
verilmiştir.
E) Kutadgu Bilig, Göktürk Dönemi eseridir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı
yapılmıştır?
A) Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, Türk edebiya-

8. "Göktürk Yazıtları" ile ilgili aşağıdakilerin hangi-

tında Batı tarzı edebiyat ürünlerinin görülmeye

sinde bir bilgi yanlışı vardır?

başlandığı ilk dönemdir.

A) Milattan sonra 6. yüzyılda ortaya konulan bu ya-

B) İslamî Dönem Türk Edebiyatı ile birlikte milli öl-

zıtlar, Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleridir.

çümüz olan hece ölçüsü yerini aruz ölçüsüne bı-

B) Dili, yabancı etkilerden uzaktır ve yalın bir Türk-

rakır.

çe ile yazılmıştır.

C) İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatı

C) Kitabelerden ilk kez, 13. Yüzyılda İlhanlılar dö-

sözlü, yazılı edebiyat ve destan edebiyatı diye

nemi tarihçisi Cüveyni "Tarih-i Cihan-güşâ" adlı

üç bölümde incelenir.

eserinde söz etmiştir.

D) Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi

D) Bir yüzü Çince, diğer yüzleri 3 harfli Göktürk al-

kendi içinde beş farklı döneme ayrılır.

fabesiyle düzyazı biçiminde yazılmıştır.

E) Eski Türkçe Dönemi’ne ait metinler Göktürk me-

E) Hükümdarlar hakkında eleştiriler ve hükümdar-

tinleri, Uygur metinleri ve Karahanlı metinleri ola-

ların halka seslenmeleri yer almaktadır.

1C

2E

3A

4A

5E

6C

7D

8A

9C

10 E 11 C
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rak üç grupta incelenebilir.
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4. Aşağıda altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım

hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur?

yanlışı vardır?

A) Bu küçücük odada çalışmak onu çok sıkıyordu.

A) Hiçkimse yaptığı işin değerini bilmiyor.

B) Azıcık ileride bir dükkâna rastlayacaksınız.

B) Sen de dertleşmeye gel ara sıra.

C) Şu tepeciği aşarsanız köyü görürsünüz.

C) Öğrencilerin her biri bir inci tanesidir.

D) Yükseklik korkusu yüzünden uçağa binmek iste-

D) İç içe ilişkiler eninde sonunda sorun yaratır.

medi.

E) Hiçbir sorun çözülemeyecek kadar zor değildir.

E) Benim gönlümden geçenleri sen anlayamazsın.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
vardır?
A) Demek ki her insan kendi düşünce sistemini kur-

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişi-

malı.
B) Dünkü gazetelerin hepsinde ülkemizin başarıla-

A) Bugünkü yemeğin tuzu eksik olmuş.
B) Bayrak, bir ulusun bağımsızlığının sembolüdür.
C) Çocuk, henüz ürkekliğini üzerinden atamadı.
D) Gençliğinde biraz şiirle ilgilenmiş.
E) Öğrenciler zamanı kullanmada sıkıntı yaşıyor.
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mini örnekleyen bir sözcük kullanılmamıştır?

rından söz ediliyordu.
C) Halbuki ben de dergiye yazıp düşüncelerimi
bildirecektim.
D) Madem ki hastasın, neden eve gidip dinlenmiyorsun?
E) Gör ki mevsim değişti, göçmen kuşlar burayı terk
etti.

3. Garibim namıma Kerem diyorlar

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaya

Dertliyim derdime verem diyorlar

getirilen ekin yazımı yanlıştır?

Aslı’mı el almış haram diyorlar

A) TÜBİTAK’ın çalışmalarını son günlerde takip

Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış’ım ben
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?

başarıyla tamamlandı.
C) İTO’nun yaptığı istatiksel çalışmalar kitap olarak

A) Ünlü düşmesi

B) Ünsüz yumuşaması

C) Ünlü daralması

D) Ulama

E) Ünsüz benzeşmesi

1. Fasikül

edemiyorum.
B) AET’na katılan ülkeler için yapılan organizasyon

bastırılacak.
D) Ablam, ASELSAN’da çalışmaya başladı.
E) ASKİ’nin uygulamalarıyla ilgili detaylı bilgiyi internette bulabilirsiniz.
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7. Aşağıdakilerin

hangisinde

büyük

10. Türk yazarlarının oyunları ise şöyle sıralandı ( ) Ül-

harflerin

kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

kü Duru ve Ahmet Uğurlu gibi iki usta oyuncunun

A) Sayın Bakan, yarın saat 1 .00’te İstanbul’a

omuzlarında duran ( ) Yangın Duası ( ), Mehmet
Akan’ın fırtınalar koparmış olan yapıtı ( ) Bedrettin ( ).

gidecekler.
B) Kadriye Halam bu yıl tatilini bizimle geçirdi.

Ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere sırasıyla aşağı-

C) Arkadaşıma yazdığım mektuba "Aziz Dostum,

daki noktalama işaretlerinden hangileri getiril-

..." diyerek başladım.

melidir?

D) Okulların en fazla gezi düzenledikleri yerlerden
biridir, Pembe Köşk.
E) Küresel ısınmadan dolayı Antarktika’da yaşayan

A) (.) (,) (,) (,) (,)

B) (;) (–) (–) (–) (–)

C) (:) (") (,) (,) (")

D) (:) (") (") (") (")
E) (:) ( ) ( ) ( ) ( )

hayvanlar tehlikede.

11. Aşağıdakilerin hangisinde soru işareti (?) yanlış
kullanılmıştır?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
yoktur?

A) Taşlıcalı Yahya Bey (? - 15 2) yalın ve coşkulu
söyleyişiyle başarılı sayılmıştır.

A) "Bitmiyecek Öykü" Michael Ende’nin en başarılı
B) Dün akşam televizyonda gösterilen işkence sahneleri herkeste tiskinti yarattı.
C) Sabah kahvaltısı için annemin yaptığı poaçayı
kardeşim gizlice yemiş.

AYDIN YAYINLARI

romanlarından biridir.

B) Sanat bilincinin nasıl gelişebileceği üzerine kim
bana düşüncelerini aktaracak?
C) Onu bu kadar çok sevdiğini bugüne kadar neden
sorgulamadığına şaşırıyorum?
D) Edebi akımların özelliklerini bilmenin yorum
yapmadaki etkisi nedir?

D) Yarı açık ceza evinde bayram sebebiyle görüş-

E) "Ne alırsınız?" diye sorduktan sonra oradan

meler uzatıldı.

uzaklaştı.

E) Boyu posu yerinde, aklı başında, çok çalışkan
bir öğrencidir.

12. Ortaoyununda şöyle bir süreç fark ediliyor ( ) Seyirci ilkin gerçeğin sorunları ve ağırlığından çekilerek
oyun ortamının başka dünyasında ( ) şarkı ve dansların şamatasında ( ) gerginliğinden kurtarılıyor ( ) Son-

9. Edebi akımlarla ilişkili olarak romantik simgeci
I

ra oyunbozma ile oyunu fark etmesi sağlanıyor ( ) ya-

II

şam ile tekrar ilişki kurmaya yöneltiliyor.

dışavurumcu sunuluşuna göre gölge tiyatrosu
III
IV

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere sıra-

kukla tiyatrosu modern tiyatro çeşitli yönlerden
V

sıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

araştırılmaktadır.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine

A) (.) (,) (,) (:) (,)

B) (:) (-) (-) (...) (,)

noktalı virgül (;) getirilmelidir?

C) (:) (-) (-) (.) (,)

D) (:) (;) (,) (.) (;)
E) (:) (;) (;) (.) (;)

E) V.
4A

5D

6B

7B

8A

D) IV.

3E

9 C 10 D 11 C 12 C

C) III.

2E
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1D

A) I.

TEST

4

S z
n Anlamı e Yorumu,
mlenin Anlatımı, Anlamı e Yorumu

4. Aşağıdakilerin hangisinde ikinci cümle, birinci

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-

cümlede kullanılan deyimin anlamını içermez?

cük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Gözünü budaktan sakınmaz, çok yürekli bir

A) Güvenlik görevlileri uzun uğraşlar sonunda mey-

adamdır o.

dandaki kalabalığı dağıttı.

B) Tavşana kaç, tazıya tut, diyen bu insanlarla iş

B) Pop müziğin yeni sesleri imaja büyük önem veri-

yapılmaz çünkü onlar kişisel çıkarları için politik

yor.

davranırlar.

C) Şirketin mali işlerine üç yıldır ben bakıyorum.

C) Yeni gelen öğretmen çocuklara söz geçiremiyor;

D) Dağın eteklerinde adını bilmediğimiz renk renk

onlara hiçbir dediğini yaptıramadı hâlâ.

çiçekler vardı.

D) Kılı kırk yaran bir eleştirmendir o; bu özelliği ne-

E) Kadının yüzünde derin bir acının izleri vardı.

deniyle tüm yazarlar ondan çekinir, yaka silker.
E) Bu şirin lokanta geçen yıl el değiştirdi, zengin bir
iş adamına satıldı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-

5. Bu incir çekirdeğini doldurmayan sorunlar yüzünden

cük terim anlamıyla kullanılmamıştır?

kendinizi yıprattığınızın farkında değilsiniz.

A) Bu ilacın hücre yenilenmesinde etkili olduğu bili-

Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen

niyor.
B) Oyunun son perdesi tüm izleyicileri kahkahalara
boğdu.
C) Aruzla yazılan şiirler gençlerin ilgisini çekmiyor.
D) Bir sanat yapıtının değerini belirleyen en önemli
ölçüt eskimezliğidir.
E) Geçmiş yaşantılar, algı yanılmalarının en önemli

AYDIN YAYINLARI

aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişisel çabalarla çözümlenebilecek sorunlar
B) Hiçbir önemi olmayan, küçük sorunlar
C) Gündemin dışında kalan sorunlar
D) Kolayca çözülebilecek türden sorunlar
E) Çözümü zamana bağlı olan sorunlar

nedeniymiş.

6. Ülke sorunları, tabii ki üniversite öğrencisinin görüş
menzili içinde olmalı. Bu yeterli mi? Hayır! Üniversite öğrencisi sorunları doğuran ögeleri teker teker
vuruş menzili içine almayı da hedeflemeli.

3.

I. Ağır dolabı sürerek kapının yanına götürdü.
II. Piyasaya sağlık denetiminden geçmemiş peynirler sürülmüş.

Bu cümlede "sorunları doğuran ögeleri teker teker
vuruş menzili içine almak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

III. Birçok siyasi, yanlış politika yüzünden ülkeden
sürüldü.
IV. Kirli elimi koltuğa sürünce annem çok kızdı.
V. Fenalaşınca kolonyayı yüzüne, boynuna sürüp
rahatladı.

A) Ülke sorunlarına karşı duyarlı olmak
B) Sorunun bir parçası değil, çözümün bir parçası
olmak
C) Sorunların kaynağını belirleyerek bu sorunları
giderecek çözüm yollarına ulaşmak

Numaralanmış cümlelerde "sürmek" sözcüğü

D) Sorunlara alternatif çözümler bularak halkı da bu
konuda aydınlatmak

kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

E) Sorunları objektif bir bakış açısıyla çözmeye çaA) 1

1. Fasikül

B) 2

C) 3

D)

E) 5

lışmak
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7.

10. Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir?

I. Sosyal ilişkiler, insanların fedakârlık yapmasını
gerektirebilir.

A) Yazılarımızda düşüncelerimizi paragraflar ha-

II. Hiçbir dostluk görmedim ki, fedakârlık temeli

linde ifade ederiz.

üzerine kurulmamış olsun.

B) Paragraflara ayrılmamış bir yazıyı okumak ve
anlamak güçtür.

III. İnsanlar fedakârlıkları ölçüsünde değer kazanırlar.

C) Bazı kanun maddelerinin kendi içinde ufak paragraflara ayrıldıkları görülür.

IV. Bütün dostluklar özveri ile yoğrulmuş ve değer

D) Herhangi bir yazının bir satır başından öteki satır

kazanmıştır.

başına kadar olan kısmı paragraftır.

V. Gerçek dost, zor günlerinde dostunun yanında

E) Noktalama işaretlerinden ayraç işaretinin bir adı

olmayı başarabilendir.

da parantezdir.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca
birbirine en yakındır?
A) I. ve V.

B) II. ve III.

D) II. ve IV.

C) III. ve V.
E) II. ve V.

11. (I) Bu son önerdiğim, tam bir ruh çözümlemesi ro-

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi dolaylı anlatımlı

manıdır. (II) Yazar, kahramanı ile ilgili gözlemlerini

bir cümledir?
tında gösterir.
B) Goethe, insana ait bütün duyguları şiirlerinde ve
yazılarında anlatır.
C) O, kitaplarında öykü içinde öykü anlatmaktan

AYDIN YAYINLARI

yansıtır. (III) Özentiye kapılmadan, gereksiz ayrın-

A) Sanat, hayatı ve ölümü bize başka bir ışığın al-

tılara girmeden, yapmacıksız, yalın cümlelerle durumu ortaya koymuş. (IV) Roman, basit bir olayın
yarattığı çatışma üzerine kurulmuş. (V) Yazar, olayı
değil, olayın insan üzerindeki etkisini anlatmış.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi

hoşlandığını söylüyor.

yazarın üslubuna ilişkin bilgi vermektedir?

D) Babaannemin kütüphanesinden bulup gizlice
okuduğum kitapları hâlâ hatırlıyorum.

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

E) Kimsenin bizden alamayacağı, değiştiremeyeceği tek şey geçmişimizdir.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi gerekçeli bir
öneri içermektedir?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisi "amaç-sonuç"

A) Öykülerinizde zaman zaman sizin hayatınızdan

cümlesidir?

çizgiler görüyoruz.

A) Kardeşini okuldan almak için biraz önce evden

B) Tek düzelikten sıyrılmak için öykülerinizde aynı

çıktı.

masal havasını yaratmaktan uzak durmalısınız.

B) Kardeşini okuldan alacağı saati annesinden öğ-

C) Son öykülerinizi okuduğumda eskilerinden farklı

rendi.

bir şey söylemediğinizi gördüm.

C) Yarın kardeşini okul çıkışında karşılayacakmış.

D) Öykülerinizde kullandığınız dili, günümüz Türk-

D) Kardeşi okuldan erken çıkarsa onu karşıki pas-

çesinin olanaklarına daha çok açmalısınız.

tahanede bekleyecek.

E) Öykülerinizde düş ile gerçeği çok güzel harmanladığınız görülüyor.

1B

2D

3E

4D

5B

6C

7D

8C

9 B 10 D 11 C 12 A
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1. Hep çalışmaya övgü… Çalışan kişi üzülmez, ça-

4. Beceriler, başarı yolunun motor kuvvetleridir. Ger-

lışan kişi kötümser olmaz, çalışan kişi eksiklerini

çekleştirmek istediğiniz başarının türü, sahip olmanız gereken becerilerin hangisi olduğunu size
gösterecektir. Siyasi başarı için hitabet "olmazsa
olmaz" derecesinde gerekli iken başarılı bir ressam
olmak için hitabet yeteneği "iyi olur" derecesinde
önemlidir.

duymaz... Çalışan kişi düşünmez demekle bir değil midir bu? Çalışarak acılarını unutacak... Bir türlü
katlanamıyorum bu düşünceye. "Yeryüzünde mutluluk olmaz, kimse erememiştir, ermeyecektir mutluluğa." demek bence daha doğrudur.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangi-

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-

sinde verilenlerden yararlanılmıştır?

gisi ağır basmaktadır?
A) Öyküleme

A) Tanımlama – örnekleme

B) Tartışma

D) Betimleme

C) Tanımlama

B) Tanık gösterme – karşılaştırma

E) Açıklama

C) Örnekleme – kişileştirme
D) Tanımlama – tanık gösterme
E) İlişki kurma – tanımlama

2. Dünyanın büyüklüğü ile insanın güçsüzlüğünü kar-

5. Öykücümüzün onuruna verilecek yemek için kasa-

şılaştırmaya kalkarsak hiçbir iş göremeyiz. Şu tırtıllardan örnek alın. Koca ağacın yanında bir tırtılın lafı mı olur? Ama o küçük dişlemelerle bütün bir ornün kısalığını düşünmemiştir. Siz de onun gibi ayaklarınızın ucundan daha ilerisini düşünmeden harekete geçin.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

AYDIN YAYINLARI

man yok olur gider. Bu ağaçları diken adam, ömrü-

banın en güzel lokantalarından birinde, deniz kenarında uzunca bir masa hazırlanmıştı. Kasabanın ileri
gelenleri, en güzel giysilerini giyip gelmişlerdi. Öykücümüzün üzerinde buruşuk bir palto, kadife bir pantolon vardı. Sanki onur konuğu değil, zorla getirilmiş
biri gibiydi. Öykücümüzün onuruna kadehler kaldırıldı, konuşmalar yapıldı. Gecenin serinleyen saatlerine dek sürdü yemek. Yemek boyunca denizin sahile
vuran dalgaları, söylenen şarkılara karıştı gitti.
Bu

A) Örnekleme ve karşılaştırmaya

parçada

başvurulan

anlatım

biçimleri

aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

B) Kişileştirmelerden yararlanmaya

A) Öyküleme – betimleme

C) Tanık göstermeye

B) Açıklama – örnekleme

D) Çeşitli duyulara seslenmeye

C) Tanımlama – benzetme

E) Tanımlamaya

D) Tartışma – açıklama
E) Öyküleme – tartışma

3. Bu yaratılış harikası balıklara Japonlar "temizlik ba-

6. Kendime bir bardak çay doldurdum. Masaya geçip

lığı" diyor; çünkü bu balıklar, akvaryum camlarında

gazeteleri okumaya başlamıştım ki kapı kırılırcasına vurulmaya başladı. Karım benden önce davranıp kapıya koştu. Kapının önünde hararetli bir konuşma başlamıştı. Ne söylediklerini tam olarak işitemiyordum. Merakla yerimden fırladım. Karım, üst
kat komşumuz Nejla Hanım’la bir şeyler konuşuyordu.

biriken her türlü kalıntıyı yiyerek akvar yumu temizliyor. Kırmızı, turuncu, sarı, mavi karışımı, bir bebeğin eli büyüklüğündeki bu balıkların güçlü sezgileri
de var: Akvaryuma yem atılacağını bir dakika önceden hissedip suyun yüzeyine yaklaşıyorlar.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Öyküleme

1. Fasikül

gisine başvurulmuştur?

B) Betimleme

D) Açıklama

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-

C) Tartışma

E) Karşılaştırma

A) Betimleme

B) Öyküleme

D) Açıklama

C) Karşılaştırma
E) Alıntılama
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7. Rüzgârsız, sıcak temmuz günleri... Ormanlarda

9. Öykülerinde gündelik yaşamımızda varlıklarını bile

ağaçlar sık, gürbüz, yeşil yapraklarla örtülü; ancak

hissetmediğimiz insanların yaşamlarını, tutunama-

yer yer kayın ve ıhlamur ağaçlarının sararan yap-

yanları, bir köşeye itilmişleri, sokak serserilerini, ba-

raklarına rastlanıyor. Yabangülü çalıları kokulu çi-

lıkçıları gündeme getirerek Türk öykücülüğüne "kü-

çeklerle donanmış, orman arası çayırlıkları bal ren-

çük insan" kavramını kazandırmıştır. Bu tematik se-

gi yoncalar bürümüş, yarı yarıya olgunlaşan çavdar

çim, biçimsel tercihine de yansımış; içlerinde birlik-

başakları sık, uzun saplarında sallanıp dalganıyor.

te yaşamaktan zevk aldığı bu insanları içinden gel-

Düzlüklerde çulluklar ötüşüyor, arpa ve çavdar tar-

diği gibi, söz oyunlarına başvurmadan anlatmayı

lalarında bıldırcınlar cıvıldaşıp pır pır ediyor, orman-

yeğlemiştir.

larda bülbüller arada bir uzun uzun şakıyor, sonra

Bu parçada sözü edilen yazarın, öykülerinde

birden susuyor. Hava yakıcı sıcak. Yollar bir parmak

kullandığı anlatım ilkeleri aşağıdakilerin hangi-

tozla kaplı, şöyle hafif bir yel esmeye görsün, hemen

sinde bir arada verilmiştir?

koyu bir bulut yükselerek bir o yana bir bu yana savruluyor.

A) Doğallık – duruluk

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakile-

B) Yalınlık – doğallık

rin hangisi söylenemez?

C) Açıklık – yalınlık
D) Özlülük – duruluk

A) Varlıklar ayırt edici özellikleriyle betimlenmiştir.

E) Özgünlük – açıklık

B) Doğa devinim içinde verilmiştir.
C) Yansıma sözcükler kullanılmıştır.
D) Birden fazla duyudan yararlanılmıştır.
AYDIN YAYINLARI

E) Somutlamaya başvurulmuştur.

8. Mavi dumanlı havada bulutlar, koyu bulutlar beliriyordu. Beyazların bazıları yaz bulutu gibi yuvarlaktı.

10."Binbir Hece", Ferit Edgü’nün minimal anlayışla yaz-

Fakat çoğu, acayip birer hayvana benziyordu. Be-

dığı ilk öykü kitabıdır. Olaylara, betimlemelere, tip-

yaz göğüslü tüylerinden güneşin ışığı bin bir parıl-

lemelere sırtını dönüp birkaç sözcükle öykünün te-

tıyla sızan buluttan hay vanlar... Bunların arasında

melini yazmaya çalıştığını kitabın girişinde söyler.

koca kara bulutlar da vardı. Rüzgâr bunları itiyor; ki-

Bu öykülerin ne başı vardır ne de sonu. Öykünün

mileri ağır, kimileri daha çabuk ilerliyordu. Biri, öte-

tam orta noktasına odaklanmış öyküler başını ve

kini geçince seviniyor. Kara bulut hepsini geçti ve

sonunu okura bırakır.

güneşin önüne bir perde gibi gerildi.

Bu parçada sözü edilen eserin yazımında aşağı-

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-

da verilen anlatım ilkelerinden hangisi etkili ol-

gisi yok tur?

muştur?

A) Betimleyici ögelere yer verme

A) Açıklık

B) Görme duyusuna yönelik ayrıntılar

B) Özgünlük

C) Kişileştirmeye başvurma

C) Duruluk

D) İşitsel ögelere yer verme

D) Yalınlık

E) Doğayı devinim içinde verme

E) Yoğunluk
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1. Bir dildeki sözcük sayısının çokluğu, doğal olarak

3. Sanatçılık, hayatla iç içe olmak demektir. Sanatçı,

o dilin zenginliğinin bir göstergesidir. Ayrıca çevre-

günün yirmi dört saatinde sanatçı olmak zorunda-

mizde nesnelerin günden güne çoğalması ve ya-

dır. İnsanları gözleyerek onların iyi ve kötü yönle-

şamın ayrıntılarına inilmesi sonucu, her dilin sözlü-

rini belirleyebilmeli, insan doğasının güzel ve vah-

ğündeki sözcük sayısı da artacaktır. Ancak söz-

şi yanlarını bilmeli, bütün bunları birleştirip yorumla-

cük sayısının artması tek başına, bir dilin istenen

yarak eserini oluşturmalıdır. Tabii ki bu biraz da ye-

düzeyde olduğunu göstermeye yetmez. Sözlükte-

tenek işidir. İnsan doğuştan böyle bu yeteneğe sa-

ki varsıllık, konuşma ve yazı diline de sağlıklı bir

hip olacak ve bunu geliştirecek. Bugün kimse bu-

biçimde yansımalıdır. Ayrıca sözcükler, bir ulusun

nun farkında değil. Eline kalemi alan herkes kendini

kendi yarattığı sözcükler olmalıdır.

şair sayıyor, romancı sayıyor.

Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinil-

aşağıdakilerden hangisidir?

memiştir?

A) Bir dilin zenginliği, sözlüklerindeki sözcük sayı-

A) Günümüzde bir şeyler yazan herkesin kendini
sanatçı zannettiğine

sına bağlıdır.

B) Yaşamla sanatın iç içe olduğuna

B) Bilimin ve tekniğin hızla ilerlemesi dildeki sözcük

C) Sanatçının, gözlemlerinden yararlanarak eser-

sayısını etkiler.

lerini oluşturması gerektiğine

C) Bir dilin zenginliği, ait olduğu toplumun gereksi-

D) Herkesin doğuştan yetenekli olduğuna ve bunu

nimini karşılamasına bağlıdır.

geliştirebileceğine

nuşma ve yazı diline yansıyorsa o dil varsıl bir dil
demektir.
E) Her nesneyi adlandırma, dilin anlatım gücünün
göstergesidir.

AYDIN YAYINLARI

D) Ulusun kendi dilinden yarattığı sözcükler, ko-

E) Sanatçının gözlemlerini kendi süzgecinden geçirerek yansıtması gerektiğine

4. Mehmet Taner’in şiirine, ön yargı nedeniyle, bundan yaklaşık bir yıl öncesine kadar ilgi duymadım.
Ön yargımın asıl nedenini bilemiyorum ama açık-

2. Sanatçı, okurlarının beklentilerine ters düşmeyi gö-

taki nedeni, şairin çok fazla yarışmaya katılmış bir

ze alarak sürekli çalışmalı; sanatını, daha doğrusu

ödülsever görünmesiydi. Bana, "TSE" damgalı mal-

kendini, her seferinde yeniden kanıtlamalıdır. Her

ları hatırlatıyor. Malların bir standardı olmasına kar-

ne kadar ürettikleriyle yaşamını sürdürüyorsa da

şı değilim ama şiirin mallaşmasında ödüllerin payı-

kalıcılığın, kimi kez okuyucuya rağmen, sanat için

nın büyük olduğunu düşünüyorum. İşte o yargıyla

yanmaktan geçtiğini unutmamalıdır.

Taner’in şiirinde de iyi bir şeyler bulunacağı umudu

Bu parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatçı okurlarının beklentilerini hiç önemsememelidir.
B) Sanatçı, kendini herhangi bir akımın esiri etmemelidir.
C) Sanatçı, kalıcılığı sağlayabilmek için gerekirse
okuyucuyla ters düşmekten çekinmemelidir.
D) Sanat eseri güçlükle karşılaşmayı göze almadan
yaratılamaz.
E) Okuru düşünmeden yazan kişi, hiçbir zaman
tam anlamıyla sanatçı değildir.

1. Fasikül

oluşmadı bende.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Bu parçanın yazarının yakın zamana kadar Taner’in şiirine ön yargılı baktığına
B) Taner’in ödül almaya meraklı biri görünüm verdiğine
C) Şiirde bir standartlaşmanın yaşandığına
D) Taner’in hiçbir zaman özgün şiir yazmadığına ve
yazamayacağına
E) Şiirin metalaşmasında ödüllerin olumsuz etkisi
olduğuna
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5. Destanlar, milletlerin, büyük işler yapmak için ken-

8. Şüphesiz, hayatta insanın, aklı başına geldikten

dilerine güven duymalarında; türlü sosyal ve tarihi sebeplerle uzaklaştıkları millî benliklerine dönmelerinde, yeniden büyük millet olmak, özgürlük ve
bağımsızlıklarını korumak için harekete geçip kalkınmalarında önemlidir. 1 . yüzyıldaki Alman aydınlarının yaptıkları araştırmalar şunu ortaya koymuştur: Derlenen destan ve masallar, kendi geçmişlerine, kendi sanat ve edebiyatlarına, kendi dillerine, kısaca kendilerine dönmelerini sağlamıştır.

sonra bir işe başlaması ile küçük bir çocuğun, henüz bir şeyin farkına varmadan hatta kendi iradesi
dışında işe başlaması arasında fark vardır ---Bu parçanın aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması en uygundur?
A) çünkü çocuklar da bir gün büyüyecektir.
B) çünkü her iş, kendine göre bir zorluk taşır.
C) çünkü farklı düşüncelere saygılı olmak gerekir.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisi

D) çünkü iradeyle yapılan işlerle yapılmayanlar ara-

olabilir?

sında pek bir fark yoktur.
E) çünkü bilerek atılan her adım daha faydalı so-

A) Destanların yararları

nuçlar doğurur.

B) Destanların temel özellikleri
C) Destanların dili
D) Destanlarda konu

9. "Tatarcık" Halide Edip’in ilginç ve tipik bir romanı.

E) Destanların tarihi

(I) Savlı roman diye niteleyebileceğimiz bu yapıtın
dinamik bir kurgusu, akıcı bir anlatımı var. (II) Bu

6. (I) Güzel Sanatları bitiren herkes nasıl büyük res-

özelliği de romanı okunur ve ilginç kılıyor. (III) Ro-

sam, büyük heykeltıraş olamıyorsa şiir eğitiminden geçenlerin de büyük şair olacağı söylenemez.
(II) Ancak yine de öğretilebileni yabana atmamak
gerek. (III) Sanat, belli kurallara dayanır. (IV) Öğretilebilen de Montaigne’nin dediği gibi, yalnızca şiirin
kurallarıdır. (V) Yine de şiirin orta hâllisi veya kötüsü
için kurallar, ustalıkta az şey mi?

manda kadın ve erkek tiplerin her biri, bir dünya göAYDIN YAYINLARI

rüşünün, bir toplum ülküsünün simgesidir. (IV) Halide Edip, bu tipleri belirgin biçimde ortaya koyarken o dönemdeki Türkiye toplumu üstüne görüşlerini polemikçi bir dille açıklamış olur. (V) Bu görüşler,
kanımca, bugün de geçerliliğini korumaktadır.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi

paragrafın kaçıncı cümleyle başlaması uygun

düşüncenin akışını bozmaktadır?

olur?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

A) I.

7. Aksal, kentli bir şair olmasına rağmen doğayla yoğurmuş şiirlerini. Doğayı, kentin en yoğun duyulduğu şiirlerinde de imgelerle yansıtıyor. Ondaki
doğa sevgisinin ve tutkusunun özellikle altını çizmek istiyorum. Doğayı izliyor ve kendine has, çarpıcı imgelerle şiirine yansıtıyor şair. Aksal’ın şiirlerini okuduğum zaman içimin huzurla dolduğunu düşünüyorum.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

10. (I) Hayranlık, üstün eserlere karşı duyulduğu zaman, normal bir durumdur. (II) Fakat sıradan, basmakalıp eserlere karşı duyulduğu zaman bir hastalıktır.
(III) Eğer böyle bir mükemmellikten kaynaklanmıyorsa
bu durum bir hastalıktır. (IV) Bu düşünceyi başka türlü
söyleyelim. (V) Hayranlığın sebebi eserdeki mükemmellik olduğu zaman, bu durum doğaldır.

Bu parçada, sözü edilen şairle ilgili olarak aşa-

Bu parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için

ğıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A) Özgün bir anlatımının olduğuna

A) I. ile V. cümlenin yerleri değiştirilerek

B) Şiirlerinde doğa sevgisini anlattığına

B) I. ile II. cümlenin yerleri değiştirilerek

C) İmgesel bir anlatımının olduğuna

C) II. cümle IV. cümleden önce getirilerek

D) Doğada gördüklerini olduğu gibi yansıttığına

D) III. cümle V. cümleden sonra getirilerek

E) Kentli bir şair olduğuna

E) IV. cümle V. cümleden sonra getirilerek
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1. (I) Çam ağaçlarının arasında kurulmuş şirin bir kö-

3. ---- Eserlerini hâlâ okuduğumuz usta şairler özgün-

ye geldik. (II) Beyaza boyanmış toprak evlerin ara-

lükleriyle kalıcı olmuşlar, bu yüzden onların dile kat-

sından bir minare yükseliyor göğü delercesine.

tıkları zenginliklerden yararlanmak gerekir. Çok ye-

(III) İğne yapraklı çamların dallarında kuşlar bir or-

ni sözcükler bir yana, her sözcükte -hele şiirlerden

kestra kurmuş, müzik ziyafeti veriyor. (IV) Yerler in-

geliyorsa- bir çağrışım gücü, bir anı zenginliği var-

sanın ayaklarını gıdıklayan yemyeşil bir halıyla kap-

dır. Özellikle son dönem divan şairlerimizin bir söz-

lı. (V) Sağda solda başıboş gezinen kuzular, merak-

cüğü iki anlamda kullanma (tevriye) başarısı insanı

lı gözlerle bize bakıyor.

hayrete düşürüyor. Anlam kaymaları, değişik çağrışımlar yaratmaktan yana Türkçemiz ne kadar zen-

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangile-

gin!

rinde birden fazla duyuya ait ayrıntıya yer verilmiştir?
A) I. ve II.

Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre
B) I. ve III.

D) III. ve IV.

aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uy-

C) II. ve III.

gundur?

E) IV. ve V.

A) Şiirin biçiminde, söyleyişinde bir orijinallik, farklılık olmalıdır her şeyden önce.
B) Şiir, dilimize uzun bir süreçte büyük bir çağrışım
zenginliği kazandırmıştır.
C) Şiir öncelikle "yerel"i, sonra "evrensel"i ele alma-

AYDIN YAYINLARI

lıdır.

2. Bir eserin kapağına konulmuş bir başlık öyle sıradan

D) Klasikleşmiş konular âdeta bir hazinedir şair için.
E) Şiir, dil bakımından tekrara düşerse zamanın sınavını kazanamaz.

olmamalıdır. Başlık ile konunun işlenişi, şahıs kad-

4. Eski yıllarda dergiler, daha çok, edebî ürünlere yer

rosunun karakteri arasında sıkı bir bağ olmalıdır.

verirdi; şiirlere, hikâyelere, denemelere çok önem

Böylece eser daha okuruyla bütünleşmeden ken-

verilirdi. Şimdiki dergiler ise daha çok eleştiri ve

di içinde bir bütünlüğe kavuşmuş olur. Molliere’in

makale yayımlıyor hatta edebiyat dergileri gere-

"Cimri", Recaizade Mahmut Ekrem’in "Araba Sev-

ğinden fazla eleştiriye yöneldi.

dası", Samipaşazâde Sezai’nin "Sergüzeşt" adlı

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı

eseri böyledir. Eserin kapağı ile içeriğinin bir olması
okuyucunun da eserle birleşmesini hızlandırır.
Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

olabilir?
A) İyi bir dergi okuru olduğunuz söylenebilir mi?
B) Şimdiki dergiler, sadece bilimsel makaleler mi
yayımlıyor?

A) Öyküleyici anlatım biçimi ağır basmaktadır.

C) Bir dergi için, edebî ürünler mi daha önemlidir?

B) Tanımlamaya ağırlık verilmiştir.

D) Şimdiki dergilerle eski dergiler arasında bir kar-

C) Tanık gösterme anlatım yöntemi kullanılmıştır.
D) Örneklemelerle anlatıma güç katılmıştır.
E) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.

1. Fasikül

şılaştırma yapar mısınız?
E) Günümüzdeki edebiyat dergileri, eski tirajlarını
koruyabiliyor mu?
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5. Çoklarının tersine aramızdaki ayrılığı benzerlikten

7. Meslek, kişinin yeteneklerini yani kendisini geliş-

daha kolay kabul ederim. Başkasının benim hâlle-

tirme ve gerçekleştirme yoludur; kişilik özellikleri,

rimden ve ilkelerimden dilediği kadar uzak kalma-

idealleri, hayat görüşü, kişinin değerini belirleyen

sını hoş görürüm. Herkesi düpedüz ve bağımsız

ögelerdir. Kişi günün büyük kısmını işinde geçirir.

olarak kendi kişiliğiyle görür, kendi içinde değer-

Etkinlikler, ilgi ve yeteneklere hitap ediyorsa mes-

lendiririm. Kendim perhiz yanlısı olmadığım hâlde

leki açıdan doyum sağlar. Mesleki doyum genel do-

kimilerinin perhizciliğini içtenlikle beğenmekten,

yuma yansır. Bir ferdin hayatta mutlu olması, ken-

davranışlarını uygun bulmaktan geri kalmam. Hayal

di özelliklerine uygun, doyum sağlayacağı mesleği

gücümle kendimi onların yerine koyabilirim. Hatta

seçmesine bağlıdır.

benden ne kadar ayrı iseler o ölçüde daha çok sever ve sayarım onları.

Bu parçada, düşünceyi geliştirme yollarından

Bu düşünceleri savunan bir kişinin aşağıdaki-

hangisi kullanılmıştır?

lerden hangisini söylemesi beklenemez?
A) Çevremizdeki her insanın farklı fikirleri savunması oldukça doğaldır.

A) Tanımlama

B) Benzetme

C) Kişileştirme

D) Örnekleme
E) Tanık gösterme

B) Düşünce farlılıklarını kabullenen bir insanın kendi fikrinin kabul edilip edilmemesi gibi bir sorunu
olmaz.
C) Benim hoşuma giden insanlar değişik ideolojileri
D) Benim yapmadıklarımı başkalarının yapmasını
yadırgamam.
E) Benim çevremdekilere gösterdiğim hoşgörüyü
çevremdeki insanların da bana göstermesi gerektiğini düşünüyorum.

AYDIN YAYINLARI

benimsemiş insanlardır.

8. Konu, yoğun bir yaşam deneyiminin kağıda yansımasıdır. Bilinçli yaşanan her anda sonsuzluktan bir
iz vardır. Bu yakalanmalıdır. Darüşşafaka Galerisindeki eski ressamlarımızın sergisini gezerken Şeker
Ahmet Paşa’nın Yıldız Bahçesi’ni gösteren bir tab-

6. Avrupa’da eskiden yüksek kültürlü aile çevrelerin-

losu, beni önünde yarım saat mıhlamıştı. O bahçe-

deki gençler, kendi aralarında dans eder gibi, ti-

de bir ikindi vaktinin sessizliğini, ışıklarını, kokuları-

yatro eserlerini oynarlarmış. (I) Hatta oynadıkları pi-

nı olduğu kadar, onu resmeden Paşa’nın iç huzuru-

yesleri kendileri yazarlarmış. (II) Büyük Alman şa-

nu, elinde fırça, o andaki eşsiz hazzını, mutluluğu-

iri ve tiyatro yazarı Goethe, gençlik yıllarında ken-

nu hatta içtiği sade kahvenin telve tadını duyar gibi

disinin de oynadığı bu "ev içi tiyatroları"na ait ha-

olmuştum. Bütün bunlar, tuvalden dışarı taşıyordu.

tıralarını heyecanla anlatır. (III) Eskiden bizde konaklarda "Karagöz" köylerde de "köy piyesleri" oy-

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinil-

nandığı söylenir. (IV) Ben şahsen, askerlik görevimi

memiştir?

yaparken kışlalarda, köyden gelmiş Mehmetçiklerin

A) Ahmet Paşa’nın Yıldız Bahçesi’ni gösteren bir

kendi aralarında oynadıkları bir "köy piyesi"ni sey-

tablosu olduğuna

rettim. (V) Aradan yirmi yıl geçtiği hâlde hâlâ hatır-

B) Bir yapıtın sanatçısının iç dünyasını yansıtabil-

larım. (VI) Hayatımda ilk kez seyrettiğim bu oyunu

diğine

dünmüş gibi hatırlayışımın nedeni, oynanışındaki

C) Yaşam deneyimlerinin sanata konu olabilece-

acemilikten gelen büyülü etkisidir.

ğine

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci

D) Ressamın, görmediği bir yeri resme aktarama-

paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle

yacağına

başlamalıdır?
E) VI.

şıdığına
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D) V.
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B) III.
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A) II.

E) Bilerek yaşanan anların, sonsuzluğun izlerini ta-
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TEST
1. Olaya ağırlık vermeden, hayattan alınan bir ke-

818

Hikâye

4. Olaylar; tüm tezli eserlerde olduğu gibi serim, dü-

sitin anlatıldığı tür aşağıdakilerden hangisidir?

ğüm, çözüm sıralamasına uygun olarak anlatılır.
Olay, zamana göre mantıklı bir sıralama içinde ve-

A) Roman

rilir. Düğüm bölümünde oluşan merak, çözüm bö-

B) Klasik olay hikâyesi

lümünde giderilir. Bu çeşit öykülere ---- tarzı öykü

C) Durum hikâyesi

de denir.

D) Manzum hikâye

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden

E) Halk hikâyesi

hangisi getirilmelidir?
A) Çehov

B) Maupassant

D) Boccacio

C) Fenelon

E) Cervantes

2. Dünya edebiyatında, Rönesans’tan sonra, ---- "Decameron" isimli eseriyle öykü türünün ilk örneğini vermiştir.

5. Zamanla mesnevi ve halk hikâyesinin yerini alan ---AYDIN YAYINLARI

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Alphonse Daudet
B) Guy de Maupassant
C) G. Boccacio
D) Miguel De Cervantes
E) Daniel Defoe

türünün edebiyatımızdaki ilk örneklerini ----, ---- adlı
eserinde verir. Bu türün modern sayılan ilk küçük örneklerine ise ---- adlı eserde rastlanır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerin herhangi birine getirilemez?
A) Küçük Şeyler

B) Ahmet Mithat Efendi

C) Kıssadan Hisse

D) hikâye

E) Letaif-i Rivayat

3. Olayın ve merak ögesinin ikinci plana itildiği, duygu
ve düşüncelerinse öne çıkarıldığı öykülere Çehov
tarzı öykü denir.

6. Aşağıdakilerin hangisi öykü türünün özelliklerinden biri değildir?

Bu parçada tanıtılan öykü türünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Romana göre kapsamlı olmaması
B) Kişi kadrosunun dar olması
C) Mekân betimlemelerine yoğun yer verilmesi

A) Ömer Seyfettin

B) Yakup Kadri

C) Halide Edip

D) Reşat Nuri
E) Sait Faik

2. Fasikül

D) Olay ve durum olmak üzere iki türe ayrılması
E) Serim - düğüm - çözüm bölümlerine genellikle yer
verilmesi
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7.

10. Aşağıdaki halk hikâyesi örneklerinden hangisi

I. XVI. yüzyıldan itibaren destanın yerini alan ve

Türk kaynaklı değildir?

sözlü halk geleneğinde devam eden manzum–
mensur karışık yapıtlardır.

A) Dede Korkut Hikâyeleri

II. Ozanın yerini alan âşıklar tarafından kahveha-

B) Yusuf ile Züleyha

nelerde saz eşliğinde icra edilmiştir.

C) Tahir ile Zühre

III. Olağanüstülükler bulunabilir.

D) Emrah ile Selvihan

IV. "Döşeme" adlı hazırlık bölümü ve "dua" adlı bi-

E) Kerem ile Aslı

tiş bölümleri bulunur.
V. Ayrıntıya ve betimlemeye fazla yer verilmez.
Numaralanmış cümlelerde hakkında bilgi verilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halk hikâyesi

B) Hikâye

C) Manzum hikâye

D) Mesnevi

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?
A) Tanzimat

E) Karagöz oyunu

Dönemi’nde

kaleme

alınan

ilk

hikâyelerde meddah etkisi ve tekniği görülür.
B) Tanzimat Dönemi hikâyelerinde olaylar çoğunlukla günlük yaşamdan veya tarihten alınmıştır.

8. On üç hikâye ve bir ön sözden oluşur. Müslüman

C) Ahmet Mithat Efendi "Letaifi Rivayat" adlı hikâye

mücadeleleri gibi konular dile getirilmiştir. Destan-

kitabıyla aydınlara seslenmeyi amaçlamıştır.

dan hikâyeye geçiş aşamasının ürünüdür. Nazım ve
nesir bölümlerinden oluşur.
Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdakilerden
hangisidir?

AYDIN YAYINLARI

Oğuzların komşuları ile yaptıkları savaş, kendi iç

D) Samipaşazade Sezai "Küçük Şeyler" adlı kitabıyla Türk edebiyatındaki Batılı tekniklere uygun
ilk hikâye örneklerini vermiştir.
E) Tanzimat Dönemi hikâyelerinde esaret, konak
ve köşk hayatı, zorla yapılan evliliklerin doğurdu-

A) Dede Korkut Hikâyeleri

ğu acı sonuçlar gibi temalar işlenmiştir.

B) Kerem ile Aslı Hikâyesi
C) Köroğlu Destanı
D) Battalname

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlı-

E) Divanü Lügat’it-Türk

şı vardır?
A) Milli Edebiyat Dönemi hikâyelerinde konuşma

9. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özel-

dili ve anlatımı egemen olmaya başlamıştır.

liklerinden değildir?

B) Ömer Seyfettin, hikâyeleriyle milliyetçiliği normal

A) Başta aşk ve kahramanlık konuları olmak üzere

bir sosyal davranış olarak yansıtmıştır.

dinî konuları da işleyen hikâyelerdir.

C) Milli Edebiyat Dönemi hikâyecilerinden Refik Ha-

B) Halkın ortak duygularını anlatma yoluyla kuşak-

lit Karay’ın eserlerinde gözlem ve mizah önemli

tan kuşağa aktarılan anonim hikâyelerdir.

bir yer tutar.

C) Tasvirler ve olay örgüsü nazımla, diyaloglar ise

D) Refik Halit Karay, "Memleket Hikâyeleri" adlı

nesir biçiminde oluşturulmuştur.

eseriyle Türk öykücülüğünü tam anlamıyla

D) Konular gerçek ya da gerçeğe yakın olmakla bir-

Anadolu’ya yöneltmiştir.

likte gerçeküstü unsurlara da yer verilir.

E) Halide Edip Adıvar "Mor Salkımlı Ev" ve "Dağa

E) Anlatıcı ve dinleyicilerin halktan olması nedeniy-

Çıkan Kurt" adlı eserleriyle Milli Edebiyat Döne-

le anlaşılır ve sade bir dil kullanılmıştır.
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mi hikâye yazarları arasında yer almıştır.

TEST
1. Aşağıdaki soru cümlelerinin hangisinde eylem-
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Fiilimsiler (Eylemsiler)

5. (I) Betimleme de bir anlatım biçimidir. (II) Betim-

si vardır?

leme sözcüklerle resim çizme sanatıdır. (III) Soyut
kavramları ustalıkla görünür kılmak, bu sanatın in-

A) Sen de birkaç söz söyleyemez misin?

celiklerindendir. (IV) Betimlemede varlıklar en in-

B) Neden işlerini dikkatli yapmazsın?

ce ayrıntılarıyla verilirken sıfatlardan, benzetmeler-

C) Senin beni nasıl sevdiğini bilmez miyim?

den yararlanılır. (V) Böylece varlıkların tüm özellik-

D) Bana birkaç dakikanı ayırır mısın?

leri verilebilir.

E) Benim için fedakârlık yapamaz mısın?

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangi ikisinde
eylemsi yoktur?
A) I. ve II.

B) II. ve III.

D) I. ve V.

C) III. ve IV.
E) II. ve V.

2. Aşağıdakilerin hangisinde iki farklı türde eylemsi kullanılmıştır?
A) Çarşıdan dönerken bana uğrayıverin.

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemsi kulla-

B) Bana iyiliği, dürüst olmayı öğreten annemdi.

nılmıştır?

C) En dayanılmaz acılara bile göğüs gerdi.

A) Zindan olur bana her yer sen yoksan

D) Ağlamak iyidir; bırak ağlasın, açılır.

B) Has bahçe olur her yer seni görünce
AYDIN YAYINLARI

E) Seçtiğim şiirleri okuyabilirim size.

C) Beyhude güneş doğuyor, her yer karanlık
D) Taş kesilsem buralarda duramam artık
E) Ne günden haberim olur ne aydan

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemsi kullanılmıştır?
A) Duyulmamış hikâyeler anlatırdı herkese
B) Yaşamış taş gibi, acılardan mahrum
C) Ne bilir birinin canına can
D) Sevgiden yoksun geçirmiştir yıllarını
E) Paylaşmamıştır ne bir sevinci ne de kederi

7. Günümüz edebiyatçıları ve düşünürleri insanoğlunun
I

II

bir olumsuzluk içinde olduğunu söylüyorlar.
III
IV
V
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi eylemsidir?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

8. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat - eylem (ortaç)
4. Aşağıdakilerin hangisinde "ulaç" kullanılmıştır?

kullanılmıştır?

A) Hep farklı konularda konuşmak istedim.

A) Kendisine gösterilen ilginin nedenini anlamadı.

B) Kendini becerikli sananları da gördük.

B) Çalışmak, insana yaşama sevinci vermez mi?

C) Bunları söylemek sana ne kazandırdı?

C) Geziye katılmamak onu hayli üzmüştü.

D) Başından geçenleri ayrıntılarıyla anlattı.

D) Gönlümle söyleşip dertleşirim ben her gece.

E) Seni şimdiye dek çalışırken görmedim.

E) Zindan kesilir sultanı olmazsa saraylar.

2. Fasikül

5

Fiilimsiler (Eylemsiler)

9. Neolitik çağdan sonra çalışıp çabalayarak bataklığı

13. Akşama kadar test çözmekten başım ağrıdı. Biraz

vatan hâline getiren Sümerlere hayran olmamak el-

çıkıp hava almak istesem evdekiler buna hemen

de midir?

karşı çıkarak sınava gezerek hazırlanmak olur mu
hiç, diyecekler. Anladım ki bu sınav bitmeden bana

Bu cümlede kaç eylemsi vardır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

rahat yok!
E) 5

Bu parçada kaç eylemsi kullanılmıştır?
A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

10. (I) Benim dünyam kitaplardan ibarettir. (II) Onlar olmadan benim hayatımın bir anlamı yoktur. (III) Ki-

14. Aşağıdakilerin hangisinde eylemsi, yüklem ola-

taplar bir dost, bir sevgili değil midir? (IV) Hasta-

rak kullanılmıştır?

lığımıza ilaç, yalnızlığımıza arkadaş değil midir?
(V) Karanlık dünyamız onlarla ışığa kavuşmaz mı?

A) Bu paketlerin bugün gönderilmesi gerekiyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-

B) Mağazanın açılışında görkemli bir tören düzenlendi.

sinde eylemsi vardır?
B) II.

C) III.

D) IV.

C) Ailesi için çaba göstermesi takdir ediliyordu.

E) V.

11. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat - eylem (ortaç)

D) Akşamki yemeğe davet edilenlerin çoğu tanıdıktı.

AYDIN YAYINLARI

A) I.

E) Yanan ağaçların yerine meşe fidanları dikildi.

kullanılmamıştır?
A) Ben hep böyle görmeden bilmeden mi yaşaya-

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi yoktur?

cağım?
B) Gönlüm şu solan çiçekler gibi mutsuzdur.

A) Yaşadığı mutluluk gözlerinden okunuyordu.

C) Sınavda bildiğim her şeyi unutuverdim.

B) Onu görünceye dek kapının önünde bekledi.

D) Dönülmez akşamlardayım, hiç sabah olmaz.

C) Yaşadıklarını anlatmak istemiyor anlaşılan.

E) Söylenen sözleri unuttum sanma sakın.

D) Anlamam hiç, niye mutsuz eder kendini insan?
E) Yenilirsem yenilirim, ne çıkar yenilmekten?

12. Aşağıdakilerin hangisinde bağ - eylem (ulaç)
yoktur?

16. Aşağıdakilerin hangisinde "-ecek" eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) İşlerini bitirmeden çıkıp gitmiş.
A) Akşama kadar yapılacak söylediklerim.

B) Kalabalığı yara yara öne doğru ilerledi.

B) Sana diyecek sözüm kalmadı benim.

C) Her şeye gülerek karşılık verirdi.

C) Gezilecek yerleri öğrenip de geziye çıkalım.

D) Eve gider gitmez beni aramasını söyledim.

D) Yaptıklarında yadırganacak bir şey yok ki…

E) İşten çıkarılma korkusu içini kemiriyordu.

1C

2B

3A

4E

5D

6B

7D

8A

9 D 10 B 11 A 12 E 13 D 14 D 15
D 16 A
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E) Aşılacak yollar var önünde gençlerimizin.

TEST
1. Biraz düşündüm de derinden
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4. Yiğitler kurt gibi uluyor

Ben nasıl unuturum dünleri

Yakalarını yırtıp bağırıyor

Niye zindan ediyorum günleri

Yas tutup ağlıyorlar

Zevk de almalı aşkın kederinden

Yaşla dolu gözleri görmüyor

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylene-

Günümüz Türkçesine çevrilmiş olan, İslamiyet

mez?

Öncesi Dönem'e ait bu şiirin türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sarma uyak düzenindedir.
B) Ek hâlinde redif vardır.

A) Destan

B) Sav

C) Sagu

D) Koşuk

C) I ve IV. dizelerde zengin uyak kullanılmıştır.

E) Türkü

D) Lirik şiir türüne örnektir.
E) II ve III. dizelerde yarım uyak kullanılmıştır.

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
2. Senelerce andım seni yılmadan

A) Karahanlılar Dönemi’nde halk edebiyatı ürünleri

Ölürsem ne yazık anlaşılmadan

yalın bir dille yazılmıştır.

Tanrıma bir kere secde kılmadan

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Düz uyak düzeninde yazılmıştır.
B) 6 + 5 = 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) "-madan" sesleri rediftir.
D) Zengin uyak kullanılmıştır.
E) Lirik şiir türüne örnektir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Sav türüne, günümüzde atasözü denmektedir.
B) Destan dünyadaki eski ulusların birçoğunda var
olan bir türdür.
C) Sagulara, halk edebiyatında ağıt, divan edebiyatında hicviye denir.
D) Koşuk türü, İslamiyet’ten sonraki koşma türüyle
benzerlik gösterir.
E) Ozanlık geleneği bazı değişiklikler göstererek
İslamiyet’ten sonra âşıklık geleneğine dönüşmüştür.

2. Fasikül

AYDIN YAYINLARI

Sana nezrettiğim dertli başımdır

B) Sözlü Dönem ürünleri ilk olarak "Divanü Lügati’tTürk"te karşımıza çıkar.
C) Yusuf Has Hacib’in "Kutadgu Bilig"i ve Edip
Ahmet’in

"Atabetü’l

Hakayık"ı

Karahanlılar

Dönemi’nde yazılmıştır.
D) Divan edebiyatının ilk örnek eseri "Divanü
Lügati’t Türk"tür.
E) Medreselerde eğitim gören, Arap ve İran kültürünün etkisinde kalan aydınlar XI. yüzyılda divan
edebiyatının temellerini atmıştır.

6. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) "Divanü Lügati’t-Türk" Türkçenin ilk sözlüğü, ilk
dil bilgisi kitabı olarak bilinir.
B) Dede

Korkut

Hikâyeleri

destandan

halk

hikâyeciliğine geçişin ilk ürünüdür.
C) Hitabet türünde yazılan "Göktürk Yazıtları", Uygur alfabesiyle yazılmıştır.
D) "Kutadgu Bilig" 11. yy.da yazılmıştır ve ilk mesnevimizdir.
E) "Atabetü’l Hakayık" 12. yy.da Hakaniye lehçesiyle yazılmış, didaktik bir eseridir.
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7. Halk şiiri ile ilgili olarak aşağıda söylenenlerden

10. Aşağıdakilerin hangisinde divan nazım biçimle-

hangisi doğru değildir?

ri bir arada verilmiştir?

A) Halk şiirinin türkü, koşma, semai gibi kendine

A) Gazel, kıta, mesnevi, methiye, şarkı

özgü nazım biçimleri vardır.

B) Kaside, rubai, mesnevi, terkibibent, müstezat

B) Halk şiirleri anonim özellik taşır, söyleyenleri belli

C) Mesnevi, tuyuğ, şarkı, türkü, murabba

değildir.

D) Müstezat, terciibent, varsağı, rubai, gazel

C) Halk şiirinde çoğunlukla yarım uyak kullanılır; saz

E) Kıta, rubai, mesnevi, hicviye, kaside

şairleri "uyak"a, "ayak" derler.
D) Halk şiirleri konularına göre güzelleme, ağıt gibi
adlar alır.
E) Divan şiirinde kullanılan bazı mazmunlar, halk şiirinde de kullanılmıştır.

11. Ad tamlamalarında tamlanan, birden fazla tamlayan
alabilir.

8. Evlerinin önü çardak
Elif’in elinde bardak

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala örnek var-

Sanki yeşil başlı ördek

dır?

Yüzer Elif Elif diye

A) Sıcak bir çorbanın, taze bir ekmeğin tadını
unutmuştum.

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söyle-

B) Çocuk ağaçların yapraklarını ve dallarını çekişti-

AYDIN YAYINLARI

nemez?
A) Halk şiirinin genel nazım birimi kullanılmıştır.
B) Nazım şekli, koşmadır.
C) Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

riyordu.
C) Kapının demir parmaklıkları ardından birbirlerine
baktılar.
D) Askerlik anılarını anlata anlata bitiremedi.
E) Sahilin uçsuz bucaksız denizini seyre daldık.

D) Bir şiirin son dörtlüğünden alınmamıştır.
E) Halk edebiyatı nazım biçimidir.

9. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Divan şiirinin ilk örneğini XIII. yy.da Hoca
Dehhani’nin verdiği kabul edilir.

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanıyla tam-

B) Divan şiiri daha çok aşk, şarap, eğlence şiiri gibi

lananı yer değiştirmiş bir ad tamlaması vardır?

bilinse de bu şiirde din ve dinsel öğretilere de

A) Bela mimarının seçtiği arsa

çok yer verilmiştir.

Hayattan muhacir; eşyadan öksüz

C) Divan şiirinde bazı sanatçılarda tasavvuf ve

B) Gece bir hendeğe düşercesine

divan nazım biçimleri iç içe geçmiştir. Örneğin
Fuzuli’nin gazellerinin çoğu tasavvufidir.

Birden kucağına düştüm gerçeğin

D) Arapça ve Farsça terkiplerin ağırlıklı olarak kul-

C) Gördüm ki ateşte, cımbızda yokmuş

lanıldığı divan şiirinde söz sanatları ve nazım

Fikir çilesinden büyük işkence

biçimi hüner göstermenin bir aracı olarak görül-

D) Ensemin kökünde bir demir balyoz

müştür.

Kapandım yatağa son çare diye

E) Divan şiirinde kalıplaşmış sözlere ve sanatlı söy-

E) Okun ateşten zehrini tattım

leme önem verilmiş, şairler şiirlerde mahlas değil
kendi adlarını kullanmışlardır.

1E

2D

3C

4C

5D

6C

7B

8B

9E

10 B 11 A 12 B
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Bir anda kül etti can elmasımı

TEST
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4. Aşağıdakilerin hangisinde "destan" türü ile ilgili

1. Eski Türklerin göçebe ve savaşçı nitelik taşıması,
onların maceralarla iç içe bir hayat yaşamasına ne-

yanlış bir bilgi vardır?

den olmuştur. Bu maceralar pek çok destanın orta-

A) Olağanüstü ögeler ve olaylar ağır basar.

ya çıkmasını sağlamıştır. Bilinen ilk Türk destanla-

B) Epik şiirin en eski örneklerinden kabul edilir.

rından biri, - - - - destanıdır. Saka Türklerinin yaşa-

C) Çekirdek-yayılma-derleme safhalarından geçe-

mını, Türk-İran savaşlarını anlatır.

rek oluşur.

Parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden

D) Efsane ile tarihi kaynaştırarak olayları ele alır.

hangisi getirilmelidir?

E) Nazım-nesir karışık bir biçimde oluşturulur.

A) Şu

B) Alp Er Tunga

C) Oğuz Kağan

D) Bozkurt
E) Türeyiş

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Efsanelerde çoğu zaman olağaüstülükler ağır
bastığı için dinleyeni sır dolu bir dünyaya götürerek onda ilgi uyandırır.
B) Efsaneler, bir bakıma mitlerin modernleşmiş

sı ve onun uğrunda yapılan savaşları anlatır. Des-

hâlidir ve bünyesinde kutsal ögeler de barındırır.

tan, eski Türk dini olan şamanizmden de izler ta-

C) Efsanelerin gelenek ve görenekleri korumak, in-

şımaktadır. Bunun yanında Kırgızların gelenek ve

sanlara ders vermek, insanları iyiye, güzele yön-

görenekleri hakkında bazı bilgiler de bu destandan
edinilmiştir. İslamiyetten önceki şiirimizin özelliklerini taşıyan destan yedili hece ölçüsüyle söylenmiştir.
Bu parçada sözü edilen destan, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göç

AYDIN YAYINLARI

2. - - - - Destanı, İslam dininin kabul edilmesi, yayılma-

lendirmek gibi işlevleri vardır.
D) Özelde aşık edebiyatı genelde ise halk edebiyatı
ürünleri olan efsaneler, dünya kültüründeki ortak
motifler üstüne kurulmuştur.
E) Efsanelerde anlatılanların, bir ölçüde de olsa
inandırıcılık özelliği vardır.

B) Manas
D) Ergenekon

C) Türeyiş
E) Şu

6. Aşağıda verilen karşılaştırmaların hangisinde
bir yanlışlık yapılmıştır?

3. Aşağıda konuları verilen destanlardan hangisi
yanında verilen konuyla yanlış eşleştirilmiştir?
A) Hun Hükümdarı Mete’nin hayatı (Oğuz Kağan
Destanı)
B) Türklerin Ergenekon’dan Orta Asya’ya yayılmaları (Göç Destanı)
C) Türklerin dişi kurttan soyunu devam ettirmesi
(Bozkurt Destanı)
D) Saka hükümdarının Büyük İskender’le Savaşı
(Şu Destanı)
E) Afrasiyab adıyla bilinen hükümdarın İranlılarla
savaşı (Alp Er Tunga Destanı)

2. Fasikül

A) Destanlarda anlatılan olaylar tarihte yer aldığı
hâlde, bu durum efsaneler için her zaman söz
konusu değildir.
B) Mitlerde her zaman bir kutsallık söz konusuyken
bu özellik efsanelerin hepsi için geçerli değildir.
C) Efsanelerde tanrılar ve yarı tanrılar olduğu hâlde,
mitlerde tarihi kahramanlar vardır.
D) Efsanede anlatılanlar inandırıcılıkla gerçekmiş
gibi kabul edildiği hâlde, masal başından beri
hayâl ürünü olarak kabul edilir.
E) Mitlerde olayların geçtiği yer bilinmeyen bir dünyadır; efsanede olayların geçtiği yer bilinen, bizim dünyamızdır.
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11. Bu eser, kendini sanata adamış ve yıllarca yılma-

7. Aşağıda verilenlerden hangisi Türk destanlarında kullanılan motiflerden biri değildir?

dan çalışmış bir sanatçımıza aittir.

A) Yada taşı

Bu parçada kaç sıfat tamlaması kullanılmıştır?

B) Işık

C) Ağaç

D) Kurt

E) Yılan

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

12. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması yok8. Aşağıda verilen destan - ulus eşleştirmelerinin

tur?

hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Beowulf – İngiliz

B) Kalevela – Alman

C) Gılgamış – Sümer

D) Şinto – Japon

A) Nedir çektiğim senden, her çiçekten bal alırsın!
B) Değişen yaşam koşullarına ayak uyduramıyoruz.

E) Şehname – İran

C) Körfezin çevresini geniş ormanlar çevirmişti.
D) Hayatın dikenli yollarını aşmak kolay mıdır?

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması
yoktur?
A) Sekizinci kata asansörle çıktık.
B) Ağrıyan dişini dün akşam çektirdi.
C) Gökçe, korku filmi seyretmeyi çok sever.

AYDIN YAYINLARI

E) Gönlümüzle kuşlar, bir olup uçtular baharda.

13. Önümde yorgun adımlarla yürüyen birkaç öğrenci
I

II

III

vardı, sınavda çıkan zor soruları tartışarak ilerliyorIV
V
lardı.

D) Yarım asırlık bina hâlâ ayakta duruyor.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir

E) Susuz topraklara Harran can verdi.

sıfat tamlamasında tamlayan ya da tamlanan
değildir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ad, birden
çok sıfatla nitelenmiştir?
A) Bu akşam sonbahar ne kadar serin

14. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat, ad tamlaması-

Geceyi hasretle bekliyor zaman

nın tamlayanını belirtmektedir?

B) Üstünde hasretle leylekler uçan

A) Bizler, hayatın getirdiği acılarla daha da olgun-

Beyaz perdeleri indiriverin

laştık.

C) Masamda düşünen lambayı

B) Önce, yaşamındaki karışıklıkları halletmen ge-

Yakmayın, odamız karanlık dursun

rekir.

D) Gecenin ufkundan yükselen ayı

C) Bu testlerin tamamı, 10. sınıflar tarafından çözü-

Görelim perdemiz üstüne vursun

lecek.

E) O zaman unutalım aşkı, hevesi

D) Onun bu deneyimleri benim de yolumu aydınlattı.

Neşeyle çarparken yorgun kalbimiz

1B

2B

3B

4E

5D

6C

7E

8B

9 C 10 B 11 B 12 E 13 E 14 C
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E) Akılcı yaklaşımlar, her türlü başarısızlığı önler.

