
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı

A         

Bu dizede kadeh, bâde (içki) ve sâki (içki sunan) 
sözcükleri bir arada kullanılarak aşağıdaki söz 
sanatlarından hangisi yapılmıştır?

A ) Telmih
B ) Tevriye
C ) Hüsn - i talil
D ) Tezat
E ) Tenasüp

 

1 Hem kadeh hem bâde hem bir şuh sâkidir gönül
 

Bu dörtlükte, aşağıdaki söz sanatlarından hangisi 
yoktur ?

A ) Mübalağa
B ) Teşbih
C ) Hüsn -i talil 
D ) Tezat
E ) Telmih

 

2 Çiy düşmüş çimene benzer yüzlerin 
Mısır hazinesine değer gözlerin
Aşığa tatlıdır acı sözlerin 
Yusuf-u Kenan'dan güzelsin güzel

 

Bu dizeler, ölçü ve durak yönünden aşağıdakilerin 
hangisiyle özdeştir?

A ) Yaktı ciğerim bu hasret nârı 
B ) Kız senin derdinle derbeder oldum
C ) Kalem böyle çalınmıştır yazıma
D ) Kaşın kudret kalemiyle yazılmış
E ) Uzun kavak ne gidersin engine

 

3 Derinden derine ırmaklar ağlar
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi

 

A         

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine 
örnek olarak gösterilebilir?

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

 

4 Atıldı bir Mehmetçik büyü bozuldu
Bir dü şman süngüsüne, göğsünden
Bu şahadetle kayalar yarıldı sanki
Dipçik gürültüsünden

 

Bu dizeler, ne tür bir şiirden alınmıştır?

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

 

5 "Alet i şler, el övünür."
Derler, her söze kanmayın.
İşitin de inanmayın
El tutarsa yürür saban
Eldir sabanı da yapan.

 

Yukarıdaki dörtlükle ilgili a şağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A ) Telmih ve istifham sanatından yararlanılmıştır.
B ) Çapraz uyak kullanılmıştır.
C ) Redif kullanılmıştır.
D ) Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.
E ) Konusuna göre güzellemedir

 

6 Aşk değil mi beni derde düşüren 
Ferhat gibi yüce dağlar aşıran
Yâri böyle benden uzak düşüren 
Adu  mudur,  engel midir,  el midir?
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A         

Yukarıda açıklamalarda sözü edilmeyen yazı türü, 
aşağıdakilerin hangisidir?

A ) Otobiyografi
B ) Gezi yazısı
C ) Monografi
D ) Röportaj
E ) Bibyografi

 

7 I..........Ünlü kişilerin yaşamlarını anlatan yazı 
türüdür. Eskiden bu tür yazılara "tercüme-i hal" 
denirdi. İlk büyük yazarı eski Yunan edebiyatçısı 
"Plutark"tır.
II.........Bu yazılarda gezilen, görülen yerlerin 
özellikleri; insanları, dilleri, ya şayışları, tarihleri 
anlatılır. En eski yazı türlerindendir. Marko Polo, 
Evliya Çelebi, A.Haşim bu türde yazmışlardır.
III......... Bir ki şinin kendi hayatını, yine 
kendisini anlatmasıdır. Bu türün "anı"dan ayrılan 
yönü, anlatıcının sadece kendi yaşamına, özel 
duygu ve eğilimlerine yer vermesidir.
IV........ Bir kimsenin yaşamını, kişili ği ve 
yapıtlarını geniş olarak işleyen yazılardır. Cenap 
Şahabettin'in "Shakespeare" adlı eseri bu türün 
önemli bir örneğidir.

 

A         

Bu parçada özelliklerine değinilen yazı türü, 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) Deneme
B ) Makale
C ) Söyleşi
D ) Günce
E ) Eleştiri

 

8 Herhangi bir konuda (yaşam, ölüm, felsefe, sanat, 
aşk...) yazarın kesinlemelere gitmeden, kişisel 
görüşlerini bir iç konu şma havasında işlediği 
düzyazı türüdür. Bu tür yazılarda konu alanı 
sınırsızdır. Yazar, söylediklerini kanıtlama kaygısı 
gütmez. Bir düşüncenin çağırdığı başka bir 
düşünceyle rahatça geçebilir. Genellikle ben'li, 
yani birinci ki şili bir anlatım benimsemiştir. Bu 
tür yazılarda öğretme, bilgilendirme temel amaç 
değildir.

 

9 Aşağıdakilerin hangisinde, sempozyum ve panelin 
karşılaştırılmasıyla ilgili bilgi yanlı şı vardır?

A ) İkisinde de bilimsel konular ele alınır.
B ) İkisinde de dinleyici vardır.
C ) İkisinde de sözlü anlatım örneklendirilir.
D ) İkisinde de toplantıyı yöneten biri vardır.
E ) İkisinde de soru - cevap bölümü oluşturulabilir.
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A         

Bu parçada bir bölümü verilen destanla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  

A ) Uygur Türklerinin yaratılışını anlatır.
B ) Kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılarak 

oluşmuştur.

C ) Tarih öncesi döneme ait bilgi içermektedir.
D ) İslamiyet öncesi sözlü döneme ait bir destandır.
E ) İslamiyet öncesinde Türklerin göçebe bir yaşam 

sürmekte olduklarını gösterir.

 

10 Dört yüz yıl sonra kendileri ve sürüleri o kadar 
çoğaldı ki artık oralara sığamadılar. Bunun 
üzerine toplanıp konuştular. "Atalarımızdan 
işittik, Ergenekon'un dışında geniş ve güzel bir 
ülke varmış. (...) Artık, Tanrı'ya şükür, korkarak 
dağlara kapanacak durumda değiliz. Bir yol 
bularak bu dağdan göçüp çıkalım.

 

11 Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet'ten önceki 
Türk edebiyatının özelliklerinden değildir ?   

A ) Şiirler hece ölçüsüyle, dörtlüklerle ve genel olarak 
yarım uyak ile söylenmiştir.

B ) Başlıca sözlü ürünler destan, koşuk, sagu ve 
savlardır.

C ) Dil, ölçü, biçim ve öz yönünden ulusal bir 
edebiyattır.

D ) Sözü ve yazılı ürünleri vardır.
E ) Gazel, kaside, mesnevi, rubai gibi nazım şekilleri 

kullanılmıştır.

 

 

A         

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karacaoğlan
B ) Erzurumlu Emrah
C ) Dadaloğlu
D ) Gevheri
E ) Aşık Ömer

 

12 Aşık edebiyatı şairi olmasına karşın Divan 
edebiyatının etkisi altındadır. Şiirlerinde yabancı 
sözcüklere, mazmunlara ve aruz ölçüsüne de yer 
vermiştir. Hece ölçüsüyle ve sade bir Türkçeyle 
söylediği koşma, türkü, taşlama tarzındaki şiirleri, 
birçok saz şairine örnek olmuştur. Şiirlerinde yeni 
bir biçim, üstün bir dil zevki görülür.

 

"Allah a şkı"nın dile getirildi ği bu dörtlük 
aşağıdaki nazım türlerinin hangisinden alınmış 
olabilir?

A ) Devriye
B ) İlahi
C ) Nutuk
D ) Şathiye
E ) Varsağı

 

13 Dağlar ile taşlar ile 
Çağırayım Mevla'm seni
Seherlerde kuşlar ile 
Çağırayım Mevla'm seni
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14 Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk 
edebiyatının özelliklerinden değildir ?

A ) Ürünlerin yaratıcıları belli değildir.
B ) Mani, türkü, atasözü, bilmece, masal gibi türler bu 

edebiyatın ürünleridir.
C ) Ürünler zaman içerisinde değişerek olgunlaşır.
D ) Sözlü olarak kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa 

yayılır; ürünlerin yazılı metni yoktur.

E ) Türlerin tamamı manzumdur. 

 

 

15 Yunus Emre ile Karacaoğlan'ı kar şılaştıran 
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır ?

A ) Karacaoğlan koşmalarıyla; Yunus Emre 
ilahileriyle ünlüdür.

B ) Karacaoğlan'ın dili Yunus Emre'ye oranla daha 
sadedir.

C ) Yunus Emre ilahi aşkı; Karacaoğlan insani aşkı 
işlemiştir.

D ) Her ikisi de yalnız hece ölçüsünü kullanmışlardır.
E ) Her ikisi de şiirlerinde genellikle tam ve yarım 

uyak kullanmışlardır.

 

 

A         

Bilgi akışına göre, bu parçada boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Nabi
B ) Şeyh Galip
C ) Necati
D ) Baki
E ) Nef'i

 

16 Divan edebiyatının son büyük şairi sayılan ----, bu 
şiirin artık daralan ufkunu yeni simgelerle 
genişletmiş, yoğun hayal, düşünce ve betimlemeye 
önem verip bir başka dille konuşarak Divan şiirini 
son çizgisine ulaştırmı ştır. Ama Sebk-i Hindi 
akımını benimsemesi ve çoğu kez ağır, kapalı bir 
söyleyişe yönelmesi, bir bakıma Nedim'le günlük 
yaşama ve İstanbul Türkçesinin akıcılığına açılan 
Divan şiirinin tıkanmasına da yol açmıştır.

 

17 Aşağıdakilerden hangisi, "kaside"nin 
özelliklerinden biri değildir ?

A ) Rediflerine göre de adlandırılması
B ) En az 33, en çok 99 beyitten oluşması
C ) Her beyitinin kendi içinde uyaklanması
D ) En güzel beyitine "beytü'l kasid"  denmesi
E ) İlk beyitine "matla", son beyitine "makta" denmesi
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A         

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A ) mesnevi
B ) terkib-i bent
C ) kaside
D ) müstezat
E ) murabba

 

18 XVI. yüzyılın şairlerinden Bağdatlı Ruhi'nin 
toplumdaki bozulmayı gözler önüne seren şiiri ile 
Baki'nin, Kanuni'nin ölümü üzerine yazdığı 
"Kanuni Mersiyesi" ...... nazım biçimiyle 
yazılmıştır.

 

19 Aşağıdakilerden hangisi Divan nesrinin 
özelliklerinden değildir ?

A ) Cümlelerde seciler kullanılarak şiirdeki gibi bir 
ahenk yaratılmaya çalışır.

B ) Düşünceden çok, söyleyiş güzelliği önemsenir.
C ) Noktalama işaretleri kullanılmaz.
D ) Cümleler genellikle kısadır.
E ) Paragraf düzeni yoktur.

 

 

A         

Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerin 
hangisinde verilenler getirilmelidir?

A ) Süleyman Çelebi - Mevlid
B ) Naf'i - Siham-ı Kaza
C ) Şeyh Galip - Hüsn ü Aşk
D ) Nabi - Hayriyye
E ) Bağdatlı Ruhi - Terkib-i Bent

 

20 ....., "Vesiletü'n Necat" adını verdiği mesnevisinde 
Hz.Muhammet'i övmüştür. Halk arasında  "......" 
adıyla bilinen bu yapıt, önceleri Peygamber'in 
doğum gününü kutlamak amacıyla okunduğu 
halde, sonraları ölüleri anmak, doğumları 
kutlamak için de okunur olmuştur. 

 

Azeri Türkçesini kullanan Nesimi'nin bu dizeleri, 
aşağıdakileri nazım biçimlerinden hangisiyle 
yazılmış olabilir?

A ) Tuyuğ
B ) Mesnevi
C ) Mani
D ) Gazel
E ) Terkib-i bent

 

21 Dalmışsam şol bahre kim payanı yoh
Batmışsam şol gence kim husranı yoh 
Bulmuşsam şol bedri yoh noktası kim 
Girmi şem şol şehre kim viranı yoh
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Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Ahmet Mithat Efendi 
B ) Ahmet Vefik Paşa
C ) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D ) Ahmet Rasim
E ) Şemsettin Sami

 

22 Romanlarında basit bir üslup kullanan sanatçı, 
yapıtlarında devamlı araya girmiş ve okuyucuya 
bilgi vermi ştir. Bu nedenle romanları teknik 
yönden zayıftır. Dile ve olayların akışına fazla 
önem vermemiştir. Romantizmden etkilenen 
sanatçı, öykülerini "Letaif-i Rivayet, fıkralarını 
"Kıssadan Hisse" adlı yapıtlarda toplamıştır. 
"Avrupa'da Bir Cevelân" adlı gezi yapıtı ünlüdür.

 

Bu parçada tanıtılan eserin yazarı, 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Şemsettin Sami
B ) Nabizade Nazım
C ) Ahmet Mithat fendi
D ) Recaizade Mahmut Ekrem
E ) Halit Ziya Uşaklıgil

 

23 "Talat ve Fıtnat'ın A şkları" anlamına gelen 
"Taa şşuk-ı Talat ve Fıtnat" adlı roman, Türk 
edebiyatının ilk yerli romanıdır. Aslı önemi, 
bundan kaynaklanmaktadır. Acemice yazılmış, 
teknik bakımdan birçok zayıf yönü bulunan bu 
roman, romantizmin bir ürünü sayılabilir. Eser, 
toplumun sorunlarından biri olan görücü usulüyle 
evliliğin sakıncalarını konu edinmektedir. 
Romanın dili, dönemine göre oldukça sade sayılır.

 

A         

24 Türk edebiyatında kimi konularda öncülük eden 
ilk tiyatro yapıtını, ilk ele ştiri yazısını,  yazan ve 
ilk gazeteci olma kimliğini taşıyan yazarımız 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Mehmet Rauf
B ) Ziya Paşa
C ) Agâh Efendi
D ) Namık Kemal
E ) Şinasi

 

 

Bu parçada tanıtılan Tanzimat sanatçısı ile onun 
sürgüne gönderilmesine yol açan yapıtı, 
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A ) Şinasi - Şair Evlenmesi 
B ) Abdülhak Hâmit - Finten
C ) Namık Kemal - Vatan yahut Silistre
D ) Recaizade Mahmut Ekrem - Çok Bilen Çok 

Yanılır

E ) Namık Kemal - Zavallı Çocuk

 

25 Yaşadığı dönemin Batı edebiyatını izleyerek 
makale, eleştiri, şiir, tiyatro, roman türlerinde 
yenilikçi atılımlar yaptı. "Bir 'seçkinler edebiyat ı' 
istemiyoruz." dedi. Romantizm akımının etkisinde 
kalarak yazdığı romanlarda toplumu düzeltme ve 
eğitme amacı taşıdı. Bir oyunu, Gedikpaşa 
Tiyatrosu'nda oynandı. Oyunun yarattığı coşku 
hazmedilemedi ve yazar sürgüne gönderildi.
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Bu cümlede sözü edilen edebiyat dönemi 
aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?

A ) Edebiyat-ı Cedide
B ) Birinci dönem Tanzimat edebiyatı
C ) İkinci dönem Tanzimat edebiyatı
D ) Fecr-i Âti
E ) Milli Edebiyat

 

26 1896'dan 1901 yılına değin sürmesine karşın, 
yazınımızda gerçekten geniş ve etkili bir yer tutan; 
şiir, roman, öykü, eleştiri, anı vb. türlerinde 
değerli ürünler verilen bir dönemdir.

 

Bu parçada özetlenen roman ve bu romanın 
yazarı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A ) Utanmaz Adam - Hüseyin Rahmi
B ) Eylül - Mehmet Rauf 
C ) Mai ve Siyah - Halit Ziya
D ) Karabibik - Nabizade Nazım
E ) Kiralık Konak - Yakup Kadri 

 

27 Romanın konusu ve çatısı çok basittir. Necip 
adında genç bir adam, yakın arkadaşı ve akrabası 
Süreyya'nın eşi Suat'ı sevmekte; fakat gerek 
kendisi, gerekse Suat Hanım bu aşklarını hiçbir 
şekilde kirletmek istememektedirler. Roman, bu 
iki gencin ruh hallerini incelemekle sürüp gider. 
Nihayet konakta çıkan bir yangında Suat ve 
Necip, çöken çatının altında kalarak ölürler.

 

A         

Yukarıdaki bilgiler a şağıdaki sanatçılardan 
hangisiyle ilgilidir?

A ) Halit Ziya Uşaklıgil
B ) Tevfik Fikret
C ) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D ) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E ) Cenap Şahabettin

 

28 I. Servet-i Fünun topluluğuyla aynı dönemde eser 
vermesine karşın, bu topluluktan ayrı kalmı ştır.
II. Romanlarında İstanbul'un kenar mahalle 
kültürünü, dilini yansıtmı ştır.
III. Şık, Mürebbiye gibi romanlarında yanlış 
anlaşılan Batılaşmayı eleştirmi ştir.

 

29 Aşağıdaki Servet-i Fünun sanatçılarından 
hangisinin yapıtı yanlış belirtilmi ştir?

A ) Mehmet Rauf - Siyah İnciler
B ) Halit Ziya Uşaklıgil - Aşk-ı Memnu
C ) Tevfik Fikret - Rübab-ı Şikeste
D ) Hüseyin Cahit Yalçın - Nadide
E ) Cenap Şahabettin - Bir Ölünün Defteri

 

 

Yukarıdaki numaralanmı ş eserlerden hangisi 
Tevfik Fikret'e ait değildir ?

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

 

30 I. Tarih-i Kadim
II. Doksan Beşe Doğru
III. Yalan
IV. Sis
V. Han-ı Yağma
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31 Aşağıdakilerden hangisi, Milli Edebiyat akımı 
üyesi olarak yetişmiş, Türkoloji alanında 
uluslararası üne sahip bilim adamıdır?

A ) Mehmet Fuat Köprülü
B ) Şemsettin Sami Bey 
C ) Ahmet Vefik Paşa 
D ) Süleyman Paşa
E ) Mehmet Akif Ersoy

 

 

32 Aşağıdakilerden hangisi "Beş Hececiler" arasında 
yer almaz?

A ) Enis Behiç Koryürek 
B ) Orhan Seyfi Orhon
C ) Halit Fahri Ozansoy
D ) Faruk Nafiz Çamlıbel
E ) Yahya Kemal Beyatlı

 

 

33 Hüseyin Rahmi Gürpınar'la ilgili a şağıdaki 
yargılardan hangisi yanlıştır ?

A ) Eserlerinde bilgi aktarmaya çalışması, Ahmet 
Mithat etkisinden kaynaklanır.

B ) Olayları acıklı ve gülünç yanlarıyla sergilemeye 
çalışır.

C ) Döneminde romantizmin en önemli temsilcisidir.
D ) Romanları genellikle hüzünlü bir sonla biter.
E ) Onun romanlarında kişiler, kendi kültür, çevre ve 

mesleklerine göre konuşurlar.

 

 

A         

Bu derginin yazın tarihimizdeki yeri ve önemi 
aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A ) Bugünkü sınırlarımız dışında yayınlanan Türkçe, 
edebi bir dergi olmasından

B ) Milli Edebiyat Dönemi'nin ilk yaygın organı 
olmasından

C ) Yazarların "halk için sanat" ilkesini 
benimsemelerinden

D ) Yazarlarımızın öykülerini bu dergide 
yayımlamalarından 

E ) Dilde sadeleşmenin bir ilke olarak ilk kez bu 
dergide ele almış olmasından

 

34 1911 yılında Ömer Seyfettin ve Ali Canip 
Yöntem'in Selanik'te çıkardıkları "Genç 
Kalemler" dergisinin yazınımızda çok önemli bir 
yeri vardır.

 

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Halide Edip Adıvar
B ) Nacip Fazıl Kısakürek
C ) Refik Halit Karay
D ) Reşat Nuri Güntekin 
E ) Ahmet Hamdi Tanpınar

 

35 Yazar öykülerini "Abdullah Efendi'nin 
Rüyaları" ve "Yaz Ya ğmuru" adlı kitaplarında 
toplamıştır. Öyküden romana doğru gelişen büyük
öyküsü "Mahur Beste"dir. "Bursa'da Zaman ve 
Hülya Saatleri" başlıklı yazısıyla birlikte 
"Ankara", "Erzurum", " İstanbul",  "Konya" 
hakkındaki yazılarını "Be ş Şehir" adlı deneme 
kitabında toplamıştır. Bu kitap, onun en çok 
okunan ve sevilen eseri olmuştur. 
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Bu parçada başında boş bırakılan yere, aşağıdaki 
eserlerden hangisi getirilebilir?

A ) Damga
B ) Dudaktan Kalbe
C ) Gizli El
D ) Çalıkuşu
E ) Yeşil Gece

 

36 ........, kaybettiği sevgisini Anadolu insanında 
arayan idealist bir genç kızın başından geçenleri 
anlatır. Reşat Nuri, Feride'nin ki şili ğinde, yurt 
kalkınmasının ancak eğitim öncüleriyle 
gerçekleşebileceğini ortaya koyar. Bu yönüyle 
"tezli roman"  türünün ba şarılı örneklerinden 
sayılır.

 

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B ) Bedri Rahmi Eyüboğlu
C ) Behçet Necatigil
D ) Ceyhun Atuf Kansu
E ) Can Yücel

 

37 Yeni şiir akımına bağlı, halk şiirinin biçim 
özelliklerinden yararlanarak kendine özgü bir 
söyleyiş geliştirmi ştir. İlk şiirlerinden ba şlayarak 
doğayla içli dışlı, yaşama sevgisiyle dolu toplumsal 
bir şiir anlayı şı belirir. Dı ş dünyaya yalnız şair 
olarak değil, ressam olarak da bakışı şiirinin yer 
yer sözcüklerle yapılmış resim özelliği taşınmasına 
yol açar. Karadut, Dol Kara Bakır Dol, Canım 
Anadolu, Bu Anadolu Var Ya gibi yapıtlarıyla 
tanınmıştır.

 

A         

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Kemal Tahir
B ) Orhan Kemal
C ) Halide Edip Adıvar
D ) Tarık Buğra
E ) Mithat Cemal Kuntay

 

38 1940'tan sonra azalan "Kurtuluş Savaşı" konulu 
romanlara, 1960'lı yıllarda yazdığı iki önemli 
eserle katkıda bulunmuş ve bu konuya 
kamuoyunun dikkatinin yeniden yönelmesini 
sağlamıştır. Sözü edilen romanları "Küçük Ağa" 
ve "Küçük A ğa Ankara'da"dır. "Osmancık" adlı 
romanında da Osmanlı Devleti'nin kuruluş 
yıllarını i şler. Öykülerinin konusunu genellikle 
gündelik hayattan, birey ve aile sorunlarından 
alır. Eserlerinde sağlam bir tekni ği, aksamayan 
bir anlatımı vardır.

 

39 Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi 
yanlıştır ?

A ) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak
B ) Orhan Kemal - El Kızı
C ) Halide Edip Adıvar - Sinekli Bakkal
D ) Yaşar Kemal - İnce Memed
E ) Peyami Safa - Kızılcık Dalları
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40 Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet 
Dönemi'nde deneme türünde eser 
yazmamıştır ?

A ) Nurullah Ataç 
B ) Sabahattin Eyüboğlu
C ) Vedat Günyol
D ) Suut Kemal Yetkin
E ) Hüseyin Rahmi Gürpınar

 

 

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A ) Behçet Kemal Çağlar
B ) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C ) Attilla İlhan
D ) Edip Cansever
E ) Bedri Rahmi Eyüboğlu

 

41 Şiirlerini ba şlangıçta toplumsal sanatsal bir 
çizgide oluşturmu ş. Zamanla bireyselliği öne 
çıkarmıştır. Son dönem şiirlerinde ise çağdaş şiiri 
divan şiiriyle birle ştirmeye çalışmıştır. Şiirlerinde 
yoğun biçimde kendini anlatmıştır. 1950'den 
sonra, şiirlerinin yanında roman yazmaya 
başlamıştır."Kurtlar Sofrası, Sokaktaki Adam" 
tanınmış romanlarındandır. "Ya ğmur Kaçağı" 
sevilen şiir kitaplarından biridir. 

 

A         

42 Realizm ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi 
yanlıştır ?

A ) Yazar, tarafsız bir gözlemci gibi davranarak 
eserine kişili ğini katmamıştır.

B ) Özellikle romanlarda olağanüstü kişi ve olaylar 
konu edilmiştir.

C ) Kılı kırk yararcasına yapılan gözlem aynı titizlikle 
aktarılmıştır.

D ) Kişili ğin oluşumunda çevrenin önemi göz önünde 
tutulmuştur.

E ) "Sanat, sanat içindir." ilkesiyle hareket edilmiştir.

 

 

43 Aşağıdakilerin hangisinde "klasik komedya" ile 
ilgili bir bilgi yanlı şı vardır?

A ) Kişiler genellikle halktan seçilmiştir.
B ) Üç birlik kuralına uyulmuştur.
C ) Konular çağın gerçeklerinden ve günlük yaşamdan 

alınır.

D ) Hem nazım hem nesirle yazılır.
E ) Her türlü kaba söze ve şakaya yer verilebilir

 

 

44 Aşağıdakilerden hangisi Özker Yaşın'ın 
eserlerinden biri değildir ?

A ) Dokuzu Beş Geçe
B ) Zafer ve Barış
C ) Girne'den Yol Bağladık
D ) Ol Âlem
E ) Bütün Kapılar Kapandı
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45 Dr. Fazıl Küçük tarafından yayımlanan, yayınını 
günümüzde de sürdüren en uzun ömürlü gazete 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kıbrıs
B ) Kıbrıslı
C ) Yenidüzen
D ) Halkın Sesi
E ) Volkan 

 

 

Bu cümlede altı çizili sözcüğün kazandığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A ) Sesinizi biraz yükseltir misiniz, sizi 
duyamıyorum.

B ) Futbolda artık bizim de sesimiz çıkmaya başladı.
C ) Öğretmeninin yanında sesi çıkmadı.
D ) Bir türlü sesini tanıyamadım.
E ) Sesini hâlâ unutamadım.

 

46 Bu eserleriyle yazar, sesini bütün dünyaya 
duyurdu.

 

47 "Oturur oturmaz  konuşmaya başladı." cümlesine 
altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden 
hangisinde vardır? 

A ) Belli belirsiz bir tat bıraktı ağzımda.
B ) İçer içmez ne olduğunu anladım.
C ) Oluru olmazı yok; yarın bitecek!
D ) Yerli yersiz her işe karışırdı.
E ) Zamanlı zamansız sokağa fırlar.

 

 

A         

48 "-mez(-maz)" eki, aşağıdaki altı çizili sözcüklerin 
hangisinde diğerlerinden farklı bir i şlevde 
kullanılmı ştır? 

A ) Çocukluğumun unutulmaz hatıralarıyla avu-
nuyorum.

B ) İnanmaz anlatsam bile bana kimse.
C ) Görünmez kaza Lefkoşa'daki herkesi üzdü.
D ) Aşılmaz dağları aştım da geldim.
E ) Utanmaz insan, hepimizi rezil etti!

 

 

49 "Gibi" edatı, a şağıdaki cümlelerin hangisinde bir 
başka sözcükle öbekleşerek yüklem görevinde 
kullanılmı ştır? 

A ) O da senin gibidir, ne olacak, senin arkadaşın!
B ) Yaşlı adam elindeki sopayı bir baston gibi kul-

lanıyordu.

C ) Durmayın, siz de benim gibi yapın.
D ) Buz gibi suların aktığı ırmağın kenarındayız.
E ) Senin gibisini bulamaz, merak etme!

 

 

50 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat 
vardır? 

A ) Toplumun önde gelen kişilerinden olmak 
istiyordu.

B ) Yaşlı çiftçi, beni gölgeliğinde oturmaya 
çağırıyordu.

C ) Satıcı, portakalların çürüklerini alta koyuyordu.
D ) Günün birçok saatinde başıboş dolaşırım.
E ) Dün akşam çok sevimli bir çocukla tanıştım.
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51 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikinci cümle, 
birinci cümlenin yorumudur? 

A ) Hemen yanıma geliyor, başlıyor havadan sudan 
konuşmaya.

B ) Olup bitenlere gülüp geçmek istiyorum; ama 
olmuyor.

C ) Sebepsiz yere onu üzdüğümü biliyorum; ne 
yapayım.

D ) Çok iyi koşuyor, ileride iyi bir sporcu olabilir.
E ) O yerden sessizce uzaklaştık, bir süre dertleştik.

 

 

52 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çaresiz kalma" 
söz konusudur? 

A ) Düşmanlar etrafı abluka altına aldı.
B ) Borçlarını ödeyemeyince açmaza düştü.
C ) Sınıfta kalınca utancından başını önüne eğdi.
D ) Yaptıklarından dolayı pişmanlık duydu.
E ) Kıyıdaki deniz, sanki mavi bir tebessümdü.

 

 

53 Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve 
yüklemden oluşmuştur? 

A ) Yolun bu tarafında zenginlerin evleri vardı.
B ) Yolun bu tarafındaki evlerin önünde ağaçlar vardı.
C ) Yolun bu tarafındaki evlerin hepsi üç-beş yıl önce 

yapılmıştı.
D ) Yolun bu tarafında, evlerin önünde, çocuklar 

oynuyordu.

E ) Yolun bu tarafındaki evler boyalıydı.

 

 

A         

54 Aşağıdakilerin hangisi, öznesi ortak sıralı bir 
cümledir? 

A ) Çingeneye beylik vermişler; önce babasını asmış.
B ) Demir nemden; insan gamdan çürür.
C ) Güvenme dostuna; saman doldurur postuna.
D ) At, binenin; kılıç, kuşananındır.
E ) Gönül bir sırça saraydır; kırılırsa yapılmaz.

 

 

Bu paragrafta yazarın "gayeler" olarak an-
lattıkları, a şağıdakilerden hangisi değildir ?

A ) Dilin söyleyiş olanaklarını öğrenciye bilinçli bir 
şekilde öğretmek

B ) Geçmişten bugüne kalabilmiş yapıtlarımızı 
tanıtmak

C ) Nitelikli edebiyat eserlerimizi öğrencilerimize 
okutmak

D ) Dünya edebiyatının önemli eserleri hakkında bilgi 
vermek

E ) Edebiyat dersleri sayesinde dil sevgisi oluşturmak

 

55 Liselerde, yüksek okullarda ve üniversitelerimizin 
ilgili bölümlerinde okutulan edebiyat dersleri, 
öncelikle dilimizi sevdirmek, ifade imkânlarının 
şuurlu olarak öğrenilmesini sağlamak ve bu arada 
zamanın elinden tutabilmiş eserlerimizi tanıtmak 
ve okutmak gayelerini taşır.
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Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden 
yakınmaktadır? 

A ) İnsanların farklı sosyal yapılara sahip 
olmalarından

B ) Topluma açık yerlerde, insanların birbirlerine 
farklı davrandıklarından

C ) İnsanların kendi karakterlerine uygun dav-
ranmamalarından

D ) Tanımadığı kişilerin yazara "sen" diye hitap 
etmelerinden

E ) İnsanların toplumsal ilişkilerinde nezaketi ve 
birbirlerine saygıyı yitirmiş olmalarından

 

56 Yirmi yıla yakın bir süredir sokaktaki satıcı bana 
"Siz" demedi. Kapıcı da, taksi şoförü de, polis de 
"Sen" diyor. Oysa kapıcı dışında hiçbiriyle 
tanışmıyoruz. Neredeyse bir o kadar süredir, 
yolda çarpıp da "Pardon!" diyen de çıkmadı. 
Genel bir binada kapıyı açıp arkamdan gelene 
teslim etmek için beklediğimde kapı elimde 
kalıyor, gelen geçiyor. Geçende bir sınama yaptım, 
tam dört dakika kapı elde bekledim. Tanımadığım 
insanlarla abi, dayı, yenge demeden kibar ve 
saygılı bir ilişki kurmak özgürlü ğü istiyorum. 
Birilerine, onların sosyal mevkilerine hiç 
aldırmadan saygıyla davrandıktan sonra 
karşılığını görmek istiyorum. 

 

A         

Parçanın konusu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A ) Mutluluğu yaşamımıza göre düşünmeliyiz.
B ) Yaşama iyi yönüyle bakılırsa mutlu olunur.
C ) Yaşama kötü yönleriyle bakılırsa mutlu olunamaz.
D ) Mutluluk, durumumuzdan hoşnut olmaktır.
E ) Geleceğin kaygısıyla yaşayanlar eğitimsiz 

kişilerdir.

 

57 Mutlu olmak herkesin hakkıdır. Yalnız mutlulu ğu 
uzaklarda değil, yaşamda arayıp bulmaya 
çalışmak gerekir. Geçmiş günlerin hasretini 
çekenler, geleceğin kaygısı ile tasalananlar mutlu 
olamazlar, insan kendi halinden hoşnut olmayı 
bilmeli. Hem gülmeli, hem de güldürmeli. Hayat 
bir aynadır. Güler yüzle bakarsanız o da size 
güler. Kaşlarınızı çatarsanız o da suratını asar.

 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
kullanılmı ştır? 

A ) Tanımlama - Benzetme
B ) Benzetme - Karşılaştırma
C ) Tartışma - Tanımlama
D ) Betimleme - Karşılaştırma
E ) Örneklendirme - Karşılaştırma

 

58 Hatıraları ve hayalleri, yani yaşanmışlığı, atık bir 
nesnenin su altında geçirdiği değişime 
benzetebiliriz. Biçimleri, ağırlıkları, renkleri 
gittikçe başkalaşır. Hayal de hatıra da su altında 
birer eşya gibidir. Hayal yaklaşamadığı, hatıra 
ayrıldığı için ikisi de gerçeğe bir hayli uzaktır. 
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Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin 
hangisinden kaynaklanmaktadır? 

A ) Gereksiz işaret sıfatı kullanımından
B ) Yüklemin olumlu kullanılmasından
C ) Gereksiz kelime kullanımından
D ) Çatı uyuşmazlığından
E ) Özne-yüklem uyuşmazlığından

 

59 Bu soruların cevapları, soruların ilgili olduğu 
metinde geçtiği için, ayrıca verilmiştir.

 

60 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır?

A ) Akaryakıt fiyatları gün geçtikçe artıyor.
B ) Ekmeğimizi bakkaldan alır; ay sonunda bor-

cumuzu öderdik.
C ) Patlayan su borusunu görevliler değiştirdi.
D ) Herkes kapısının önünü süpürürse, bütün şehir 

temiz olur.

E ) Sağlıklı yaşamak istiyorsanız, sporu alışkanlık 
haline getiriniz

 

 

61 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır?

A ) Sebepsiz yere, uzun yıllar beni aramadı.
B ) Ne olduğunu anlayamadan ağlamaya başlamıştı.
C ) Sanırım bu yaptığımız işin sonu iyi olmayacak.
D ) Kerem'i tanıyoruz; o, daima neşelidir, üzüntülü 

durmaz.

E ) Meclisteki üye tam sayısının bir fazlası bulunursa 
hükümet düşer.

 

 

A         

62 Misafir kahve, bizse çay içtik." cümlesindeki 
anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Noktalama yanlışlığı
B ) Tamlama yanlışlığı
C ) Yazım yanlışlığı
D ) Mantık yanlışlığı
E ) Yüklem noksanlığı

 

 

63 Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük 
ünsüz, yumuşamasına örnek olamaz? 

A ) Balıklar, ağa takıldıkça çocuk seviniyordu.
B ) Tabağı yere düşürünce biraz utandı.
C ) Düzlüğe ulaşınca biraz dinleniriz.
D ) Elbiseleri ile yatağa uzandı, öylece kaldı.
E ) Annesi, bebeğe karma aşı yaptıracak.

 

 

64 Aşağıdakilerin hangisinde tarihlerin yazımıyla 
ilgili bir yanlı şlık yapılmıştır? 

A ) Öğretmenimiz, 30 Kasım 1968 tarihinde doğmuş.
B ) 20.07.1974 tarihi, benim için çok önemliydi.
C ) 4 Şubat'ta arkadaşının yaş gününü kutladılar.
D ) Önümüzdeki hafta salı günü arkadaşlar bize 

gelecekti.
E ) Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar gününde 

buluşuruz.
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Yukarıdaki numaralandırılmı ş yerlerden 
hangisine iki nokta işareti getirilmelidir? 

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

 

65 Üç nehir Ege Bölgesi'ne hayat verir (I) Büyük 
Menderes, Küçük Menderes ve Gediz (ll) Bu 
ovalar, birer zenginlik kaynağıdır (lll) Nüfus yo-
ğunluğu oldukça fazladır bu ovalarda (IV) En 
önemli geçim kaynağı ise tarımdır (V) 
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