
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı

A         

1 "Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!"  
dizesinde hangi edebi sanatlar vardır?

A ) Teşhis -  hüsn-i talil
B ) Mecaz-ı mürsel - teşhis
C ) Telmih - kinaye
D ) Hüsn-i talil - tecahül-i arif
E ) Tevriye - cinas

 

 

Bu dörtlükteki en belirgin edebi sanat, 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Tariz
B ) Telmih
C ) Teşbih
D ) Hüsn-i talil
E ) Tevriye

 

2 Her nere gidersen eyle talanı,
Öyle yap ki ağlatasın güleni,    
Bir saatte söyle yüz bin yalanı,   
El, bir doğru söz söylerse inanma.

 

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A ) Cinas sanatı yapılmıştır.
B ) 11′li hece ölçüsü kullanılmıştır.
C ) Bir koşmadan alınmıştır.
D ) Şair mahlasını söylemiştir.
E ) Kişileştirmeye başvurulmuştur.

 

3 Od düşe de döne döne yanaşın
Yüce dağlar sen de bana dönesin
Ayrılasın yâreninden eşinden
Fenasın da Karac'oğlan fenasın

 

A         

4 Sanatın gücünü ve etkileyiciliğini kullanarak, bir 
düşünceyi insanlara aktarmak ya da aşılamak 
amacıyla yazılan şiir türü, a şağıdakilerden 
hangisidir?

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

 

 

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A ) Ünlü daralması vardır.
B ) Ünsüz benzeşmesi kullanılmıştır.
C ) Düz uyak düzeni vardır.
D ) Redif kullanılmıştır.
E ) Kafiye kullanılmamıştır.

 

5 Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor
Eski zamanlardan bir cuma çalıyor
Durup köşe başında deliksiz dinlesem
Sana kullanılmamış bir gök getirsem

 

Bu dörtlükte, aşağıdaki şiir türlerinden hangisine 
özgü nitelik ağır basmaktadır?

A ) Pastoral şiir
B ) Satirik şiir
C ) Epik şiir
D ) Didaktik şiir
E ) Dramatik şiir

 

6 Şafaktan önce uyandım, bahar odamdaydı
Mayıs, çiçekleri etrafa öyle bir yaydı
Ki varlığım büyülenmişti en derin hazla
Cihanda lezzet alınmaz bu duygudan fazla
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7 Geleneksel halk tiyatrosuna ilişkin aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A ) Bütün oyunlar belli bir metne dayanmayan, sözlü 
oyunlardır.

B ) Meddah hikâyeleri, oyuncuların hareketten çok, 
ses taklidi, jest ve mimiklerine dayanan, en az iki 
kişilik oyunlardır.

C ) Orta oyununun başoyuncuları Kavuklu ve 
Pişekâr'dır.

D ) Karagöz, orta oyunu, meddah ve köy oyunları 
şeklinde dört türü vardır.

E ) Güldürü öğesine yer vermeleri ve şive 
taklitlerinden yararlanmaları en önemli 
özellikleridir.

 

 

Yukarıdaki parça aşağıdaki türlerin hangisinden 
alınmış olabilir?

A ) Makale 
B ) Deneme 
C ) Öykü
D ) Günlük
E ) Fıkra

 

8 Günler, haftalar, aylar, mevsimler derken birkaç yıl 
geçti. Çiftlikte o eski neşeli günler yoktu. Yunus 
Amca hastalanmış, yataklara düşmüştü, sesi soluğu 
büsbütün çıkmaz olmuştu. Zamanla civcivlerin ardı 
arkası kesilmiş, tavuklar birer ikişer eksilmişti. 
Bugünse çiftlikte bir başına kalan horoz, devrik bir 
kral gibi bir zamanki çöplüğünde kederlere 
boğulmuş bir halde dolaşıyor, sabahın köründe acı 
acı ötüyordu.

 

A         

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde 
hikâyeyle ilgili bir bilgi yanlı şı vardır?

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

 

9 (I) Hikâyede olaylar romana göre genellikle 
yüzeysel olarak anlatılır. (II) Ki şiler çoğu zaman 
hayatlarının belli bir dönemi içinde ele alınır. (III) 
Hikâyelerde kişiler detaylı tasvirlerle anlatılan çok 
yönlü insanlardır. (IV) Kabul gören 
sınıflandırmaya göre hikâyeler olay ve durum diye 
ikiye ayrılır. (V) Modern anlamda hikâye Türk 
edebiyatında Tanzimat'tan sonra görülmeye 
başlanmıştır.

 

Yukarıda verilen bilgiler hangi Türk destanına 
aittir?

A ) Alp Er Tunga Destanı
B ) Şu Destanı
C ) Türeyiş Destanı
D ) Bozkurt Destanı
E ) Ergenekon Destanı

 

10 İranlı şair Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde 
"Afrasyab" adıyla anılan Saka Türklerinden bir 
kahramanın İranlılarla yaptı ğı savaştaki 
yiğitliklerinin anlatıldı ğı destandır.
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Yukarıda verilen parçada boş bırakılan yerlere 
sırasıyla hangisi getirilmelidir?

A ) Yuğ - koşuk
B ) Sagu - koşuk
C ) Koşuk - yuğ
D ) Yuğ - sav
E ) Sagu - sav

 

11 .......... denilen ölüm, matem törenlerinde ölen 
kişilerin ardından söylenen, ölenin dürüstlüğünü, 
iyiliklerini, faziletlerini anlatan şiirdir. Biçim 
özellikleri ...... gibidir.

 

12 Aşağıdaki eserlerden hangisi Farsça ile Türkçeyi 
dil özellikleri bakımından kar şılaştırmı ştır?

A ) Mizan'ül Evzan
B ) Divan-ı Lügat it Türk
C ) Kutadgu Bilig
D ) Muhakemetü'l Lügateyn
E ) Şecere-i Türk

 

 

13 Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi 
yanlıştır ?

A ) Eşrefoğlu Rumi - Divan-ı Kebir
B ) Kaygusuz Abdal - Budalaname
C ) Aşık Paşa - Garipname
D ) Hacı Bektaş Veli - Makalat
E ) Mevlana - Mesnevi

 

 

A         

14 Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin 
özelliklerinden biri değildir ?

A ) Aşk ve doğa konularının işlenmesi 
B ) Hece ölçüsünün kullanılması
C ) Yarım uyağın çok kullanılması
D ) Nazım biriminin beyit olması
E ) Konuların doğrudan yaşamdan alınması

 

 

15 Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi 
yanlıştır ?

A ) Ali Şir Nevai - Mizanü'l Evzan
B ) Hoca Dehhani - Selçuklu Şehnamesi
C ) Şeyhi - Harname
D ) Ahmedi - İskendername
E ) Süleyman Çelebi - Tazarruname

 

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A ) Kaşgarlı Mahmut 
B ) Ali Şir Nevai 
C ) Kadı Burhanettin
D ) Ahmedi Dai 
E ) Ahmedi

 

16 Çağatay edebiyatının en büyük şairi -------, 
döneminin genç şairlerini Türkçe yazmaya teşvik 
etmiş, Türkçenin edebi dil olarak kullanımını 
önemsemiş, Türk dilinin geli şmesine büyük katkı 
sağlamıştır. Otuzu aşkın eseri vardır. Mecalisü'n 
Nefa-is adlı eseri ilk şairler tezkiresi olması 
bakımından önemlidir.
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Bu parçada tanıtılan Divan şairi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Naili
B ) Nedim
C ) Şeyh Galip 
D ) Neşati 
E ) Şeyhülislam Yahya

 

17 Lale Devri olarak adlandırılan ve sanatın en par-
lak yıllarının yaşandığı bu tarihi dönemde, 
şiirleriyle eğlencelere neşe ve coşku katmıştır. 
Mahallileşme hareketi daha da gelişmiştir onun 
eserlerinde. Bir gazel ustasıdır; ancak onun 
önemli özelliklerinden biri de şarkı şairi olmasıdır.

 

Bu parçada boş bırakılan yere hangi Divan 
şairimiz getirilmelidir?

A ) Taşlıcalı Yahya
B ) Naili
C ) Nefi
D ) Hayali
E ) Baki

 

18 17. yüzyıl divan şairlerinden olan ------- iyi bir 
öğrenim görmüş, çeşitli devlet kademelerinde me-
murluk yapmı ştır. Gazel türünde başarılı eserler 
vermiştir. Klasik edebiyatımızda Sebk-i Hindi akı-
mının temsilcisi olarak tanınmıştır. Şiirlerini 
Divan'ında bir araya getirmi ştir. 

 

A         

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Harname
B ) Şikayetname
C ) Hadikatü's - Süeda
D ) Siham-ı Kaza
E ) Beng ü Bade

 

19 Fuzuli, bu eseri kendisine bağlanan 9 akçe aylığı 
alamaması nedeniyle Nişancı Celalzade Mustafa 
Çelebi'ye yazmıştır. Toplumsal aksaklıklan dile 
getirmesi bakımından önemlidir. Mektup türünde 
yazılmış bir eserdir. Mektubun "Selam verdüm 
rüşvet değüldür deyü almadılar." sözüyle başla-
yan bölümü çok ünlüdür.

 

Yukarıda özellikleri belirtilen Divan şairi kimdir?

A ) Necati
B ) Naili 
C ) Nabi 
D ) Nefi 
E ) Nedim

 

20 Divan şiirinin en büyük övgü ve yergi şairidir. Ka-
side alanında çok başarılı yapıtlar vermi ştir. IV. 
Murat'ın korumasında yaşamıştır. Vezir Bayram 
Paşa'yı hicvettiği için öldürülmü ştür. Devrinin 
devlet adamlarını ve şairlerini çok sert biçimde 
eleştirmi ş, şiirlerinde ağır ve sanatlı bir dil 
kullanmıştır.
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21 Aşağıdaki eser - tür eşleştirmelerinden hangisi 
yanlıştır ?

A ) Siham-ı Kaza - kaside
B ) Hayrabat - gazel
C ) Ferhat ü Şirin - mesnevi
D ) Şikayetname - mektup
E ) Hüsn ü Aşk - mesnevi

 

 

Bu paragrafta  sözü edilen yazar ve eseri 
aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A ) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban 
B ) Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah 
C ) Halide Edip Adıvar -Sinekli Bakkal 
D ) Reşat Nuri Güntekin - Çalıkuşu 
E ) Peyami Safa - Sözde Kızlar

 

22 Yazar, bu romanında  herkesçe tanınmış bir şair 
olmak isteyen Ahmet Cemil'in hayallerini, iç 
çatışmalarını,  hayatın gerçekleriyle yüzleşmesini, 
Arkadaşı Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi Lamia'ya 
olan aşkını başarıyla anlatır.

 

23 Muallim Naci ile ilgili olarak a şağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A ) Kafiye göz içindir görüşü yerine kafiye kulak 
içindir görüşünü savundu.

B ) Divan şiiri tarzında şiir yazmakla birlikte divan 
şiirinin bütün kurallarına bağlı kalmadı.

C ) Edebiyat tarihi ve sözlük alanında çalışmalar 
yaptı.

D ) Tanzimat sanatçılarına eleştirilerini dil bilgisi ve 
aruz kurallarına bağlı kalınması noktasında 
yoğunlaştırdı.

E ) S. Prudhomme, Musset ve Emile Zola'dan 
Türkçeye çeviriler yaptı.

 

 

A         

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

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

 

24 (I) Tanzimat edebiyatında en önemli yenilik, nesir 
türünde görülür. (II) Bu dönemin bütün 
eserlerinde seçkin bir zümreye hitap edilmiştir. 
(III) "Seci"ler atılmı ştır. (IV) Asıl dü şünce ile 
ilgisi bulunmayan doldurma sözlere yer 
verilmemiştir. (V) Dü şünceler sayfalarca süren 
uzun cümleler yerine, kısa cümlelerle anlatılmaya 
çalışılmıştır.

 

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Ziya Paşa  
B ) Namık Kemal
C ) Şinasi        
D ) Muallim Naci
E ) Ahmet Mithat Efendi

 

25 Tanzimat devri şair ve yazarları arasında yer alır. 
Agâh Efendi ile birlikte Tercüman-ı Ahval 
gazetesini çıkarmıştır. O, edebiyatımızda ilklerin 
sanatçısıdır. Fransızcadan ilk şiir çevirilerini 
yaptı, ilk yerli oyunumuz " Şair Evlenmesi" ile ilk 
makaleyi yazdı. Şiirde ilk defa, eski şekiller 
üzerinde yeni kavramları kullandı. 
Edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk defa 
kullanan sanatçı, bağ fiillerle uzayıp giden 
cümleleri seci ve süslerden kurtardı. Düşünceyi ve 
anlaşılmayı ön plana çıkardı.
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Yukarıdaki özelliklerden hangisi, Fecr-i Ati 
edebiyatının özelliklerinden biri değildir ?

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

 

26 I. Tanzimat edebiyatına tepki olarak doğmuştur.
II. Sanat şahsi ve muhteremdir görüşüne  
bağlıdırlar.
III. Arapça, Farsça kelimelerle ve tamlamalarla 
yüklü bir dil kullanmı şlardır.
IV. Belli bir sanat anlayışında birleşemedikleri 
için kısa sürede dağılmışlardır.
V. Edebiyatımızdaki ilk edebi bildiriyi yayınlayan 
topluluktur.

 

27 Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Fecr-i Ati 
edebiyatının temsilcilerinden biridir?

A ) Tevfik Fikret
B ) Namık Kemal
C ) Ziya Paşa
D ) Ahmet Haşim
E ) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

 

28 Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret'e 
aittir?

A ) Nadide
B ) Bir Ölünün Defteri
C ) Evrak - ı Eyyam
D ) Rubab - ı Şikeste
E ) Tamat

 

 

A         

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Tevfik Fikret
B ) Ahmet Haşim
C ) Halit Ziya Uşaklıgil
D ) Mehmet Rauf
E ) Ziya Gökalp

 

29 Fecr-i Ati toplulu ğunun en önemli temsilcisidir. O 
dönemin moda akımı olan sembolizmden 
etkilenmiştir. Kendine özgü uyumlu bir şiir dili, 
alımlı bir şiir dünyası vardır. Şiirlerinde bir 
ressam gibi doğayı yansıtan şair, Fransız 
sembolistlerin etkisi altındadır. O şiirlerinde renk 
ve simgeyi başarıyla kullanmı ş, bütün şiirlerini 
aruzla yazmıştır.

 

30 Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun 
özellikleri arasında yer almaz?

A ) İlk edebi beyannameyi bu topluluk yayımlamıştır.
B ) Edebiyatımızdaki ilk edebi topluluktur.
C ) "Sanat şahsi ve muhteremdir" görüşüne 

bağlıdırlar.
D ) Tanzimat edebiyatına bir tepki olarak doğmuştur
E ) Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri çokça 

kullanmışlardır.

 

 

31 Aşağıdaki romanlardan hangisi Kurtulu ş Savaşı 
dönemini anlatmaktadır?

A ) Eylül
B ) İntibah
C ) Akşam Güneşi
D ) Yaban
E ) Mai ve Siyah
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32 Aşağıdaki yapıtlarından hangisi Abdülhak Hamit 
Tarhan'a ait değildir ?

A ) Sahra
B ) Belde 
C ) Bâlâdan Bir Ses
D ) Makber
E ) Piraye

 

 

33 Tanzimat edebiyatıyla Divan edebiyatı arasındaki 
temel ayrılık, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A ) İşlenen temalarla
B ) Nazım biçimleriyle
C ) Söz sanatlarıyla 
D ) Kullanılan ölçüyle
E ) Kullanılan dille

 

 

34 Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser, 
karşısındaki yazara ait değildir ?

A ) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar
B ) Sodom ve Gomor -  Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C ) Yeşil Gece - Ömer Seyfettin
D ) İstanbul'un İçyüzü - Refik Halit Karay
E ) Dudaktan Kalbe - Reşat Nuri Güntekin

 

 

A         

Reşat Nuri Güntekin'in parçada sözü edilen eseri 
ve eserinin kahramanı aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmi ştir?

A ) Yaprak Dökümü - Ferhunde
B ) Kalp Ağrısı - Zeyno
C ) Vurun Kahpeye - Aliye
D ) Kiralık Konak - Seniha
E ) Çalıkuşu - Feride

 

35 ………….., nesiller boyu öğretmenlik mesleğini 
yüce kılarak genç kızlara örnek olmuştur. Eser, 
Milli Mücadele yıllarında yayımlanmı ştır. Yunan 
işgali altındaki İzmir ve çevresindeki durumu 
yansıtması, savaş dolayısıyla okulu hastane haline 
getirilen ------'nin hasta bakıcı olarak askeri 
doktorun yanında çalışması, Anadolu'nun perişan 
halini anlatması esere bir güncellik eklemiş ve o 
dönemin okuyucularında büyük etki 
uyandırmıştır.

 

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Nazım Hikmet Ran 
B ) Behçet Necatigil
C ) Melih Cevdet Anday
D ) Faruk Nafiz Çamlıbel
E ) Necip Fazıl Kısakürek

 

36 Şairin radyo oyunları, onun en az şiirleri kadar 
önemlidir. Şiirleriyle radyo oyunları arasında 
benzerlik vardır ve onun bütün oyunlarını 
açıklayan ipuçları da şiirlerinde bulunmaktadır. 
Genelde iki kişi arasında geçen, insanlar 
arasındaki iletişimsizliği çeşitli sebeplere bağlayan 
bu oyunlarda Batı ve Doğu mitolojilerinden de 
yararlanmıştır. Yıldızlara Bakmak, Gece Aşevi, 
Üç Turunçlar, Pencere adlı oyunları vardır.
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37 Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi 
doğrudur?

A ) Sait Faik Abasıyanık - Ayaşlı ve Kiracıları
B ) Peyami Safa - Boğaziçi Mehtapları
C ) Memduh Şevket Esendal - Saatleri Ayarlama 

Enstitüsü

D ) Tarık Buğra - Yorgun Savaşçı
E ) Yaşar Kemal - Yer Demir Gök Bakır

 

 

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen 
yazarın eserlerinden biri değildir ?

A ) Günlerin Getirdiği
B ) Günce
C ) Ateş ve Güneş
D ) Okuruma Mektuplar
E ) Karalama Defteri

 

38 Deneme ve eleştiri alanında akla gelen ilk 
isimlerdendir. İlk yazılarını Dergâh'ta 
yayımlamıştır. Türkçenin özleşmesi için çalışmış 
ve devrik cümle kullanımının yaygınlaşmasını 
sağlamıştır. Yazıları, özellikle genç yazarlar 
üzerinde etkili olmuştur. Cumhuriyet dönemi 
şairlerinin ve yeni şiirin tanınmasına öncülük 
etmiştir.

 

A         

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen 
sanatçının eserlerinden biri değildir ?

A ) Abdullah Efendi'nin Rüyaları
B ) Havaya Çizilen Dünya
C ) 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi
D ) Mahur Beste
E ) Huzur

 

39 Cumhuriyet döneminin önemli şair ve 
yazarlarından olan sanatçı birçok türde (roman, 
hikâye, inceleme, deneme…) eser vermiştir 
Zaman, rüya, hayal kavramlarına çokça yer veren 
sanatçı kendine özgü bir şiir dünyası kurmu ş; 
Fransız sembolistlerinin etkisinde kalmıştır.

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A ) toplumcu - gerekçi
B ) yedi meşaleci
C ) ikinci yenici
D ) yeni lisancı
E ) beş hececi

 

40 1940 sonrası gelişmeler doğal olarak edebiyata da 
yansımıştır. Ekonomik ve sosyal değişimler, 
köyden kente göçün başlaması edebiyatı 
ilgilendirmi ş; …………. şair ve yazarlar ilk 
yapıtlarını vermeye başlamıştır. Bu dönemde bu 
anlayışla Nazım Hikmet, Cahit Külebi, Fazıl 
Hüsnü Dağlarca gibi şairler şiirleriyle; Samim 
Kocagöz, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Fakir 
Baykurt, Yaşar Kemal gibi yazarlar da öykü ve 
romanlarıyla ön plana çıkmışlardır
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Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Kemal Tahir
B ) Tarık Buğra
C ) Necati Cumalı
D ) Orhan Kemal
E ) Oktay Rifat

 

41 Köyü ve köylüyü güçlü bir gözlemle; şehirlerle 
köylülerimizin evrimini, yöresel renkleriyle 
anlatır. Cezaevlerinde tanıdığı insanları, sürgünde 
bulunduğu köy çevrelerini bilimsel bir yöntemle 
anlatmasıyla diğer romancılardan ayrılır. 
Romanları Balzac'ın İnsanlık Komedyası gibi bir 
nehir roman niteliği taşır. Rahmet Yolları Kesti, 
Yorgun Savaşçı en tanınmış romanlarıdır.

 

42 Gogol, Çehov, Tolstoy'un ortak yönü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Değişik sanat akımlarının kurucuları olmaları
B ) Romantizmin temsilcileri olmaları
C ) Rus edebiyatının temsilcileri olmaları
D ) Öykü ve tiyatro ve şiir türünde ün kazanmış 

olmaları

E ) Yunan edebiyatından etkilenmiş olmaları

 

 

A         

Bu sözleri söyleyen sanatçı kim ve hangi akıma 
bağlı olabilir?

A ) Victor Hugo, Romantizm
B ) Gustave Flauberte, Realizm
C ) J. Racine, Klasisizm
D ) Paul Verlaine, Sembolizm
E ) Tristan Tzara, Dadaizm

 

43 "Olayları bana göründükleri gibi ortaya koy-
makla, bana doğru görüneni anlatmakla 
yetiniyorum. Doğrulu ğu daha sanata sokmanın 
zamanı gelmedi mi?"

 

Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı, hangi 
edebiyat akımının temsilcisi olabilir?

A ) Klasisizm
B ) Realizm
C ) Romantizm
D ) Sembolizm
E ) Pamasizm

 

44 O sanatçıyı, bir arkadaşı şöyle anlatmıştı: 
"Cebinde birçok kâğıt taşır. Vapurda giderken, 
parkta gezerken, pazarda alışveriş yaparken 
önemli bir olay mı oldu; çıkarır defterini, hemen 
not alır... Sonra da bunları romanlarını yazarken 
yeri geldi mi kullanır. Belki de çok okunmasının, 
tutulmasının nedeni budur."

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
04.01.2014
12:30:00

Sınav :
Tarih :
Saat : 9KHK B. İ.M.



TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı

A         

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Larnakalı Mehmet Nazım
B ) Âşık Kenzi
C ) Hasan Hilmi Efendi
D ) Ahmet Tevfik
E ) Şem'i

 

45 Kıbrıs'ta yeti şmiş ünlü Divan Şairlerinden biridir. 
Bir geçit töreninde doğaçlama olarak söylediği bir 
şiir üzerine kendisine Sultânü'ş-şuarâ (Şairler 
Sultanı) ünvanı verilmiştir.

 

46 "Ocak" sözcüğünün aşağıdaki açıklamalarından 
hangisi, birlikte verilen örnek cümleye uygun 
değildir ?

A ) Isı vererek üzerine veya içine konulan maddeleri 
ısıtan, pişiren, kaynatan araç: Bizim eve yeni bir 
gaz ocağı alındı.

B ) Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısınma gibi 
amaçlarla kullanılan yer: Balıkçılar kumların 
üstüne iki taştan bir ocak yapıp ateş yaktılar.

C ) Odalarda genellikle duvar kenarlarında tuğla veya 
taştan yapılmış bacası olan yer, şömine: Ocağın 
önüne oturup dikkatle odunların yanışını 
seyrediyordu.

D ) Kireç, taş veya herhangi bir maden çıkarılan yer: 
Şehrin sınırları içinde yer alan bütün ocaklar 
valinin emriyle kapatıldı.

E ) Aynı amaç ve düşünceyi paylaşanların kurdukları 
kuruluş veya toplandıkları, görev yaptıkları yer: 
Birini bulup evlenirsem birkaç yıl içinde ocağım 
tütmeye başlar, diye düşünüyordu.

 

 

A         

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala aykırı bir 
kullanım vardır?

A ) Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş.
B ) Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık.
C ) Keskin sirke dibine zarar verir.
D ) Sakalım yok ki sözüm dinlensin.
E ) Gelin ata binmiş, ya nasip demiş.

 

47 "Deyimler ve atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. 
Onları oluşturan sözcükler, eş anlamlıları ya da 
yakın anlamlılarıyla değiştirilemez." 

 

48 "-ce, - ca" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
eklendiği sözcüğe "küçültme" anlamı katmı ştır? 

A ) Topluca sinemaya gitmeye karar verdik.
B ) Bunca zamandır beni niye aramamış?
C ) Arabamız, dikçe bir yolda homurdanmaya başladı.
D ) En güzel çiçek bence karanfildir.
E ) Zeynep'in minik ellerini usulca öptüm, uyanmadı.

 

 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek 
yoktur ?

A ) Fiil cümlesi   
B ) Devrik cümle   
C ) İsim cümlesi  
D ) Birleşik cümle  
E ) Olumlu cümle

 

49 Berrak bir sabahtı, gökyüzü masmavi olmasına 
rağmen hava nemliydi. Taze bir çimenin üzerine 
yavaşça bir çiğ damlası kondu. Yaprağın, ince 
gövdesi boyunca yuvarlanmaya başladı. Rüyasının 
yarım kalmasına sinirlenen çimen, zamansız gelen 
bu misafire çıkıştı.
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50 Aşağıdakilerin hangisinde bir ad tamlamasının 
arasına sıfat girmiştir? 

A ) Anamın solgun yüzünden başka bir yere 
bakamıyorduk.

B ) Olayın bu noktaya geldiğini bilmiyordum.
C ) Yorganın kıvrımları arasından bir çorap 

görünüyordu.

D ) Gökyüzünde garip çığlıklarla kuşlar ötüşüyordu.
E ) Gece lambasının ışığında bir şeyler okumaya 

çalışıyorduk.

 

 

Yukarıdaki cümleye aşağıdakilerden hangisi 
anlamca en yakındır? 

A ) Yaşamda olması gerekenler değil; olanlar 
önemlidir.

B ) Yaşamın sırrı gerçeklerde gizlidir.
C ) Hayallerle yaşayanlar hayatı anlamış sayılmazlar.
D ) Yaşanılanların yanında hayaller de yaşamı 

anlamamıza yardımcı olur.

E ) Kişileri ancak gerçekler mutlu eder.

 

51 Hepimiz hayatı dolu dolu, gerçek bir şekilde 
yaşasaydık, aramızdan bazıları gerçek yaşamdan 
vazgeçerek gerçekdışı yaşamlar yaratmasaydı, 
yaşadıklarımızı belki de hiç anlayamayacaktık.

 

A         

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 
hangisinde yazarın yorumuna yer verilmemiştir ? 

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

 

52 (I) Her gün odama gelen öğrenciler, bana okulda 
kendilerini ilgilendirmeyen bir sürü gereksiz 
şeyler okutulduğunu anlatarak dert yanarlar. (II) 
Hayatın birçok işi ne yazık ki hoş değildir. (III) 
Lisede okumak zorunda olduğum derslerin yarısı, 
hoşuma gitmeyen ve sevmediğim şeylerdi. (IV) Bu 
derslere, benim sevip sevmediğime bakmaksızın 
bütün dikkatimi vermemi beklerlerdi. (V) Şimdi 
ise, üzülerek belirteyim ki, lisedeyken bu hoşuma 
gitmeyen derslerin daha fazlasını okutmamı 
istiyorlar. 

 

53 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, ara söz belirtili 
nesnenin açıklayıcısıdır? 

A ) Kardeşim, küçük olan, çok haşarı.
B ) Araban, yeni aldığın, çok güzelmiş.
C ) Paramı, cebimdeki harçlığı, bitirdim.
D ) Bu evler, hepsi böyledir, üstleri kiremittendir.
E ) Eve, sıcak yuvama, büyük bir özlem besliyorum.
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Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A ) Niçin kendini savunma gereği duymadın?
B ) Niçin yalnız kendini düşündün?
C ) Neden sen de kötülüklerle savaşmadın?
D ) Neden bu insanlara yardımcı olmadın?
E ) Niçin haklıların yanında yer almadın?

 

54 Çağdaş toplum, birinin attı ğı adımdan ötekini 
sorumlu tutuyor. Neden uyarmadın, neden doğru 
yolu göstermek elindeyken boş verdin, neden 
"Bana ne!" deyip geçtin, sen bu toplumda, bu 
yeryüzünde değil miydin bunca kırıp dökmeler, 
yıkımlar yapılırken? .........

 

Böyle söyleyen bir yazar için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A ) Nedim ağzından gazeller yazmak istemektedir.
B ) Halkın kendisini kolayca anlamasını istemektedir.
C ) Dilin değişiminin halkı zor durumda bıraktığını 

düşünmektedir.

D ) Halkın üst tabakasına seslenmeyi yeğlemektedir.
E ) Dilin değişmemesi taraftarıdır.

 

55 Dil değişimine inananlar, ona yürekten katılanlar; 
evimizde oturup düzgün uyaklı, Nedim ağzından 
gazeller yazarak kendimizi ve iki-üç bağımlıyı 
eğlendirmek hevesinde değiliz. Bizim bütün 
düşüncemiz, derisi katılaşmış eline sapanını tutan, 
çatlak topuklu, çorapsız ayağıyla Türk 
topraklarının göbeğine basan yurttaşlarımızın 
söylediğini anlamak, istediğini yapmak, yapmasını 
istediğimizi onlara kolayca anlatmaktır. 

 

A         

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık 
söylenmiş olabilir?

A ) Şiir gibi, öykü de ölüyor mu?
B ) Eleştirmenler niçin pek sevilmiyor?
C ) Genç öykücülere dönük bu eleştirileriniz biraz sert 

değil mi?

D ) Öykücülüğümüzün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
E ) Sizce genç öykücüler ürünlerini kalıcı kılmak için 

nelere dikkat etmelidir?

 

56 Bunlar gençlerin pek hoşuna gitmediyse, oturup 
biraz düşünmelerinde büyük yarar var. Tabii, 
eğer öykü yazmak, Türk öykücülüğüne katkıda 
bulunmak istiyorlarsa... Günümüzün öykücüleri 
arasında bu eleştirilerin dı şında tutulması 
gereken, birikimli, yetkin, ilerde çok daha özgün 
öyküler yazacak olanlar da var; ama genele 
baktığımızda durum pek iç açıcı değil.

 

Yukarıdaki paragrafta "gelenek" ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A ) Gelenekler de zamanla değişebilir.
B ) Gelenekle değişim bazı noktalarda zıt düşebilir.
C ) Geleneklerin değişimle çatışması nesiller arası 

kopukluğa neden olabilir.

D ) Değişimin başlıca nedenleri yaratıcılık ve 
farklılaşmadır.

E ) Gelenekler, değişen koşullara çabuk uyum sağlar.

 

57 Gelenekler; bireysel yaratıcılık, grup farklılaşması 
ya da değişen koşullara uyarlanma 
zorunluluğundan ileri gelen değişme dinamiği ile 
çatışır. Bu durum, nesil farklıla şmasına neden 
olur. Ama aynı zamanda da değişimle uzlaşır. 
Çünkü gelenekler değişmeyi, gecikmeli de olsa, 
giderek özümler. Bugünün değişimleri, yarının 
gelenekleri olur.
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Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 
hangisine başvurulmu ştur? 

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

 

58 Yerler bembeyaz olmuş; etrafımdaki karlar 
geceleyin soğuktan ve karanlıktan ürkmü ş 
böcekler telaşıyla kaynaşıyorlar; omuzlarıma 
kollarıma, boynuma sokuluyorlar ve bende 
eriyorlar... Etrafta, karın acı sıcaklığını yer yer 
yırtan fener ışıkları, insana ürküntü hissi veren 
bir mübalağa ile karanlıklarda saydam buğularını 
tüttürüyorlardı.

 

59 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu yoktur?

A ) Sincaptan ders alınmalıdır; çünkü alt dala 
ulaşabilmek için üst dalı hedef alır.

B ) İçtiği sigaranın dumanları gökyüzüne doğru 
yukarılara yükseldi.

C ) Düşünceler, derinleştikçe üzüntüler artarlar.
D ) Ağabeyini bulmak için bir aşağı bir yukarı 

çıkıyordu.

E ) Kendi bildiklerini başkalarına öğret, başkalarının 
bildiklerini de kendi bilgilerine ilave et.

 

 

A         

60 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu yoktur?

A ) Açlık ne dost, ne akraba, ne insanlık ne de hak 
tanımaz.

B ) Geçmişteki hatıralarımıza gülümseyerek 
baktığımız anda büyümüşüz demektir.

C ) Ne hikmettir şaşarım; şu dünyaya gelen ağlar, 
giden ağlar.

D ) Küllük, arka arkaya yaktığım sigara izmaritleriyle 
dolmuştu.

E ) Akıllı adam, kendi aklını kullanır; daha akıllı 
adam başkalarının da aklını kullanır.

 

 

61 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yaşamı 
boyunca" sözü gereksiz kullanılmıştır?

A ) Yaşamım boyunca bu yaptıklarını hatırlayacağım.
B ) Adamcağız, yaşamı boyunca çocuklarına iyi bir 

gelecek sağlamak için çalıştı durdu.

C ) Yaşamın boyunca bu vicdan azabını çekeceksin.
D ) Karısını ve çocuklarını öldüren adam yaşamı 

boyunca müebbet hapse mahkum oldu.

E ) Çocuklarınızın yaşamı boyunca mutlu olmasını 
istiyorsanız onlara iyi bir eğitim veriniz.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya 
örnek olabilecek bir anlatım kusuru vardır?

A ) Akıl kendine ait bir yerdedir ve orada cehennemi 
cennete ya da cenneti cehenneme çevirebilir.

B ) İyi ya da kötü bir şey yoktur; sadece düşünce onu 
öyle yapar.

C ) Şu anki eğitim sistemimiz tek tip insan yetiştirmek 
amacındadır.

D ) Sokağa çıkıp biraz gezip arkadaşlarımla sohbet 
edip sonra da eve gelip yattım.

E ) Yıllardır yaşadığım ve çok sevdiğim bu şehri, 
Adana'yı, bırakıp İstanbul'a gideceğim.

 

62 "Bir cümlede aynı ekleri alan kelimelerin peş peşe 
sıralanması bir anlatım kusurudur."

 

63 "Ya şlı adam duvarı tek başına boyuyordu." 
cümlesinde altı çizili sözcükteki ses olayı 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A ) Yeni arabasını satıyor.
B ) Onun yolunu gözlüyor.
C ) Onu sevdiğimi biliyor.
D ) Herkes sıraya giriyor.
E ) Çiftçi tarlasını sürüyor.

 

 

64 Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı 
yapılmıştır?

A ) Su sesine uyarak bir şarkı tutturmuşuz.
B ) Dünden, hatta bugünden bile yok haberimiz.
C ) Bu su bizim gölgemiz, bizim gibi şeffaf ve temiz.
D ) Açılan güller gibi suda gönüllerimiz.
E ) Bir havuz kenarında yanyana oturmuşuz.

 

 

A         

Yukarıdaki cümlede virgülün kullanımıyla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli söz öbeklerini 
ayırmak için kullanılmıştır.

B ) Cümle içindeki ara sözü belirtmek için 
kullanılmıştır.

C ) Tırnak içinde olmayan alıntı cümleden sonra 
kullanılmıştır.

D ) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için 
kullanılmıştır.

E ) Cümlede özel olarak vurgulanması gereken 
öğeden sonra kullanılmıştır.

 

65 "Fakat yol otomobillere yasak olduğundan o da 
herkes gibi tramvaya biner, kimse kendisine 
dikkat etmez."
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