
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı

A         

1 Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde dört 
öğesi de bulunan bir benzetme vardır?

A ) Mevsim bahar, devamı yazdı 
Okşamak hevesindeydi rüzgar

B ) Şiir, rüyadaki su gibidir
İçersin içersin, kandırmaz

C ) Yukarıda bulutlar bembeyazdı 
Gelinlik giymiş bulutlar

D ) Bir huzur şelalesi aydınlık 
Yeni bir çağdır, başlar seninle

E ) Eğilmiş üstüne gökyüzü masmavi 
Bir anne şefkatiyle ninni fısıldar

 

 

2 Aşağıdakilerin hangisinde, "teşbih-i beliğ"e yer 
verilmemiştir ?

A ) Gül yüzlü bir afetti ki her busesi lale
B ) Som gümüşten sular üstünde giderken 
C ) Zeytin gözlüm sana meylim nedendir
D ) Fakat etmez toprak ana ölüm maceramızı
E ) Bülbülden o eğlencede feryat işitilmez

 

 

Bu dörtlük için a şağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A ) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
B ) Çapraz uyak örgüsü kullanılmıştır.
C ) I. ve III. dizede ek halinde redif vardır.
D ) II. ve IV. dizelerde redif ve tam uyak vardır.
E ) Pastoral şiir örneğidir.

 

3 Ben kendi halinde gezip tozarken 
Bak, gözümden akan yaşıma benim 
Sevgili yarimden medet umarken 
Bak, neler getirdi başıma benim

 

A         

Yukarıdaki dizelerle ilgili a şağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A ) 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B ) Çapraz kafiye kullanılmıştır.
C ) Tekke şiiri özelliği taşır.
D ) Anlaşılır bir üslup kullanılmıştır.
E ) Benzetme sanatına başvurulmuştur.

 

4 Bu dervişlik bir dilektir
Bilene büyük devlettir
Yensiz yakasız gömlektir
Giyemezsin demedim mi

 

Bu dörtlükle ilgili olarak a şağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A ) "aaba" uyak düzeniyle söylenmiştir.
B ) Yarım kafiye kullanılmıştır
C ) 7'li hece ölçüsü kullanılmıştır
D ) Sözcük hâlinde redif vardır.
E ) Mani örneğidir.

 

5 Bağlarında üzüm var
Mor şalvarda gözüm var
Kaçma yârim uzağa
Sana bir çift sözüm var
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6 Aşağıdakilerin hangisinde redif yoktur?

A ) Dünya düşse peşimize, yer sarsılsa yerinden
Ne senden vazgeçeriz, ne senin eserinden

B ) Yeter yıllardan beri seni örten sis artık
Biraz da meydanda ak, açıl ey Taymis artık

C ) Neden sonra, ne yıldız, ne gün, ne hilal gibi
Mustafa Kemal doğdu, Mustafa Kemal gibi

D ) Dilek yoktu çıkacak, başını vur vur dene
Bir karanlıktı çöken; yurda, ruha, bedene

E ) Millet gövde oldu, Ata baş oldu
Misli görülmemiş bir savaş oldu

 

 

Yukarıdakilerden hangisi tragedya ve komedya 
ortaktır? 

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

 

7 I. İşlenen konu
II. Yer verilen karakterler
III. Kullanılan dil ve üslup
IV. Sahnede gösterilen olaylar
V. Üç birlik kuralı

 

8 Aşağıdakilerin hangisi "gölge oyunu"nda yer alan 
tiplerden biri değildir ?

A ) Abidin
B ) Hacivat
C ) Çelebi
D ) Karagöz
E ) Tuzsuz Deli Bekir
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9 Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi 
yanlıştır ?

A ) Aziz Nesin - Hadi Öldürsene Canikom
B ) Cevdet Kudret Solok - Rüya İçinde Rüya
C ) Melih Cevdet Anday - Mikado'nun Çöpleri
D ) Haldun Taner - Keşanlı Ali Destanı
E ) Turfan Oflazoğlu - Koçyiğit Köroğlu

 

 

10 Aşağıdakilerin hangisinde sadece Türk Destanları 
yer almıştır? 

A ) Göç - Türeyiş - Bozkurt - Gılgamış
B ) Ergenekon - Bozkurt - Kalevala - Türeyiş
C ) Şu - Oğuz Kağan - Ergenekon - Mahabarata
D ) Alp Er Tunga - Ergenekon - Şu - Oğuz Kağan 
E ) Şu - Ergenekon - Nibelungen - Ramayana 

 

 

11 Ali Şir Nevai'nin Muhakemetü'l Lügateyn'i ile 
Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügati't Türk adlı 
eserinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) Aynı yüzyılda yazılmaları
B ) İslam kültürü etkisindeki ilk eserlerden olmaları
C ) İdeal devlet yönetimini konu edinmeleri 
D ) Türkçenin başka dillerden üstün olduğunu 

savunmaları
E ) Hece ölçüsüyle yazılmış olmaları
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Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A ) Tapuğ
B ) Şathiye
C ) Devriye
D ) Nutuk
E ) Ayin

 

12 İlk başta anlamsız gibi görünen, eğlenceli sözler 
olarak anlaşılabilen; fakat aslında derin anlamları 
olduğu da söylenen tasavvufî inançlarla ilgili  
şiirlere ..... adı verilir.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere, 
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A ) Mevlana - mesneviler
B ) Karacaoğlan - semailer
C ) Seyrani - koşmalar
D ) Yunus Emre - ilahiler
E ) Eşrefoğlu Rumi - ayinler

 

13 Hoca Ahmet Yesevi ilk Türk sufisidir. Halkın 
anlayış ve zevkine uygun şiirler yazmı ştır. Dini 
konuları anlaşılmaz olmaktan kurtarmı ş, onları 
tamamen anlaşılır biçime getirerek sade bir dille 
hikmetler söylemiştir. Onun yolundan giden 
..........Anadolu'da Tekke şiirini yaymı ş ve yine çok 
sade bir dille ..........söylemiştir.
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14 Aşağıdakilerden hangisi, Yunus Emre'nin 
özelliklerinden biri sayılamaz?

A ) Şiirleri çoklukla hece ölçüsünde ve dörtlükler 
biçimindedir.

B ) Belirli bir öğrenimden geçmediği için, aruz 
ölçüsünü hiç kullanmamıştır.

C ) Tasavvuf ilkelerini öğretmek amacıyla didaktik 
şiirler de yazmıştır.

D ) Dil konusunda ulusal geleneklerle İslam 
kültürünün etkisindedir.

E ) Divan şiirini de etkilemiştir.

 

 

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Hacı Bektaş-ı Veli
B ) Yusuf Has Hacip
C ) Pir Sultan Abdal
D ) Yunus Emre 
E ) Mevlana

 

15 Tekke edebiyatının en büyük ozanıdır. Coşkulu 
bir lirizm ve özentisiz bir söyleyişle Tanrı ve insan 
sevgisini dile getirdiği ilahilerinde, Türk dilini 
çağları kucaklayacak ustalıkla kullanmıştır. 
Ozanın hece ölçüsünün yanı sıra aruzla yazdığı 
şiirleri de vardır. "Divan"ından ba şka didaktik 
nitelikli  "Risaletü'n Nushiyye" adlı bir de 
mesnevisi bulunmaktadır.
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16 Aşağıda verilenlerden hangisi bir mesneviden 
alınmış olamaz?

A ) Sırr-ı ezel oldu âşkâra
Arif nice eylesün müdara 

B ) Derya-yı Muhit cûşa geldi 
Kevn ile mekan huruşa geldi

C ) Mescûd ile sâcid oldu vahid
Mescûd-u hakiki oldu sacid

D ) Seher yüzün safasından mutarra
Saba zülfün havasından muattar

E ) Varmadan irer idik her menzile
Korkusuz girer idik her mafile

 

 

17 Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı şiirinin 
özelliklerinden biri değildir ?

A ) Aruz ölçüsünün kullanılması
B ) Dilin yabancı sözcük ve kurallarla yüklü olması 
C ) Konu bütünlüğüne önem verilmesi
D ) Arap ve Fars edebiyatı nazım biçimleriyle 

yazılması

E ) Ortak birkaç tür ve konunun işlenmesi

 

 

Bu parçada tanıtılan Divan şairi, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Baki
B ) Nedim
C ) Nabi
D ) Fuzuli
E ) Bağdatlı Ruhi

 

18 Özellikle dindışı konulardaki gazelleriyle tanınan 
Divan şairidir. Kanuni için yazdı ğı "Mersiye"si 
çok ünlüdür. Duygularını doğa güzellikleriyle 
birleştirerek dile getirmi ş, dünya zevklerinden 
yararlanmanın doğrulu ğuna inanmıştır.
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Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Kaygusuz Abdal
B ) Ahmedi
C ) Hoca  Dehhani
D ) Kadı Burhanettin
E ) Ali Şir Nevai

 

19 Azeri ve Anadolu lehçesiyle yazdığı şiirlerinde 
aruzun değişik kalıplarını kullanmı ş, söz 
sanatlarına yer vermiştir. Gazel ve tuyuğlarıyla 
tanınan 14. yüzyıl sanatçısı, şiirlerinde siyasi 
hırslarını, taşkın mizacını, tasavvufi bir 
yaklaşımla dengelemeye çalışmıştır.

 

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden 
hangisinin getirilmesi doğru olur?

A ) orta nesrin
B ) süslü nesrin
C ) naat türünün
D ) sade nesrin
E ) kasidelerin

 

20 Tazarru, alçakgönüllü ve samimi bir şekilde dua 
etmek anlamına gelir. Tazarruname adlı eserinde 
Sinan Paşa tevazu ile Allah'a yalvarmaktadır. 
Sinan Paşa bu eserinde ilahi aşkı dile getirmiştir. 
Bu yapıt, Divan edebiyatında ........ en güzel örneği 
olmuştur.

 

21 Aşağıdakilerden hangisi "Batılılaşma Dönemi"nde 
edebiyatımıza girmiş türlerden değildir ?

A ) Eleştiri
B ) Makale
C ) Fıkra
D ) Deneme
E ) Gezi Yazısı
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22 I. dönem Tanzimat edebiyatı ile II. dönem 
Tanzimat edebiyatı karşılaştırmalarından hangisi 
yanlıştır ?

A ) I. dönemde Batı edebiyatına ait türler ilk defa 
kullanılmış, II. dönemde devam ettirilmiştir.

B ) I. dönemde romanlarda romantizmin etkisi 
görülürken, II. dönemde realizmin etkisi görülür.

C ) I. dönemde sanatçılar sadece sanatla ilgilenirken, 
II. dönemde siyasetle de ilgilenirler.

D ) I. dönemde, sanat toplum içinken; II. dönemde 
sanat, sanat içindir.

E ) I. dönem ve II. dönem sanatçılarının anlayışı 
birbirinden farklıdır.

 

 

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırayla 
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A ) roman - Eylül'dür.
B ) tiyatro - Şair Evlenmesi'dir.
C ) öykü - Araba Sevdası'dır.
D ) roman - Sergüzeşt'tir.
E ) tiyatro - Celalettin Harzemşah'tır.

 

23 Batılı anlamda ilk ...... Tanzimatla başlar. İlk 
örnekler Ahmet Vefik Paşa'nın Moliere'den 
çevirileridir. Türün ilk yerli ve Batılı anlamında 
örneği, Şinasi'nin ...... Bu tür, Namık Kemal'de 
toplumcu bir nitelik kazanır.
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24 Aşağıdakilerden hangisi, edebiyatımızın Batı 
etkisine girişinde rol oynayan etmenler arasında 
gösterilemez?

A ) 19. yüzyıl başlarından itibaren İstanbul'da ve 
ülkenin başka yerlerinde Türkçe, Fransızca, 
Rumca ve Ermenice gazeteler çıkarılması

B ) Arapça ve Farsçanın yanında-başta Fransızca- Batı
dillerini de bilen aydınların yetişmesi 

C ) Yabancılarla içli dışlı bir "hariciyeciler" (dışişleri 
görevlileri) sınıfının yetişmesi

D ) Batı etkisinde askeri ve sivil okulların açılması, bu 
okullara Batı'dan da öğretim elemanı gelmesi

E ) Avrupalılara Türk-İslam kültürünü tanıtmada 
edebiyatın araç olabileceğinin düşünülmesi 

 

 

25 Serveti-i Fünun sanatçılarının en az ürünü 
verdikleri yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Tiyatro
B ) Anı
C ) Roman
D ) Öykü
E ) Şiir

 

 

26 Ahmet Haşim ile Tevfik Fikret'in ortak  yönü, 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Hem aruzu hem heceyi kullanmaları
B ) Şiirlerinde oldukça ağır bir dil kullanmaları
C ) Sosyal ve siyasal konulara yer vermeleri
D ) Empresyonist olmaları
E ) Deneme türünde yazılar yazmaları
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27 Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin ile 
Ahmet Haşim'in ortak özelli ği değildir ?

A ) Fransız sembolistlerinin etkisinde kalmaları
B ) Şiir ve nesir alanında eser vermiş olmaları
C ) "Sanat için sanat" görüşünü benimsemeleri
D ) Aruz ölçüsünü kullanmaları
E ) Servet-i Fünun topluluğunda yer almaları

 

 

28 Nabizade Nazım'ın "Zehra" adlı eseri ile ilgili 
olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır ?

A ) Nabizade Nazım'ın bu eseri klasisizm etkisi ile 
kaleme alınmıştır.

B ) Romanda İstanbul'da yaşayan bir Türk ailesi 
anlatılır.

C ) Eserin başkahramanları Zehra, Suphi ve 
Sırrıcemal'dir.

D ) Eserde kullanılan dil dönemin dil konusundaki 
tutumuna göre ağır değildir.

E ) Eserde psikolojik çözümlemelere yer verilmiştir.

 

 

29 Garip akımıyla ilgili a şağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A ) Kullanılan yabancı sözcüklerin çokluğu, bu 
akımın şiirinin anlaşılmasını güçleştirir.

B ) Orhan Veli bu akımın kurucusudur.
C ) Bu akımda şiir, sosyal hayatla iç içedir.
D ) Cumhuriyet dönemi edebiyatında 1940'lı yıllarda 

ortaya çıkan akımdır.

E ) Garipçilere göre ahenk, ölçü, kafiye gereksiz 
öğelerdendir ve şiirde asıl olan anlamdır.
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30 Aşağıdaki cümlelerden hangisi "Genç Kalemler" 
adlı dergide "Yeni Lisan" adında bir makale 
yayımlayarak edebiyat çalışmalarına başlayan 
sanatçıların oluşturdu ğu edebiyat topluluğunun 
bir özelliği değildir ?

A ) Edebiyatta "halka doğru" düşüncesi temel 
alınmıştır.

B ) Türk şiiri, Batı'nın değerleriyle geliştirilmi ştir.
C ) Halk edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır.
D ) Şiirde sadece hece ölçüsü kullanılmıştır.
E ) Hikâye ve romanlarda toplumsal konular 

işlenmiştir.

 

 

31 Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar'ın 
romanlarından biri değildir ?

A ) Sinekli Bakkal
B ) Hüküm Gecesi
C ) Handan
D ) Tatarcık
E ) Vurun Kahpeye

 

 

32 Aşağıdakilerden hangisi "Beş Hececiler" olarak 
tanınan şairlerin eserlerinde görülen 
özelliklerinden değildir ?

A ) Sade bir dille yazma
B ) Anadolu'ya romantik bir tutumla yaklaşma
C ) Bireysel konular ve yurt güzelliklerini anlatma
D ) Hece ölçüsünü kullanma
E ) Divan şiiri geleneğinden yararlanma
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Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A ) Yaşar Kemal
B ) Talip Apaydın
C ) Orhan Kemal
D ) Kemal Tahir
E ) Necati Cumalı

 

33 Yazın hayatına şiir, folklor derlemeleri ve 
röportajla ba şlayan yazar, asıl ününü; konusunu 
genellikle Çukurova yöresi insanlarının 
yaşamından aldığı romanlarıyla yapmıştır. Öykü 
ve romanlarının konusunda türkü, masal, efsane, 
destan gibi Türk folklor ürünlerinden yararlanır. 
Anlatımında da ürünlerin anlatımından izler 
vardır. İnsanları doğanın içinde hareket halinde 
betimler. Renk, ışık, ses gibi öğeleri yineleyerek, 
bazen abartarak betimlemeleri güçlendirir. İlk 
romanı " İnce Memed"den son romanı 
"Karıncanın Su İçtiği"ne kadar, bu anlatımın 
temel çizgileri, onda, gelişerek sürmüştür.

 

34 Aşağıda yapılan eser-sanatçı eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır ?

A ) Kızılcık Dalları - Reşat Nuri
B ) Erenlerin Bağından - Yakup Kadri
C ) Zeyno'nun Oğlu - Memduh Şevket
D ) Memleket Hikâyeleri - Refik Halit 
E ) Akile Hanım Sokağı - Halide Edip Adıvar

 

 

A         

Bu parçada tanıtılan yazar - eleştirmen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Nurullah Ataç
B ) Falih Rıfkı Atay
C ) Mehmet Kaplan 
D ) Suut Kemal Yetkin
E ) Fethi Naci 

 

35 Sanat hayatına Dergâh dergisinde şiirle 
başlamışsa da şiiri bırakıp günlük gazetelerde 
deneme, fıkra ve eleştiriler yazmı ş, bu alanın önde 
gelen adlarından olmuştur. Türkçenin 
özleşmesinde, aşırı bulunan bazı görüş ve 
uygulamaları olsa da, önemli ölçüde emeği 
geçmiştir. Düzyazılarını "Günlerin Getirdi ği", 
"Karalama Defteri", Okuruma Mektuplar" gibi 
kitaplarında bir araya getirmi ştir.  Yazarın önemli 
çevirileri de vardır.

 

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdaki 
sanatçılardan hangisi getirilebilir?

A ) Necip Fazıl Kısakürek'in
B ) Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın
C ) Oktay Rifat Horozcu'nun
D ) Cahit Sıtkı Tarancı'nın
E ) Orhan Veli Kanık'ın

 

36 ....... şiiri çoğunlukla içe dönüktür. Dış 
gerçeklikten çok, kendi iç gerçeğiyle ilgilidir. Bir 
yanıyla metafiziğe bağlanan bu ilgi, daha sonra 
mistisizmle birleşir. Kendine özgü bir duygu ve 
hayal dünyası vardır. Yalnızlık, mutsuzluk, 
karamsarlık, ölüm en çok işlediği temalardandır. 
"Örümcek A ğı", "Kaldırımlar" şiir kitaplarından 
bazılarıdır.
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37 Cahit Külebi'yle ilgili a şağıdaki yargılardan 
hangisi yanlıştır ? 

A ) Şiirlerinde aruzu ustalıkla kullanmış, heceye yer 
vermemiştir.

B ) Özellikle halk şiirinden derin söyleyiş etkileri 
taşımaktadır.

C ) Memleket gerçeklerini zaman zaman gerçekçi 
gözlemlerle anlatır.

D ) Anlatımda lirizmden, duygusallıktan uzak 
durmamıştır.

E ) Sevgi dolu bir yaklaşımla köy ve kasaba yaşayışını 
şiirleştirmiştir.

 

 

38 Aşağıdakilerden hangisi "İkinci Yeni" akımının 
özelliğidir?

A ) Şiirler hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B ) Sürrealizmin etkisinde kalınmıştır.
C ) Küçük insanın dünyası, şiire konu olmuştur.
D ) Orhan Veli en önemli temsilcisidir.
E ) Cumhuriyet Dönemi'nin ilk şiir topluluğudur.

 

 

Aşağıdakilerden hangisi, bu edebiyatın 
sanatçılarından biri değildir ? 

A ) Aristophanes
B ) Plautus
C ) Vergilius
D ) Seneca
E ) Ennius

 

39 Latin edebiyatı, MÖ 3. - MS 3. yüzyıllar arasında 
gelişir. Antik Yunan edebiyatını örnek alır. Bunun 
en belirgin kanıtı, klasik anlayışın bu edebiyata da 
egemen olmasıdır.

 

A         

Bu parçada sözü edilen yazar ve onun en ünlü 
eseri aşağıdakilerden hangisinde birlikte 
verilmi ştir?

A ) Charles Dickens, İki Şehrin Hikâyesi
B ) H.Böll, Babasız Evler
C ) Goethe, Faust
D ) Voltaire, Candide
E ) Schiller, Haydutlar

 

40 Şiir, tiyatro, roman türlerinde verdi ği yapıtlarla 
hem Alman hem de dünya edebiyatının büyük 
ustalarından sayılmıştır. Romantizmin etkisinde 
başlayan ozanlığı eski Yunan ve Latin 
edebiyatının etkisinde sürmüştür. "Genç 
Werther'in Acıları" adlı romanıyla da tanınır.

 

Bu sözleri söyleyen sanatçı aşağıdaki akımlardan 
hangisini benimsemiş olabilir?

A ) Sembolizm
B ) Parnasizm
C ) Sürrealizm
D ) Empresyonizm
E ) Fütürizm

 

41 Hayal, en önemli öğedir. Gerçek, olduğu gibi 
değil; bir sis perdesi arkasından nasıl görünüyorsa 
öyle anlatılmalıdır. Şiir; yorumlamak, anla şılmak 
için değil; duyulmak için yazılmalıdır. Çünkü 
dize, bir ses harmanıdır.

 

42 Aşağıdaki eserlerden hangisi Neriman Cahit'e ait 
değildir ?

A ) Yoluna Buyruk
B ) Sıkıntıya Vurulan Düğüm
C ) Soydaşımız Balık Burcu
D ) Ayseferi
E ) Konu: Kadın
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A         

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yukarıdaki 
açıklamaya uygun bir kullanım vardır? 

A ) Sert bakışlarla çevreyi süzdü.
B ) İnsanın içini dökecek bir dostu olmalı.
C ) Altın buğday tanelerine kim saygı duymaz?
D ) Yanağında derin bir yara izi vardı.
E ) Kuru yapraklar havada uçuşuyordu.

 

43 Bir duyu alanıyla ilgili sözcükler, başka bir duyu 
alanına aktarılarak kullanılabilir.

 

44 Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük 
sadece yapım eki almıştır? 

A ) Ve böylece bu ömür, bu ömür her dakika 
Bir buz parçası gibi kendinden eriyecek.

B ) Çok uzak bir âlemin rüzgârını yanarız. 
İçimizden yanarız, dışımızdan yanarız.

C ) Nihayetsiz sanılır bu ateş, müthiş duruş 
Uzayan bir busedir insanın ensesinde

D ) O kadar korkarım ki uykum kaçtığı gece 
Sanırım bir çöldeyim, gözlerimde susuzluk

E ) Ve şehir sabah akşam bu gürültüdür

Baksan minareler, kubbeler görünür.

 

 

45 Aşağıdakilerin hangisinde yan cümle yoktur? 

A ) Kıbrıs'a varır varmaz bize haber ver.
B ) Pantolonumda yama hiçbir zaman eksik olmazdı.
C ) Benimle konuşmak ister gibi bir hali vardı.
D ) Dedem her zaman "Çok uyku insanı öldürür." 

derdi.
E ) Sınıfta kalan öğrenciler, ek bir sınav istemişler.

 

 

A         

46 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekeylem 
kullanılmamıştır ? 

A ) Bu tutumunda ısrar edersen ceza alırsın.
B ) Sizinle gelemem, oldukça yorgunum. 
C ) Ezberlediği şiiri kürsüye çıkınca unutuvermiş.
D ) Bu çocuk, okulumuzun en zeki öğrencisiymiş.
E ) Dedem, köyle ilgili efsaneler anlatırdı.

 

 

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu cümlenin 
anlamıyla çelişir ? 

A ) Güzel sanat eserleri, sanat bir bütündür tezinin 
ürünüdür.

B ) Sanat eserleri, geçmişten günümüze gelen bir 
zincirin halkalarıdır.

C ) Özgün sanat eserleri başka eserlerden izler 
taşımaz.

D ) Yeni bir sanat eserini önceki sanat eserleri 
doğurur.

E ) Sanatçılar, eserlerini oluştururken başka sanat 
eserlerini kendilerine örnek alırlar.

 

47 Bir sanat eseri güzelse, bilhassa başka bir sanat 
eserini hatırlattığı için güzeldir.
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Bu parçaya anlamca en yakın cümle, aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A ) Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi 
yaşanmasındadır.

B ) Hayattan sonra ölümdesiniz; ama hayatta iken de 
ölmektesiniz.

C ) Hayatınız nerede biterse, orada her şey tamam 
olmuş demektir.

D ) Hayat kendiliğinden ne iyi, ne de kötüdür.
E ) Hayat bir işinize yaramadıysa, boşu boşuna 

geçtiyse, onu yitirmekten niye korkuyorsunuz?

 

48 Yaşadığınız her an, hayattan eksilmiş, harcanmış 
bir andır. Ömrümüzün her günkü i şi, ölüm evini 
kurmaktır. Hayatın içinde iken ölümün de 
içindesiniz; çünkü hayattan çıkınca ölümden de 
çıkmış oluyorsunuz.

 

49 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç 
açıklayıcısıyla verilmiştir? 

A ) Bu dükkân, Atatürk Caddesi'ndeki, hepsinden 
daha ucuz.

B ) Dün akşam, saat dokuz gibi, sizi Girne'de gördük.
C ) Artık İstanbul'da, bu kalabalık şehirde, dura-

mayacağım.

D ) Feyza'yı, o güzel kızı, dün hastaneye götürmüşler.
E ) Sonbaharda, yağmurların yağdığı mevsimde, 

buradan ayrılıyorum.

 

 

A         

50 Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz, 
anlamca olumludur? 

A ) Doğrusu onun azmini de hesaba katmalıydık.
B ) Amcanız bu konuda haksız sayılmaz.
C ) Ben ne seni tanırım ne de arkadaşlarını.
D ) Anladığım kadarıyla maksadı üzüm yemek değil.
E ) Bu roman senin okuyacağın türden bir kitap değil.

 

 

Yukarıdaki numaralanmı ş cümlelerden hangisi, 
paragrafın akışını bozmaktadır? 

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

 

51 (I) Sanat eserleri düşüncenin, doğanın birer 
tercümesi sayılır. (II) Bu eserlerde aslın güzelliğini 
gösterecek renkleri bulmak ise dehanın harcıdır. 
(III) Sanatta ilk gelenlerin yolu açmak, kımıldatıcı 
fikri bulmak gibi ayrıcalıkları vardır. (IV) Ancak 
ihtiras, bazen dehanın yerini tutar. (V) Bu 
durumda hiçbir doğa olayı kendini anlatacak bir 
tercüman bulamaz.
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Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce, 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) Düşmanın küçüğünün, büyüğünün olmayacağı
B ) Düşmanların zor anlarda yaltaklanabileceği
C ) Dostların dostluğuna güvenilmeyeceği
D ) Düşmanın dostluğunun aldatıcı olduğu
E ) Düşmanın küçüğünün bir şey yapamayacağı

 

52 Zayıf düşman itaate gelip dostluk gösterdi mi, 
onun maksadı kuvvetli bir düşman haline 
gelmekten başka bir şey değildir. "Dostların 
dostluğuna güvenilmez." demişler. Öyle ise 
düşmanların yaltaklanmasına ne denir? Küçük 
düşmanı hakir sayan kimse, küçük bir kıvılcımı 
önemseyen adama benzer. 

 

Aşağıdaki yargılardan hangisi paragraftan 
çıkarılamaz? 

A ) Düşünce, insanı yönetir.
B ) Çocuğa düşünce özgürlüğü vererek onu kölelikten 

kurtarırız.

C ) İnsanlar yaşamı, düşünerek daha iyi anlarlar.
D ) Öğrenim, insanı daha iyi ve akıllı yapar.
E ) Eğitim ve öğretim bireysel düşünceye yön 

veremez.

 

53 Öğretimden amacımız, daha iyi ve daha akıllı 
insan yetiştirmektir. Çünkü insan dü şünce ile 
görür ve duyar. Her şeyden yararlanmayı bilen, 
her şeyi düzene koyan, kısacası yöneten 
düşüncedir; gerisi körlük, sağırlık ve cansızlıktır. 
Şurası kesin ki, çocuğa kendiliğinden bir şey 
oluşturmak hürriyetini vermemekle onu korkak 
bir köle haline sokuyoruz. 

 

A         

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi 
ağır basmaktadır? 

A ) Tartışma - Açıklama
B ) Tanımlama - Açıklama
C ) Betimleme - Tanık gösterme
D ) Öyküleme - Betimleme
E ) Karşılaştırma - Tanımlama

 

54 Titiz denecek kadar temiz, gülünç denecek kadar 
nazik ve utangaç bir adamdı. Hak yemek, kanuna 
aykırı bir şey yapmak, kalp kırmak korkusuyla 
bir türlü i ş göremezdi. İsterdi ki elinden çıkacak 
iş, sade kanuna değil; âdetlere, insanlık ve nezaket 
kurallarına da uysun, yani dört başı mamur 
olsun... Ondan söz edenler: "İyi adam, peygamber 
gibi adam... Elini öp... Dua ettir, ilimden konuştur, 
şiir okut, ne yaparsan yap... Fakat iş isteme." 
derdi.

 

55 Aşağıdakilerin hangisinde nesne eksikliğinden 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 

A ) Yanlış inanışlarımızı keşfetmek, onları yok 
etmenin, ortadan kaldırmanın en iyi yoludur.

B ) Eşyalarının hepsinin satılmasına hem göz yumdu, 
hem de ailesine söylemedi.

C ) Düş gücümü yapıcı olarak kullanıyorum ve 
arzuladığım hayatı gözümde canlandırıyorum.

D ) Neden biri başarılı olurken, bir başkası başa-
rısızlığa uğrar?

E ) Rahatlama, gerginlik, huzur ve denge birer ruh 
halidir.
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56 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 

A ) Babasının nasihatlerine kulak asmayınca başı 
belaya girdi.

B ) Huzuru arayan insan, çalışmayı asla terk etmez.
C ) Hatasını söyleyince yüzü kızarmaya başladı.
D ) Babası, oğluyla daima övünür ve çok severdi.
E ) Kısa sürede karar verir ve kararından hemen 

dönerdi.

 

 

57 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu yoktur?

A ) Dün yine İstanbul'un havası bir garipti, öğleden 
sonra koyu bir karanlık kaplayacak.

B ) Bu iş, olsa olsa en fazla üç hafta sürer.
C ) Adamın yüzündeki gülümseme, yavaş yavaş 

silindi.

D ) Gelenlerin sayıları epeyce kalabalıktı.
E ) Aşağı yukarı üç dört saate kadar dönmeliyim.

 

 

58 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı 
vardır? 

A ) Yapılan ayak oyunlarını bir türlü hazmedemi-
yorum.

B ) Sen bu tatili çoktan hak etmiştin.
C ) Ağza alınmayacak sözler sarfetti.
D ) Bu dilekçemi değerlendirmenizi arz ederim.
E ) Teklifiniz müdürlüğümüzce reddolundu.

 

 

A         

Bu cümlede, altı çizili sözcükte görülen ses olayı, 
aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır? 

A ) Veda saatleri beni çok üzer.
B ) Çok telaşlısın; benden sakladığın bir şey mi var?
C ) Bir daha evinize gelmeyeceğim.
D ) Oğlunu iki yıl sonra görebildi.
E ) Gördün mü, dediklerim nasıl da oldu?

 

59 Böyle olacağı aklıma hiç gelmemişti.
 

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde noktalama 
yanlışı vardır? 

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

 

60 I. Türk milleti ilk defa, onun sesiyle kendine, mil-
letlere, dünyaya ve tarihe hitap etti.
II. Emine, merak etmeyecekti; fakat etti.
III. Fuzûli için söylenenler: Nâbiler, Yahyalar, 
Şeyh Galipler hakkında da akla gelebilir.
IV. Yaz geldi mi keyfimize diyecek yoktu.
V. Çocuklar güldü; oynadı, zıpladı. 
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