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1.      SESSİZ GEMİ 
Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 
Meçhûle giden bir gemi kalkar bu limandan. 
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; 
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. 
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, 
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.

 Metinlerin sınıflandırılması düşünüldüğünde,
 I. Gerçekler yorumlanmadan aktarılır. 
 II. Çeşitli duyguları yaşatmak, okuyucuya edebî 

zevk vermek amacı güdülür. 
 III. Üslup kaygısı yoktur, ifadeler duru ve yalındır. 
 IV. Nesnellik ve bilimsellik değil, öznellik hâkim-

dir.  
 V. Kelimeler yan ve mecaz anlamlarıyla kullanı-

lır.  
 maddelerden hangileri metinle uyuşmamakta-

dır?
A) I. ve II.   B) II. ve III.     

C) III. ve IV.   D) I. ve III.              

                   E) IV. ve V.

2. Aşağıdakilerden hangisi romanın yapı unsurla-
rından değildir?
A) Olay örgüsü   B) Çatışma 

C) Mekân    D) Kişiler

                  E) Zaman

3. Orta oyunu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 
A) Herhangi bir metne bağlı kalınmadan doğaçla-

ma olarak oynanan bir oyundur. 

B) Sanatçılar usta-çırak ilişkisi ne göre yetişmiştir. 

C) Oyunun en önemli iki kişisi Kavuklu ve Pi-
şekâr’dır. Kavuklu Karagöz oyunundaki Haci-
vat’ın Pişekâr da Karagöz’ün karşılığıdır. 

D) Giriş, muhavere, fasıl ve bitiş olmak üzere dört 
bölümü vardır.

E) Erkekler tarafından canlandıran kadın tipine 
“zenne“ denir.

4. Aşağıdakilerin hangisinde ayraç içindeki kav-
ram ile açıklama uyuşmamaktadır? 
A) Fikrî, meslekî veya belli bir kesim içinde ortak 

yönleri bulunan; ortak zevk, iş, uğraş veya 
birliktelik içinde olan kişilerin kullandığı, zümre 
dışındakilerin anlayamayacağı şekilde oluşturu-
lan anlamı örtük dile denir. (Jargon)

B) Bir dilde birliği ve anlaşma kolaylığını sağlamak 
için kullanılan dildir, okuma yazmada kullanılan 
ortak dile denir. (Yazı dili)

C) Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekilleri-
ne denir. Yörelere göre söyleyiş farklılıklarıdır ve 
bu farklılıklar yalnızca söyleyişte görülür; yazılış 
aynıdır. (Ağız)

D) Bir dilin tarihî gelişim sürecinde, metinlerle takip 
edilebilen dönemlerden önce o dilden ayrılmış 
ve farklı biçimde gelişmiş kollarına denir. (Leh-
çe)

E) Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kul-
lanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin 
söylediği söz veya deyimlere denir. (Şive)

 

5. Göstermeye Bağlı  I. ………………

Coşku ve Heyecana Bağlı II.………………

Anlatmaya Bağlı   III. ……………..
 Metinlerin sınıflandırılması dikkate alındığında 

yukarıda numaralandırılmış yerlere aşağıdaki-
lerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
     I. II.     III.

A) Komedi  Şiir  Masal

B) Masal Anı  Hikâye

C) Günlük Fabl  Komedi

D) Trajedi Şiir  Karagöz

E) Şiir  Makale Orta oyun
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6.  İstanbul ışık ışık
İstanbul rüzgâr rüzgâr sevdiğim
Kah bir lodos denizlerde esen
Ilık mı ılık
Kah ustura gibi bir deli poyraz
Bırak saçlarını rüzgârlarına İstanbul’un
Bu şehirde aşksız ve rüzgârsız yaşanmaz

 Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine yer ve-
rilmemiştir?
A) Bulunma hali   B) Yönelme hali

C) Özel ad   D) Somut ad

                      E) Ayrılma hali

7. Çağdaş Türk öyküsünün en önemli isimlerindendir. 
Çehov Tarzı’nın önemli bir temsilcisidir. Bir İstanbul 
öykücüsü diye anılan sanatçı; İstanbul’un kenar ma-
hallelerindeki insanları, balıkçıları, boyacı çocukları, 
kısacası çevresindeki insanları hikâyelerinde ele 
alır. Bu kişileri yaşadıkları çevreye ve karakterlerine 
uygun konuşturur. Öyküye şiir dilini ve söyleyişini 
getirmiştir.

 Aşağıdaki eserlerden hangisi tanıtılan sanatçıya 
ait değildir?
A) Semaver

B) Lüzumsuz Adam

C) Sarnıç, Şahmerdan, 

D) Medar-ı Maişet Motoru

E) Ekmek Kavgası

8.  
  I. Orta oyunu       

 II. Komedi       
 III. Meddah
 IV. Dram               
 V. Karagöz

 Yukarıda verilen tiyatro türlerinden hangileri ge-
leneksel Türk tiyatrolarından biri değildir? 
A) I-II  B) II-III    

C) III-IV  D) IV-V             

                     E) II-IV

9. Bizimdir ufukta büyüyen yollar.
 Bizimdir diriliş bekleyen yıllar.
 Semâya uzansın duâlı eller.
 Doğan güneş bizim, batan bizimdir.
 Sefâlet onların, vatan bizimdir.
 Yukarıda verilen dizlerle ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez?
A)Tekrir sanatına başvurulmuştur.

B) Nazım birimi benttir.

C) Tam kafiyeye yer verilmiştir.

D) Redife yer verilmiştir.

E) 11’li hece ile yazılmıştır.

10. Doktor kalabalık bir öğrenci grubuyla içeri girince(I) 
yatağımdan zorlukla doğruldu(II) yüzüne zoraki bir 
gülümseme yerleştirdi. Bir şeyler söylemeye çalış-
tı(III) başaramadı. Kalın(IV) kısık(V) çatlak sesiyle 
günaydın diyebildi.

 Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine 
virgül ( , ) getirilemez? 
A) I.          B) II.          C) III.          D) IV.          E) V.

11.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde ve-
rilen söz sanatı ile uyuşmamaktadır? 
A) Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim,

 Minicik gövdeme yüklü Kaf dağı. (Mübalağa)   

B) Berlin’den kalkan uçak az önce Antalya’ya indi. 
(Mecaz-ı mürsel)   

C) Yükseğinde büyük namlı karın var,

 Alçağında mor sümbüllü bağın var. (Tezat)   

D) Bırak onu, burnu büyük adamdan hayır gelmez. 
(Tevriye)

E) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?  
(Teşbih)
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12.  Gümüş bir dumanla kapandı her yer
 Yer ve gök bu akşam yayla dumanı.
 Sürüler, çimenler, sarı çiçekler
 Beyaz kar, yeşil çam yayla dumanı.
 Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer veril-

memiştir?
A) Belgisiz sıfat     B) Niteleme sıfatı

C) Çoğul ad   D) Soru sıfatı

                      E) Belirtisiz isim tamlaması

13. (…) 
 Tilki durmadan ne kadar hilekâr ve kurnaz olduğu-

nu anlatıyormuş. Söylediğine göre düşmanları onu 
alt edemezmiş çünkü onlardan kurtulacak bir sürü 
oyun ve hile bilirmiş. 

 Kedi biraz da utanarak; “Ben fazla oyun bilmem ki!” 
demiş. “Düşmanlarımın elinden kurtulmak için bir 
tek yol bilirim, o da kaçmaktır.” 

 Tilki; “Kedi kardeş!” demiş, “Ben her tehlike karşı-
sında başımın çaresine bakabilirim ama senin du-
rumuna üzülüyorum. Korkarım bir gün düşmanların 
seni çabuk alt edecek.”(…)

 Yukarıdaki metnin alındığı edebi tür değerlendi-
rildiğinde bu türle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?
A) Kahramanlar insan dışı canlı ya da cansız var-

lıklardır.

B) Dil göndergesel işlevinde kullanılmıştır.

C) Teşhis ve intak sanatları kullanılır.

D) Ders vermek amacı güttüğünden didaktiktir.

E) Dört bölümden oluşur: Serim, düğüm, çözüm ve 
öğüt.

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı 
vardır?
A) La Fontaine’in (La Fonten) masalları Şinasi tara-

fından “Tercüme-i Manzume” adıyla Türkçeye 
çevrilmiştir.

B) Türk edebiyatındaki öğretici nitelikteki ilk masal 
örneği Uygur Türklerine ait “Edgü Ögli Tigin 
Ayıg Ögli Tigin (İyi Huylu Şehzade Kötü Huylu 
Şehzade)” hikâyesidir.

C) Şeyhi’ye ait olan Harnâme, Türk edebiyatındaki 
ilk fabl örneğidir.

D) Beydeba’nın “Kelile ve Dimne” adlı eseri Hint 
edebiyatının önemli eserlerinden biridir.

E) Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk fabl örneği 
Tevfik Fikret’e ait “Eşek ile Tilki Hikâyesi”dir.

15. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapıl-
mamıştır?
A) Bu şehir Cennet’ten bir köşe sanki.

B) Allaha giden yolda meleklerle karıştık.

C) Milli Edebiyat Dönemi, Genç Kalemler adlı der-
ginin çıkmasıyla başlar.

D) Galata köprüsünü göremeden geri döndük.

E) 29 Mayıs 1453 salı günü İstanbul fethedildi.

16. (I) Şair gibi şair, bütün yaşamını şiire bağlamış, şi-
irsiz nefes alamayan bir insandır. (II) Hatıralar, ay-
rılıklar, yalnızlıklar ve sevgiler onun bütün şiirlerinin 
dokusunu oluşturur. (III)İnsani duygular, şiirlerinde 
genellikle ilk sırada yer alır.(IV) Bu şiirlerinde basit-
liğe düştüğü yalın, özlü dizelerle değişik anlamlara 
yöneldiği de görülür.(V) Ama sonuç olarak şiirlerin-
de sıradan insanını tüm duygularına rastlanabilir. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi-
sinde edat ve bağlaca yer verilmiştir?  

A) I.  B) II.

C) III.  D) IV.

                    E) V.
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17. Babam,  “Okuduğum  kitaptaki  ‘Aşk,  emek  ister’ 
sözü  beni  etkiledi ” dedi.            

 Bu cümlede  kullanılması  gerektiği  halde  kul-
lanılmayan  noktalama  işareti  aşağıdakilerden  
hangisidir?
A) Üç  nokta ( … )   B) Noktalı  virgül ( ; )

C) Nokta( . )   D) Kısa  çizgi( - )

                         E) Ünlem ( ! )

18.  
 I. Şairlik  ile  memurluğun  bağdaşamayacağını  

daha  o  yıllarda  gördüm. Şairliği  tercih  ettim.  
Mizacım  beni  buna  mecbur  etmişti. Tercüme  
bürosundaki  işim,  hayal  edilemeyecek  kadar  
iyiydi.  Orada  faydalı  olabileceğimi  sanıyor-
dum.  Fakat,  Reşat Şemsettin  vekil  olunca  
maarifte  antidemokratik  bir  hava  esmeye  
başladı.  Bunun üzerine istifa  etmek  zorunda  
kaldım. 

 II. Ziya  Gökalp, 1912’de  ailesi  ile  birlikte  bir  
kez  daha  İstanbul’a  yerleşmişti. Bu dönem-
de;  Darülfünun  ve  Eğitim  Fakültesinde  Gö-
kalp’in  eğitimle  ilgili  görüşleri  kabul  edilmiş, 
ders  programları,  okutulacak  dersler  ve  
kitaplar  onun  önerileri  doğrultusunda  tekrar-
laştırılmıştır.

 Numaralanmış parçaların karşılaştırıldığı aşağı-
daki yargıların hangisinde  bir  bilgi  yanlışı var-
dır?
A) I. si  otobiyografiden, II. si  biyografiden  alın-

mıştır.

B)  I. si  birinci  kişili  anlatımla  yazılmış, II. si  
üçüncü  kişili  anlatımla  yazılmıştır.

C) Her  ikisinde  de  açıklayıcı  anlatımdan  yararla-
nılmıştır.

D) I. sinde nesnellik,  II. sinde  öznellik  ağırlık  ba-
sar.

E) Her  ikisinde  de  öğreticilik  ön  plandadır.

19. “Annesini hatırladı. Üniversite için evden ayrıldığın-
da anneciği kınalı elleriyle saçlarını, yüzünü okşa-
mış;  “Aman kuzum dikkat et kendine, oralarda kur-
da kuşa yem olma.” diye sıkı sıkı tembihlemişti nazlı 
kızını. 

 Paragrafta, anlatım tekniklerinden hangisine 
başvurulmuştur?
A) Geriye dönüş tekniği     B) İç çözümleme tekniği

C) Bilinç akışı tekniği     D) Anlatma tekniği

                 E) Gösterme tekniği

20. Aşağıdaki cümlelerdeki “dikkatli” sözcüğü tür ba-
kımdan diğerlerinden farklıdır? 
A) Merdivenleri dikkatli tırmanıyordu ihtiyar adam. 

B) Dikkatli öğrenciler bu soruda hata yapmaz. 

C) Sınavda soruları daha dikkatli çözmelisin. 

D) Öğrenciler hayatlarında bir kesit bulduğu bu 
dersi daha dikkatli dinlediler. 

E) Karşıdan karşıya geçerken çok dikkatli olmalı-
sın.

Çalışmada Emeği Geçen Öğretmenlerimiz

Bu çalışma Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.
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