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Bu denemeler öğretmen ve öğrencilerin ücretsiz indirerek
kullanmaları için ANTRENMAN YAYINCILIK web sitesinde

yayınlanmıştır.
İçeriğinin ticari amaçla kullanılması yasaktır. 

Telif hakları saklıdır.
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1. O, gündelik hayata dair kavramları, kelimeleri, nesneleri, 
sesleri kendine has melodisiyle bestelerken ezberlen-
miş ‘şair’ kalıplarını yıkarak dünyayı hep aynı renklerle 
boyamak isteyen melankolik bir ressam, limonlarını 
şefkatle okşayarak satan bir pazarcı, paslı iğnesini kal-
bine taammüden saplayan bir terzi, otları kendi hâline 
bırakmayı seven bir bahçıvan, nihayetinde tekinsiz bir 
masalcı oluveriyor. 

Bu cümlede altı çizili söz grubuyla anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahenkli kelimelere yer vermek
B) Olaydan ziyade üslubu önemsemek
C) Kendine özgü bir üslupla yazmak
D) Gerçekleri olduğu gibi yansıtmak
E) Öznel bir tutum sergilemek

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklama-
sıyla birlikte verilmiştir?

A) Annesi eve geç gelen kızı için epey yaygara kopar-
dı.

B) İşe alındığını öğrendiğinde sevinçten havalara 
uçtu, çok mutlu olduğu görülüyordu.

C) Gelecek misafirlere verilen ikramlar hazır olmadı-
ğından eli ayağına dolandı.

D) Kendisine yaptıkları yüzünden kadim dostuyla kanlı 
bıçaklı oldu.

E) Aylardır peşinde koştuğu elbiseyi ancak balık kava-
ğa çıkınca alabileceğini anladı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bereket” sözcü-
ğü farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Bu bereketli topraklar yıllardır millete hayat kaynağı 
oldu.

B) Dükkanın bereketi kaçmasın diye dükkana sağ 
ayağı ile girerdi.

C) Bereket versin, olanları kimseye anlatmamış.
D) Tarla hasadı geçen yaza oranla epey bereketli geç-

ti.
E) Her yemek sonrası “Allah bereket versin.” demeyi 

alışkanlık etmişti.

4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam bakımın-
dan aynı doğrultuda değildir?

A) Komşu komşunun külüne muhtaç.
B) Ağaç yaprağıyla gürler.
C) Bir çöplükte iki horoz ötmez.
D) Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.
E) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

BU KİTAPTA
KALİTELİ VE GÜNCEL  SORULARDAN 

FAZLASI VAR!

Kitaptaki sorular problemin hikayesine göre değil, 
çözüm mantığına göre sınıflandırıldı.

Çalıştıkça göreceksiniz ki; 
birbirine hiç benzemeyen problemler aslında aynı 

mantıkla çözülüyor.
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5. (I) Yazarlar açısından, haklarının korunması eskisi gibi 
sancılı değil, son çıkan telif hakları yasası ile bu haklar 
zaten korunuyor. (II) Eğer yazar yayıncısıyla hukuka 
uygun bir sözleşme imzalamışsa sorun kalmıyor. (III) 
Her yazar başka bir iş yapmak zorunda kalmadan, 
yalnızca yazarak geçinmeyi ister. (IV) Ancak ülkemiz 
şartlarında bunun kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. 
(V) Yazarın, Kültür Bakanlığı başta olmak üzere yayıncı, 
dağıtıcı, kitapçı ve kütüphaneciden beklentileri olması 
son derece doğaldır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.
B) II. cümlede,yargı koşuluyla birlikte verilmiştir.
C) III. cümlede, kişisel düşünceler yer almıştır.
D) IV. cümlede, yakınma söz konusudur.
E) V. cümlede kinayeli bir söyleyiş hakimdir.

6. (I) Kültür Bakanlığının TEDA projesi, kitapların yurtdışın-
da basılması için destek sağlıyor. (II) Bakanlık, özgün 
yapıtların yayımlanmasını özendirmek düşüncesiyle 
Türkçe yazılmış kitaplara teşvikler verecek. (III) Özel-
likle genç yazarların kitaplarını okurla buluşturabilmeleri 
açısından olumlu bakıyorum bu projeye. (IV) Fakat bu 
seçimler yapılırken yapıtın edebî niteliği konusunda veri-
lecek kararın tarafsız olması önemli. (V) Kültür Bakanlığı 
çocuk ve gençlik edebiyatı konusu için yetkin bir komis-
yon oluşturarak alanın sorunlarına çözüm üretmenin 
yolunu açmalıdır.

Bu parçada numaralanmış olarak verilen cümleler-
le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, kişisel düşüncelere yer verilmemiştir.
B) II.cümlede, amaç-sonuç ilişkisi kurulmuştur.
C) III. cümlede, yapılan çalışmaları onaylama söz ko-

nusudur.
D) IV. cümlede, bir saptama yapılmıştır.
E) V. cümlede bir öneri getirilmiştir.

7. (I) Çocuk edebiyatı yazarı eserlerinde çocuğu, o hiçbir 
zaman büyüklerin aynısı olmayan, yarı düş, yarı gerçek 
bir mekânda yaşayan ve hiç durmadan hareket hâlinde 
bulunan canlı varlığı, anlatmalı; daha doğrusu yazdıkları 
çocuğu ilgilendirmelidir. (II) Bu da çocuğu tanımakla 
mümkün olur. (III) Çocuğu tanımada en önemli kaynak 
çocuğun kendisidir. (IV) Çocuklarla bir arada olmamış, 
onlar büyürken yanı başlarında yürümemiş bir kimse 
çocuğu tanıdığını söyleyemez. (V) Çocukları tanımada 
hiçbir psikoloji kitabı çocuğun yerini tutamaz. (VI)Çocuk 
yazarı, yalnız çocuk dünyasını tanımakla da bir başarı 
kazanamaz. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri 
anlamca birbirine en yakındır?

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

8. (I) Proust’un anlatımı kimilerine göre fazla ağdalı, cüm-
leleri anlaşılmaz ve çok uzundur. (II) Onu okumanın 
pek kolay olmadığı doğrudur, edebiyatı özen ister, zah-
metlidir ama kuşkusuz aynı zamanda taklit edilmesi 
imkânsızdır. (III) Bilerek anlaşılmaz olmak üzere yaz-
manın ‘bayağılını’ kimse onun kadar şeffaf ve incelikli 
bir anlatımla tarif edemezdi herhalde. (IV) O ‘şairi’ kuşa-
tan esrarengiz yasaları, ‘ilhamın’ tükenişini, Flabuert’un 
üslubunu, Baudelaire’in dehasını, Dostoyevski’yi, 
Goethe’yi, Tolstoy’u, Rembrandt’ı, Monet’yi ve hatta 
kendi eserlerini incelerken bile bir romanın sayfaları 
arasında dolaşıyormuşçasına müthiş bir coşkuyla ya-
zıyor. (V) Bunun sebebi içgüdülerine, yazı sanatına ve 
‘hakikate’ olan sarsılmaz inancı sanırım. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, yazarın üslup özelliği üzerinde durul-
muştur.

B) II. cümlede, hem olumlu hem olumsuz eleştiri yapıl-
mıştır.

C) III. cümlede, karşılaştırma yapılmıştır.
D) IV. cümlede, öznel değerlendirme söz konusudur.
E) V. cümlede, bir varsayım dile getirilmiştir.
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9. (I) Bizim çok güzel bir masal dilimiz var. (II) Bu dili anala-
rımız yaratmıştır. (III) Bir dağ köyünde masal analarının 
dizi dibinde büyüdüğüm için masal dilimizi çok iyi biliyor-
dum. (IV) Dünyanın bütün masalları şaşılacak derecede 
birbirlerine benzer. (V)Masallar dilleriyle birbirinden ayırt 
edilir. (VI) Şimdi çok masal yazan var ancak yazdıkları 
Türk masalı mı, çeviri mi, belli değil.(VII) Türk halkına 
özgü masallar, aynı zamanda çocuklara Türk kültürünü 
öğretme amacına hizmet etmeli değil mi?

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden itibaren olumsuz nitelikte eleştiriye yer 
verilmiştir?

A) III. B) IV. C) V. D) VI. E) VII.

10. Çocuk Vakfı, 2011 yılında İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi’nde 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi’ni 
düzenlemiş, çocuklarımızın evrensel haklarına yasal 
dayanak oluşturmak amacıyla vakıf başkanı çocuk ede-
biyatı yazarı Mustafa Ruhi Şirin’in önderliğinde ülke 
çapında farkındalık yaratmak amacıyla çocuk kongreleri 
düzenlenmiştir.

Bu cümleden hareketle aşağıdakilerden hangisi 
kesin olarak söylenebilir?

A) Çocuk Vakfı 2011 yılından önce başka toplantı dü-
zenlememiştir.

B) Türkiye’nin bütün illerinde çocuk kongreleri yapıl-
mıştır.

C) Kongrenin amacı aileleri çocuk eğitimi konusunda 
bilinçlendirmektir.

D) ilk kongre sonrası her yıl düzenli olarak kongre ça-
lışmalarına devam edilmiştir.

E) Mustafa Ruhi Şirin çocuk kongrelerinin yapılmasına 
öncülük eden, aynı zamanda vakfın başkanı olan 
isimdir.

11.  I. Global çağın getirdiği hızlı iletişim ve bilgi ağından 
kaçınamayacağımız bir gerçektir.

II. Teknoloji her alanda olduğu gibi eğitim alanında ve 
öğrenme-öğretme sürecinde yerini almıştır.

III. Okul öncesinden başlayarak hep öğretim yaptığı-
mız gerçeğiyle yüzleşmeden yeni adımlar atmamız 
zor görünüyor.

IV. Evrensel özelliklerle bezeli nitelikli bir kitap, dünya-
nın her yerinde kolayca kabul görebilir.

V. Okullarda edebiyat dersi müfredatının, medeniyet 
eksenli bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmesi, 
sorunların çözümü için büyük bir önem arz ediyor.

Yukarıda numaralanmış olarak verilen cümlelerin 
hangisinde koşu anlamı vardır?

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

12. (I) Benim çocukluğumda, hatta gençliğimde okul önce-
si çocuklara yönelik pek kitap yoktu. (II) 1980 yılında 
Redhouse Yayınevi’ne girdiğimde listelerindeki üç beş 
kitabın, hepsinin okul öncesine yönelik olduğunu gör-
düğümde şaşırmıştım. (III) Daha sonra 1984’te üç 
aylığına Munih’teki Uluslararası Çocuk ve Gençlik 
Kütüphanesi’nde çeşitli ülkelerin okul öncesi yayınlarını 
inceleme şansım oldu. (IV) Gördüm ki özellikle geliş-
miş ülkelerde kitap okuma zevki bizdekinden çok önce, 
bebeklikte, başlıyor. (V) Yazarlık serüvenim açısından 
bakıldığında ise hem yazmayı hem çizmeyi sevdiğim-
den okul öncesi eğitim alanını tercih ettim,diyebilirim.

Bu parçadaki numaranmış cümlelerle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, saptama yapılmıştır.
B) II. cümlede, yargı koşuluyla verilmiştir.
C) III. cümlede, öznel bir yargı söz konusudur.
D) IV. cümlede, karşılaştırma yapılmıştır.
E) V. cümlede, yargının nedeni de verilmiştir.

13. Doğrusu tükenmezkalem bana hep kâğıt mendili hatır-
latır. Bağ kuramam onunla, saklayamam. Kullan, bitti mi 
at, gitsin. Bazen bitmeden de atılır ya! Hatta ‘kalem’ ta-
nımı bile düşülür ondan bahsederken. ‘Tükenmezin var 
mı?’ ‘Tükenmezinizi rica etsem’, ‘Altı üstü bir tükenmez’, 
‘Tükenmezinizi alabilir miyim?’Oysa dolmakalem öyle mi 
ya? Onu istemenin bir adabı vardır. Ondan bahsetmenin 
yolu yordamı vardır. Ona hiç kimse ‘Dolmanı alabilir 
miyim?’ demez. ‘Dolmakalem’ der.Tükenmezkalem ne 
kadar sizden değilse, dolmakalem o kadar sizdendir. 
İpek mendil gibi. Mürekkebi biter, mürekkebini yeniler-
siniz. Bakımını yaparsınız, ilk edindiğinizde onu hep 
elinizde tutmak istersiniz. Onun güzelliğini dostlarınızla 
paylaşırsınız. Bunlar da yetmez. O kadar aynılaşırsınız 
ki onunla, üzerine isminizi yazdırırsınız.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
B) Benzetmeye yer verilmiştir.
C) Kısa cümleler tercih edilmiştir.
D) Kişileştirme yapılmıştır.
E) Öznel ifadeler kullanılmıştır.
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14. (I) 30 yıl önce sadece bir üniversitede çocuk edebiyatı 
diye bir ders vardı. (II) Bugün Çocuk Edebiyatı Fakül-
tesi kurulma olasılığından söz ediliyor. (III) Çocuklara 
kitap sunmanın sadece eğitimle ilişkili algılandığı bir 
dönemden, çocuk kitabının ders dışındaki işlevini an-
latabildiğimiz yeni bir döneme girdik. (IV) Yetişkin okur 
yazarlığının alt yapısını çocuk okur yazarlığı oluştu-
ruyor. (V) İyi kitabın ne olduğundan, çocuklara hangi 
yaşta hangi kitapların sunulacağına kadar birçok bilgi 
bu dersler aracılığıyla üniversite düzeyinde doğru bir şe-
kilde verilirse bunun olumlu karışıklıklarının çok zengin 
olacağını düşünüyorum.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de bir öneride bulunulmuştur?

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

15. Erken bir bahar günü özlediğim bir Ege köyündeyim. 
Gelişigüzel yayılmış otlar akşam ışığının alacasıyla 
kızarmış. Güneşin yaldızladığı sarı tozlarla ışıldayan 
papatyaları topluyorum. Hiç acele etmeden. Köyün tanı-
dık kokusu hayatımın sırlı sokaklarına sinmiş. Az öteden 
denizin uysal mırıltısı işitiliyor. O basit çiçek demeti biraz 
sonra hazırlayacağım sofranın misafiri olacak. Kızart-
ma, sarımsak, taze ot ve anason kokusu sarıyor şimdi 
de çalışma odamı. Her anı sanki dün yaşamışım gibi 
hatırlıyorum. Hoş bir aldanış ama kokular bana o günün 
sürprizli ve merhametli yüzünü hatırlatıyor. Papatya-
lar bu defa onu çağırdı bana. Hüzünlü bir gülümseme 
yerleşiyor yüzüme. Biliyorum bir gün, o akşamı ve 
kahramanını unutacağım ama gelecekteki duygularımı 
şekillendirecek o kekremsi duygu hiç kaybolmayacak. 
Bahar havalarının gergefinde incecik, zarif bir desen 
artık o ‘anlar’. Koku, karmaşık gerçekliğinin ötesinde, 
hafızanın tılsımlı bahçesinde mahçup ama gösterişli bir 
kız gibi dolaşan dokunulmaz ve sınırsız bir şey. 

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Birden çok duyuyla algılanabilen ayrıntılara yer ve-
rilmiştir.

B) Devrik cümleler kullanılmıştır.
C) Varlıklara insana ait özellikler aktarılmıştır.
D) Benzetmelerden yararlanılmıştır.
E) Doğadaki varlıklar devinim içinde verilmiştir.

16. Attilâ llhan’a göre edebiyat eleştirmeni, öncelikli olarak 
edebiyat alanında geniş bir bilgi ve birikime sahip olma-
lıdır. Bu, onun edebiyatı bir bütün olarak kavrayabilmesi 
için gereklidir. O, edebiyatın diğer sanat dallarıyla, top-
lumla, tarihle ilişkisini bilmek zorundadır. Eleştirmen, 
sanatçı değildir; çünkü eleştiri duygudan çok, kafa işidir. 
Gerçek eleştirmen, hem sanat kuramlarını, hem de es-
tetiği bilen bir düşünürdür. Eleştirmenin belli bir ölçütü 
ve yöntemi olmalıdır. Yöntemsiz bir eleştirmenin beğeni 
düzeyi “sevdim, sevmedim”i aşamaz. Eleştirmen, sana-
tın gelişmesini toplumsal olarak açıklamalıdır. Bunun 
için de ölçüsünün toplumsal estetik ölçü olması şarttır.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Attila 
İlhan’ın eleştiri ve eleştirmenlerle ilgili düşüncele-
rinden biri olamaz?

A) Edebiyat eleştirmenlerinin edebiyat bilgisi üst dü-
zeyde olmalıdır.

B) Eleştirmen edebiyat dışında sosyoloji,tarih gibi bi-
limlerin alan bilgisine de sahip olmalıdır.

C) Eleştirmen sanat adamı kimliğinden çok aydın kim-
liğiyle hareket etmek zorundadır.

D) Eleştirmen edebî eserleri değerlendirirken toplu-
mun beğeni ve isteklerine öncelik vermelidir.

E) Eleştirmen belli bir metot doğrultusunda belli kıstas-
larla eser değerlendirirse başarılı olur.

17. Dickens’ın Büyük Umutlar’ını belki cümlelerini, dilini, 
üslubunu, olay örgüsünü, anlatım tekniklerini bir yana 
bırakıp yalnızca hikâyesine bakarak okumak gerekir. 
Gerçekçilik anlayışı ve hikâye anlatma tutkusu, onun 
öteki büyük yazarların yanında gölgede kalmasına 
da neden olmuş mudur? Buradan bakınca biraz öyle 
görünüyor. Kişileri ve hikâyeleri gerçek hayatı tam da ya-
şandığı gibi yansıtıyor gibidir. Oysa Dickens’ta, yazarın 
gerçek hayattan yararlanma biçiminin gücü ve alması 
gerekenleri alıp gereksiz olanı atan duyarlılığı önemli. 
Büyük Umutlar da döneminin başyapıtlarından. Belli 
aralarla yeniden okunması düpedüz heyecan yaratabilir.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin ceva-
bı yoktur?

A) Dickens’ın Büyük Umutlar adlı eseri hangi türde ka-
leme alınmıştır?

B) Dickens’ın Büyük Umutlar adlı eserini ne şekilde 
değerlendirmek gerekir?

C) Dickens’ın diğer yazarların gölgesinde kalma nede-
ni ne ile açıklanabilir?

D) Büyük Umutlar adlı eserde olay ve kahramanlar 
gerçekçi bir yaklaşımla ele alınmış mıdır?

E) Dickens’ı önemli kılan özellikler üzerine neler söyle-
nebilir?
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18. Orhan Pamuk  Masumiyet Müzesi’nde romanın asıl 
kişisi olan Kemal’in derinlemesine ve takıntılı aşkının 
sahiciliği yüzünden okurlarının, “Orhan Bey, siz bunları 
gerçekten yaşadınız mı? Orhan Bey, Kemal siz misi-
niz?” sorularıyla sık sık karşılaştığını anlatır ve romanı 
okuyanları Kemal olmadığına inandıramadığından hat-
ta okurların, kendisinin de roman kahramanı Kemal’in 
oturduğu apartmanda oturduğunu düşündüklerinden 
söz eder.

Bu sözler Orhan Pamuk ‘un Masumiyet Müzesi ad-
lı eserinin anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Sürükleyicilik
B) Özgünlük
C) Evrensellik
D) Tutarlılık
E) İnandırıcılık

19. Sanatın ve sanatçının olduğu yerde eleştiri ve eleştir-
men de olacaktır. Sanat eseri yayımlandığı sürece, onun 
değerini biçecek, onu yerli yerine oturtacak, eksilerini 
artılarını ortaya koyacak, çözümleyecek, yorumlaya-
cak, değerlendirecek, yargılayacak; sanatçıyla eseri, 
diğer sanatçılar, yaşadığı toplum ve çevre arasında bir 
ilişki kuracak bir eleştirmenin olması da kaçınılmazdır. 
Bu nedenle eleştirmene nereden, nasıl, hangi gözle 
bakılırsa bakılsın; eleştirmen- - - -

Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürüle-
mez?

A) sanatın olmazsa olmazıdır.
B) sanata kendi ölçütleriyle değer biçer.
C) sanatçı ve eserden bağımsız düşünülemez.
D) eserin ayrılmaz bir parçasıdır.
E) sanatçı, eser ve toplumu bir araya getiren kimsedir.

20. (I) Gülmece gelişmiş bir zekânın ürünüdür. (II) Eğlendirir, 
düşündürür, soru sordurur. (III) Dolayısıyla çocukların 
zekâsının da gelişmesine yardımcı olur. (IV)O küçücük 
beyinlerde zekice kıvılcımlar oluşturur. (V)Onların ileride 
esprili, aranan insanlar olmasını sağlar. (VI) Demem o 
ki eğlendiğini sanırken bir yandan da öğrenir çocuk. 

Bu parçadaki numaralanmış cümleleri hangisinden 
sonra “Dahası hoşgörüyü de birlikte getirir, iyimserliğin 
yolunu açar.” cümlesi getirildiğinde parçanın anlam 
bütünlüğü bozulmaz?

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

21. Kitap satışlarında kitapların adları ve kapakları belirleyici 
oluyor. Çünkü seçici, alıcı yazarları tanımıyor, yayınevle-
rinin yazınsal düzeylerini bilmiyor. Arka kapaktaki tanıtım 
yazısını okuyacak, değerlendirecek yetkinlikte ve yeter-
likte de değil bu alıcılar. Geriye albenili kapaklar ve çok 
bilinenleri çağrıştıran adlar kalıyor. Bunu bildikleri için 
bazı yayıncılar ve yazarlar okur avcılığı yapıyorlar. Çoğu 
kez kitaba kitabın içeriğiyle ilgisi olmayan adlar koyup 
çok satan kitapları çağrıştıran kapaklar çizdiriyorlar.

Bu parça yazarının asıl eleştirdiği tutum aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Yayınevlerinin belli bir yayın ahlakına sahip olma-
ması

B) Okurların nitelikli yapıtlara ilgi göstermeyişi
C) Yazarların ekonomik kaygılarla kalitesiz eser üret-

mesi
D) Kitap kapaklarının içeriği yansıtmakta başarısız ka-

lışı
E) Kitap isimleri ve kapaklarının okuru yanıltmaya yö-

nelik hazırlanması

22. (I) Yazılarımı bin bir güçlükle yazarım. (II) Zira, o kadar 
sıkıntıyla, zahmetle meydana getirdiğim yazı, benim 
yazmak istediklerimin soluk bir gölgesi gibidir. (III) Şunu 
itiraf edeyim ki, eserlerim kitap hâlinde ya da parça par-
ça yayımlandığında büyük bir pişmanlık duyarım. (IV) 
Ama yazma gücümü ve daha iyiye ulaşma umudumu 
da asla yitirmem. (V) Çünkü beni ben yapanın yazmak 
olduğunu bilirim. 

Düşüncenin akışına göre numaralanmış cümle-
lerin hangisinden önce “Onun için çok defa bunları 
öfkeyle bir kenara atarım.” cümlesi getirilebilir?

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

23. Bir yazarın kitabını sadeleştirmeye, kelimelerini de-
ğiştirmeye hakkımız var mıdır? Kelimeleri eski diye 
bir romanın adını değiştirebilir miyiz? Bunu yaparsak 
yazarın hakkını yemiş olmaz mıyız? Kesinlikle… Bir 
yazarın kelimeleri, onun yaşadığı dönemin aynasıdır, 
yalnız anlattıklarıyla değil, üslubuyla da devrin aynasıdır. 
Onun özgün kelimeleriyle oynadığınızda…

Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebi-
lir?

A) Esere daha güzel bir görünüm kazandırırsınız.
B) Yazarın yanlışlarını düzeltmiş olursunuz.
C) Eseri daha çekici hâle getirirsiniz.
D) Eserin orijinalliğini kaybetmesine sebep olursunuz.
E) Zamanla kendinizi geliştirmeye başlarsınız.
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24. Eldeki malzeme ne kadar seçkin olursa olsun eğer o 
malzemeyi evrensel boyutları olan bir sanat yapıtı ya-
ratma düşüncesiyle yoğuramazsan, onun gövdesine 
uygun bir kalıba dökemezsen başarılı olamazsın. İçe-
riği, anlatım biçimiyle bütünleştirip, işleyeceksin. İşte o 
zaman bir şeyler koyabilirsin ortaya. Yapıta öyle temel-
ler atmalısın ki onu edebiyatın kendine has yangınları, 
depremleri deviremesin. Yapıt, çağdan çağa aktarılsın. 
Diriliğinden, sağlamlığından, vericiliğinden bir şey kay-
betmesin.

Bu parçada vurgulanmak istenen, aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yalnız güçlü yazarlar, kalıcı yapıtlar ortaya koyabilir.
B) Yapıtın kalıcı olması konunun iyi seçilmesine bağlı-

dır.
C) Birçok yapıt zamanla yıpranarak yok olur gider.
D) Yapıtı önemli kılan içerik değil, biçimdir.
E) Yapıtın kalıcılığı biçim ve içeriğin uyumuyla sağla-

nır.

25. Yüzyıllar önce şairler, nice yazarlar vardı. Şimdi adlarını 
sıralasam içinizden, “Biliyorum.” diyen çıkar mı bilmem? 
Ancak…

Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile tamamlana-
bilir?

A) Onları seçkin kişiler tanıyabilir.
B) Her sanatçı kendini tanıtamaz.
C) Sanatçı, yaşadığı toplumca tanınır.
D) Eseriyle yaşayanlar, ölümsüzleşir.
E) Çok kitap okuyanlar, onları tanır.

26. Simone de Beauvoir’ın dediği gibi, “Gelecek, geç-
mişimizin üstünde yükselir.” Onun için, bir sanatçıyı 
değerlendirirken estetik çözümlemeyle yetinmemek, bu-
nu toplumsal çözümlemeyle tamamlamak, sanatçıyı…

Düşüncenin akışına göre parça, aşağıdakilerden 
hangisiyle tamamlanmalıdır?

A) çağdaşlarıyla karşılaştırmak gerek.
B) öznel bir yaklaşımla değerlendirmek gerek.
C) diğer sanatçılardan ayrı tutmak gerek.
D) nesnel bir tutumla ele almak gerek.
E) tarihi gelişim içindeki yerine oturtmak gerek.

27. Çeşitli kitaplar vardır. Örnek olarak bir odaya girersiniz 
içinde yürüyemezsiniz. İçeride yüzlerce obje olduğu 
için dikkatinizi toplayamazsınız. Her şey vardır ama 
karmakarışıktır. Böyle metin ve resimlerden mümkün 
olduğunca uzak duruyorum. Tercihim sade, anlaşılır, 
mizah duygusunu içinde barındıran, bittiğinde keşke 
bitmeseydi diyeceğim işler olmalı. 

Böyle diyen bir yazarın kitap seçiminde aşağıdaki-
lerden hangisini önemsediği söylenemez?

A) Kitap içindeki görsellerin sadeliği
B) Dikkat dağıtıcı yazı ve resimler içermemesi
C) Gülmeceden yararlanması
D) Zengin bir içeriğe sahip olması
E) Anlaşılır bir dil ve anlatıma sahip olması

28. Ülkemizde yaşanan hızlı değişim, Batılı normlara gö-
nüllü olarak taşınmanın çabası olarak ortaya çıkıyor. 
Hayatın böylesine hızlı akmadığı dönemlerde çevrede 
kültür oluşur ve merkeze akardı. Anadolu’da, uygarlıkla-
rın kökleri üzerine yaşanan canlı hayat tüm çeşitliliğiyle, 
görmeye değer bir durum arz ederdi. Türkü hayatın 
içinden yakılır, derlenerek merkezde seslendirilirdi. Te-
levizyonla birlikte kültürel piramit ters yüz oldu. Evlere 
antenlerden tanıdık olmayan kültür akmaya başladı ve 
evler mahremiyetini, çeşitliğini yitirip kamusal alana 
eklenmiş oldu. Şehirler, kasabalar, köyler aynı ekranla 
bilinçaltına hükmeden “değişim” vurgusuyla değişmeye 
başladı.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Teknolojik gelişmeler kültürün yozlaşmasına yol aç-
mıştır.

B) Televizyon sosyal hayat, aile hayatı ve kültürün de-
ğişmesinde büyük rol oynamıştır.

C) Toplumsal alanda yaşanan değişimler aile yapısını 
da etkilemiştir.

D) Değişen dünyaya ayak uydurmak ihtiyacı teknoloji 
kullanımını zorunlu hâle getirmiştir.

E) İnsanın iradesi dışında gerçekleşen değişimler ha-
yatın ibresini de Batı’ya çevirmiştir.
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29. Bilimsel olarak tarihî gerçeklerle bire bir uyuşmasalar da 
destanlar, toplumların tarihleri hakkında ipuçları barın-
dırır. Dil özellikleri, içerdiği değerler yönüyle toplumda 
birliktelik duygusunu yaşatması bakımından önemli bir 
türdür. “İran’da yaşayan, Pers kültürünün en eski unsur-
larını 10. yüzyılda köy köy dolaşarak bir halk ağzı olan 
Zindce’den toplayan Firdevsî, kitabının ön sözünde: 
“Ölmüş bir milleti otuz yılda dirilttim.” diyerek destanların 
ulusal bilinci oluşturmada ne kadar önemli olduğunu 
vurgular. Destanların, bir toplumun tarihî ve kültürel 
özelliklerini yansıtmaları, ulusal benliği geliştirmeleri 
nedeniyle çocuklara okutulması gerekmektedir.

Bu parçada destanlarla ilgili aşağıdakilerden han-
gisinden söz edilmemiştir?

A) Mili bilincin oluşmasına sağladığı katkıdan
B) Milletlerin geçmiş yaşantıları hakkında bilgi içerdi-

ğinden
C) İçeriğindeki kültür değerlerinin birleştirici rolünden
D) Millî kültürü öğrenmeleri amacıyla çocuklara okutul-

ması gereğinden
E) Hangi gelişim evrelerinden geçerek günümüze 

ulaştığından

30. Yonca, insanlar için, pek fazla şey çağrıştıran bir bitki 
değildir. Ama dört yapraklı yonca, pek çok kişi için en-
der bulunduğundan ötürü uğur getirdiğine inanılan bir 
bitkiydi. Onun mutluluk, sağlık, zenginlik, şöhret gibi ko-
nularda etkisi olduğu söylenirdi. Geçmişte insanlar dört 
yapraklı yoncanın kendi ellerinde kaldığı, el değiştirme-
diği sürece kişiye sürekli şans taşıdığı inancındaydılar. 
Benim de eski not defterlerim arasında bir dört yapraklı 
yoncam var. Belçikalı bir arkadaşım uğur getirsin, diye 
göndermişti bana. Dört yapraklı yonca dünya inanç kül-
türleri arasında da hemen hemen benzer bir yer edinmiş 
kendisine. Öylesine ki, değerli süs eşyaları arasında bile 
hep o formuyla çıkıyor önümüze.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden bahse-
dilmemiştir?

A) Dört yapraklı yoncanın çok nadir bulunan bir bitki 
olduğundan

B) İnsanlara şans getirdiği inancının günümüzde ge-
çerliliğini yitirdiğinden

C) Dört yapraklı yoncanın uğur getirdiği inanışının 
dünya çapında yaygın oluşundan

D) Birtakım süs eşyalarının yapımında dört yapraklı 
yonca şeklinden yararlanıldığından

E) Dört yapraklı yoncanın, taşıyan kişiye şans getirdi-
ğine inanıldığından

31. Masallar… için söyleyeni unutulmuş ve her anlatanın 
yeni bir şeyler katmasıyla gelişmiştir. Toplumun yaşadı-
ğı sosyal, kültürel, ekonomik değişimler de masallara 
yansımış; sadece zamana bağlı olarak değil, coğraf-
yaya bağlı olarak da masallar değişikliklere uğramıştır. 
Kültürel kimlik oluşturma işlevini yerine getiren hikâye 
ve masallar; yazıldıkları toprakları, o toprakların insan-
larını anlatır. O ülkenin tarihinden, geleneğinden, dil ve 
duygu derinliğinin kaynağından yeryüzüne çıkarak millî 
bir kimlik oluştururlar.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilemez?

A) kulaktan kulağa aktarıldığı
B) sözlü kültür ürünü olduğu
C) yazılı olmadığı 
D) anonim olduğu 
E) hayal ürünü olduğu

32. Dumbo ahtapotları, derin okyanuslarda yaşayan sevimli 
hayvanlardır. Kulakları andıran gözlere sahiptirler. Bu 
ahtapotlar 3-5 yıl yaşayabilirler. Yüzeyin 3000-4000 met-
re altında bulunurlar. Bazı Dumbo ahtapotlarının 7000 
metreye kadar inebildikleri bilinmektedir. Bilinen en nadir 
ahtapot türlerinden biridir ve Yeni Zelanda, Avustural-
ya, Filipinler, Papua Yeni Gine gibi bölgelerin civarında 
yaşarlar. Bilinen en büyük dumbo ahtapotu 1.8 metre 
uzunluğunda ve 5.9 kg ağırlığındadır. 

Bu parçadan yola çıkılarak Dumbo ahtapotları ile 
ilgili hangisine ulaşılamaz?

A) Üreme biçimlerine
B) Fiziki bazı özelliklerine
C) Hangi bölgelerde yaşadıklarına
D) Nadir bulunan bir tür olduğuna
E) Yaşam sürelerine

33. Olgun insan hatasını görünce düzelten, hatası düzel-
tilince öfkelenmeyen ve eleştiriye açık olan insandır. 

Yukarıdaki cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Edilgen çatılı fiil kullanılmıştır.
B) Yüklem ekfiilin geniş zamanıyla çekimlenmiştir.
C) Girişik birleşik bir cümledir.
D) Yüklem bir söz grubundan oluşmuştur.
E) İsimden fiil yapan ek almış birden fazla sözcük var-

dır.
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34. Aşağıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluştu-
rulmak istense sıralama nasıl olmalıdır?

I. Divan mazmunları, biçimlerinden de büsbütün vaz-
geçilmemiştir.

II. Bunun içindir ki biçim bakımından Tanzimat şiirinde 
terimsel anlamıyla bir bütünlük yoktur.

III. Bu dönemde hece ölçüsüne duyulan ilgi biraz art-
mış ama aruz eski egemenliğini sürdürmüştür.

IV. Tanzimat şiiri, Divan şiirinin en çok teknik özellikle-
rine bağlı kalmıştır.

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

35. Kim bu kötü havayı solumak ve kirli suyu içmek ister (I) 
kim ister yemyeşil ormanın griye dönmesini (II) Nedir 
bu insanların vurdumduymazlığı böyle (III) Çaresiz ka-
lan hayvanların sorunlarını açabilecekleri yaşlı ve bilge 
defne ağacı hâlâ arda mı (IV) Acaba defne ağacının 
önderliğinde hep birlikte kirliliğe bir çözüm bulabilecekler 
mi (V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden han-
gisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

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

36. Parlıyordu gümüş sahteliğinde
Bir kadın ve gecenin sesi
Saklasam gizemdiniz
Açıklasam anlaşılmaz

Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki şiirde ge-
çen ses olayları sırasıyla verilmiştir?

A) Ünsüz Yumuşaması- Ünlü Daralması
B) Ünsüz Benzeşmesi- Ünsüz Türemesi
C) Ünsüz Değişimi-Ünsüz Türemesi
D) Ünlü Daralması- Ünsüz Değişimi
E) Ünsüz Türemesi-Ünlü Daralması

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 
yoktur?

A) Yolun karşısında ki konak restore edilip kiraya veri-
lecekmiş.

B) Barınak da korunmaya ve ilgiye muhtaç hayvanlar 
vardı.

C) Çocuğun yanakları utançtan kıp kırmızı kesildi ani-
den.

D) Şirket çalışanlarına, tatpikat için sığınaklara inmele-
ri söylendi.

E) İçine düştüğü bataktan kurtulmak için çırpındıkça 
daha da batıyordu.

38. Bir öykü ustası olarak girdi Türk edebiyatı dünyasına.

 I
Hiçbir zaman kolaya kaçan bir öyküsü olmadı. Bunda, 
 II
sanata duyduğu sorumluluk kadar okuruna duyduğu 
saygının da payı vardır. Yapıtlarının hepsinde sanatsal 
ve kültürel gelişmeyi besleyici öğeler, ayrıca okuru
 III
düşünmeye yönelten özgün önermeler görülür. 
 IV
Biçimsel yeniliklere açılmaktan hoşlanan bu usta ede-
 V
biyatımıza çok şey katmıştır.

Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi, tür 
bakımından ötekilerden farklıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
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39. (I) Ortaköy’de Boğaz manzaralı, üç katlı, yeşil boyalı 
bir evde oturuyor, sanatçı ve eşi. (II) İç mimari moda-
sına pek yüz vermeyen çift, evlerinin dekorasyonunu 
kendileri yapmış. (III) Her ikisi de tarihi olay ve kişilere 
karşı özel bir ilgi duyuyor. (IV) İlk baktığınızda dikkatinizi 
vitrindeki, sonradan dedeleri olduğunu öğrendiğimiz, 
Osmanlı beyefendilerinin fotoğrafları çekiyor. (V)Mutfak 
ve salonu ayıran bir duvar yok çünkü onlara göre mutfak 
evin merkezi.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümleler için aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede dolaylı tümleç, yüklem ve özneden olu-
şan basit bir cümledir.

B) II. cümle yan cümlesi özne olan girişik birleşik bir 
cümledir.

C) III. cümle basit bir cümledir.
D) IV. cümlenin yüklemi birleşik yapılı bir eylemdir.
E) V. cümle yüklemi ad soylu sözcük olan sıralı cümle-

dir.

40.  I. Şiiri hayatımızdan kovan önemli unsurlardan biri 
de günümüz insanının doyumsuz istekleridir.

II. Daha çok kazanma ve daha çok harcama hırsı 
hemen herkese çağın bir hastalığı olarak bulaş-
mıştır.

III. Geçim kaygısını bahane eden insanoğlu bütün 
mesaisini para kazanma hırsına ayırmıştır.

IV. Bütün zamanını para kazanmaya endeksleyen bir 
insanın şiire yüz vermesi beklenir mi? 

V. Baş döndürücü boyutlara ulaşan tüketim çılgınlı-
ğına ayak uyduruyoruz.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümle, özne ve yüklemden oluşmaktadır.
B) II. cümle yapı olarak birleşik bir cümledir.
C) III. cümlede, ad ve sıfat tamlaması kullanılmıştır.
D) IV. cümlede birden çok eylemsi kullanılmıştır.
E) V. cümle yüklemi ek eylem almış kurallı bir cümledir.
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