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1.  (I) Öykünün yazıldığı dönem düşünülürse dili oldukça 

sade. (II) Bugün için bile eskimiş, kullanılmayan sözcük 

yok gibi. (III) Yabancı dil kurallarıyla kurulmuş isim ve 

sıfat tamlamalarına rastlamıyoruz. (IV) Halkın anlayacağı 

bir dille yazma yönelimi Milli edebiyatçıların en belirgin 

özelliklerinden biridir. (V) Öyküde hasta bir kadının 

hayatı anlatılıyor. 

Yukarıdaki cümlelerin hangisi üslûpla ilgili değildir? 

  

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

  

 

 

 

 

 

2.  (I) Sait Faik’i yalnız insan olarak değil yazar olarak da 

çok sevmişimdir. (II) Önce yazdıklarıyla onu tanıdım ve 

sevdim. (III) İlişkimiz, dostluğumuz daha sonra gelişti. 

(IV) Öykülerini bu kadar sevmem, onu insan olarak 

kendime yakın görmemedendir. (V) Öykülerinde küçük 

insanların, toplumsal gerçeklerini insancıl bir çizgide göz 

önüne sermiştir. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde 

öykülerin içeriğiyle ilgili bilgi verilmektedir? 

  

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

  

 

 

 

 

3.  Aşağıdaki ünlem cümlelerin hangisinde “şaşırma” 

anlamı vardır? 

  

 A)   Oo, ne kadar büyük bir pasta bu! 

 B) Oo, nereye gidiyorsunuz böyle! 

 C) Oo, yeter artık uğraşma benimle! 

 D) Oo, çok ağır bu paketler ! 

 E) Oo, saçların çok güzel olmuş! 

  

 

 

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi gerçek soru cümlesi 

değildir? 

  

 A)  Yeni çıkan dergimizden sen de alacak mısın? 

 B) Burada ne tür kitaplar daha çok satılıyor? 

 C) Bu kalemlerin kime ait olduğunu biliyor musun? 

 D) Senin gibi birine bu başarısızlık yakışır mı? 

 E) Deneme okurken daha çok nelere dikkat edersiniz? 

   

5.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur? 

  

 A)  Onun okuduğu kitaplar benimkiler kadar nitelikli 

değil. 

 B) Ben de onunla bir an önce barışmayı istemiyor 

değilim. 

 C) Babamın bu konuya yaklaşımı çok hoşgörülü 

değildi. 

 D) Bu sergideki resimler fütürizm akımına ait değil. 

 E) Dün aldığımız kitap öğretmenin önerdiği kitap 

değildi. 

  

 

 

 

 

 

 

6.  Aşağıdakilerin hangisinde yüklem olumsuz olduğu 

halde cümlenin anlamı olumludur? 

  

 A)  Elbette aileler hep çocuklarının iyiliği için uğraşırlar. 

 B) Hangi insan hayal ettiği bir dünyada yaşamak 

istemez? 

 C) İnsan hiç isteyerek yakın bir arkadaşının kalbini 

kırar mı? 

 D) Kişi, bir şeyi gerçekten istediğinde hiçbir engel 

tanımaz. 

 E) Sen de onun gibi klasik müzik dinlemekten 

hoşlanıyor musun? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  (I) Bu roman, yazarı Michael Cunnigham’a 1999 yılında, 

Amerika’nın en önemli iki edebiyat ödülünü kazandırdı. 

(II) “Saatler” Virginia Woolf’un yaşamına ve ölümüne 

göndermelerle dolu bir roman. (III) Bu roman hem 

Virginia Woolf’un yaşamından hem de onun ünlü bir 

romanından besleniyor. (IV) Eserde varoluşumuzun 

nedenlerini sorguluyor yazar. (V) Berrak, güçlü ve 

şaşırtıcı derecede şiirsel olan bu romanda her insan 

kendini bulabilir. 

Bu parçadaki cümlelerden hangisi söz konusu 

yazarın üslubuyla ilgilidir? 

  

 A) I B) II C) III D) IV E) V 
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8.  (I) Bu çalışmada Cahit Uçuk, edebi hayatı, aile çevresi, 

eğitim durumu ve etkilendiği yazarlar göz önünde 

bulundurularak değerlendirilmiştir. (II) Yazarın çocuk 

edebiyatına kazandırdığı eserler bu çalışmada büyük bir 

yer tutmaktadır. (III) Eserlerin özetleri verildikten sonra 

edebi açıdan değerlendirilmiştir eserler. (IV) Çocuk 

edebiyatının dışındaki eserleri ise kitabın son bölümünde 

kısaca incelenmiştir. (V) Yazarın şiirlerinde daha çok, 

şair olan dedesinin etkisinin olduğu ortaya konmuştur. 

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde sözü edilen 

çalışmanın içeriğiyle ilgili en geniş bilgi verilmiştir? 

  

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

  

 

 

 

9.  Aşağıdakilerden hangisi ünlem cümlesi değildir? 

  

 A)  Ah, gençlik günlerimde ne kadar da mutluydum 

 B) Haydi çocuklar az sonra pikniğe gideceğiz 

 C) Zavallı adamın bütün ömrü ah çekmekle geçti 

 D) Eyvahlar olsun, yine aynı hatayı yaptın 

 E) Hey çocuklar, hemen okulun bahçesinde toplanın 

  

 

 

 

 

10.  Cevap gerektirmeyen soru cümlelerine “sözde soru 

cümlesi” denir. 

Aşağıdakilerden hangisi, bu açıklamayı 

örneklendirmektedir? 

  

 A) Senin gibi tatlı ve sevimli bir çocuğu kim sevmez? 

 B) Amasya’ya gidince dedenlere uğramayı düşünüyor 

musun? 

 C) Hangi araba modellerini daha çok seviyorsun? 

 D) Yalnız kalmak istediğinde hep buraya mı 

geliyorsun? 

 E) Neden gelecek yıl o şirkette çalışmayı 

düşünmüyorsun? 

  

 

 

 

 

11.  (I) “Zor Günler” hem insanın bunaltılışının trajik bir 

öyküsü hem de göz alıcı bir siyasal taşlama çalışmasıdır. 

(II) Yazar bu eserde sanayi devrimi sonrası 

İngiltere’sinde güç koşullar altında yaşayan insanların 

sorunlarını ele almış. (III) Dönemin ahlak değerlerini, 

toplumsal ve psikolojik özelliklerini de yansıtmış bu 

eserde. (IV) Eserin her sayfasında hatta her satırında 

akıcı ve başarılı bir dil kullanılmış. (V) Bu roman, düzyazı 

biçimi açısından yazarın eserleri arasında benzersiz bir 

yetkinliğe ulaşmıştır. 

Yukarıdaki cümlelerden hangileri sözü edilen kitabın 

içeriğiyle ilgili değildir? 

  

 A) I ve II B) II ve III C) III ve IV 

 D) IV ve V E) III ve V  

  

12.  Aşağıdakilerden hangisi bir eserin üslubuyla ilgili bir 

değerlendirmedir? 

  

 A) Onun şiirlerinde herkes, kendi hayatından bir parça 

bulabilir. 

 B) Yazar, tiyatro eserlerini yazarken gerçek hayata 

bağlı kalmaya çalışmış. 

 C) Bu eserde yazar, köy ve kent yaşamı arasındaki 

farka da değinmiş. 

 D) Bu başarılı ruh betimlemelerinde yazar gayet açık 

bir ifade kullanmıştır. 

 E) Çocukluk yıllarını geçirdiği Şirince, onun öykülerinde 

geniş yer tutar. 

  

 

 

 

13.  Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumlu anlamca 

olumsuz bir cümledir? 

  

 A) Küçük çocuk geçen gün çıkan yangında ölmüş. 

 B) Belediyenin emriyle kasabadaki bütün evler yıkıldı. 

 C) Bu olaydan sonra onun yüzünü güldürebilirsen 

güldür. 

 D) Bu adımı atarken başına gelebilecekleri hiç 

düşünmedi. 

 E) Sen de çok iyi biliyorsun ki işleyen demir pas 

tutmaz. 

  

 

 

 

14.  Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumsuz anlamca 

olumlu bir cümledir? 

  

 A) Dağıtacağım paraları hesaplarken seni de 

düşünmüyor değilim. 

 B) Eşyalarını topladıktan sonra çarşıya gidip 

arkadaşlarıyla buluştu. 

 C) İnsanlarla konuşurken lafının nereye gideceğini hiç 

düşünmezdi. 

 D) Kış mevsiminde dağ evine çıkar uzun uzun dinlenir 

ve kitap okurdu. 

 E) Çevremizdekilerin gönlünü almak değil, onları hiç 

kırmamak önemlidir. 

  

 

 

 

 

15.  I. Oo, ne kadar yakışmış elbisen! 

 II. Aman, git artık başımdan! 

 III. Aa, buraya ne olmuş böyle! 

 IV. Yetişin, adam ölüyor! 

 V. Off, usandım senin gecikmelerinden! 

 Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki duygulardan 

hangisi yoktur? 

  

 A) Bıkkınlık B) Beğenme C) Şaşırma 

 D) Acı duyma E) Telaş  
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