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1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnellik söz konusu 

değildir? 

  

 A)   İstanbul, Türkiye’nin kuzeybatısında yer alır. 

 B) İstanbul, farklı medeniyetlere başkentlik yapmış bir 

şehirdir. 

 C) İstanbul, güzellikleri günümüzde daha da artmış bir 

dünya kentidir. 

 D) İstanbul, adına şiirler, şarkılar yazılmış bir kenttir. 

 E) İstanbul, ülkemizin en kalabalık kentidir. 

  

 

2.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi, diğerlerine göre daha 

kolay kanıtlanabilir? 

  

 A)   Araba sürmenin keyfine ancak otobanda varabilirsiniz. 

 B) Nef’i, şiirleriyle hicvin zirvesine çıkan ünlü bir 

şairimizdir. 

 C) Sonbahar, herkeste olduğu gibi bende de tatlı bir 

hüzün uyandırır. 

 D) Orhan Veli, önderliğini yaptığı “Garip” hareketiyle 

“serbest şiir”’i savunur. 

 E) Yalnızlığın sıkmadığı insan var mıdır ki? 

  

 

3.  (I) Sıralara göz gezdirirken kalbim tatlı bir heyecanla 

çarptı. (II) En arka sırada sarı saçlı, beyaz tenli bir kız 

çocuğu oturuyordu. (III) Ayakları çıplak, saçları açıktı. (IV) 

Sırtındaki rengi kaybolmuş basma entarisinin yırtıklarından 

beyaz, nazik teni görünüyordu. (V) Korka korka başını 

kaldırdı, kıvrık kirpiklerinin arasında iki lacivert sevimli göz 

parladı. 

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde anlatım 

nesneldir? 

  

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

 D) IV ve V E) II ve III  

  

 

 

4.  Aşağıdakilerin hangisi bir tanım cümlesidir? 

  

 A)  Adıllar, adların yerine geçtiği için ad durum eklerini 

alabilmelidir. 

 B) Adıl, adların yerine kullanılan sözcüktür. 

 C) Adıl, ad tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan 

olabilir. 

 D) Adıl, bir sıfat tarafından nitelenebilir. 

 E) Adıl, tümcede özne, nesne, yüklem görevi üstlenebilir. 

 

5.  (I) Şimdiye dek yazdıklarımın birini bile beğenmedim. (II) 

Onları şöyle istediğim gibi bulamadım. (III) Ya kendimi 

anlatmıştım ya da hayallerimi. (IV) Hep gereksiz, boş 

sözlerle yazılarımı doldurmuştum. (V) Hele şairlik 

takınarak özenle yazdığım satırlar yok mu, bunlar 

büsbütün sinirlerime dokunuyor. 

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazar öznel bir 

değerlendirme yapmamıştır? 

  

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

  

 

 

6.  (I) Süreyya Plaj’ını çevreleyen, üstü kabartma resimli 

duvarlara bakmaktan çok hoşlanırdım. (II) O duvarların 

hep orada kalacağını sanıyordum. (III) Bir gün o duvarlar 

söküldü. (IV) Gazetelerde bu duvarların belediye 

tarafından söküldüğü yazıyordu. (V) Hayatımızı 

renklendirmiş küçük şeylerin yok olabileceğini ilk kez o 

duvarların boşluğunu hissedince anladım. 

Yukarıdaki cümlelerin hangisi dolaylı anlatıma 

örnektir? 

  

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

  

 

 

7.  (I) John Steinbeck “Gazap Üzümleri” adlı eserinde 

insanlara daha onurlu bir hayat verilmesi konusunu işler. 

(II) 1962’de Nobel Edebiyat Armağanı’nı kazanır. (III) 

Eserlerinde psikolojik konulara yer verir. (IV) Bazı 

romanlarında gerçekçi, bazılarında ise mistik bir tavır 

sergiler. (V) Uzun uğraşlar sonunda yarattığı üslubu 

sürükleyicidir. 

Yukarıdaki cümlelerin hangisi, kanıtlanabilirlik 

açısından ötekilerden farklıdır? 

  

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

  

 

 

8.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik 

açısından diğerlerinden farklıdır? 

  

 A)  Kitapta, tarihi bir olaydan alıntılar yapılmış. 

 B) İnsanı kendinden geçiren bir şiir bu. 

 C) Yazın türleri içinde en etkili olan şiirdir. 

 D) Denemede öğretici olmak değil, yaratıcı olmak 

gerekir. 

 E) Başarılı bir sanatçıdan böyle bir ürün beklenemez. 
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9.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kişiye görelik” söz 

konusudur? 

  

 A)  Bu kazak ve pantolon sana çok yakışmış. 

 B) Koşma, Halk edebiyatı nazım biçimlerindendir. 

 C) İkinci Dünya Savaşı yıllarında küçük bir çocuktum. 

 D) İç Anadolu’da karasal iklim hüküm sürer. 

 E) Kazak yıkanınca az da olsa çekti. 

  

 

10.  (I) Orhan Veli göze aldı öyle ölçüsüz, uyaksız, şiir dışında 

kalmış konular üstüne yazı yazmayı. (II) Bunları şiir diye 

kabul ettirdi. (III) O konuları, şiire soktu. (IV) Aramadı, 

bulmadı; bir deneyi ortaya attı. (V) Çünkü büyük sanat eri, 

çağının istediği sanatı arayıp bulmaz, kendi yaptığını 

çağına kabul ettirir. 

Yukarıdaki cümlelerden hangisi genel anlatımlıdır? 

  

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

  

 

11.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğrudan anlatım 

söz konusudur? 

  

 A) Şairler yazdıkları şeylerin her okuyucu tarafından 

anlaşılacağını düşündüklerini söylediler. 

 B) Onun hazırladığı programa uymazsam sınavı 

kazanamayacağımı düşünüyormuş. 

 C) Babamın da her zaman dediği gibi hayat zorluklarla 

dolu, uzun bir yoldur. 

 D) Öğretmenimiz her zaman gerçek başarının insanın 

kendini tanıması olduğunu söylerdi. 

 E) Öğleden sonra arayıp toplantıya biraz gecikeceğini 

bildirmişti. 

  

 

12.  (I) Kestane ağacının anayurdunun Anadolu olduğu 

düşünülmektedir. (II) Kestane, kuzeyin ılıman bölgelerinde 

sık rastlanan bir ağaçtır. (III) Genç sürgünleri yeşilimtırak 

gri ve hafif tüylü, daha sonraları kırmızımtırak kahverengi 

ve çıplaktır. (IV) Üzerinde gözle görülecek büyüklükte ve 

bol sayıda beyaz gözenekler bulunur. (V) Yaşlı kestane 

ağaçlarının kabuklarında spiral biçimli derin çatlaklar yer 

alır. 

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde betimlemeye yer 

verilmemiştir? 

  

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

 D) III ve V E) IV ve III  

  

 

 

13.  (I) Sanatçı, herkes gibi bazı tedirginlikler yaşıyor. (II) 

Bugünlerde yayımlanan şiir kitabının adını “Kavganın 

Yüreği” koymuş. (III) Kitabın arka kapağındaki 

açıklamasının bir yerinde şöyle diyor: (IV) “Yaşama 

bakışım, dünyayı kavrayışım, onu artık sürekli bir kavga 

olarak nitelediğimi özetliyor. (V) Ozanı bir bilinç işçisi 

saydığım için, insan yüreğini bilinçle de doldurmanın bir 

yolu diyorum şiire. 

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır? 

  

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

14.  (I) Özcan Ergüder daha çok gazeteci kimliğiyle tanınıyor. 

(II) Küçük yaşlardan itibaren öykü yazdığını söylüyor 

yazar. (III) Ancak yoğun gazetecilik hayatının onu öyküden 

uzaklaştırdığını da belirtiyor. (IV) Sait Faik’in öykülerini 

okuyarak başlamış öykü yazmaya. (V) Ancak Sait Faik’teki 

anlam derinliğini onda tam olarak görmek çok zor. 

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazar duygularına 

yer vermiştir? 

  

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

  

 

15.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kişisel bir düşünce 

içermemektedir? 

  

 A) Şiirdeki ahengi ve akıcılığı romanda ve öyküde 

bulmak mümkün değildir. 

 B) Beş bölümden oluşan bu kitap toplumun birey 

üzerindeki etkisini incelemektedir. 

 C) Sanat, yorgun ruhları dinlendiren en önemli 

etkinliklerden biridir. 

 D) Şiirde olduğu gibi dikkatli incelendiğinde resimde de 

bir ses bulunabilir. 

 E) Sanatçılara devlet tarafından destek verildiğinde 

sanatımız yükselecektir. 

  

 

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir tanım cümlesi 

değildir? 

  

 A) Somutlaştırma, anlaşılmayanı anlaşılır kılma 

çabasıdır. 

 B) Çiçekler, yorgun ruhları dinlendiren ve neşelendiren 

varlıklardır. 

 C) Divan şiirinde bülbül, gülün aşkı için ölümü göze 

almıştır. 

 D) Yaşamak, aklını kullanamayan için büyük bir 

işkencedir. 

 E) İçinde insan soluğu olmayan evler, dünyanın en 

hüzünlü mekânlarıdır. 

  

 

17.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamı olumludur? 

  

 A) Ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar. 

 B) Bu koca şehrin gürültüsünde gel de uyu. 

 C) Kardeşin hiç bu saatte eve gelir mi kızım! 

 D) Bir kahve ısmarlayacak zamanın mı yok sanki! 

 E) İşini çok sevdiğini söyleyemem. 

  

 

 

18.  Aşağıdaki hangisi “nesnel” bir yargıdır? 

  

 A) Romanlarında kullandığı ağır dil, romanı 

sürükleyicilikten uzaklaştırmış. 

 B) Yazarın bu yıl çıkan kitabını beğendiğimi söylemem. 

 C) Şair, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanmış. 

 D) “Kadının Sesi” tarzı programları toplama faydalı 

görmüyorum 

 E) Son zamanlarda özel kanallardaki belgesel 

programlarından artış görüldü. 
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