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1.  Yaşadığımız çağın koşulları içinde didişme ile geçen 

günlük yaşam, insanların tüm gücünü tüketiyor ve ona 

sindire sindire kitap okuyacak zaman bırakmıyor. Görme 

ve işitme duyularına seslenen sinema ve televizyonun da 

bundaki etkisini yabana atmamak gerekir. Televizyon ve 

radyo yayınları, aile arasında yüksek sesle kitap okuma 

geleneğini de ortadan kaldırdı. Oysa televizyonda 

izlenenler çabucak geçer gider. Dinleyici, dil ve şekil 

özelliklerinin dilediği gibi tadına varamaz. Ancak tek 

başına okuyanlardır ki okumanın çekimine kendini kaptırıp 

onun tam tadını çıkarabilir. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır 

basmaktadır? 

  

 A) Açıklama B) Tanık gösterme C) Tanımlama 

 D) Karşılaştırma E) Örneklendirme  

  

 

 

2.  Bizi Kadıköy’e götüren dolmuş en pahalı arabaları bile 

kağnı hızında yürüten trafik yüzünden son derece ağır 

ilerlemişti. Sıcağa ve iyice artmış neme rağmen bana 

çevreye bakma fırsatı veren bu yavaşlıktan memnun 

kalmıştım. Bağdat Caddesi, genç evlilerin ellerinde 

dondurma külahlarıyla bebek arabalarını ittikleri o 

kaldırımlar, Eskişehir’in caddelerini andırıyordu. 

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

  

 A) Neden–sonuç  cümlesine yer verilmiştir. 

 B) Görsel ögelere yer verilmiştir. 

 C) Benzetmeye yer verilmiştir. 

 D) Karşıt durumlardan yararlanılmıştır. 

 E) Öznel yargılara yer verilmiştir. 

  

 

 

3.  Güneş iki dağın arasından süzülüyordu. Sırt çantalarıyla 

yürüyordu öğrenciler. Gezi günüydü ve ilkokullarda o 

dönemde gezi diye bir ders vardı sanırım. Haftalar önce 

hazırlanmışlardı bu gezi için. Önlerinde öğretmenleri ve 

arkasında koca bir sınıf. Köyün ortasından geçtiler. 

Köpekler kaçıştılar ve inekleri otlağa götüren birkaç 

köylüye rastladılar. Küçük molalar, ıslak toprak kokuları ve 

ıslıkla çalınan türkülerden sonra terk edilmiş madene 

geldiler. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 

daha ağır basmaktadır? 

  

 A) Betimleme B) Açıklama C) Karşılaştırma 

 D) Örnekleme E) Öyküleme 

 

 

4.  Müzikte yer ve mevki anlamına gelen makam, bir durak ile 

bir güçlünün etrafında, onlara bağlı olarak bir araya gelmiş 

seslerin genel topluluğu; bir müzik parçasının, bir şarkının 

işleniş biçimidir. Makam, genel olarak beste, ezgi, hava, 

musikî vb. terimlerin karşılığı anlamında kullanılmaktadır. 

Azerbaycan’da makamlara “aşık havaları”, “söz havaları”, 

“saz makamları” gibi adlar verilmekte olup bu makamlar, 

müzik folklorunun esas alanlarından biri olarak 

değerlendirilmektedir. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri 

kullanılmıştır? 

  

 A) Örnekleme – Tartışma B) Betimleme – Tanımlama 

 C) Tanımlama – Açıklama D) Açıklama – Tartışma 

 E) Karşılaştırma – Açıklama  

  

 

 

5.  Dağın yamacına kurulmuş köyün arka tarafında küçük bir 

dere vardı. Haftalardır oradan oraya savrulan ruhunu 

toplayabilmek için hızlı ve heyecanlı adımlarla oraya gitti. 

Islak çimlere uzanıp ayaklarını gürül gürül akan sulara 

bıraktı. Ayaklarında suların serinliğini hisseder etmez 

ruhunu büyük bir huzurun kapladığını fark etti. Uzun uzun 

gökyüzüne baktı. Beyaz, mavi, turuncu… Bütün renkler 

toplanmıştı sanki gökyüzünde. 

Bu parçanın anlatımında hangi duyulardan 

yararlanılmıştır? 

  

 A) Görme, koklama, işitme 

 B) Koklama, tatma, dokunma 

 C) İşitme, görme, tatma 

 D) Görme, dokunma, koklama 

 E) Dokunma, işitme, görme 

  

 

 

 

 

6.  Halk şiirinde, halk sanatında içtenlik olduğunu 

söyleyenler, içtenliğin ne olduğunu bilmiyorlar. Halk, 

şuradan buradan öğrendiği düşüncelerle, kendine 

aşılanan duygularla yetinir. Bunun içindir ki, halk şairleri 

hep birbirinin söylediklerini yineler; hep o düşünceler, hep 

o duygular… Bunu, içtenlik sananlar, yalnız yavanlık 

arayanlardır. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır 

basmaktadır? 

  

 A) Tanımlama B) Öyküleme C) Karşılaştırma 

 D) Açıklama E) Tartışma 
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7.  Yaşar Kemal, doğadaki her yaratığın bir kişiliği olduğunu 

keşfettikten sonra eline bir uğur böceği alıp onu diğer uğur 

böceklerinden ayıran farkı, başkalığı bulmak için böceği 

günlerce seyrettiğini söyler. Yaşar Kemal, doğadaki her 

yaratığın başkalığından bahsederken Kemal Tahir’de 

gözlenen, insan dışı tüm varlıkları tek bir grupta toplama 

eğilimidir. “Göl İnsanları”ndaki öykülerinde koyun, at, 

beygir gibi bahsi geçen hayvanları kısaca “hayvan” olarak 

nitelendiren Tahir, çoğu zaman bu hayvanlar arasında 

cins ayrımına bile gitmez. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden 

yararlanılmıştır? 

  

 A) Betimleme – Örnekleme 

 B) Tanımlama – Karşılaştırma 

 C) Tartışma – Açıklama 

 D) Açıklama – Karşılaştırma 

 E) Karşılaştırma – Örnekleme 

  

 

 

8.  “Resim, heykel, mimarlık gibi mekânda beliren güzel 

sanatlar, gözle görülür elle tutulur bir şekle sahiptir. Şiir ve 

müzik gibi, sadece zamanda yaşayan sanatlarda ise şekil 

elle tutulur, gözle görülür değildir. Onlarda şekil ancak 

fikirlerin arka arkaya gelmesinden ve bir düzene 

bağlanmasından doğar.” 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır 

basmaktadır? 

  

 A) Tanımlama B) Tanık gösterme 

 C) Karşılaştırma D) Ayrıntılama 

 E) Dolaylı anlatım  

  

 

 

 

9.  (I) Genç çocuk başını cama dayadı. (II) Sokağı 

seyrediyordu. (III) Yağan karın altında ilerleyen sevgilisini 

gördü. (IV) Kaybolduğunu gördüğü an giden sevgilisi gibi 

içinden bir şeylerin gittiğini hissetti. (V) Artık bu gidişin geri 

dönüşü olmadığını biliyordu. 

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir ruh tahlili 

yapılmıştır? 

  

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

  

 

 

 

10.  Ayağa fırladı. Banknot destelerini iki tarafına bakınarak 

ceketinin ceplerine yerleştirdi. Tren yolunun yanı sıra 

uzanan şoseyi güvenli bulmadığından patikayı seçti. 

İçinde, kabına sığmayan,delice bir sevinç vardı. Her 

adımda çiğnediği otlara: “Dikkat, şimdi üzerinizden geçen, 

zengin ve mutlu bir adamdır!” diye haykırmak istiyordu. 

Bu parça aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine 

örnektir? 

  

 A) Açıklama B) Öyküleme C) Tartışma 

 D) Örnekleme E) Betimleme  

11.  Tiyatro oyunculuğu, televizyon ve sinema 

oyunculuğundan çok farklıdır. Seyirciyle bir alışveriş vardır 

tiyatroda. Hele bu, Ferhan Şensoy gibi bir yetenekte, 

“benim seyircim”e  dönüştürülür. Seyirci bir takımdır. 

Ferhan Şensoy muhteşem oyunculuğuyla karşı takım. 

Futbol topu, Şensoy’un yazdığı ve güncelliğini koruması 

için her oyunda elden geçirilen metindir. Maç da, metnin 

dillendirilmesidir. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 

yoktur? 

  

 A) Karşılaştırma yapma 

 B) Benzetmelerden yararlanma 

 C) Öznel ifadelere yer verme 

 D) Tanımlama yapma 

 E) Terimlere yer verme 

  

 

 

 

 

 

12.  Ankara Ticaret Odası, Milli Eğitim verilerine göre yeni ders 

yılı açılırken, ailelerin yapması gereken harcamaları 

mercek altına aldı. “Dert Zili Çalıyor” başlığıyla 

yayımlanan raporda ilköğretime adım için gerekli para 350 

milyon lirayı, ortaöğretime başlamak için zorunlu harcama 

520 milyon lirayı buluyor. 4600 liseli olduğu dikkate 

alındığında toplam 2.4 trilyon lira harcamak gerekiyor. 

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden 

hangisine başvurulmuştur? 

  

 A) Öyküleme 

 B) Sayısal verilerden yararlanma 

 C) Karşılaştırma 

 D) Tanımlama 

 E) Betimleme 

  

 

 

 

 

 

13.  Aşk, sevginin en üst noktaya çıktığı bir ruh durumudur. 

Sevgi, sürekli yaşadığımız bir duygudur. Sevgiyle, 

çevremizdeki bir kısım insanı, diğerlerinden ayırt ederiz. 

Sevmek, başkalarının varlığıyla ilgilenmek ve onlar için 

sorumluluk duymaktır. Yaşamımız sevdiklerimizle, onların 

bizi sarmalayan varlığıyla anlam kazanır. Aşk ise karşı 

cinse yönelen yoğun, taşkın bir sevgidir. Karşı cinsin 

bütün boyutlarıyla duyumsanması, bilincine varılmasıdır. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden 

yararlanılmıştır? 

  

 A) Betimleme – Tanımlama 

 B) Örnekleme – Açıklama 

 C) Karşılaştırma – Tanımlama 

 D) Tanımlama – Tartışma 

 E) Açıklama – Karşılaştırma 
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