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1. Sanat, her an değişen ve gelişen bir insan etkin-
liğidir. Ancak bu bir tanım değildir. Sanatın özel-
liklerini belirtme çabasının ürünüdür. İnsana özgü 
bu etkinlik; insanın bedensel, ruhsal, psikolojik tüm 
olanaklarını kullanır. Söz konusu etkinlikte, insanın 
kendisine özgü tüm yeteneklerle, doğa varlıklarını 
ve olaylarını duygularının imkânlarıyla değerlen-
dirmesi ve kurması söz konusudur. Öyleyse sa-
nat etkinliğinde bireyin iç dünyasında, kendisine 
özgü olanla dış dünyada olanlar birleşir, yeni ve 
özgün bir görünüş kazanır. Böylece yeni ve fark-
lı bir varlığın ve etkinliğin ortaya çıkmasına sebep 
olur. Etkinliğin bir başka özelliği yeni bir yapı kurma 
ve şekil verme girişimidir. Dış dünyada var olan bir 
varlığı, eşyayı ya da gerçekleşen bir olayı olduğu 
gibi anlatmak, taklit etmek sanat etkinliği olamaz.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
lamaz?

A) Gerçek hayatta karşılaşılabilecek hiçbir olay, 
durum ve varlık olduğu gibi sanat eserine yan-
sımaz.

B) Sanat; sanatçının kişiliği, duyguları ve ruhunun 
gerçeklikle birleşmesi sonucunda oluşur.

C) Sürekli gelişen ve değişen bir etkinlik olduğu 
için sanatın tanımı yapılamaz.

D) Sanat, var olandan farklı bir şekil ve yapıda 
eser ortaya koyma işidir.

E) Gerçekte var olanı, kendi iç dünyasında yeni-
den yorumlayan sanatçı özgünlüğe ulaşır.

2. Orta Çağ Avrupası’nı anlatan bir roman aşağı-
daki bilim dallarının hangisinden daha çok ya-
rarlanır?

A) Coğrafya B) Sosyoloji C) Felsefe

D) Psikoloji E) Tarih

3. Edebiyat, sosyal ve tarihsel olandan hareketle dille 
gerçekleştirilen güzel sanattır. Dille gerçekleştiril-
mesi, sesle yapılan sanatlar içinde yer almasını 
sağlar. Sesle yapılan sanatlara “fonetik sanatlar” 
adı verilir. Bu grupta müzik ve edebiyat yer alır. 

Bu parçadan hareketle edebiyat ile ilgili,

I. Konusunu toplumsal ve tarihî olaylardan alır.

II. İfade aracı dildir ve dil seslerden kurulu olduğu 
için fonetik sanatlar içinde yer alır.

III. Müzik, edebiyatla iç içe bir sanattır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 

D) II ve III E) I, II ve III 

4. Sanat eseri kurgudur. Bu kurgu, kullanılan ifade 
aracına göre ad kazanır. Kurgu; çizgi ya da renkle 
edebiyat, müzik, heykel, sinema ve resim gibi sa-

nat dalları olarak karşımıza çıkar.

Bu parçada numaralanmış ifadelerden hangisi 
yanlış kullanılmıştır?

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

I II III IV V
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5. İfade aracı ses olan sanatlara ritmik sanatlar denir.
      I 

Müzik ve edebiyat bu sanat grubu içinde yer alır.  
  II  
İşitsel ve görsel malzemelerin birlikte kullanıldığı  
sanatlara ise fonetik sanatlar denir ki dans böyle bir  
      III             IV  
sanattır. Yalnız görsel objelerle yapılan sanatlara 
ise plastik sanatlar denir. Mimari, plastik sanatlar  
    V  
içinde yer alan sanatlardan sadece biridir.

Bu parçadaki bilgi yanlışı numaralanmış terim-
lerden hangilerinin yer değiştirmesiyle gideri-
lebilir?

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

D) II ve IV E) III ve V

6. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin 
özelliklerinden biri değildir?

A) Bir konuda bilgi vermek, konuyu açıklamak ve 
kişiyi düşündürmek amacıyla yazılır. 

B) Toplumun her kesiminden kişiye değil, her-
hangi bir konuda eğitim görmüş, alan bilgisi sa-
hibi kimselere hitap eder. 

C) Sözcükler, genellikle gerçek ve terim anlamla-
rıyla kullanılır.

D) Her okunduğunda değişebilen bir anlam özel-
liğine sahip değildir, anlam tektir ve kişiye göre 
değişmez.

E) İletisi açıktır, okuyucu yorumlama gereği duy-
madan metnin iletisine ulaşır. 

7. Aşağıdakilerden hangisi edebî bir metinden 
alınmış olabilir?

A) Dil, insanın kimliğidir. Dilin hayatımızdaki yeri 
ve değeri “dil ve düşünce”, “dil ve toplum”, “dil 
ve gerçeklik” söz gruplarında dile getirilen iliş-
kiler çevresinde ele alınabilir.

B) İnsanlar, içinde yaşadıkları ve kendilerini koşul-
landıran evreni anlamaya, kavramaya ve açık-
lamaya çalışmışlardır. Bilim, evreni gereklilikleri 
insan eylemiyle doğrulanmış kavramlar, ulam-
lar ve yasalarla yansıtır.

C) Tek ölümsüzler sanatçılardır, şairlerdir, yazar-
lardır, düşünürlerdir. Şimdi ünlü olmasalar bile 
ileride değerleri anlaşılacaktır. Çamurlu bir su 
birikintisine bembeyaz ışıl ışıl ışıldayan çok 
güzel bir çakıl taşı atmışlardır onlar.

D) İnsan, tabiatı gereği var olanı tanımak, bilmek 
ister. Bilgi edinme yalnız insana özgü bir nitelik-
tir. Bilgilerimizi ya doğrudan doğruya ya da do-
laylı olarak elde ederiz. 

E) Sessizce, titreye titreye ağlıyor. Yanaklarından 
gözyaşları birbiri arkasına, temiz vagon pence-
relerindeki yağmur damlaları dışarının rengini, 
geçilen manzaraları içine alarak sarsıla çarpışa 
nasıl dökülürse öyle akıyordu.

8. (I) Edebî metinler, coşku ve heyecana dayalı 
olanlar ve olay çevresinde gelişen edebî metin-
ler olmak üzere ikiye ayrılır. (II) Coşku ve heye-
cana dayalı edebî metinler, genellikle duyguların 
ifadesinde kullanılır ve duygular, şiir hâlinde ifade 
edilir. (III) Olay çevresinde gelişen metinlerde bir 
olay; kişi, zaman, mekân unsurlarına bağlanarak 
anlatılır. (IV) Olayı sunuş şekli olay çevresinde ge-
lişen metinlerin göstermeye dayalı ve anlatmaya 
dayalı olmak üzere ikiye ayrılmasına neden olur. 
(V) Meddah, komedi gibi türlerde olay bir sahnede 
gösterilir; roman, mesnevi, halk hikâyesi gibi tür-
lerde ise olay, anlatma yoluyla okuyucuya sunulur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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9. Meğer hanım, Oğuz’da Duha Koca oğlu Deli Dum-
rul derlerdi bir er var idi. Bir kuru çayın üzerine bir 
köprü yaptırmıştı. Geçeninden otuz üç akçe alırdı, 
geçmeyeninden döve döve kırk akçe alırdı. Bunu 
niçin böyle ederdi? Onun için ki benden deli, ben-
den güçlü er var mıdır ki çıksın benimle savaşsın 
der; benim erliğim, bahadırlığım, kahramanlığım, 
yiğitliğim Rum’a, Şam’a gitsin, ün salsın der idi. 
Meğer bir gün köprüsünün yanında bir bölük oba 
konmuştu. O obada bir iyi güzel yiğit hasta düş-
müştü. Allah’ın emriyle o yiğit öldü. Kimi oğul diye, 
kimi kardeş diye ağladı. O yiğit üzerine dehşetli 
kara feryat koptu.

Edebî eserle sosyoloji arasındaki ilişki düşü-
nüldüğünde bir sosyolog, bu parçadan esere 
konu olan toplumla ilgili;

I. kamu düzeninin tam olarak sağlanamadığı,

II. dinî inanca sahip oldukları,

III. göçebe bir yaşam sürdükleri

çıkarımlarından hangilerine ulaşabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

10. Kendi hayatı da böyle değil miydi? Son günlerin 
güzelliğinden sonra şimdi yine imkânsızlığa, hüzün 
ve kasvete düşmemiş miydi? Tıpkı şimdi düştüğü 
gibi… Hayata yeni baştan başlamak arzusu, bu-
gün tekrar yaz olsun emeli gibi bir şey değil miydi? 
Bir senedir onu harap eden endişelerin, acıların ne 
olduğunu artık iyice anlıyor: “İşte benim eylülüm!” 
diyordu.

Bir romandan alınmış bu parçadan edebiyatın 
aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkisi-
ne ulaşılabilir?

A) Felsefe B) Sosyoloji C) Psikoloji 

D) Tarih E) Halk bilim

11. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi

En kesif orduların yükleniyor dördü beşi

-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya

Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya

Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı

Nerde -gösterdiği vahşetle- “Bu bir Avrupalı”

Dedirir yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi

Varsa açılıp gelmiş mahbesi yahut kafesi

Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer

Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer

…

Bu dizeler edebiyatın aşağıdaki bilim dallarının 
hangisiyle ilişkisine örnek oluşturur?

A) Coğrafya B) Sosyoloji C) Psikoloji

D) Felsefe E) Tarih

12. Gazete ve dergilerde yayımlanan, bunlar aracılı-
ğıyla okura ulaşan metinler; gazete çevresinde ge-
lişen öğretici metinler olarak adlandırılır.

Bu cümlede verilen bilgiye göre aşağıdakiler-
den hangisi gazete çevresinde gelişen öğretici 
metinlerden biri değildir?

A) Eleştiri B) Makale C) Gezi yazısı 

D) Fıkra E) Deneme

13. Öğretmenin sınıfa “Saf şiir anlayışının edebiya-
tımızdaki en önemli iki temsilcisi kimlerdir?” diye 
sorduğu soruya sadece Ayşe, “Ahmet Haşim ve 
Yahya Kemal” diye cevap vermiştir.

Buna göre Ayşe’nin verdiği cevap iletişimin 
aşağıdaki unsurlarından hangisini karşılamak-
tadır?

A) Alıcı B) Kanal C) Mesaj

D) Geri bildirim E) Kaynak
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14. • Büyük ölçüde fertler arası iletişimi sağlamak 
amacıyla kullanılan ve bu doğrultuda şekille-
nen dile “günlük dil” denir.

• Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, sosyoloji 
gibi fen ve sosyal bilim alanlarındaki bilgi, bu-
luş, icat, fikir ve yorumları ifade etmekte kulla-
nılan dile “ilmî dil” denir.

• Kelimelerin çoğu zaman sözlük ve gerçek an-
lamlarının dışında mecaz anlamla kullanıldığı, 
çağrışım değeri yüksek dile “edebî dil” denir.

Bu tanımlar doğrultusunda, 

 I. Yârin dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu 
karanfil 

 Gönlüm acısından bunu bildi

II. Hastaya karanfil götürmek iyi bir fikir mi, bilmi-
yorum. 

III. Karanfil; ülkemizde doğal olarak yetişen, altmış 
yedi türü bulunan, bazılarının kültürü de yapı-
lan bir ya da birden çok yıllık bitkidir.

yargılarından hangileri edebî dile örnek oluş-
turur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

15. Halk müziğinin unutulmaz sanatçılarından Özay 
Gönlüm, televizyondaki programlarından birinde 
almış eline “yâren” adını verdiği üçlü sazını, oku-
muş ninenin mektubunu:

Gel gari yavrım

Yollara bakıttırma

Gözümden yaş akıttırma

Gel gari yavrım

Gel gari

Özay Gönlüm’ün bu dizelerdeki sözleri aşağı-
dakilerden hangisine örnektir?

 A) Ağız B) Şive C) Lehçe

D) Jargon E) Argo

16.       I    

Gece yarısı İhsan, karyolasının üstüne mahmuzlu 
çizmeleriyle uzandı. Ne kuru, ne fena bir soğuk… 
Dışarıda nöbet durmadan dolaşıyor. Ayşe’den söz 
edeyim mi? Yüzü hiç cesaret vermiyor. Kalpağı-
nı masanın üstüne fırlatmış, elleri başının altında, 
gözleri çadırın tavanında dolaşıyor. 

      II   

Saçların omuzlarından aksın 

Mermer üzerinden geçen su gibi

İçinde bir ezgin his duyacaksın

Yaz vaktinin gündüz uykusu gibi 

Saç tel tel, örtüler hep tül tül düşer

Gözünün değdiği yere gül düşer

Sonunda sana da bir gönül düşer 

Gönlümün şimdiki duygusu gibi 

Numaralanmış metinlerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) I. metinde bir olay; kişi, zaman ve mekân un-
surlarına bağlanarak anlatılmıştır.

B) II. metin, coşku ve heyecana bağlı bir metinden 
alınmıştır.

C) I. metinde, amaç bilgi vermek, açıklama yap-
maktır.

D) II. metin, nesnellikten uzak bir anlatım içermek-
tedir.

E) I. metinde, betimlemelerden yararlanılmıştır.

17. Günlük; kişilerin gün içinde yaşadıklarını günü gü-
nüne anlattıkları, oldukça samimi bir dille oluşturu-
lan metinlerdir.

Bu açıklamaya göre “günlük” aşağıdaki metin 
türlerinden hangisinin içinde yer alır?

A) Anlatmaya dayalı edebî metinler

B) Coşku ve heyecana dayalı edebî metinler

C) Kişisel hayatı konu alan metinler

D) Gazete çevresinde gelişen metinler

E) Tarihî metinler
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18. Edebiyatla ilgili bazı tanımlar aşağıda verilmiştir.

• Duygu, düşünce ve hayallerin sözlü veya yazılı 
olarak güzel ve etkili bir şekilde anlatılması sa-
natıdır.

• Bir çağda, bir dilde yaratılmış, sözlü ya da ya-
zılı, sanat değeri taşıyan yapıtların bütünüdür.

• Herhangi bir bilim ya da sanat dalıyla ilgili eser-
lerin tümüdür.

• Deyim olarak bir konuda gereksiz, boş, süslü 
söz söylemek anlamına gelir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu edebiyat 
tanımlardan biriyle ilişkilendirilemez?

A) Edebiyata olan ilgim lisede ortaya çıktı, ilk şiir 
kitabımı üniversitedeyken çıkardım.

B) İslamiyet öncesi Türk edebiyatında sözlü ürün-
lerin ön planda olduğu görülür.

C) Bugün edebiyat öğretmeninin vermiş olduğu 
şiiri ezberledim.

D) Tiyatro edebiyatı alanına Necati Cumalı’nın 
ciddi katkıları olmuştur.

E) Biz edebiyat yapmıyoruz, gerçekleri söylüyo-
ruz.

19. Yaşlı adam, hapishanedeki oğluna şu şekilde bir 
mektup yazar: “Patates ekmek için tarlanın kazıl-
ması gerekiyor. Yaşlı ve hastayım, yapamıyorum. 
Yanımda olsaydın ne iyi olurdu...” Oğlu mektubu 
okur ama hapishanededir. Buna rağmen hemen 
babasına şöyle bir cevap yazar: “Baba sakın tar-
layı kazma, suç aletlerini oraya gömdüm!” Polis, 
mahkûmun mektubunu okuyunca hemen harekete 
geçer, suç aletlerini bulmak için bütün tarlayı ka-
zar. Fakat hiçbir şey bulamaz. Birkaç gün sonra 
yaşlı adam, oğlundan bir mektup daha alır: “Baba, 
bu şartlarda elimden gelenin en iyisini yaptım.” 

Bu parçada baba ile oğlu arasında gerçekleşen 
iletişim unsurlarıyla ilgili olarak,

I. Kaynak yaşlı adam, alıcı ise yaşlı adamın oğlu-
dur.

II. Polislerin bütün tarlayı kazması dönüttür.

III. Kanal mektuptur.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 

D) I ve III E) I, II ve III

20. Kırgız Türkçesiyle Türkiye Türkçesiyle
— Kaysı tilerdi bilesiz?
— Men azıraak anglisçe 
söylöy alamın. 
— Siz beni tüşünüp cata-
sınız bı?
— Men sizdı cakşı tüşü-
nüp catam.

— Hangi dilleri biliyorsu-
nuz?
— Birazcık İngilizce konu-
şabiliyorum.
— Siz beni anlıyor mu-
sunuz?
— Ben sizi iyi anlıyorum. 

 

Bu tabloda verilen diyaloğun Türkçe olmasına 
rağmen iki farklı şekilde ifade edilmesi aşağı-
dakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Ağız B) Şive C) Lehçe

D) Jargon E) Argo

21. Öğrenilmiş çaresizlik, geçmişteki acı deneyim-
lerden çıkarılan negatif şartlanmaların bugünkü 
davranışları belirlemesidir. Daha önceki deneme-
lerde karşılaşılan başarısız sonuçlar, kendini sınır-
layacak şekilde yanlış yorumlamaktır. Öğrenilmiş 
çaresizlik, hepimizin içinde az ya da çok vardır. 
Hepimiz bir şeyleri defalarca deniyor, yanılıyor, 
başaramıyoruz. Sonra bir daha yanılmamak için 
bir daha denememeyi öğreniyoruz. Bu sırada şart-
lar değişiyor. Denersek başarılı olabileceğimiz bir 
hâle geliyoruz ama biz ezberlediğimiz gibi yaşa-
maya devam ediyoruz. Arazi değişiyor ama bizim 
zihin haritamız değişmiyor. Öğrenilmiş çaresizlik 
ve atalet, insanın potansiyelini kendinden çalıyor. 
Düşlerimizi çürütüyor. Öz güvenimizi eritiyor, ce-
saretimizi kırıyor. Kazanmayı değil, kaybetmeye 
katlanmayı öğretiyor. 

Bu parçanın anlatımıyla ilgili,

I. Açıklayıcı anlatımla oluşturulmuştur.

II. Tanımlamadan yararlanılmıştır.

III. Koşul cümlesine yer verilmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 

D) I ve III E) I, II ve III
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22. Bir dilin bilinmeyen dönemlerinde ses, yapı ve söz 
dizimi açısından ayrılan koludur. Türkçenin bilinen 
iki ---- Çavuşça ve Yakutçadır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) şivesi B) lehçesi

C) argosu D) ağzı

E) jargonu

23. 1911 yılında Selanik’te yayımlanan Genç Kalemler 
dergisinde yer alan “Yeni Lisan” makaleleri, Türk-
çenin sadeleştirilmesi konusunda yol açıcı metinler 
olarak bilinmektedir. Özellikle birinci “Yeni Lisan” 
makalesi, Millî Edebiyat akımının bildirgesi olarak 
kabul edilebilir. Ömer Seyfettin millî bir edebiyat 
oluşturmanın ancak herkesin uyması gereken bir 
Türkçeyle mümkün olabileceğini savunur. Ona 
göre “Yeni Lisan”ın üstün gelmesi; bütün eskile-
rin muhakkak ölümü demektir ve millî bir edebiyat 
ancak annelerimizin konuştuğu lisanla, İstanbul 
Türkçesiyle vücuda gelebilecektir.

Buna göre yazar millî bir edebiyat kurmanın 
şartını aşağıdakilerden hangisine bağlamıştır?

A) Jargon oluşturmaya

B) Standart bir dil oluşturmaya

C) Şiveleri dikkate almaya

D) Ağızlardaki farklılıkları görmezden gelmeye

E) Argo tabirleri kullanmamaya

24. Futbolcular yavaş yavaş sahaya çıkıyor. Hoca-
larından son taktikleri alan futbolcular ısınmaya 
başladı. İlk düdükle rakip takım maça başladı. Sol 
kanattan ceza sahasına yapılan ortaya forvet ge-
lişine vurdu. Top ağlarla kucaklaşacakken kaleci-
nin topu doksandan çıkarmasıyla forvetin hayalleri 
yerle bir oldu.

Bu parçada futbolla ilgili altı çizili ifadeler aşa-
ğıdakilerden hangisiyle bağdaştırılabilir?

A) Jargon B) Lehçe

C) Ağız D) Şive

E) Standart dil

25. — Kaç para aldın o heriften?..  Güllü ona düşman-
ca baktı. Bir eliyle kızarmış yanağını tutuyordu: 

— Almadım, dedi. 

— Bırak maytabı. 

— Almadım işte.

— Maytabı bırak diyorum. 

— Söyle, diye gürledi. Leşini sererim yoksa.

Bu parçadaki altı çizili sözler aşağıdaki kav-
ramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A) Jargon B) Argo

C) Şive D) Ağız

E) Ölçünlü dil

26. Anlatmaya 
Dayalı 

Metinler

Gazete Çevre-
sinde Gelişen 

Metinler

Kişisel Hayatı 
Konu Alan 
Metinler

I Fıkra Anı

Masal II Günlük

Fabl Eleştiri III

Bu tabloda numaralanmış yerlere aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?

I II III
A) Roman Mülakat Eleştiri
B) Mesnevi Röportaj Makale
C) Destan Sohbet Biyografi
D) Hikâye Mektup Otobiyografi
E) Tiyatro Haber yazısı Deneme



 Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Öğrenciler,
Konu Tarama Testleri, öğrenme süreci için hazırlanan materyallerin son parçasıdır. Bu ürün, öğrenme gerçekleştikten 
sonra kullanılmalıdır. Ürünün içerisinde birkaç kazanımın birleştirilmesi ile oluşan, yeni nesil ve ÖSYM soru tarzına 
uygun soru tipleri mevcuttur.

Konu Tarama Testleri içerisindeki sorular; mantıksal akıl yürütme, muhakeme becerisi ve sözel akıl yürütme 
becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Konu Tarama Testleri föy föy hazırlanmıştır. Her föy, Ders İşleme Föyleri (DİF) ürünümüzün taraması niteliğindedir. 
DİF'ten bağımsız kullananlar için her föyün konu kapsamı ilk sayfada yer almaktadır.

Konu Tarama Testleri’nde her testin sonunda bulunan mobil optik değerlendirme sistemi ile değerlendirmelerinizi 
yaparak anında çözüm videolarına ulaşabilirsiniz. Bunun için Android ve iOS telefonlarda “BES Eğitim” uygulamamızı 
indirmeniz yeterli olacaktır.

Başarılar Dileriz.


