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SOSYAL BİLİMLER-1 testi

Bu testte 24 soru vardır.
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1. Rivayete (söylentilere) göre Antik Yunan filozofları  

rüşdünü ispat etmek (yeterli seviyeye geldiğini göster-

mek) ve saygın bir filozof olarak anılmak (hatırlanmak) 

için önce güzel bir dayaktan geçirilirlermiş. Bu imtihan 

(deneyim kazandıran zor bir durum) karşısında sabır ve 
metanet gösterenler (anlayışlı davrananlar) artık itibarlı 

filozof olarak kabul görürlermiş.

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin 
anlamı ayraç ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşma-
maktadır?

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

2. Birçok sanatçı için çocukluğun özel bir anlamı vardır. 
Bunlardan biri olan Picasso, bir röportajında “Çocukken 
herkes sanatçıdır, esas mesele yetişkinlikte sanatçı ka-
labilmektir.” diyerek çocukluğun önemine değinmiştir.

Buna göre Picasso için bir sanatçıda bulunması ge-
reken özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocukların hayal gücünden yararlanarak özgün 
eserler yapmak

B) Çocukluktaki sanatsal yatkınlığını ilerleyen yaşlara 
taşıyabilmek

C) Gerçeği hayal gücüyle süsleyerek yeni bir tarz oluş-
turmak

D) Sanatsal çalışmalara çok küçük yaşlardan itibaren 
başlamak

E) Kendisine ilham veren çocukluk anılarının peşinden 
koşmak 

3. (I) Küresel ısınma, sadece bilim insanlarının üzerinde 
araştırmalar yaptığı bir olgu değil; günlük hayatta bu du-
rumun ortaya çıkardığı sonuçları her geçen gün daha 
belirgin görüyoruz. (II) Artık, sıcak hava dalgaları ve sel-
ler daha sık ve şiddetli gerçekleşiyor, kuraklıklar artıyor, 
orman yangınları daha geniş alanları etkiliyor, deniz se-
viyeleri yükseliyor ve buzulların kapladığı alan azalıyor. 
(III) Küresel ölçekte bu değişimlerin temel nedeni ise 
insan kaynaklı etkinlikler sonucu açığa çıkan karbondi-
oksitin atmosferdeki oranının özellikle son 60 yılda çok 
yükselmesi. (IV) Karbondioksit salınımının azaltılması 
veya ortaya çıkan karbondioksitin yakalanıp yer altın-
daki jeolojik yapılarda depolanması gibi çözümlerin ive-
dilikle ele alınması gerekiyor. (V) Benzinle çalışan mil-
yonlarca taşıtın, yerini elektrikli olanlara bırakmasının 
zorluğu ve depolanan karbondioksitin tekrar yer üstüne 
sızma riski, bu sorunun çözümünün sanıldığından çok 
daha karmaşık olduğunu gösteriyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerde küresel ısın-
ma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, etkisinin herkesin hissettiği bir boyuta 
ulaştığı belirtilmiştir.

B) II. cümlede, yol açtığı olumsuzluklara somut örnekler 
verilmiştir.

C) III. cümlede, insan faktörünün söz konusu durumdaki 
payına değinilmiştir.

D) IV. cümlede, önüne geçmek için farklı çözümlerin 
hayata geçirildiği dile getirilmiştir.

E) V. cümlede, önleme çalışmalarında ortaya çıkabile-
cek olası zorluklar ifade edilmiştir.

I
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III

IV
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4. BMC Biology dergisinde yayımlanan bir makalede araştır-
macılar, at ve domuzlar üzerinde yürüttükleri çalışma neti-
cesinde bu hayvanların insanların ses tonundaki negatif ve 
pozitif duyguları ayırt edebildiğini ortaya koydu. “Duygusal 
bulaşma” olarak da bilinen ve davranışsal biyolojiye göre 
empatinin ilk basamağı olarak bilinen duygu yansıtmala-
rının, at ve domuzlarda olup olmadığını anlamak için baş-
latılan çalışmada, kullandığımız ses tonunun hayvanlarda 
farklı ölçeklerde fizyolojik tepkilere yol açtığı gözlemlendi.

Bu parçaya göre “Sinirli birini duyduğunda kulaklarını 
daha hızlı hareket ettirip hemen sese odaklanan hay-
vanlar, sakin bir ses tonu duyduğunda kafalarını daha 
yavaş kaldırıyor.” diyen biri aşağıdakilerden hangisini 
amaçlamaktadır?

A) Parçada verilen bilgiyi, neden-sonuç üzerinden açık-
lamayı

B) Parçada belirtilen düşüncelerden bir genellemeye 
varmayı

C) Parçada anlatılan konuyla çelişen başka bir durumu 
anlatmayı

D) Parçada ifade edilen tezi, benzer durumlarla karşı-
laştırmayı

E) Parçada sözü edilen gözlemi, destekleyen bir örnek 
göstermeyi

5. Ekslibrisler, kişiye özel hazırlanan ve onu yansıtan öz-
gün tasarımlardır. Bu tasarımlar, farklı tekniklerle basıl-
dıktan sonra kitabın ilk sayfasına yapıştırılır ya da direkt 
mühür olarak da basılabilir. Bu tasarımlarda muhakkak 
ekslibris kelimesi ile sahibinin adı ve soyadı yer almalı-
dır. Bu kelimenin kökeni Latincedir. Anlamı ise “kitap-
lığından”dır. Şöyle ki “Ekslibris Burçin Demir”, “Burçin 
Demir’in kitaplığından” anlamına gelir. Ekslibris sana-
tının tarihçesine gelince... Çok eskilere dayanıyor. İlk 
ekslibris, Mısır Kralı III. Amenhotep ve eşi Kraliçe Tiye 
için mavi seramik üzerine yapılmış. Kâğıt üzerine ilk 
ekslibris ise XV. yüzyılda Almanya’da görülmüştür.

Bu parçada “ekslibris”le ilgili aşağıdakilerden hangi-
sine değinilmemiştir?

A) Farklı amaçlarla hazırlandığına

B) Belirli kriterleri bulunduğuna

C) Uzun bir geçmişe sahip olduğuna

D) Kitabın kime ait olduğunu gösterdiğine

E) Farklı şekillerde uygulandığına

6. Turgut Uyar; 22 yaşında yayımladığı Arz-ı Hal ve  
27 yaşında yayımladığı Türkiyem ’de, 1940’lı yılların şiir 
ortamının, o günlerin yayın organlarında da örnekleri-
ne fazlasıyla yer verilen Orhan Veli ve arkadaşlarının  
(Garip şiirinin) vasat bir yansıması görülür. İlerleyen za-
manlarda İkinci Yeni çizgisine yönelen şair; Dünyanın En 
Güzel Arabistanı adlı eserinde bu çizgi doğrultusunda 
uzak çağrışımlar, geniş ve katmanlı imge çeşitliliği, yer 
yer nesir cümlelerine benzeyen dize yapısıyla ön plana 
çıkar. Bu şiirlerindeki “binler yıllık kararlarım, umursuz, 
harta, İstanbulistan” gibi ifadeler de İkinci Yenicilerin sık 
başvurduğu doğal dil sapmaları içinde değerlendirilir. 
Zaman zaman bu anlayış içerisinde geleneksel şiirin 
ögelerini de kullanmıştır. Divan adlı kitabındaki şiirleri-
ni beyit nazım birimiyle kaleme alması bu durumun bir 
yansıması olarak gösterilebilir. 

Bu parçadan hareketle Turgut Uyar ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Gençlik yıllarında yayımladığı şiirlerinde Garip akı-
mının etkisi altında kalmıştır.

B) Divan şiirinden aldığı biçimsel ögeleri İkinci Yeni şiiri 
ile buluşturmuştur.

C) Zengin bir hayal gücüne dayalı, çok anlamlı, soyut 
şiirler yazmıştır.

D) Benimsediği dille, gerçek hayat arasında bağlantı 
kurmayı başarmıştır. 

E) Dilin doğal yapısında birtakım değişikliklere gitmeyi 
tercih etmiştir.
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7. Kitabı sözlük harfleri sırasına göre düzenledim. Zorluk-
ları yumuşasın, derinlikleri ve en dipteki noktaları açık-
lansın diye hikmetler, seciler, atasözleri, şiirler, recez-
ler ve nesirlerle süsledim. Türk dili ve Arapçanın atbaşı 
yürüdükleri bilinsin diye Halil’in Kitabü’l Ayn’ında yaptığı 
gibi kullanılmış olan kelimelerle bırakılmış olan kelime-
leri bu kitapta birlikte yazmak, ara ara yüreğime doğar 
dururdu. Çünkü böyle yapmak daha derli toplu bir iş 
olurdu. Lakin benim tuttuğum yol daha doğrudur çünkü 
bu yolda kelimeleri bulmak daha kolaydır ve herkes bu 
yolu daha çok sever. Bunun içindir ki sözü kısa tutmak 
dileğiyle kullanılmayan kelimeleri bıraktım...

Bu parça, aşağıdaki sözlüklerden hangisinden alın-
mış olabilir?

A) Divanü Lûgati’t-Türk
B) Muhakemetü’l-Lugateyn
C) Kamus-i Türki
D) Vankulu Lugati
E) Mukaddimetü’l-Edep

8. Divan edebiyatında padişah çocuklarının doğum ve 
sünnet törenleriyle padişah kızlarının düğün törenle-
rini anlatan manzum, mensur ya da manzum-mensur 
karışık yazılan eserlerdir. Manzum olanlarında ölçü ve 
kafiyenin getirdiği sınırlamalar dolayısıyla olaylara daha 
az yer verilmekte, mensur olanlarında ise törenler esna-
sında gerçekleşen olaylar daha detaylı ve günü gününe 
anlatılmaktadır. Mensur biçiminde yazılanlar bu yönüyle 
tarih metinleriyle benzerlik gösterse de şenliklere ağırlık 
vermesi; devrin gelenek ve görenekleri, merasim mutfak 
ve eğlence kültürü hakkında geniş malzeme içermesi 
gibi özellikleriyle bu metinlerden ayrılır.

Bu parçada söz edilen tür aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Sakiname B) Gazavatname

C) Pendname D) Surname  

E) Menakıbname

9. • Dede Korkut bir daha söylemiş, görelim hanım ne 
söylemiş: Gittikte yerin otlaklarını geyik bilir. Yeşer-
miş yerlerin çimenlerini yaban eşeği bilir. Ayrı ayrı 
yolların izini deve bilir. Yedi dere kokularını tilki bilir. 
Geceleyin kervan göçtüğünü çayır kuşu bilir... Erin 
ağırını, hafifini at bilir. Ağır yüklerin zahmetini katır 
bilir. Nerede sızılar var ise çeken bilir. Gafil başın 
ağrısını beyni bilir. 

• Kan Turalı adı güzel Muhammed’e salavat getirdi, 
boğanın alnına öyle bir yumruk vurdu ki boğayı kıçı 
üzerine çökertti. Alnına yumruğunu dayadı, sürdü 
meydanın başına çıkardı. Çok uğraştılar. Ne boğa 
yener ne Kan Turalı yener. Küt küt boğa soluma-
ğa başladı. Ağzı köpüklendi. Kan Turalı “Bu dünyayı 
erenler akıl ile bulmuşlardır, bunun önünden sıçra-
yayım, ne hünerim var ise ardından göstereyim.” 
dedi.

Bu iki parçada Dede Korkut Hikâyelerinin aşağıdaki 
özelliklerinden hangisi ortaktır?

A) Didaktik mesajlar vermesi 

B) Olağanüstülüklerden söz etmesi

C) Kahramanlık temasını ele alması

D) Geleneğe bağlılık fikrini öne sürmesi

E) Dinî ögeler barındırması

10. Kanı ol şirin sözlüler, kanı ol güneş yüzlüler

Şöyle gayip olmış bunlar hiç belürmez nişanları

Bunlar bir vakt begler idi kapucılar korlar idi

Gel şimdi gör bilmeyesin beg kangıdur ya kulları

Ne kapu vardur giresi ne yimek vardur yiyesi

Ne ışık vardur göresi dün olmışdur gündüzleri

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Beyit esasına göre oluşturulmuştur.

B) Ahenk unsurlarından redife yer verilmiştir.

C) Teşbih sanatından yararlanılmıştır.

D) Epik şiir türüne örnektir.

E) Tekrir sanatına başvurulmuştur.
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11. Sen ey dilber ki serpildikçe handen, fışkırır yer yer

Semalardan zeminlerden şafaklar, laleler, güller

Bu beyitte yer verilen edebî sanat aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Telmih B) Tariz

C) Kinaye D) Hüsnütalil

E) Tevriye

12. Divan şiirinde sanatçılar, hastalıkları genellikle sevgili 
ve âşık arasındaki münasebetler çerçevesinde ele alıp 
işlemişlerdir.

Buna göre aşağıdaki beyitlerden hangisi bu duruma 
örnek olarak gösterilemez?

A) Dil tabîbisin didüm derdüme dermân eylegil 

 Didi öldürmek gerek tâ gide senden bu maraz

B) Gözüm yaşı ile cigerüm kanı uyuşdı 

 Vardı yolına düşdi yatur kanlar içinde

C) Hicrânun odından cigerüm toptolu kandur 

 Lâle bigi yüregüm anunçun hafakândur

D) Sohbetün mübtelâya sıhhat olur 

 Bir selâmun alan selâmet olur

E) Bakkal içürdi bana sarb sirke kâse kâse 

 Döndi hem iki gözüm kan ile tolı tâse

13. On dördüncü yüzyıl Türk edebiyatının önemli sanatçıla-
rındandır. Çoğu aruzla, kimileri de heceyle yazılmış olan 
manzumeleri Yunus Emre’nin şiirlerine benzemektedir. 
Sanatçının en önemli eseri Garibname’dir. Bu eser, Türk 
edebiyatının ilk telif mesnevisidir. Yaklaşık 11 000 beyit-
lik bu hacimli eserinde sanatçı yaşadığı devrin beşerî, 
dinî, sosyal, ahlaki ve iktisadi yapısını geniş bir şekilde 
değerlendirmiştir. Tasavvufu tanıtıcı ve öğretici bilgiler 
vermesinin yanı sıra, “insan-ı kâmil” olmayı öğütleyen 
didaktik bir hüviyete sahiptir. Mesnevinin bölümlerinin 
oluşturulmasında geometrik bir düzen görülmektedir.  

Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Süleyman Çelebi B) Ahmet Paşa

C) Âşık Paşa D) Gülşehri

E) Ahmedî

14. • Kuloğlu’yum boz bulanık akarım

 Hasret oduna cism ü can yakarım

 Ne rızkıma ne malıma bakarım

 Yâr aşkı kalbime dolduğu zaman

• Laleyi, sümbülü, gülü hâr almış

 Zevk u şevk ehlini âh u zâr almış

 Süleymân tahtını, sanki mâr almış

 Gama tebdil olmuş, ülfetin çağı

Bu dörtlüklerle ilgili;

I. düz kafiye düzeninden yararlanma,

II. telmih sanatına yer verme,

III. ait oldukları şiirin son dörtlüğü olma,

IV. 11’li hece ölçüsüyle yazılmış olma,

V. koşma nazım şekline örnek oluşturma

özelliklerinden hangilerinin ortak olduğu söylene-
mez?

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

D) III ve IV E) IV ve IV

15. Tanzimat Dönemi’nde başlayan Batıcılık, Batı kültürünü 
yanlış anlama, zevk ve sefa içinde bir yaşam sürme ve 
Doğu-Batı kültür çatışması gibi temalar sonraki edebî 
dönemlerin eserlerinde de işlenmiştir. Bu doğrultuda ka-
leme alınan eser; kahramanı Bihruz Bey’in -bir alafran-
ga züppe tipinin- yalnız giyim kuşamıyla değil, duygu ve 
düşünceleriyle betimlendiği, romantizm kalıntılarından 
büyük ölçüde arınmış gerçekçi bir romandır.

Bu parçada söz edilen eser ve bu eserin yazarı aşa-
ğıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai

B) Araba Sevdası - Recaizade Mahmut Ekrem

C) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat - Şemsettin Sami

D) Felatun Bey’le Rakım Efendi - Ahmet Mithat Efendi

E) İntibah - Namık Kemal
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16. Tevfik Fikret ve Mehmet Akif’in şiir anlayışlarına dair 
çalışma yapan bir öğrenci, iki şair arasında kurgusal bir 
karşılaşma tasarlar. Bu karşılaşmada iki şair, şiir üzerine 
hayalî bir tartışmaya girişir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmada geçebilecek 
bir diyalogdan alınmış olamaz?

A) T. Fikret: Sanat aşk, doğa gibi konuları işler azizim; 
bunun yanında sosyal meseleler de konu edilebilir.

 M. Akif: Hayır, Efendi! Sanatçının en büyük amacı, 
millet için milletin hayatını anlatan  bir şiir yazmaktır.

B) T. Fikret: Şiirin geleceği için girmesi gereken yol 
parnasizmdir. 

 M. Akif: Olur mu hiç öyle şey efendim, şiir salt ger-
çeğin yolundan ayrılmamalıdır.

C) T. Fikret: Şiirin ölçüsü kalıplara bağlanamaz, keli-
melerin müziği ahengi sağlamada yeterlidir.

 M. Akif: Muhterem, şiir ölçüsüz olur mu? Türkçenin 
şiir dili aruza yakışır.

D) T. Fikret: Şiir yüksek üslubun en büyük yatağıdır, bu 
yüzden dili de böyle olmalıdır.

 M. Akif: Şiirin dili, konuşur gibi bir rahatlığa sahip ol-
malıdır ki şiir hedefine ulaşsın.

E) T. Fikret: Şiirin kaynağı Batı edebiyatı oluğu gibi en 
makbul biçim de sonedir.

 M. Akif: Türk şiirinin bir geleneği vardır, bu gelenek 
de bize yol gösterecektir elbette.

17. (I) Türk sözlü geleneğinde meddahlık sanatı, hem eski 
ozanlık geleneğinden hem de İslam geleneğinden bes-
lenerek gelişmiştir. (II) Meddah oyunu tek kişilik, didaktik 
mesajlar veren bir tiyatrodur. (III) Oyunun aksesuarları; 
meddahın bastonu, mendili ve oturduğu iskemleden iba-
rettir. (IV) Zamanla güldürü, alay, ders ve taklit yönleriyle 
ön plana çıkan meddahlık geleneğinin ortaya koyduğu 
hikâyelerin en belirgin özelliği “gerçekçi” olmalarıdır. 
(V) Usta çırak ilişkisi içinde meddahlar, yazdıkları hikâ-
yelere yenilerini ekleyerek günümüze kadar bu gelene-
ğini sürdürmüştür.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır?

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

18. Okuduğum son romanlarda alışılmışın dışında karak-
terler ön plana çıkıyor: Olric, roman kahramanlarından 
Turgut Özben’in sanki “iç ben”idir. Sıkıştığı her durumda 
onunla konuşur, ona sığınır. Bir nevi bilinçaltıdır onun. 
Okuduğum diğer romanın kahramanı da geçimini aile-
sinden kalan mirasla, herhangi bir işte çalışma ihtiyacı 
duymadan sağlayan; kendi tanımıyla “zengin değil ama 
paralı” bir adam olarak hemen hiçbir sorumluluk üstlen-
meden bohem bir hayat yaşayan ve “gerçek sevgiyi ara-
yan” C. adlı genç bir adamdı.

Buna göre bu parçada söz edilen eserlerin yazarları 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adalet Ağaoğlu - Tarık Buğra

B) Oğuz Atay - Yusuf Atılgan

C) Orhan Kemal - Tarık Buğra

D) Yusuf Atılgan - Bilge Karasu

E) Bilge Karasu - Oğuz Atay

19. Dokuz şehir kurtulsun

Kurtulacaktır Müslümanlar

İnsanlık kurtulacaktır

Diriliş fikri gitmelidir bu dokuz şehre akırmak gibi

Cennetten çağlayan

Işıklarla yıkanan

Öte yer öte zaman kınalı

Rüya oyalı

Arı gönül aşılı

Tanrım yeniden dirilişin tohumlarını

Saçmamız için fırsat ver

Kötülük ilkesini zayıflat

Direnişini kır yoğunluğunu seyrelt

Doğrulukla doldur doğumumuzu

Peygamberin zamanından bir

Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate 
alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu 
söylenebilir? 

A) Sezai Karakoç

B) Cahit Külebi

C) Attila İlhan

D) Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Edip Cansever
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20. ---- belirli bir dünya görüşü vermeyi amaçladığı roman-
larında hemen hemen aynen yinelenen bir şema görülür. 
Bu şemaya göre bu romanlarda üçü erkek, biri kız belli 
başlı dört kahramanın bulunduğu bir aşk öyküsü anlatı-
lır. Erkeklerden biri Batılı, diğeri Doğulu değerleri temsil 
etmektedir. İkisi arasında bir süre tereddütte kalan genç 
kız ile bir de yazarın görüşlerini veren bilgili ve yerli- 
ulusal değerlere bağlı başka bir kahraman daha vardır. 
Romanda kahramanlar gibi Fatih ve Harbiye mekânları 
da Doğu ve Batı’yı temsil eder. Aynı dönemde ---- ise 
romanlarında “geçmiş zamanın peşinde”dir. Yazar, yirmi 
dört saate sığdırılan romanında geriye dönüşlerle za-
manın genişletildiği hacimli bir roman ortaya koymuştur. 
II. Dünya Savaşı öncesi gün başlayan roman, savaşın 
başlama haberiyle sona erer.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden 
hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) Tarık Buğra’nın - Peyami Safa

B) Peyami Safa’nın - Ahmet Hamdi Tanpınar 

C) Sabahattin Ali’nin - Sadri Ertem

D) Abdülhak Şinasi Hisar’ın - Aka Gündüz

E) Samiha Ayverdi’nin - Bilge Karasu

21. Anıttepe’den Tandoğan Meydanı’na uzanan Gençlik 
Caddesi o zamanlar bu kadar işlek değildi. Babam gibi 
işe arabayla gidip gelen az sayıda mahalle sakininin 
araçları dışında pek tekerlek dönmezdi. Upuzun cad-
denin ortalarında, üç katlı bir apartmanın bahçe katın-
da oturuyorduk. Sanırım sekiz-dokuz yaşlarındaydım. 
İşten yakasını bir türlü kurtaramayan babamın yolunu 
beklerken salonun penceresine kurulup boş caddeyi, 
daha çok da karşı kaldırımdaki Anıtkabir’e renk katan 
turuncu meyveli çitlembikleri seyretmeyi çok severdim.

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Kahraman bakış açısıyla anlatılmıştır.

B) Sade, içten ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

C) Anlatımında betimleyici unsurlardan faydalanılmıştır.

D) Özetleme tekniğinden yararlanılmıştır.

E) Gündelik hayattan bir kesite yer verilmiştir.

22. (I) Türk edebiyatında günlük türünün ilk örnekleri ruz-
namelerdir. (II) Ayrıca seyahatname, sefaretname, va-
kayiname gibi eserlerde günlük türüne özgü özelliklere 
rastlanmaktadır. (III) Türk edebiyatında günlük türünün 
Batılı anlamdaki ilk örnekleri Servetifünun Dönemi’nde 
görülmeye başlanmıştır. (IV) Direktör Ali Bey’in  seya-
hatlerinde tuttuğu notlardan oluşan Seyahat Jurnali, tü-
rün Batılı anlamdaki ilk örneğidir. (V) Yine şair  Nigâr 
Hanım’ın Hayatımın Hikâyesi adlı eseri de bu türe örnek 
gösterilebilir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır?

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

23. Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen ilk oyu-
nu Tanrılar ve İnsanlar’da, insanlığın mücadele azmini 
dile getirmiş ve eski bir Sümer destanı olan “Gılgamış”ı 
evrensel ve çağdaş bir efsane düzeyine çıkarmıştır. Ge-
nel olarak oyunlarında başkaldırmayı bir sorunsal olarak 
temel alır ancak başkaldırmayı daha çok zihinsel-birey-
sel bir edim olarak ortaya koyar; bu yolda insanı baskı 
altında tutan psikolojik ve toplumsal kurumlara çeşitli 
biçimlerde eğilir. Oyunlarının temaları arasında tarihten 
alınan olayları ve oyunlarının kahramanı olarak da ge-
nellikle topluma mal olmuş kişilikleri seçer. 

Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Orhan Asena B) Güngör Dilmen 

C) Recep Bilginer  D) Refik Erduran 

E) Turan Oflazoğlu

24. Bu akım, felsefe ile sanat/edebiyat arasındaki uçurumu 
veya kopukluğu ortadan kaldırmak gerektiğini düşünür. 
Bu anlayışa göre edebiyat geniş bir felsefi içeriğe sahip 
olmalıdır. Özellikle felsefi roman bu akımın en gözde 
edebî türüdür. Bu akıma özgü olan felsefi roman her 
insanın kendine mahsus ve onun varoluşunu sağlayan 
niteliklerinin anlatımı üzerine yoğunlaşmayı esas alır. 

Bu parçada söz edilen edebî akım aşağıdakilerin 
hangisidir?

A) Natüralizm  B) Empresyonizm

C) Ekspresyonizm  D) Realizm

E) Egzistansiyalizm



1. Soru Cevabınız “E” değilse “Sözcükte Anlam” konusunu tekrar ediniz.

2. Soru Cevabınız “B” değilse “Paragrafta Anlam” konusunu tekrar ediniz.

3. Soru Cevabınız “D” değilse “Cümlede Anlam” konusunu tekrar ediniz.

4. Soru Cevabınız “E” değilse “Paragrafta Anlam” konusunu tekrar ediniz.

5. Soru Cevabınız “A” değilse “Paragrafta Anlam” konusunu tekrar ediniz.

6. Soru Cevabınız “D” değilse “Paragrafta Anlam” konusunu tekrar ediniz.

7. Soru Cevabınız “A” değilse “Geçiş Dönemi Eserleri” konusunu tekrar ediniz.

8. Soru Cevabınız “D” değilse “Divan Edebiyatında Türler, Surname” konusunu tekrar ediniz.

9. Soru Cevabınız “A” değilse “Dede Korkut Hikâyeleri” konusunu tekrar ediniz.

10. Soru Cevabınız “D” değilse “Şiirde Ahenk, Edebî Sanatlar, Nazım Türleri” konusunu tekrar ediniz.

11. Soru Cevabınız “D” değilse “Edebî Sanatlar, Hüsnütalil” konusunu tekrar ediniz.

12. Soru Cevabınız “E” değilse “Divan Edebiyatında Sosyal Hayat” konusunu tekrar ediniz.

13. Soru Cevabınız “C” değilse “Divan Edebiyatı Sanatçıları, Âşık Paşa” konusunu tekrar ediniz.

14. Soru Cevabınız “C” değilse “Şiirde Ahenk, Edebî Sanatlar” konusunu tekrar ediniz.

15. Soru Cevabınız “B” değilse “Tanzimat Dönemi Romanları, Araba Sevdası” konusunu tekrar ediniz.

16. Soru
Cevabınız “C” değilse “Servetifünun Dönemi Şairleri ve Bağımsız İsimler, Tevfik Fikret - Mehmet Akif Ersoy” konusunu tek-
rar ediniz.

17. Soru Cevabınız “E” değilse “Geleneksel Türk Tiyatrosu, Meddah” konusunu tekrar ediniz.

18. Soru Cevabınız “B” değilse “Modernist Roman, Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan” konusunu tekrar ediniz.

19. Soru Cevabınız “A” değilse “Mistik-Metafizik Şiir ve Sezai Karakoç” konusunu tekrar ediniz.

20. Soru
Cevabınız “B” değilse “Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1950), Peyami Safa ve Ahmet Hamdi Tanpınar” konusunu 
tekrar ediniz.

21. Soru Cevabınız “D” değilse “Roman Anlatım Teknikleri” konusunu tekrar ediniz.

22. Soru Cevabınız “C” değilse “Günlük Türünün Tarihî Gelişimi” konusunu tekrar ediniz.

23. Soru Cevabınız “A” değilse “Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu (1950-1980), Orhan Asena” konusunu tekrar ediniz.

24. Soru Cevabınız “E” değilse “Edebî Akımlar, Egzistansiyalizm” konusunu tekrar ediniz.
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