
GİRİŞ

1 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

•	 Edebiyat	kavramının	tanımını	yapar.
•	 Edebiyatın	bilim	ve	güzel	sanatlarla	ilişkisini	belirler.
•	 Metinleri	sınıflandırır.
•	 Dilin	kullanımından	doğan	türlerini	öğrenir.
•	 İletişimi	ve	ögelerini	tanır.
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

EDEBİYAT NEDİR? 

Edebiyat kelimesi, TDK Güncel Türkçe Sözlük’te “Olay, 
düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığı ile sözlü veya 
yazılı olarak estetik bir şekilde biçimlendirilmesi sanatı, 
“yazın” olarak tanımlanmaktadır.

“Edebiyat”, köken bakımından Arapça “edep” kelimesin-
den türemiştir. “İyi huy, ahlak” anlamlarına gelen bu ke-
limenin Arapçadan dilimize geçişi çok eskilere dayanır. 
Ancak “edebiyat” kavramı Türkçede 1860’lı yıllarda Tan-
zimat Dönemi’nde kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavra-
mı kullanan ilk kişi Tanzimat Dönemi sanatçısı Şinasi’dir. 
Bu döneme kadar manzum metinler için şiir, mensur 
(düzyazı) metinler için inşa kavramları kullanılmıştır.

“Edebiyat” kavramının dilimizdeki anlamı, güzel sanat-
ların ana kollarından biri olan ve dille yapılan sanat tü-
rüdür. Edebiyat kavramı geçmişten günümüze dek pek 
çok kişi tarafından tanımlanmaya çalışılmıştır.

Örnek-1 ?
Edebiyat ile ilgili olarak,

I. Dille yapılan bir sanattır.

II. Temel varlık sebebi güzelliktir.

III. Hem akla hem de duygulara hitap eder.

IV. Konusu insandır.

V. Nesneldir.

yargılarından hangisi yanlıştır?

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

Çözüm-1 

Örnek-2 ?
Edebî eser, hayatın gerçeklerinin yazarın zihninde bir-
takım ayıklamalar, değiştirmeler, eklemeler yapılıp ye-
niden yorumlanarak bize sunulmasıyla ortaya konan bir 
kompozisyondur. Bunu yaparken yazar dilin imkânla-
rından faydalanır ve bunları özel bir yapı hâlinde, daha 
önce söylenmemiş bir biçimde okuyucuya sunar.

Bu parçada edebî eserin;

I. kurgusal olması,

II. özgün olması,

III. estetik bir iletişim aracı olması

özelliklerinden hangileri üzerinde durulmuştur?

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

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

Çözüm-2 

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

 ✓ Edebiyat, toplumun ürünüdür. Toplum yaşamında 
ortaya çıkan siyasal ve toplumsal gelişmeler baş-
ta dil olmak üzere o milleti millet yapan faktörleri ve 
onun ürünü olan edebiyatı derinden etkiler.
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 ✓ Savaşlar, göçler, din ve medeniyet değişiklikleri 
edebiyata farklı şekillerde yansır. Bunun sonucunda 
edebiyat tarihinde dönemler meydana gelir.

 ✓ Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında şu ölçüt-
ler kullanılır:

Din Değişikliği

İslamiyetin kabulünden önce Türklerin Gök Tanrı, Mani-
haizm ve Budizm dinlerine inandığı bilinmektedir. 10. yy.
dan itibaren İslamiyet kabul edilmeye başlanmış ve bu 
da edebiyatta yeni bir döneme geçilmesini sağlamıştır.

Kültürel Değişim

Kültür; bir milletin dil, din, duygu, düşünce ve yaşayış 
tarzındaki bütünlüktür. Bunlarda başlayan değişme, 
kültürel farklılaşmayı ortaya çıkarır. Edebiyatın dönem-
lere ayrılmasındaki en önemli ölçüt kültürel değişimdir.

Türkler, tarihleri boyunca üç farklı medeniyet içinde yer 
almıştır: Göçebe kültürü, İslami kültür, Batı kültürü.

Coğrafi Değişim

Türklerin farklı coğrafyalara yayılması dilde de farklılık-
lara yol açmıştır. Türkçe; Doğu, Batı ve Kuzey Türkçesi 
olarak üç ana kola ayrılmıştır. Ayrı ayrı devletlerin ku-
rulmasıyla her boy kendi yazı dilini meydana getirmiştir.

Dil Anlayışı

Dil, sürekli değişen ve kendini yenileyen canlı bir or-
ganizmadır. Bir milletin dinî, siyasi, sosyal hayatındaki 
değişimler doğrudan dile yansır. Edebiyatın ana malze-
mesi dil olduğundan dildeki her türlü değişim edebiyatı 
da etkileyecektir.

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
(… - XI. yy.)

Batı Etkisinde Gelişen Türk 
Edebiyatı (1860-…)

İslamiyet Etkisinde Gelişen 
Türk Edebiyatı (XI. yy.-XIX. yy.)

Halk
Edebiyatı

Tanzimat Dönemi
Edebiyatı (1860-1896)

Servetifünun Dönemi
Edebiyatı (1896-1901)

Fecriati Topluluğu
(1909-1911)

Millî Edebiyat Dönemi
(1911-1923)

Cumhuriyet Dönemi Türk 
Edebiyatı (1923-…)

Sözlü Edebiyat (…-VIII. yy.)
Divan Edebiyatı

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı

Yazılı Edebiyat (VIII. yy.-XI. yy.)

Anonim Halk 
Edebiyatı

Dinî-Tasavvufi 
Halk Edebiyatı

Âşık Tarzı 
Halk Edebiyatı
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Edebiyatın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Bilim; evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak 
seçen, deneye dayanan yöntem ve gerçeklikten yarar-
lanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgiler bütü-
nüdür. Bilimde amaç, faydalı olmaktır.

Bilimin Özellikleri
 ✓  Bilim, olgusaldır. Doğrudan ve dolaylı olarak gözle-

nebilen olgu ve gerçekleri dile getirir.

 ✓  Bilim, nesneldir. Olay ve durumları objektif bir bakış 
açısıyla ele alır.

 ✓  Bilim, faydacıdır. İnsanlığa faydalı olmak, bilinme-
yeni bilinir kılmak amaçlanır.

 ✓  Bilim, mantıksaldır. Elde edilen sonuçlar birbirleriyle 
tutarlıdır.

 ✓  Bilim, genelleyicidir. Elde edilen sonuçları genelle-
yerek ifade eder.

 ✓  Bilim, eleştiricidir. İleri sürülen her iddia karşısında 
sorgulayıcı ve eleştireldir.

 ✓  Bilim, evrenseldir. Bilimsel çalışmaların sonucunda  
ulaşılan veriler, tüm insanlığı ilgilendirir.

 ✓  Bilim, seçicidir. Evrendeki bütün olguları değil, 
önemli bulduklarını konu edinir.

 ✓  Bilim, birikime dayalı bir süreçtir. Her yeni bilgi bir 
öncekine bağlı olarak oluşturulur. Böylece devamlı-
lık ve gelişme sağlanır.

Edebiyat ile bilim arasındaki ilişkinin temelini, edebiya-
tın insanla ilgili her şeyle ilgilenmesi ve dilin hem bilimin 
hem edebiyatın ortak ögesi olması oluşturur.

İnsanı her yönüyle anlatmayı amaçlayan öykü, roman, 
tiyatro gibi edebî türlerde yazar; insanı anlatırken psiko-
loji, sosyoloji, tarih, coğrafya gibi sosyal bilimler yanında 
deneysel bilimlerden de yararlanabilir. Ayrıca edebiyat 
bilimsel çalışmara ilham kaynağı olabilir.

Edebiyat-Tarih İlişkisi

Bir edebî eser, ele aldığı konuyla tarihî bir gerçeği ya 
da yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtabilir. Edebî 
eserlerde toplumların geçmişte yaşadıkları olayları kro-
nolojik sıra ve sebep - sonuç ilişkisiyle inceleyen tarih 
biliminden yararlanılabilir.

Kimi zaman da tarih bilimi edebî eserden faydalanır.

Türk edebiyatının ilk yazılı belgesi olma niteliği taşıyan Or-
hun Abideleri, tarihçiler için bir belge niteliği taşımaktadır.

Edebiyat-Psikoloji İlişkisi

Psikoloji, insanların davranışlarının ve zihinsel süreç-
lerinin bilimsel yöntemler kullanılarak incelenmesidir. 
Edebî eserde de sanatçı, bazen kendi ruhsal durumunu 
bazen de eserdeki kahramanların ruhsal durumlarını 
anlatmak amacıyla psikoloji biliminden yararlanabilir.

Edebiyat-Sosyoloji İlişkisi

Sosyoloji, toplum yaşamının oluşumunu, koşullarını, 
işleyişini ve değişimini objektif bir biçimde ve sosyal 
bütünlük içerisinde inceleyen bilim dalıdır. Sosyoloji 
(toplum bilimi) sanatçının da bir parçası olduğu toplumu 
inceler. Sanatçı, içinde yaşadığı toplumla ilgili yaşantıla-
rı eserine aktarırken sosyoloji biliminden yararlanabilir.

Peyami Sefa Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ’nda hasta bir 
gencin psikolojisini ayrıntılı olarak açıklamış ve psikoloji 
biliminden yararlanmıştır. Ahmet Mithat Efendi Felatun 
Bey’le Rakım Efendi ’de dönem önemli problemlerinden 
olan yanlış Batılılaşmayı ele almıştır.

Edebiyat-Felsefe İlişkisi

Felsefe, düşünce bilimidir. Kendine özgü araştırma, 
sorgulama yöntemlerini kullanan, bu açıdan diğer bi-
lim dallarından ayrılan özgün bir disiplindir. Her edebî 
metnin temelinde de sanatçıyı o eseri yazmaya iten bir 
düşünce vardır. Ayrıca edebî akımların ortaya çıkışında 
da felsefe biliminin etkisi görülmektedir.

Albert Camus’un romanlarında varoluşculuk felsefesi-
nin işlendiği görülür.

Edebiyat-Coğrafya İlişkisi

Coğrafi özellikler, öykü ve romanların mekân kurgusun-
da görülür ve betimleyici anlatım yoluyla aktarılır. Bu 
duruma bazı şiirlerde de rastlanır.

Gezi yazılarında, yazarlar gezdikleri yerleri coğrafî 
özellikleriyle birlikte verirler.

Edebiyat ve Güzel Sanatlar

 ✓ İnsanda coşku ve hayranlık uyandıran edebiyat, 
müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi sanatlar 
“güzel sanatlar” olarak adlandırılır.

 ✓ Edebiyat da güzel sanatların bir dalıdır. Diğer sanat 
eserleri gibi edebiyatın da amacı, insanda estetik 
duygular uyandırmaktır.

 ✓ Güzel sanatlar sınıflandırılırken eserlerde kullanı-
lan malzeme ölçüt olarak alınmıştır. Geleneksel sı-
nıflandırma yöntemine göre güzel sanatlar; görsel 
(plastik), işitsel (fonetik) ve ritmik (dramatik) olmak 
üzere üç başlık altında toplanmıştır.

 ✓ Fonetik (işitsel) sanatların malzemesi ses ve sözdür. 
Edebiyatın malzemesi dil olduğu için edebiyat, fone-
tik sanatlar içinde yer alır.
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 ✓ Görsel (plastik) sanatlar, maddeye biçim veren sa-
natlardır. Bu madde mermer, boya, taş vb. olabilir.

 ✓ Ritmik (dramatik) sanatlarda ise harekete biçim ve-
rilir. Bu sanat dalında hareketin yanında işitsel ve 
görsel ögeler de bulunur.

GÜZEL SANATLAR

Fonetik (İşitsel) Sanatlar

• Edebiyat       • Müzik

Görsel (Plastik) Sanatlar

• Resim • Heykel

• Mimari • Hat

• Ebru • Minyatür

Ritmik (Dramatik) Sanatlar

• Tiyatro • Bale

• Dans • Sinema

• Opera

 

Hat Sanatı Minyatür Sanatı

Ebru Sanatı Bale

Tiyatro Sanatı Opera

       
TEST - 1’I ÇÖZEBILIRSINIZ.

METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI

İnsanlar, her zaman kendilerini ifade etme ihtiyacı duy-
muşlar  ve bu ihtiyacı yazı yazarak ya da söz söyleyerek 
gidermişlerdir. Kendini ifade etme ihtiyacından doğan 
anlatım; bir düşünceyi, duyguyu veya tasarıyı söz ya 
da yazı ile dile getirme işidir.

Anlatım yazılı olarak yapıldığında metinler ortaya çıkar. 
Metin; bir yazıyı biçim, anlam ve noktalama özellikleriyle 
oluşturan kelimeler bütünüdür. Edebiyatın zaman içinde 
gelişmesi metinlerin sınıflandırılmasını da beraberinde 
getirmiştir. Metinler sınıflandırılırken;

 ✓ metnin yazılış amacı,

 ✓ metnin gerçeklikle ilişkisi,

 ✓ metinde kullanılan dil,

 ✓ metindeki anlatım türleri,

 ✓ metnin oluşma ve sunuluş biçimi etkili olur.

Bu ölçütlerden hareketle metinler aşağıdaki gibi sınıflan-
dırılabilir.

Gerçeklikle İlişkileri ve Yazılış 
Amaçlarına Göre Metinler

Öğretici
Metinler

Edebî
(Sanatsal)
Metinler

Oluşma ve Sunuluş 
Biçimine Göre Metinler

Sözlü Metinler Yazılı Metinler

İfade Ediliş Biçimine Göre Metinler

Mensur
Metinler

(Düzyazı)

Manzum
Metinler

(Şiir)
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Öğretici Metinler 

Haber ve bilgi vermek, kanıları değiştirmek, uyarmak, 
düşündürmek, tanıtmak vb. amaçlarla oluşturulan me-
tinlere  öğretici metin adı verilir.

 ✓  Öğretici metinlerde anlatım, ağırlıklı olarak nesneldir.

 ✓  Amaç, bilgi vermektir.

 ✓  İleti, doğrudan verilir.

 ✓  Kelimeler, daha çok gerçek anlamda kullanılır; söz 
sanatlarına ve mecazlara yer verilmez.

 ✓  Duygu ve düşünceler kısa ve kesin ifadelerle dile 
getirilir.

ÖĞRETİCİ METİNLER

Gazete Çevresinde Gelişen Metinler

• Mülakat • Makale
• Eleştiri • Deneme
• Sohbet • Röportaj
• Haber Yazısı • Fıkra

Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler

• Gezi Yazısı • Anı
• Mektup • Otobiyografi
• Biyografi • Günlük

Felsefi Metinler

Tarihsel Metinler

Bilimsel Metinler

Öğretici Metin Örnekleri

Tabiat ile hayat, insanoğlunun şekil vererek güzel ve 
faydalı eserler vücuda getirebileceği muazzam bir mal-
zeme deposudur. Resim mi yapmak istiyorsunuz? Dün-
yada renkten ve boyadan çok ne var? Hakiki bir ressam 
konu bakımından da bir sıkıntı çekmez. Bütün tabiat ve 
hayat işlenecek konu ile doludur. Mühim olan, herhangi 
bir konu etrafında bir renk kompozisyonu vücuda getir-
mektir.

Mehmet Kaplan'a ait olan bu metinde sanat eserlerinin 
kaynağının tabiat ve hayat olduğu açıklanmıştır. Keli-
meler genellikle gerçek anlamıyla kullanılmıştır.

Çay, Asya’nın güneydoğu bölgelerinde kendiliğinden 
yetişen ve doğal hâline bırakıldığında küçük bir ağaç 
kadar boylanan bir bitkidir. “Camellia Sinensis” ya da 
“Thea Sinensis” olarak bilinen bu bitkinin yaprakların-
dan içecek olarak yararlanmak yaklaşık 17. yüzyıldan 
sonra yaygınlaşmış ve bugün dünyanın hemen hemen 
her yerinde çay tarımı yapılır hâle gelmiştir.

Bu parça da “çay bitkisi” hakkında bilgi veren bir öğretici 
metin örneğidir.

Örnek-3 ?
Öğretici metinlerle ilgili aşağıdaki yargılarından 
hangisi yanlıştır?

A) Öznellik ağır basar.

B) Kelimeler ağırlıklı olarak gerçek anlamlarında kulla-
nılır.

C) İleti, doğrudan aktarılır.

D) Amaç; öğretmek, açıklamak, bilgi vermektir.

E) Duygu ve düşünceler kesin ifadelerle dile getirilir.

Çözüm-3 

Sanatsal (Edebî) Metinler

Edebî zevk uyandırmak amacıyla ve estetik kaygıyla 
yazılan eserlere edebî (sanatsal) metin adı verilir.

 ✓ Edebî metinlerde anlatım özneldir.

 ✓ Dil, ağırlıklı olarak sanatsal işlevde kullanılır.

 ✓ İleti, dolaylı olarak iletilir.

 ✓ Kelimeler, daha çok yan ve mecaz anlamda kulla-
nılır.

 ✓ Özgündür ve biriciktir.

 ✓ Yaratıcılık ve etkileyicilik ilkelerine dayanır.

 ✓ Farklı anlam, çağrışım ve yorumlara açıktır.

 ✓ Gerçeklik dönüştürülerek, kurgulanarak ele alınır.
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SANATSAL METİNLER

Coşku ve Heyecanı 
Dile Getiren Metinler

Göstermeye Bağlı
Edebî Metinler

Olay Çevresinde 
Gelişen Metinler

ŞiirAnlatmaya Bağlı

Edebî Metinler

• Destan

• Masal

• Fabl

• Halk Hikâyesi

• Mesnevi

• Manzum Hikâye

• Hikâye

• Roman

Geleneksel Türk 
Tiyatrosu

• Köy Seyirlik Oyunları

• Orta Oyunu

• Meddah 

• Karagöz

Modern Tiyatro

• Trajedi

• Komedi

• Dram

 ✓

Sanatsal Metin Örnekleri

“Evimden çıkınca ortalığın sessizliğini, bu sessizliğe lapa 
lapa kar yağdığını görmüş, yürümek hevesine kapılmış; 
ana caddeleri, arkadaş tesadüflerini, malum kalabalık yol-
ları bırakmış; karın daha tez, daha temiz biriktiği, insanların 
az geçtiği bir semte gitmek üzere tenha tramvaylara atla-
mış, buraya gelmiştim. Ama ben gelirken yarım saat içinde 
hava değişmiş, karayel kudurmuş, lapa lapa yağan kar kü-
çücük küçücük soğuk kar taneleri hâlinde kaynaşmaya baş-
lamıştı.”

Sait Faik Abasıyanık, Mahalle Kahvesi

Bu parçada kurgulanmış bir gerçeklik ele alınmıştır. Ke-
limeler yan ve mecaz anlamlarında kullanılmış, sanatlı 
söyleyişe yer verilmiştir.

SİTEM
Önde zeytin ağaçları arkasında yâr
Sene 1946
Mevsim
Sonbahar
Önde zeytin ağaçları neyleyim neyleyim
Dalları neyleyim
Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim
Yâr yâr… Seni kara saplı bıçak gibi sineme
Sapladılar
Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel gör beni darmadağın
Tel tel çözülüp kalmışım
Yâr yâr… canımın çekirdeğinde diken
Gözümün bebeğinde sitem var.

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Bu şiir, coşku ve heyecana bağlı bir metin örneğidir. 
Kelimeler mecaz anlamlıdır, edebî sanatlara ve imgeli 
söyleyişlere yer verilmiştir.

Örnek-4 ?
Edebî metinlerle ilgili olarak,

I. Sanatsal bir kaygıyla yazılır.

II. Fayda amacı güdülür.

III. Dili, günlük dilden farklıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D) I ve III E) II ve III

Çözüm-4 
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Örnek-5 ?
I. Masal 

II. Roman

III. Hikâye

IV. Destan

V. Makale

Numaralanmış metin türlerinden hangisi  edebî (sa-
natsal) metin değildir?

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

Çözüm-5 

Örnek-6 ?
Aşağıdakilerin hangisinde sanatsal metinlerle ilgili 
olarak bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Üslup kaygısı ön plandadır.

B) Açıklama, tartışma gibi anlatım biçimleri kullanılır.

C) Öznel anlatım vardır.

D) Edebî zevk uyandırmak amacıyla yazılır.

E) Sözcükler yan ve mecaz anlamlarında da kullanılır.

Çözüm-6 

Örnek-7 ?
Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaş-
tırmayan okçudan daha başarılı sayılmaz. İnsanın gözü 
karanlıkta da iyi görmez, fazla ışıkta da. Platon der ki 
“Felsefenin fazlası zarardır. Felsefe bir yere kadar iyidir, 
hoştur; faydalı olduğu kerteyi aşacak kadar derinle-
re gidersek çileden çıkar, kötüleşiriz. Felsefenin fazlası 
duygularımızı köreltir.”

Bu parçayla ilgili olarak,

I. Kelimeler genellikle gerçek anlamlarında kullanıl-
mıştır.

II. Öğretici bir metinden alınmıştır.

III. Amaç estetik zevk uyandırmaktır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

Çözüm-7 

Örnek-8 ?
İnsanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar, güzel 
sanatlar olarak adlandırılır. Güzel sanatlar fonetik, rit-
mik ve görsel sanatlar olmak üzere üçe ayrılır. Edebiyat 
ve müzik ---- sanatlar içinde ele alınır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir? 

A) plastik B) dramatik C) fonetik

D) ritmik E) görsel

Çözüm-8 
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Örnek-9 ?
O vakit denize baktı: Siyah bir deniz… Karanlığın için-
de geminin kenarından esmer bir köpükle kaynaşarak 
firar eden o siyahlıklar görünüyor. Altında korku veren 
siyahlıktan başka bir şey görünmüyordu.

Bu parçayla ilgili olarak,

I. Nesnel anlatım tercih edilmiştir.

II. Edebî bir metinden alınmıştır.

III. Öğretmek esastır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

Çözüm-9 

DİLİN KULLANIMINDAN DOĞAN TÜRLERİ: STANDART DİL, AĞIZ, ŞİVE, LEHÇE, ARGO, JARGON

Coğrafi, siyasi ve kültürel özelliklerden kaynaklanan farklılıklar, dillerin tarihî süreç içinde birtakım değişimler geçirme-
sine neden olur. Bu değişimler sonucunda konuşma ve yazmada dillerin farklı şekilleri ortaya çıkar.

STANDART 
(ÖLÇÜNLÜ DİL)

Kuralları sözlüklerde ve 
yazım kılavuzlarında tes-
pit edilmiş; eğitim, hukuk, 
basın, yayın alanları ile 
resmî yazışmalarda kul-
lanılan; işlev ve geçerlilik 
alanı geniş, sosyal sınıf 
ve yerel iz taşımayan 
dildir.

Türkçe için standart dil, 
İstanbul Türkçesini esas 
alan yazı dili üzerine ku-
rulmuştur.

LEHÇE

Bir dilin, tarihî gelişimi içinde 
yazılı kaynaklarla izlenemeyen 
dönemlerinde ayrılmış kollarına 
denir.

Çuvaşça ve Yakutça

ŞİVE

Bir dilin metinlerle izlenebilen tarihî 
dönemlerinde ana dilden ayrılan 
kollarıdır. Bazı ses ve şekil farklılık-
ları gösterir.

Kırgız şivesi, Kazak şivesi, Özbek 
şivesi...

AĞIZ

Aynı şive içinde ses, söz dizimi 
ve anlam bakımından farklılık-
lar gösterebilen, belli yerleşim 
bölgelerine özgü konuşma di-
lidir.

Karadeniz ağzı, Konya ağzı…

ARGO

Ortak dilden ayrı olarak 
belirli toplulukların ses, 
yapı, söz dizimi ve an-
lam bakımından farklılık 
gösteren dili ve kelime 
dağarcığıdır.

JARGON

Aynı meslek veya top-
luluktaki insanların ortak 
dilden ayrı olarak kullan-
dıkları özel dil veya söz 
dağarcığıdır. (Tıp jargonu, 
mühendislik jargonu…)

DİLİN KULLANIMINDAN DOĞAN TÜRLERİ
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Lehçe Örnekleri

Yakutça Cümle Örnekleri

 ✓ Olorbuttağar ülelêbit orduk.
 (Çalışmak oturmaktan daha iyidir.)

 ✓ Haydah oloroğut?
 (Nasılsınız? / Nasıl yaşıyorsunuz?)

 ✓ En oluş türgennik sanarağın.
 (Sen çok hızlı konuşuyorsun.)

Çuvaşça Cümle Örnekleri

 ✓  Tavanâsene salam kalâr.
 (Kardeşlerinize selam söyleyin)

 ✓ Epir kunta êçletnêr.
 (Biz burada çalışıyoruz.)

 ✓ Esir kunta tussem çennipe kilne.
 (Biz buraya dostlarımızın davetiyle geldik.)

Şive Örnekleri

Türkiye Türkçesi: Yeni yılınız kutlu olsun.

Gagavuzca: Yeni yılınızı kutlarım.

Azerice: Yeni iliniz mübarek olsun.

Özbekçe: Yangi yilingiz kutli bolsin.

Kazakça: Janga jılıngız kuttı bolsın.

Kırgızca: Cangı cılıngız kuttu bolsın.

Türkmence: Teze yılınızı gutlayaarın.

Ağız Örnekleri

Batı Anadolu Ağzı

Anşırtmak: İma etmek

Burma: Musluk

Çiritmek: Üşümek, titremek

Değin: Sincap

Keşir: Havuç

Doğu ve Güneydoğu Ağzı

Böğürcük: Böbrek

Cembek: Kalabalık aile

Pisik: Kedi

Mişmiş: Kayısı

Küncü: Susam

Orta Anadolu Ağzı

Filke: Musluk

Pürçüklü: Havuç

Balak: Tavşan yavrusu

Enek: Meyve çekirdeği

Tokat Ağzı

Badal: Merdiven

Düğü: Bulgur

Dekmük: Tekme

Ecük: Azıcık

Çimmek: Yıkanmak

Ellağam: Sanırım, demek ki

Argo Örnekleri

Afi kesmek: Gösteriş yapmak

Alengirli: Acaip, tuhaf

Bayılmak: Ödemek

Caka: Gösteriş, çalım, fiyaka

Cebellezi etmek: Çalmak

Çakal: Kurnaz kimse

Dalgaya gelmek: Yanılmak

Dehlemek: Kovmak

Dümen: Dalavere, hile

Harcamak: Yok olmasına sebep olmak

Hava basmak: Büyüklenmek, gururlanmak

Kafa ütülemek: Çok laf edip tedirgin etmek

Jargon Örnekleri

Tonsilit: Bademcik iltihabı (Tıp jargonu)

MI (Miyokard Infektüs): Kalp krizi (Tıp jargonu)

ŞÖK’e Kalmak: Öğrencinin şube öğretmenleri kurulun-
da değerlendirilmesi! (Öğretmenlik jargonu)

Kurtarma Sınavı: Yeniden sınav yapmak (Öğretmenlik 
jargonu)

Çıkma: Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru taşan 
bölüm. (Mimarlık jargonu)

TEST - 2 VE 3’Ü ÇÖZEBILIRSINIZ.
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DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

Anlatımda düşünceyi temellere yaslamak; daha etki-
li, daha inandırıcı hâle getirmek için birtakım yollardan 
yararlanılır. Yazar; düşüncesini örnekler vererek, sayısal 
verilerden yararlanarak, karşılaştırmalar yaparak kanıt-
lamaya çalışır. Bu yöntemlerle kavramlar arasında ilişki 
kurulur; okuyucu, düşüncenin gelişimi bağlamında bir 
fayda görür.

Tanımlama

Bir kavramı, olguyu, nesneyi ana ögelerini belirterek 
açıklamak, anlaşılır duruma getirmek, onların öteki kav-
ramlardan ayrılan yönlerini belirtmektir.

Eleştiri, bir sanat ya da edebiyat yapıtını tüm yönleriy-
le inceleyip değerlendirmek amacıyla yazılan yazılara 
denir.

Bu cümlede eleştiri kavramının tanımı yapılmıştır.

Tanımlama, sözlük anlamıdır. “Nedir?” sorusunun tam 
anlamıyla cevabıdır. Örnekte “Eleştiri nedir?” sorusu 
bize eleştirinin tanımını verir.

Eleştiri, nesnel verilere dayandırılırsa amacına ulaşır.

Bu cümlede eleştiriyle ilgili bir açıklama yapılmıştır 
ancak “Eleştiri nedir?” sorusuna cevap vermediğinden 
bu cümleye tanımlama diyemeyiz.

Örnekleme

Bir düşüncenin doğruluğunu kanıtlamak, düşünceyi 
desteklemek için anlatılan konuyla ilgili örneklerin yazıda 
sıralanmasıdır. Örnekleme bir somutlama yoludur. So-
yut kavramların somutlaşması için ilişkilendirme yapılır.

Yazarlar, ayırt edici yönleriyle ön plana çıkar. Onlarda öyle 
bir hava vardır ki altında imzası olmasa da o eserin kime ait 
olduğunu hemen anlarsınız. Üslup, dediğimiz kavram bu-
rada devreye girer. Bazen tek bir kelime bile o yazarı ya da 
şairi tanımaya yeter. “Gece” denince Ahmet Haşim’in, “rüya” 
denince Ahmet Hamdi Tanpınar’ın akla gelmesi gibi…

Karşılaştırma

Birbirleriyle ilişkili iki varlık, iki kavram ya da herhangi iki 
şeyin ortak olan veya olmayan yönlerinin gösterilerek 
incelenmesidir.

Konuşma geçicidir, saman alevi gibi yitip gider; yazı ise 
kalıcıdır.

Bu cümlede “konuşma ve yazı” karşılaştırılmıştır.

“Deneme yazarı özgürce seçtiği bir konu üzerinde kişisel 
görüşlerini okurlarıyla dostça paylaşırken okuyucuyu dü-
şündürme amacı taşır. Yazınsal bir dil kullanarak toplumun 
geneline hitap eder. Makale yazarı ise öğretmeyi, bilgilen-
dirmeyi amaçladığı için bilimsel belge, anket ve istatistikler 
gibi verilerle savını kanıtlama yoluna gider. Bilimsel ve te-
rimsel bir dil kullanarak konuyla doğrudan ilgisi olan sınırlı 
bir okura seslenir.”

Tanık Gösterme

Bir yaz›da ele al›nan düşünceyi desteklemek, sa-
vunmak için; alanında yetkin bir şahsın yazılarından, 
sözlerinden alıntı yapmaktır. Doğrudan veya dolaylı an-
latım yoluyla alıntılama yapılabilir.

Yahya Kemal Türkçe için: “Bu dil ağzımda annemin sütü-
dür.” diyor. Bizi dünyaya getiren anamız sütüyle beraber 
ana dilimizi de emzirmeye başlar bize. Yaşadığı ekin or-
tamının derinliklerinden süzülüp gelen ninnileri de sevgi 
sıcaklığında kucağımıza akıtır. Bedenimiz sütle beslenip 
gelişirken uyanmaya başlayan zihinsel gücümüz de dille 
beslenip yeşerir, boy atar. 

Sayısal Verilerden Yararlanma

Bir yazıda ele alınan konunun daha inandırıcı olması 
için anlatılan konuyla ilgili araştırma sonuçlarının, ista-
tistiksel verilerin metinde kullanılmasıdır.

Ülkemizde günde yaklaşık 25 bin, yılda 9,2 milyon ton 
ekmek üretilmektedir. Bu sayılar günde 101 milyon, yılda 37 
milyar adet ekmeğe denk gelmektedir. Ülkemizde her gün 
üretilen ekmek miktarının yaklaşık 6 milyonu israf edilmek-
tedir. Bu israf nedeniyle de yılda yaklaşık 1,5 milyar lira çöpe 
atılmaktadır.

Yukar›daki parçada ekmek israf›yla ilgili araşt›rma so-
nuçlar› sayısal verilerle desteklenerek anlatılmıştır.
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Benzetme

Bir varlık ya da kavramın, nitelikçe kendisinden kuvvetli 
olan başka bir varlık ya da kavrama benzetilerek anla-
tılmasıdır.

Dik, sarp bir doruğa tırmanan bir dağcıyı andırıyor de-
neme yazarı.

Bu cümlede deneme yazarı dağcıya benzetilmiştir.

Somutlama

Soyut durumların somut sözcüklerle belirgin hâle geti-
rilmesidir. Somutlama benzetmeden faydalanılarak da 
yapılabilir.

Umut, zifiri karanlıkta kalan gönüller için parlak bir mum 
alevidir. Aydınlığa giden yolu bulmak için bu alevi sön-
dürmemek gerekir.

ANLATIMIN ÖZELLİKLERİ
Açıklık

Anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmadan tek bir yargıyı 
açıkça ifade etmesidir. Açık anlatımda birden çok yo-
rum çıkmaz.

Yılandan senden daha çok korkarım.

cümlesi açık değildir. 

Duruluk

Anlatımda gereksiz sözcüğün bulunmamasıdır.

Mecburen dışarı çıkmak zorunda kaldık.

Yalınlık

Anlatımın süslü ve sanatlı söyleyişten, uzun cümleler-
den, yabancı sözcüklerden uzak olmasıdır.

Uzakta, ağlayarak uyurmuş bir Stradivarius. Bir pericik 
sel sularına bırakırmış çiçeklerini. Melankolya, çocuk-
luğum!

Bu cümlede yazar, “Stradivarius, melankolya” gibi sö-
zükler kullanarak yalınlıktan uzaklaşmıştır.

Akıcılık

Anlatımın pürüzsüz olması, hiçbir engele uğramadan 
akıp gitmesidir. Bu anlatımda söyleyişi güçleştirecek dil 
ögelerine yer verilmez.

Programlarının izleme oranlarından memnun olmayan 
televizyon kanallarının yeni program arayışı aslında 
programlardan değil program içeriğinden kaynaklan-
maktadır. Bu cümlede “program” kelimesinin tekrarı 
akıcılığı bozmuştur.

Örnek-10 ?
Aşağıdaki parçalarda düşünceyi geliştirme yolların-
dan hangisinin kullanıldığını yazınız.

a. Destanlar, tarihten önce ve tarihin başlangıcı sı-
rasında bir milletin geçirdiği maceraları, yetiştirdiği 
kahramanları; doğa, evren ve toplum olayları hak-
kında düşündüklerini ve bunlar karşısında aldığı 
vaziyetleri anlatan din ve kahramanlık hikâyeleridir.

 ---------------------------

b. Bir yerde sabit cıvata gibi dönüp duranların ne ken-
dilerine faydaları vardır ne çevredekilere. Oysa 
dünyaya bakalım; her şey değişir, durmadan yol alır. 
Su; buhar olur, yağmura dönüşür; tohum, baş ve-
rir, çiçeğe durur; civciv, pek cılız doğar; kocaman bir 
horoz olur. Dünyada hiçbir şey durmaz. Bu doğanın 
bir parçası olan insan neden dursun?

 ---------------------------

c. Deneme, yazarın özgürce hareket edebildiği bir tür-
dür. Yazar kendi birikimini, içinden gelenleri içinden 
geldiği gibi, özgürce aktarır. Bu nedenle Nurullah   
Ataç deneme için: “Deneme ‘ben’in ülkesidir.” der. 
Bu görüşe katılmamak elde midir?

 ---------------------------

d. Arı, on binlerce yıldır aynı işi en kusursuz biçim-
de yapar. Düzgün, geometrik ölçülerle peteğini örer 
ve topladığı binbir çiçek tozundan, bir kimya labo-
ratuvarının imbiklerinden daha üstün bir biçimde 
balını süzer. Oysa insanoğlu uğraştığı onbinlerce işi 
binlerce yıldır giderek geliştirmekte ve hâlâ en ku-
sursuza ulaşmaya çalışmaktadır.

 ---------------------------

Çözüm-10 
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İLETİŞİM VE İLETİŞİMİN ÖGELERİ

İletişim; duygu, düşünce, hayal, bilgi ve gözlemlerin 
akla gelebilecek her türlü yolla (ses, yaz›, davran›ş vb.) 
başkalarına aktarılmasıdır.

Kişi, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek 
için çevresindekilerle iletişime geçer. Toplumsal kanun 
ve kuralları sağlıklı işletebilmek için iletişim şarttır. İle-
tişim, bir insanı yakın ve uzak çevresine bağlayan bir 
halkadır.

 ✓ İletişim, çeşitli şekillerde gerçekleşir:

• Dille gerçekleştirilen iletişim

• Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim

• Resim, şekil, çizgi vb. sembollerle gerçekleştiri-
len iletişim

• Simgelerle gerçekleştirilen iletişim

En etkili iletişim çeşidi şüphesiz dil ile gerçekleştirilen 
iletişimdir.

İletişimin Ögeleri:

Gönderici (Kaynak): Duygu, düşünce ve isteklerin  
(mesaj) aktarılmasında sözü söyleyen her türlü iletişimi 
başlatan ögedir.

Alıcı: Duygu, düşünce ve isteklerin iletildiği kişi veya 
topluluktur.

İleti (Mesaj): Göndercinin alıcıya aktardığı duygu, dü-
şünce ve isteklere denir.

Kanal: Göndericinin alıcıya iletisini gönderirken kullan-
dığı çeşitli yol ve araçlardır.

Bağlam: İletişimin gerçekleştiği ortamdır.

Dönüt (Geri Bildirim): Alıcının kendisine ulaşan iletiye 
karşı verdiği tepkidir.

Şifre (Kod): Gönderici, iletisini çeşitli yollarla (yazı, re-
sim, rakam vb.) aktarır. Bunların her birine kod (şifre) 
denir.

İletişim Örnekleri

Elif, arkadaşı Hülya’ya aşağıdaki mesajı göndermiştir.

Elif

Hülya

Yarın saat kaçta, nerede
buluşalım?

Saat 13.00’te Kızılay’da
buluşabiliriz.

Sohb.

Bu iletişim örneğinde gönderici “Elif”, alıcı “Hülya”dır. 
İleti “Yarın saat kaçta, nerede buluşalım?”, dönüt “Saat 
13.00’te Kızılay’da buluşabiliriz.” ifadeleridir. Kanal “cep 
telefonu”, kod ise “dildir” (Türkçe).

Örnek-11 ?
Edebiyat öğretmeni sınıfta “şiir türleri” konusunu işle-
mektedir. Arka sırada oturan Ahsen’e “Beni duyabiliyor 
musun?” diye sorar. Ahsen de “Duyuyorum hocam.” ce-
vabını verir.

Bu iletişim örneğinin ögelerini bulunuz.

Gönderici:

Alıcı:

İleti:

Dönüt:

Bağlam:

Kod:

Kanal:

Çözüm-11 
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Kaynak 
(Gönderici)

İletiyi hazırlayıp 
onu karşısındakine 
gönderen kişidir.

Kanal

İletinin 
gönderilmesinde 

kullanılan her türlü 
yoldur.

İleti (Mesaj)

Göndericinin alıcıya 
ilettiği bilgi, duygu ve 

düşüncedir.

Alıcı

İletinin aktarıldığı 
kişidir.

Bağlam

İletişimde görev alan unsurların birlikte 
meydana getirdikleri ortamdır.

İLETİŞİM TABLOSU

Dönüt (Geri bildirim)

Alıcının göndericiye verdiği tepkidir. 
İletişimin gerçekleşip gerçekleşmediğini 

kontrol etmeye yarar.

12 - 13. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla-
yınız.

Elif ile Ahsen okul kantininde karşılaşırlar:

Elif: Yarın edebiyat sınavımız varmış.

Ahsen: Gerçekten mi? Hemen çalışmaya başlamak la-
zım!

Örnek-12 ?
Bu parçada geçen altı çizili bölüm iletişimin aşağı-
daki ögelerinden hangisine örnektir?

A) Alıcı B) Kod C) Bağlam

D) Kanal E) İleti 

Çözüm-12 

Örnek-13 ?
Bu parçayla ilgili olarak aşağıda verilenlerden han-
gisi yanlıştır?

A) Gönderici Elif’tir. B) Alıcı Ahsen’dir.

C) Elif’in cümlesi iletidir. D) Dönüt yoktur.

E) Kanal havadır.

Çözüm-13 
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Örnek-14 ?
Okulun kantininde görevli olan Yasemin Hanım’a Elif 
“Bir kaşarlı tost ve bir ayran alabilir miyim?” demiştir. 
Yasemin Hanım da “Beş dakikaya hazır olur.” diye ce-
vap vermiştir.

Bu iletişim örneği ile ilgili olarak,

I. Gönderici, Elif’tir.

II. Alıcı, Yasemin Hanım’dır.

III. Kanal ses, havadır.

IV. Kod sözcüklerdir.

V. Dönüt bulunmamaktadır.

ifadelerinden hangisi yanlıştır?

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

Çözüm-14 

Örnek-15 ?
Ayşe Hanım misafirlerine “Çay alır mısınız?” diye 
sormuş ve misafirleri de ona “Teşekkür ederiz Ayşe Ha-
nım.” şeklinde cevap vermiştir.

Bu iletişim örneğinde aşağıda verilen iletişim öge-
lerinden hangisi belirgin değildir?

A) Gönderici B) Alıcı C) Bağlam

D) Dönüt E) İleti

Çözüm-15 

TEST - 4 VE 5’I ÇÖZEBILIRSINIZ.

ÖRNEKLERİN CEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5 6 7 8

E D A D E B C C

9 10 11 12 13 14 15

B

a. Tanımlama
b. Benzetme/Örnekleme

c. Tanık Gösterme
d. Karşılaştırma

Gönderici: Edebiyat öğretmeni
Alıcı: Ahsen

İleti: Beni duyabiliyor musun?
Dönüt: Duyuyorum hocam.

Bağlam: Sınıf
Kod: Dil (Türkçe)
Kanal: söz/ses

C D E C
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9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Etkinlik

1. Aşağıda verilen tanımlardan edebiyat kelimesinin anlamına uygun olanları “�” ile işaretleyiniz.

1. İyi huy ve güzel ahlak

2. Dil ile ilgili bilgiler ve kurallar

3. El becerisine dayanan tüm uğraşlar

4. Güzel konuşma/yazma sanatı

5. Birikimli bir süreç

6. Dille yapılan güzel sanat dalı

7. İnsan davranışlarının incelenmesi

8. Fonetik sanatlardan biri

2. Aşağıdaki ifadeler doğruysa kutucuğa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

1. İfade şekillerine göre metinler sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrılır. 

2. Edebî metinler, çoğunlukla  yorum ve çağrışımlara açıktır. 

3. Öğretici metinlerde sezdirme, hissettirme, çağrıştırma ön plandadır. 

4. Metinler gerçeklikle ilişkileri ve yazılış amaçlarına göre öğretici ve edebî metinler olarak sınıflandırılır. 

5. Edebî metinlerde hayranlık uyandıran etkileyicilik ve güzellik vardır.

6. Edebî metinler tamamen hayal ürünüdür, kaynağını sanatçının hayal dünyasından alır.

7. Öğretici metinler bir düşünceyi kurgulayarak, dönüştürerek ortaya koyar.

 3. Aşağıdaki tabloda verilenlerin hangi metin türüne ait olduğunu tabloda “�” ile işaretleyiniz.

Öğretici Metin Sanat Metni

Roman

Hikâye

Deneme

Makale

Tiyatro

Fıkra

Masal

Şiir

Anı

Sohbet
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Etkinlik01

4. Aşağıdaki açıklamaların ait olduğu kavramı “�” ile işaretleyiniz.

AÇIKLAMA

Le
hç

e

Şi
ve

Ağ
ız

Ar
go

1. Bir ana dilin, konuşulduğu ülkenin sınırları içinde bölgelere göre farklılıklar gösterebilen kolu

2. Bir dilin izlenebilen tarihî dönemlerinde o dilden ayrılmış ses ve biçim bakımından değişiklik 
gösteren kolu

3. Bir ana dilin ses, yapı ve söz dizimi bakımlarından takip edilemeyen devirlerine ait büyük 
ayrılıklar taşıyan her bir kolu

4. Belli bir grup arasında dayanışma ve farklı bir anlatım biçimi sağlamak

5. Aşağıdaki parçalarda kullanılan düşünceyi geliştirme yolunu tespit ederek boşluklara yazınız.

1. Dünya, durmayan bir salıncaktır. Orada her şey sallanır: Toprak, Kafkas’ın kayalıkları, Mısır’ın piramitleri hem 
çevresiyle birlikte hem de kendi kendine sallanır. Durmanın kendisi bile daha ağır bir sallantıdan başka bir şey 
değildir.

...........................................

2. Her rengin bir anlamı vardır, renkleri kullanırken ayrıntıları göz ardı etmemelisiniz. Kırmızı canlılığı, sarı geçiciliği 
anlatırken mavi genişlik ve sükûneti, yeşil güveni belirtir.

...........................................

3. Plinius, “Herkes kendisi için bir derstir, yeter ki insan kendini yakından görmeyi bilsin.” der. Benim yaptığım bildik-
lerimi söylemek değil, kendimi öğrenmektir; başkasına değil kendime ders veriyorum.

...........................................

4. Estetik yargı, bir nesneyi hiçbir çıkar olmaksızın hoşlanma ya da hoşlanmama yoluyla yargılama yetisidir.

...........................................

ETKİNLİK CEVAP ANAHTARI
ETKİNLİK-1

4, 6, 8 

ETKİNLİK-2

1 2 3 4 5 6 7

Y D Y D D Y Y

ETKİNLİK-3

Öğretici Metin Sanat Metni

Deneme, Makale, Fıkra, Anı, Sohbet Roman, Hikâye, Tiyatro, Masal, Şiir

ETKİNLİK-4

1 2 3 4
Ağız Şive Lehçe Argo

ETKİNLİK-5

1 2 3 4
Benzetme - Örnekleme Örnekleme Alıntılama Tanımlama
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9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Test - 1

1. Güzel sanatlar, insanda  estetik, coşku ve hayran-
lık uyandıran sanatlardır.

Buna göre güzel sanatlarda;

I. Güzellik,

II. Etkileyicilik,

III. Özgünlük,

IV. Yararlılık

özelliklerinden hangilerinin bulunması gerekir?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II

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

2. Aşağıdaki parçaların hangisinde edebiyatın bilim 
dallarıyla ilişkisi verilirken yanlışlık yapılmıştır?

A) Bir sınıfta tam kırk çocuk dizisi
 Bir kara tahta üstünde bir üçgen
 Bir koca daire, sağır, çekingen
 Merkezi güm güm eder davul gibi
 (Matematik)

B) Doyum sağlamamış duygular toplumsal barışın 
en büyük düşmanıdır. Tüm bu kent ve burada 
oluşan yeni yaşam türü korkudan başka ne ve-
rebilir ki?

 (Sosyoloji)

C) O vakit dilimi ağır gelecek bana.
 Bazı şeylerin pazarlığı olacak içimde; o geç, bu 

erken.
 Sabaha kötü kalkacağımı düşünerek davrana-

cağım.
 Yani harap olacak bazı şeyler.
 (Psikoloji)

D) Gecenin karanlığı basarken elli bin kişilik ordu 
kaleye doğru yürüyüşe geçti. En önde kont ve 
birkaç sadık arkadaşı gidiyordu. Bunlar elle-
rinde bir şeylerle kalenin önüne geldi.

(Felsefe)

E) Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya

 Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya
(Coğrafya)

3. Edebiyat, diğer sanatlara oranla gücünü ve zen-
ginliğini “söz”den alır. Aynı zamanda günlük hayat-
ta anlaşma aracı olarak kullandığımız dil, diğer gü-
zel sanatlara göre daha zengin bir ---- oluşturur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) değer B) malzeme C) özgünlük

D) özgürlük E) orijinallik

4. Benim, bu toplumda yaşayan insanları sıradan 
olanlar ve olmayanlar diye ayırmama gelince bu-
nun biraz keyfî olduğunu kabul ediyorum. Zaten 
kesin sayılarda da ısrar etmiyorum. Sadece ana 
fikrime inanıyorum. Bu fikir de insanların genel 
olarak iki kısma ayrıldığı düşüncesidir. Sıradanlar 
yani deyim yerindeyse sadece kendilerine benze-
yenleri tekrar üretmeye yarayanlar ve gerçek in-
sanlar...

Bu parçadan hareketle edebiyat ile aşağıdaki 
bilim dallarından hangisi arasında bir ilişki ku-
rulabilir?

A) Tarih B) Coğrafya C) Matematik

D) Sosyoloji E) Filoloji

5. Türklerin göçlerle yer değiştirmeleri, tarih boyunca 
Budizm, Manihaizm ve İslamiyet gibi dinleri be-
nimsemeleri; geniş bir coğrafyada yaşayıp birçok 
kültürle karşılaşmaları edebiyatın farklı dönemlere 
ayrılmasına yol açmıştır.

Bu parçada Türk edebiyatının dönemlere ayrıl-
masında etkili olan aşağıdaki ölçütlerden han-
gisine yer verilmemiştir?

A) Göçler B) Dinî yaşam

C) Dil anlayışı D) Kültürel etkileşim

E) Coğrafi farklılıklar

6. Yüzünü görmediği, göremeyeceği insanlar için bir 
sesin ardından koşup onu bir armoniye dönüştüren 
müzisyen; bir rengi görüntünün hüneriyle yıkayan 
ressam ve sözcüklere katılan imgenin kurduğu mi-
marinin dokusunu yüreğinde taşıyan şair, zaman 
içinde kim bilir kimin yüreğine bir sevinç yalımı ola-
rak oturur. Bu insanlardan bize kalan, insanların 
yüzlerinden çok ----

Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdaki-
lerden hangisiyle tamamlanabilir?

A) nesnel veriler sunmuş olmasıdır.

B) gerçekleri anlatmasıdır.

C) çalışma disiplinleridir.

D) bilgi birikimleridir.

E) meydana getirdikleri sanat eserleridir.
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Test - 101

7. Gerçeği doğru olarak görme zorunluluğu gerçeği 
araştıran eserlerden yararlanılarak aşılabilir sanı-
yorum. Bir de gerçeği roman olarak yazma sorunu 
var. Güncel yaşam romana nasıl yansıyorsa geç-
miş de romana öyle yansır.

Fethi Naci bu sözleriyle romanın aşağıdaki bi-
limlerin hangisiyle ilişkisini ortaya koymakta-
dır?

A) Tarih B) Coğrafya C) Sosyoloji

D) Matematik E) Felsefe

8. Sanatla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden han-
gisi yanlıştır?

A) Sanatsal güzellik, insanın yarattığı bir güzellik-
tir.

B) Sanat eserleri biricik ve özgündür.

C) Sanat, yaratıcılığın ve hayal gücünün esere dö-
nüşmüş hâlidir.

D) Sanat, insanların maddeye dayanan gereksi-
nimlerini karşılar.

E) Sanatın temelinde hoşgörü ve yaratma özgür-
lüğü vardır.

9. Birinci Dünya Savaşı'yla birlikte Osmanlı Devle-
ti gücünü ve heybetini kaybetmeye başlamış, iş-
galler ve isyanlarla zayıf duruma düşmüştür. İşte 
Küçük Ağa romanında bir Anadolu kasabası olan 
Akşehir'den yola çıkılarak kurtuluş mücadelesinin 
bir bölümü, İstanbullu Hoca, Çolak Salih gibi tiple-
melerle işlenmiştir.

Bu parçadan edebiyat-tarih ilişkisiyle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Kurmaca metinler tarihî belge kabul edilemez.

B) Küçük Ağa romanının gerçekle bağlantısı onu 
popüler yapmıştır.

C) Akşehir'in Millî Mücadele'deki yeri, edebî eseri 
kalıcı yapmıştır.

D) Edebî eserler, tarihi aydınlattığı sürece okuna-
caktır.

E) Edebî eserler, konusunu tarihten alarak tarihî 
bir sürece ayna tutabilir.

10. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının dö-
nemlere ayrılmasında etkili olan ölçütlerden 
biri değildir?

A) Coğrafi değişim

B) Dinî yaşam

C) Kültürel farklılaşma

D) Nazım biçimlerindeki değişiklik

E) Dil anlayışı

11. Edebiyat, kültür değerlerini dil ile ifade eden bir 
sanat olduğu için dil ve kültür beni daima meşgul 
etmiştir. Türk edebiyatını bir bütün olarak ele al-
dığım için bu esnada kültür ve dil değişimlerini de 
yakından görme imkânı buldum.

Bu parçada edebiyatın aşağıdaki özelliklerin-
den hangisi vurgulanmıştır?

A) Ait olduğu ulusun kültürünü yansıtması

B) Dil ve kültürle oluşan bir etkinlik olması

C) Dilin sürekli kendini yenileyen bir varlık olması

D) Dil ve kültürün birbirinden bağımsız olması

E) Edebiyatın bir bütün olarak değerlendirilmesi

12. Teması teknoloji tutkunluğu olan bir edebî metnin 
günümüzden bin yıl önce yazılması mümkün de-
ğildir.

Bu cümleyle vurgulanmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Edebî eserlerde tarihî konuların işlendiği 

B) Edebî eserlerdeki yapının tarih içinde değiştiği

C) Edebî eserlerin yazıldığı dönemin zihniyetini 
yansıttığı

D) Edebî eserlerde konunun tarihî süreci yansıttığı

E) Farklı uygarlıkların edebiyatı etkilediği
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9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Test - 2

1. Kahve, ışıklarını yakınca dışarıdaki karın ışığı 
söndü. Sekiz kişi ya var ya yoktu. Küçük kapağı-
nın içinden alevler atarak yanan sac sobanın sağ 
tarafının neredeyse kıpkırmızı kızaracağını biliyor, 
bekliyor, bekliyordum. Yanımda tavla oynayanlar 
vardı. Bir zaman onlara daldım. Ara sıra camı sile-
rek alnımı cama yapıştırıp dışarıyı seyrettim.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A) Bir felsefi metinden alınmıştır.

B) Estetik zevk kazandırmak amacı ile yazılmıştır.

C) Olaya dayalı bir anlatımı vardır.

D) Kelimeler yan ve mecaz anlamlarıyla da kulla-
nılmıştır.

E) Anlatmaya bağlı bir metinden alınmıştır.

2. Olay çevresinde gelişen metinler, anlatmaya ve 
göstermeye bağlı olarak sınıflandırılır. Gösterme-
ye bağlı metin türleri içinde ----, ----, ----, ---- 
sayılabilir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi getirilemez?

A) Karagöz B) dram

C) orta oyunu D) manzum hikâye

E) komedi

3. ----, bir dilin metinlerle izlenebilen tarihî dönem-
lerinde o dilden ayrılmış ses ve biçim bakımından 
değişiklik gösteren koludur.

Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?

A) Şive B) Yazı dili

C) Standart dil D) Lehçe

E) Ağız

4. “Geliyorum” kelimesi yerine “celeyrum”, “ne yapı-
yorsun” yerine “nörüyon” denmesi dilin aşağıda-
ki özelliklerinin hangisi ile ilgilidir?

A) Jargon farklılığı B) Lehçe farklılığı

C) Ağız farklılığı D) Şive farklılığı

E) Kültür farklılığı

5. • Makale

• Fıkra

• Deneme

Bu metin türlerinin ortak özelliği aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Üslup kaygısı taşımaları

B) Gazete çevresinde gelişen öğretici metinler ol-
maları

C) Öznel anlatımın ağır basması

D) Verilen bilgilerin ispatlanmak zorunda olması

E) Kişisel hayatı konu alan metinler olmaları

6. Metinleri sınıflandırırken kullanılan kıstaslardan 
biri de metnin amacıdır. Sanat metinleri estetik 
zevk vermek, sanat yapmak; öğretici metinler ise 
bilgi veya haber vermek, kanıları değiştirmek, kişi-
leri düşündürmek amacıyla oluşturulur.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde her iki 
metin grubunu da örnekleyen metin türlerine 
sırasıyla yer verilmiştir?

A) Roman - Tiyatro B) Deneme - Biyografi

C) Hikâye - Tiyatro D) Roman - Günlük

E) Makale - Deneme
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7. • Bir dilin tarihî gelişimi içinde yazılı kaynaklarla 
izlenemeyen dönemlerinde ayrılmış kollarıdır.

• Bir toplumun belli ölçü ve kurallara bağlı ortak 
dilidir.

• Aynı meslek ya da toplulukların kullandığı özel 
alanları içeren dildir.

• Daha çok kaba bir söyleyiş özelliği gösteren 
dildir.

Bu açıklamalarla aşağıdaki terimler eşleştirildi-
ğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Argo B) Lehçe C) Jargon

D) Şive E) Standart dil

8. Sanatsal ve öğretici metinlere ilişkin aşağıdaki 
karşılaştırmaların hangisi yanlıştır?

A) Öğretici metinler, bilgi vermek amacıyla oluş-
turulur; sanatsal metinler estetik zevk vermek 
amacıyla oluşturulur.

B) Öğretici metinlerde kelimeler genellikle ilk an-
lamlarıyla, sanatsal metinlerde farklı anlamları 
da çağrıştıracak şekilde kullanılır.

C) Öğretici metinlerde amaç düşündürmek, sanat-
sal metinlerde hissettirmek, çağrıştırmaktır.

D) Öğretici metinlerde sanat yapma kaygısı yok-
ken sanatsal metinlerde sanat yapma kaygısı 
ön plana çıkar.

E) Öğretici metinlerde davranış değişikliği yaratma 
düşüncesi yokken sanatsal metinler böyle bir 
amaca hizmet eder.

9. Aşağıdaki metinlerden hangisinin yazılış amacı 
diğerlerinden farklıdır?

A) Anı B) Hikâye C) Tiyatro

D) Roman E) Manzume

10. Rüzgâr enerjisi; yerli, dışa bağımlı olmayan, doğal 
ve tükenmeyen, gelecekte de aynı oranda temin 
edilebilecek, asit yağmurlarına ve atmosferik ısın-
maya yol açmayan, CO2 emisyonu olmayan, doğal 
bitki örtüsü ve insan sağlığına olumsuz etkisi bu-
lunmayan, fosil yakıt tasarrufu sağlayan, radyoak-
tif etkisi olmayan bir kaynaktır.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si  söylenemez?

A) Bilgi vermek amacıyla oluşturulmuş bir metin-
dir.

B) Bilimsel terimlere yer verilmiştir.

C) Bazı kelimelere yeni anlamlar yüklenmiştir.

D) Kişiye göre değişen yargılara yer verilmemiştir.

E) Sanat yapma kaygısıyla oluşturulmamıştır.

11. Öğretici metinlerden bir kısmı gazete çevresinde 
gelişir. Biyografi, makale, fıkra, deneme, sohbet bu 

tür metinlerdir. 

Bu parçadaki numaralanmış öğretici metinler-
den hangisi yanlış verilmiştir?

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

I II III IV V
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9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Test - 3

1. Türkiye Türkçesi: Çocuklar okulda dilimizi Latin al-
fabesi ile yazıyor.

Gagavuz Türkçesi: Uşaklar skolda dilimizi Latin al-
fabesinde yazar.

Azeri Türkçesi: Uşaglar mektebde dilimizi Latin 
alfabesi ile yazar.

Yukarıda verilen örneklerde görüldüğü gibi Türk-
çenin üç farklı kolunda görülen ses, şekil ve kelime 
farklılıkları anlaşmayı engelleyecek kadar derin 
değildir.

Bu bilgiden hareketle Türkiye Türkçesi, Gaga-
vuz Türkçesi ve Azeri Türkçesi için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

A) Bu üç kullanım (söyleyiş) Türkçenin şivelerin-
dendir.

B) Bu kollar, Türkçenin tarihî gelişimi içinde izle-
nemeyecek dönemlerde kendisinden ayrılmış-
tır.

C) Azeri ve Gagavuz, Türkçeleri Türkiye Türkçesi-
nin lehçeleridir.

D) Bu üç dil, aynı topraklarda standart dil özelliği 
taşır.

E) Bu diller belli bir sosyal sınıfın konuştuğu diller-
dir.

2. Orhun Abideleri, II. Göktürk İmparatorluğu’na ait 
dikili anıtlardır. Bu anıtlardan Kül Tigin, Bilge Ka-
ğan ve Tonyukuk anıtları en önemlileridir. Bu eser-
ler Türk dili, edebiyatı, tarihi ve sanatı konusunda 
birçok bilgiyi bizlere sunmaktadır. Türkçe adı ilk 
kez bu eserlerde yer almıştır.

Bu parçayla ilgili olarak,

I. Bilgi vermek amacıyla kaleme alınmıştır.

II. Kelimeler yan ve mecaz anlamlarında kullanıl-
mıştır.

III. Öğretici metin türüne örnektir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

3. Metinler, öğretici metinler ve sanatsal metinler ol-
mak üzere ikiye ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi metinlerin sınıflandı-
rılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?

A) Yazılış amacı

B) Metnin içeriği

C) Okuyucunun niceliği

D) Kullanılan anlatım türü

E) Gerçeklikle ilişkileri

4. Şoförler kendi aralarında “gazlamak” tabiriyle “hız-
lıca uzaklaşmayı, çekip gitmeyi” kastederler. Bu 
durum dilin kullanımından doğan türlerinden ---- 
olarak adlandırılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) standart dil B) lehçe C) şive

D) ağız E) argo

5. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal (edebî) met-
ne örnektir?

A) Türkiye’de belli sıralar hâlinde uzanan dağlar 
dışında tek başına yükselen ya da düz bir çizgi 
boyunca sıralanan volkanik dağlar, platolar, 
ovalar ülkenin yüzey şekillerine çeşitlilik katar.

B) Dünyanın önemli çay üreticileri arasında yer 
alan Türkiye’de, toprak ve iklim koşullarının çay 
tarımına uygun olduğu tek yöre Karadeniz Böl-
gesi’nin doğu bölümüdür.

C) Yazın bu küçük mahalle kahvesinin bahçesine 
sık sık gittiği için, karayelin, tipinin çılgınca sa-
vunulduğu akşam, içeriye girdiği zaman yadır-
gamadı.

D) Yalınlık, sadelik, gösterişsizlik, bir düşünceyi 
herkesin anlayabileceği bir açıklıkla anlatma; 
süssüz ve kısa, anlamı kuvvetli ve kesin söz-
dür.

E) İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için 
sevmekten korkuyor. Kendisini sevilmeye layık 
görmediği için sevilmekten korkuyor. Düşün-
mekten korkuyor, sorumluluk getireceği için.
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6. Kuralları, sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında tes-
pit edilmiş; eğitim, hukuk, basın-yayın alanları ile 
resmî yazışmalarda kullanılan, işlev ve geçerlilik 
alanı geniş, sosyal sınıf ve yerel iz taşımayan dil 
türüdür.

Bu cümlede tanımı verilen terim aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Lehçe B) Jargon C) Ağız

D) Standart dil E) Argo

7. Sanatsal (edebî) metinlerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) İmgeli bir anlatımı vardır.

B) Dil, genellikle sanatlı olarak kullanılır.

C) Sezdirmek, çağrıştırmak, hissettirmek esastır.

D) Çoğunlukla nesnel cümleler kullanılır.

E) Mecazlı ifadelere yer verilir.

8. Gazete Çevresinde 
Gelişen Metinler

Kişisel Hayatı Konu 
Alan Metinler

Deneme Günlük

I
----

II
----

Makale III
----

Söyleşi Biyografi

Röportaj

Bu tabloda numaralarla belirtilen boşluklara 
aşağıdaki metin türlerinden hangileri sırasıyla 
getirilmelidir?

I II III
A) Gezi yazısı Anı Fıkra
B) Fıkra Anı Gezi yazısı
C) Otobiyografi Fıkra Gezi yazısı
D) Sohbet Fıkra Anı
E) Anı Otobiyografi Fıkra

9. Yaban armuduna çördük

Tavşan yavrusuna fortuk

Kesilen yerlere kertük

Derler bizim köyümüzde

Bu dörtlük dilin kullanımından doğan aşağıdaki 
türlerinden hangisine örnektir?

A) Jargon B) Şive C) Lehçe

D) Argo E) Ağız

10. Ben sana mecburum bilemezsin

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum

Büyüdükçe büyüyor gözlerin

Ben sana mecburum bilemezsin

İçimi seninle ısıtıyorum

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor

Bu şehir o eski İstanbul mudur

Bu dizelerle ilgili olarak,

I. Sanatlı bir söyleyişe sahiptir.

II. Kişisel hayatı konu alan metin türlerindendir.

III. Sezdirmek, hissettirmek esastır.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III
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1. Bizim halk şairi adı altında tanıdığımız sanatkârlar 
da şehir kültürü ile beslenmiş kimselerdir. Fakat 
onlarda şehir tesirinin yanında köy ve kır hayatı-
nın tesirleri de kuvvetle devam edegelmiştir. Başka 
bir deyişle halk şairi, bizim bugün ona folklor adını 
verdiğimiz cemiyetin en alt tabakalarına kadar inen 
süzme birtakım değer kaynaklarından faydalanan 
insanlardır. Halk şairi, dilin bütün imkânlarını tanı-
yan, tanıtan, tattıran bir sanatçıdır. Onu diğer şair-
lerden ayıran en önemli özellik de budur.

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi 
geliştirme yollarından hangisi vardır?

A) Örnekleme

B) Sayısal verilerden yararlanma

C) Karşılaştırma

D) Alıntı yapma

E) Benzetme

2. İnsanlar arası anlama ve anlatmada ortaya çıkan 
iletişim kopukluğunun önemli nedenlerinden biri 
“dinliyormuş gibi görünme” durumundan kaynak-
lanır. Kimi kez karşımızdakini “nezaketen” dinliyor 
gibi görünürüz. Kimi kez de gerçekten dinlemek 
istesek bile aklımız kendi meselelerimize takılır ya 
da durumla ilgisi olan veya olmayan olaylar, anılar, 
çağrışımlar geçer aklımızdan; dikkatimiz dağılır. 
Aynı durum karşımızda bizi dinleyen için de ge-
çerlidir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi 
geliştirme yollarından hangisi ağır basmakta-
dır?

A) Örnekleme B) Tanımlama

C) Karşılaştırma D) Benzetme 

E) Tanık gösterme

3. Dil, duygularımızı ve düşüncelerimizi bir fotoğraf 
makinesinin sadakatiyle bildirme niteliğinden yok-
sun olan, sadece bunların ana hatlarını çizen, tam 
olarak kavranmasını da iç varlığımıza bırakan bir 
sembolden başka bir şey değildir.

Bu cümlede aşağıdaki düşünceyi geliştirme 
yollarından hangisi vardır?

A) Örnekleme B) Tanımlama 

C) Karşılaştırma D) Benzetme 

E) Alıntı yapma

4. Resim sanatının yarısı biçim ise öteki yarısı da 
renktir. Zamanımızın ressamları gitgide artan bir 
iştahla rengin arkasına düştüler. Ama biçim bo-
yunduruğu rengin boğazına öyle yapışmış ki rengi 
onun elinden kurtarmak ne mümkün!.. İnsanlar bi-
çime öylesine sarılmışlar ki onu öylesine okşamış-
lar, öylesine şımartmışlar ki zavallı renk, en aşağı 
bir yüzyıl geride kalmış. Zamanımızın ressamının 
en güzel tarafı renge de biçim kadar önem ve de-
ğer vermesidir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-
gisi ağır basmaktadır?

A)  Sayısal verilerden yararlanma

B) Örnekleme

C) Karşılaştırma

D) Tanımlama

E) Tanık gösterme

5. Şiir belki de bana, çocukken öğrendiğim o bilme-
cenin içinde göründü ilkin: Küçücük fıçıcık, içi dolu 
turşucuk... Kulağı okşayan sesler ve bilinen bir 
gerçekliği dolaylı yolla anlatmak. Olağan ve bildik 
gerçeklikleri, olağanüstü ve bilinmedik kılıflara so-
karak sunmak. Demek ki dolaşımdaki dil, doyur-
muyor insanı. İnsanın açlığı mı yol açıyor buna; 
geçerli sayılan gerçekliğin yetersizliği mi? Sanırım, 
ikisi de.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-
gisine başvurulmuştur?

A) Karşılaştırma

B) Sayısal verilerden yararlanma

C) Benzetme

D) Tanık gösterme

E) Somutlama
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6. En güzel konuları berbat eden ressamlar olduğu 
gibi en sıradan konulardan muhteşem eserler çı-
karan ressamlar da vardır. Rafael: “İyi çizilmiş bir 
limon resmi, kötü çizilmiş bir kadın resminden her 
zaman güzeldir.” der. Ben de sanata bu açıdan ba-
karım. Bir resmin değeri ne konusuyla ne de yan-
sıttığı gerçeklerle ölçülür.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-
gisi ağır basmaktadır?

A) Benzetme B) Tanımlama C) Örnekleme

D) Tanık gösterme E) Somutlama

7. Duygu, düşünce, hayal, bilgi, gözlem ve tecrübe-
lerin akla gelebilecek her türlü yolla bir başkasına 
aktarılmasına ---- denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) bağlam B) kod C) şifre

D) iletişim E) dönüt

8. I. Gösterge

II. Alıcı

III. Gönderici

IV. Bağlam

V. İleti

Numaralanmış kavramlardan hangisi iletişimin 
ögelerinden biri değildir?

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

9. Anne: Neden ders çalışmıyorsun?

Çocuk: Canım istemiyor.

Bu konuşmadaki anne ve çocuğun sözleri aşa-
ğıda verilen iletişim ögelerinden hangileridir?

A) Kaynak - Bağlam B) Bağlam - Dönüt

C) İleti - Dönüt D) Kaynak - İleti

E) Alıcı - Dönüt

10. Eve gelen Aykut, annesinin canının sıkkın oldu-
ğunu görür. Annesinin yanına gider ve “Ne oldu?” 
diye sorar. Annesi, “İş yerinde sıkıntılar var.” der. 
Aykut, “Üzülme anneciğim, her şey olacağına va-
rır.” deyip annesine sarılır.

Bu parçadaki iletişim örneğiyle ilgili olarak 
aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Kaynak, Aykut’un annesidir.

B) Aykut’un “Ne oldu?” diye sorması, iletidir. 

C) Bağlam, evdir.

D) Aykut’un annesinin “İş yerinde sıkıntılar var.” 
cümlesi dönüttür.

E) Kanal, sözlüdür.

11. Ekvator’a  paralel olarak çizilen çizgilere paralel 
denir. Paraleller, hayalî birer çemberdir ve yerle-
rinin belirlenmesi eksen ile ekvator düzlemi ara-
sındaki 90°lik açının birer derecelik aralıklarla 
bölünmesi sonucu sağlanmıştır. Ekvator, en bü-
yük paralel olarak kabul edilir ve 0° olarak göste-
rilir. Paraleller, Ekvator’dan kutuplara doğru birer 
derecelik aralıklarla çizilir. Paralellerin çapları ve 
uzunlukları dünyanın şeklinden ötürü, ekvatordan 
kutuplara doğru gidildikçe azalır.

Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarının 
hangisinden faydalanılmıştır?

A) Örnekleme B) Tanımlama

C) Tanık gösterme D) Somutlama

E) Karşılaştırma
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1. Sanat, etkili olabilmek için birçok ifade aracını 
kullanır. İsterse bir olayı bütün dekoru, sebepleri, 
maddesi ile ortaya koyar. İsterse onu soyut bir şe-
kilde anlatır. Yunan mitolojisinde olduğu gibi gök-
ten, ilahlardan bahseder; destanlarda olduğu gibi 
harikulade kahramanları anlatır. Araçların önem-
sizliği yalnızca edebiyat için geçerli değildir. Diğer 
sanat dallarında da önemli olan, şeklin içine ko-
nulandır.

Bu parçayla ilgili olarak,

I. Örnekleme yapılmıştır.

II. Tanık gösterme vardır.

III. Karşılaştırmaya yer verilmiştir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

2. • İletişime katılan unsurların birlikte meydana 
getirdiği ortama denir.

• Alıcının iletiye karşı gösterdiği tepkidir.

• İletişimi başlatan ögedir.

• İletişimin konusunu oluşturan içeriktir.

Bu açıklamalar içinde tanımı verilmeyen kav-
ram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gönderici B) İleti C) Alıcı

D) Dönüt E) Bağlam

3. Yaşadığı günleri, bu günlerden çıkardığı anlam-
ları edebiyata aksettirir ve orada saklar insanlar. 
Bir şiirde, bir romanda, belki bir öyküde … Edebi-
yat, yaşamımızı geleceğe taşıyan bir yazı ve söz 
ırmağıdır. Günlerimize karışan ayrıntılar, toplumu 
sarsan olaylar ebedîleşsin diye bir şiire girmek için 
can atar durur.

Bu parçada kullanılan düşünceyi geliştirme 
yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanımlama

B) Karşılaştırma

C) Sayısal verilerden yararlanma

D) Tanık gösterme

E) Örnekleme

4. Anadolu coğrafyasında çoğumuzun duymadığı, 
bilmediği nice güzel söz, özgün anlatım örneği var-
dır. Anadolu ağızlarındaki kimi sözlerin, deyimlerin 
hatta kimi bitki adlarının yıllar yılı okunup bellen-
miş nice şiirden daha güçlü olduğu, Türk insanının 
anlatım gücünü, buluş ve nüktesini kısa yoldan ve 
içtenlikle ortaya döküverdiği öteden beri ilgimi çek-
miştir. Söz gelimi “topal eşekle kervana katılmak”, 
“saçını süpürge etmek” ve daha niceleri …

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi 
geliştirme yollarından hangilerine yer verilmiş-
tir?

A) Örnekleme - Tanımlama

B) Karşılaştırma - Örnekleme

C) Benzetme - Tanık gösterme

D) Örnekleme - Somutlama

E) Tanımlama - Karşılaştırma

5. Yazarın, öne sürdüğü düşüncelerin doğruluğunu 
kanıtlayabilmek için herkesçe tanınan, görüşlerine 
itibar edilen kişilerin sözlerinden alıntı yapmasına 
---- denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) örnekleme B) karşılaştırma

C) somutlama D) benzetme

E) tanık gösterme

6. Trafik polisi caddede sürücüye “Dur!” işareti yapar 
ve sürücü aracı durdurur.

Bu iletişim örneğinde

Gönderici: Trafik polisi
      I
Alıcı: Sürücü
        II
İleti: Dur işareti
     III
Bağlam: Cadde
            IV
Kod: Araç
      V

Bu iletişim örneğinde numaralanmış iletişim 
ögelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

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

Test - 5
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7. Bir edebiyat profesörü, edebiyat bölümü öğrenci-
lerine okulun seminer salonunda “Halide Edip Adı-
var’ın romanlarında kadın kahramanlar” konulu bir 
konferans vermektedir. Konferans sonunda, öğ-
renciler profesöre çeşitli sorular yöneltmiştir.

Bu parçada söz edilen iletişimle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bağlam, okulun seminer salonudur.

B) Edebiyat bölümü öğrencileri alıcı konumundadır.

C) Edebiyat profesörü göndericidir.

D) “Halide Edip Adıvar’ın romanlarında kadın kah-
ramanlar” şifredir.

E) Öğrencilerin soru sorması dönüttür.

8. Aşağıdakilerin hangisinde iletişimle ilgili bir 
bilgi yanlışı vardır?

A) İnsanın çevresiyle ilişki kurma ihtiyacından 
doğmuştur.

B) Sadece yazılı ve sözlü konuşmaları içine alır.

C) İletişimin gerçekleştiği ortam bağlamdır.

D) Gönderici iletişimi başlatan ögedir.

E) Kişinin kendini ifade etme ihtiyacını karşılar.

9. Özge, arkadaşı Ayşegül’e cep telefonundan “Evde 
misin?” mesajını gönderdi. Ayşegül de onun me-
sajını “Evdeyim.” diye cevapladı.

Bu iletişim örneği ile ilgili olarak,

I. Gönderici, Özge’dir.

II. Cep telefonu kanaldır.

III. “Evdeyim.” dönüttür.

IV. Alıcı, Ayşegül’dür.

V. “Evde misin?” şifredir.

yargılarından hangisi yanlıştır?

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

10. Bilgileri yenilemek, pekiştirmek, hatırlatmak, 
önemli noktaları öne çıkarmak, bir çalışma sonu-
cunu açıklamak üzere yapılan konuşmalara sunu 
denir. Sunularda dinleyici kitlesini, konuya ilgi 
duyan kimseler oluşturur. Sunum sırasında bazı 
gereçlerden yararlanılır. Bilgisayar, projeksiyon, 
mikrofon, akıllı tahta vb. bu aletlerden bazılarıdır. 
Sunum sırasında materyal kullanmak anlatıma 
olan ilgiyi artırır, anlatımı anlaşılır kılar. Materyal 
kullanılarak yapılan sunumlar sununun diğerlerine 
göre dinleyicide daha kalıcı olmasını sağlar.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?

A) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.

B) Tanımlama yapılmıştır.

C) Öğretici bir metinden alınmıştır.

D) Tanık gösterme vardır.

E) Örneklere yer verilmiştir.

11. Bir sınıfta öğretmen konumundaki kişi sahip oldu-
ğu bir bilgiyi muhatabı olan öğrencilere ulaştıran 
kişi olduğundan ----, dersi dinleyen öğrenciler ise 
kendilerine gönderilen bilgileri elde eden kişiler ol-
duklarından ---- konumundadırlar.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) alıcı - gönderici B) gönderici - kanal

C) alıcı - kod D) gönderici - alıcı

E) kanal - dönüt

Test - 5
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1. Edebiyat, bir toplumun kurumu olduğu için kendi-
ni oluşturan toplumun diğer kurumlarıyla bağlı ve 
uyumludur. Bu kurumlar arasında yaşanan etkile-
şim tek taraflı değildir. Gerçekten bir ulusun coğra-
fi, iktisadi, dinî, hukuki, ahlaki ve siyasi yaşamıyla 
edebiyatı arasındaki bağ çok güçlüdür.

Bu parçadan edebiyatla ilgili aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Toplumun diğer kurumlarıyla uyumlu olduğuna

B) Ait olduğu toplumu yönlendirebildiğine

C) Toplumun bir kurumu olduğuna

D) Toplumun diğer kurumlarıyla uyumlu hareket 
ettiğine

E) Toplumun diğer kurumlarıyla arasında ilgi oldu-
ğuna

2. Aşağıdakilerden hangisi standart dilin özellik-
lerinden değildir?

A) İşlev ve geçerlilik alanı geniştir.

B) Resmî yazışmalarda kullanılan yazı dilidir.

C) Bölgesel söyleyiş farklılıklarına zaman zaman 
yer verilir.

D) Ulusal birliğin oluşmasında ve gelişmesinde 
önemli bir faktördür.

E) Kuralları sözcüklerde ve yazım kılavuzlarında 
tespit edilmiştir.

3. İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

I. ----

II.

Halk Edebiyatı

a. Anonim Halk Edebiyatı

b. Âşık Edebiyatı

c. ----

Bu tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin 
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Divan edebiyatı - Sözlü edebiyat

B) Tekke edebiyatı - Divan edebiyatı

C) Sözlü edebiyat - Tekke edebiyatı

D) Divan edebiyatı - Tekke edebiyatı

E) Tanzimat edebiyatı - Divan edebiyatı

4. 
Edebî Metinler Öğretici Metinler

I.
Anlatımda konudan çok 
konunun nasıl anlatıldığı 
önemlidir.

Metinlerin yazılış bi-
çimi değil, ne anlatıl-
dığı önemlidir.

II.
İnsanda güzellik duygu-
sunu geliştirmek için es-
tetik kaygı taşır.

Bilgi verme amaçlı ol-
duğundan estetik kaygı 
yoktur.

III.
Günlük konuşma diliyle 
halka yakınlaşma söz ko-
nusudur.

Günlük dilden farklı bir 
dil kullanılır.

IV.
İnsanları doğrudan eğit-
mek ve bilgilendirmek 
amacı yoktur.

Daha çok öğreticilik 
esas alındığından bil-
giler doğrudan aktarılır.

V.

İmgelere sıkça başvurul-
duğundan kurgulanmış 
olaylar ve durumlar var-
dır.

Hayat gerçeğinin an-
latılması esas oldu-
ğundan imgelere yer 
verilmez.

Edebî metinlerle öğretici metinlerin karşılaştı-
rıldığı numaralanmış bilgilerin hangisinde yan-
lışlık yapılmıştır?

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

5. Uzun bir kovalamadan sonra polis, yürüyüş par-
kında ensesine kadar yaklaştığı hırsıza  “Teslim 
ol!” çağrısında bulundu. Hırsız, neye uğradığını 
şaşırdı ve kıskıvrak yakalandı.

I. Gönderici: Polis

II. İleti: Polisin “Teslim ol!” çağrısı

III. Alıcı: Hırsız

IV. Kanal: Dil

V. Bağlam: Yürüyüş parkı

Bu parçada sözü edilen iletişimin numaralan-
mış ögelerinden hangisiyle ilgili yanlışlık yapıl-
mıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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6. Yaprak Dökümü romanında, Reşat Nuri Güntekin, 
modern hayatı yanlış algılayan ve yaşadığı kültürel 
yozlaşmanın sonucunda darmadığın olan bir aile-
nin dramını anlatır.

Buna göre Yaprak Dökümü aşağıdaki bilim dal-
larından hangisine kaynaklık edebilir?

A) Psikoloji B) Sosyoloji C) Felsefe

D) Tarih E) Coğrafya

7. Bebek... Haziranın son günleri... Sıcağın bastırdığı 
bir gün sona ermek üzere. Sahil, oltalı adamların 
akınına uğramış. Boğaz'ı, karşı kıyıyı, turkuazı 
seyredebilmek için gözlerimi adamlardan ve olta-
lardan aşırmam gerek. Orta yaşlı ve göbekli adam-
lar tuttukları istavritleri alelusul kurdukları tüplü 
ocaklarda tavaya atıyor. Balıklar inci gibi diziliyor 
tavaya.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangi-
lerinden faydalanılmıştır?

A) Örnekleme B) Tanık gösterme

C) Benzetme D) Tanımlama

E) Karşılaştırma

8. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal bir metinden 
alınmış olamaz?

A) Durarak dinledi. Yanındaki taşlıktan neşeli bir 
kaynak fışkırıyordu. Sevincinden sarhoş olan 
yolcu eğildi ve yanan vücudunu serinletti.

B) O sırada büyük büyük ışıklar saçan bir olta 
aşağıya inmişti. Sinağrit Baba ümitle koştu. Bu 
oltayı da kokladı. Asla tanımış olduğu birisi de-
ğildi.

C) Güneş şimdi bakışlarını yapraklar arasından 
uzatarak yol boyunca dev gibi gölgelerle ağaç 
şekilleri işliyordu. İki yolcu geçti. Meros, onlar-
dan hemen uzaklaştı.

D) Araba inişli yokuşlu dağ yollarına girmişti. Bazı 
kurumuş sel çukurlarından geçiyor; bazı boş 
tarlaların, bozulmuş bağların kenarından gidi-
yordu.

E) Şiirde çeviri korkusu olmamalıdır. Çevirmen şiiri 
yeniden yaratmaya zorunludur. Fakat onu de-
ğiştiremez.

9. I. Toplumsal sorunları irdelemeleri

II. Kültürel değerleri yaşatmaya çalışmaları

III. İnsanı ve insanı etkileyen her konuyu ele alma-
ları

IV. Yaşamı insan için kolaylaştırmaya çalışmaları

V. İnsani duyguları ön plana çıkarmaya çalışma-
ları

Numaralanmış bu ifadelerden hangisi edebiyat 
ile bilim dallarının ortak özelliğidir?

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

10. Aşağıdakilerden hangisi sanatsal (edebî) bir 
metinden alınmamıştır?

A) Evleri kutu gibi küçücük bir evdi. Çocukken 
en güzel vakitleri o evde geçirmiştim. Şimdi o 
evden geriye gri, sevimsiz bir apartman dairesi 
kaldı.

B) Hayallerimi yazmamı istemişti benden. Hiçbir 
hayalim olmadığını, yıllar önce hayal kurmayı 
bıraktığımı söyleyememiştim ona.

C) Buzlar dağılmıştı artık ama Elif bir parça üz-
gündü. Ve ben içimdeki ferahlıktan hiç değilse 
yarısını ona vermeden yapamazdım.

D) Kime sorduğumu bilmiyordum. Dünya bom-
boştu. Bu buz renkli ve sınırsız boşluğun kilo-
metrelerce ötesinde köşk görünüyordu.

E) Ekvator’dan kuzey güney yönünde birer de-
rece açıyla geçerek bir kutuptan ötekine uza-
nan daire yaylarına meridyen denir. Ekvator’un 
çevresi 360 derece olduğundan 360 meridyen 
bulunur.
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1. “Edebiyat nedir?” sorusuna asırlardır cevaplar 
aranmış ve farklı bakış açıları ile değişik cevap-
lara ulaşılmıştır. Tarihî gelişiminde “edebiyat” 
sözünün kelime kökü “edep”tir. “Edep” sözcüğü 
Arapçada “ahlak, davet, terbiye, güzel huy, ne-
zaket” gibi anlamları karşılar. Türk edebiyatında 
“edebiyat” sözcüğünün yaygın olarak kullanımı 
19. yüzyılda başlar. Bundan önce “edebiyat” yerine 
“belagat” sözcüğü kullanılmaktaydı. Sonuç olarak 
denilebilir ki edebiyat; duygu, düşünce ve hayalleri 
anlatmak üzere kelimelerle meydana getirilen bir 
sanattır.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Edebiyatın çok değişik tanımları yapılmıştır.

B) Edebiyat sözcüğünün kökü Arapçadır ve farklı 
anlamlara gelmektedir.

C) Türk edebiyatında önceleri “edebiyat” kelimesi 
yerine farklı bir kelime kullanılmıştır.

D) Günümüzde edebiyatın herkesçe kabul edilen 
bir tanımı vardır.

E) Edebiyat, sözcükler kullanılarak meydana geti-
rilen bir sanattır.

2. Öğretici Metinler

----

----

----

----

Bu tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi getirilemez?

A) Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler

B) Tarihî Metinler

C) Felsefi Metinler

D) Gazete Çevresinde Gelişen Metinler

E) Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

3. 19. yüzyılda özellikle basım işlerinin ve gazetenin 
yayılması sonucunda aydınlar, halka hitap ede-
bilmek için konuşma diline ihtiyaç duydular; yazı 
dilinde sadeleşme böylece başlamış oldu. Şinasi, 
Ahmet Vefik Paşa, Namık Kemal ve özellikle Ah-
met Mithat Efendi ile Muallim Naci’nin bu yolda 
önemli çalışmaları vardır.

Bu parçayla ilgili,

I. Öğretici metin türüne örnektir.

II. Örnekleme yapılmıştır.

III. Kelimeler çoğunlukla gerçek anlamlarıyla kul-
lanılmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

4. Aşağıdakilerin hangisinde verilenler aynı metin 
grubunda yer alır?

A) Şiir - Deneme

B) Hikâye - Anı

C) Gezi yazısı - Biyografi

D) Roman - Sohbet

E) Makale - Masal

5.  
Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

----

----

----

----

Bu tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi getirilemez?

A) Servetifünun Dönemi

B) Fecriati Topluluğu

C) Millî Edebiyat Dönemi

D) Tanzimat Dönemi

E) Sözlü Edebiyat Dönemi
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6. • Bilimsel çalışmaların sonucunda ulaşılan veri-
ler tüm insanlığı ilgilendirir.

• Elde edilen bilimsel veriler birbiriyle tutarlıdır.

• Bilim, olay ve durumları objektif bir bakış açı-
sıyla ele alır.

• Bilim evrendeki bütün olguları değil önemli bul-
duklarını konu alır.

Bu cümlelerde bilimin aşağıdaki özelliklerin-
den hangisinin açıklaması verilmemiştir?

A) Bilim nesneldir. B) Bilim evrenseldir.

C) Bilim eleştireldir. D) Bilim seçicidir.

E) Bilim mantıksaldır.

7. Kişilerin suçluluk sendromu yaşamalarına iliş-
kin pek çok bilimsel metin vardır. Ama herhâlde 
bunlardan hiçbiri bizi Dostoyevski’nin Suç ve Ce-
za’sındaki Raskolnikov’un yaşadığı ruh hâlinin an-
latıldığı bölümler kadar etkilememiştir. İşte sanat-
çının, edebiyatçının başarısı buradadır.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Suç ve Ceza dünyaca ünlü, başarılı bir roman-
dır.

B) Dostoyevski psikolojik romanlar yazan bir sa-
natçıdır.

C) Suç ve Ceza, psikoloji biliminden faydalanılarak 
kaleme alınmıştır.

D) Sanatçıların ruh hâlini yansıtabilen eserler ka-
lıcı olur.

E) Suç ve Ceza, diğer psikolojik romanlardan ba-
şarılıdır.

8. Maddeye biçim veren sanatlar plastik (görsel) sa-
natlar olarak adlandırılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi plastik sa-
natlardan biri değildir?

A) Mimari B) Resim C) Heykel

D) Tiyatro E) Minyatür

9. Seninle bir yağmur başlıyor

İplik iplik

Bir güzellik doğuyor

Yüreğime şiirden

Martılar konuyor omuzlarıma

Gözlerin İstanbul oluyor birden

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

A) Coşku ve heyecanı dile getiren metin örneğidir.

B) Sanatlı söyleyişlere yer verilmiştir.

C) Sezdirmek, hissettirmek esastır.

D) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır.

E) Nesnel ifadeler çoğunluktadır.

10. Zanaatkâr maddeyi, fayda olsun diye; sanatçı ise 
güzel ve biricik olsun diye işler. Bu amaç farklılığı 
sanatlarla zanaatlar arasındaki ayrımın en yalın 
ifadesidir. Söz gelimi bir heykeltıraş da ağaca bi-
çim verebilir, bir marangoz da ancak heykeltıraşın 
ağaca biçim verişteki ifade tarzı ile marangozun 
biçimlendirmesindeki ifade tarzı aynı değildir. Hey-
keltıraş biçimlendirmesini alışılmışın dışında, yeni 
ve ---- bir biçimde yaparken marangoz alışılmış, 
bilinen veya tekrar edilen bir biçimde yapar.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) faydalı B) özgün C) yalın

D) açık E) bilimsel
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1. Bir gök olayı olan “yıldırım” karşısında bilim insa-
nın tavrı, bu doğa olayının nedenlerini araştırmak, 
bundan korunmanın yollarını bulmaya çalışmaktır. 
Bilim insanı bu duyarlılıkla çalışarak paratoneri 
bulmuş ve bunun etki alanını formüllerle ifade et-
miştir. Ama bir sanatçı “yıldırım”la bu şekilde ilgi-
lenmez. O dış dünyadan aldıklarını kendi sanatsal 
gerçeğinde yeniden oluşturur. Bir şair, sözcüklerin 
çağrışım gücünden, dilin anlatım olanaklarından 
yararlanarak kendi duygu ve hayallerini dile getirir. 
“Yıldırım” sözcüğü de şair için bu noktada bir iletim 
aracı, bir ifade birimi olur.

Bu parça ile ilgili,

I. Karşılaştırmaya yer verilmiştir.

II. Öğretici bir metinden alınmıştır.

III. Kelimelerin çağrışım gücünden faydalanılmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

2. Dramatik (Ritmik) Sanatlar

---- -------- ----

Bu tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi getirilemez?

A) Tiyatro B) Bale C) Opera

D) Sinema E) Edebiyat

3. Edebî metinler okuyanda estetik bir zevk uyandıra-
rak kişileri etkilemeyi başarır. Bunu yaparken pek 
çok bilim dalıyla ilişki hâlindedir. Bir edebiyatçının 
diğer bilim dallarından habersiz olması düşünüle-
mez. Söz gelimi bir romancı eserinde bir Osmanlı 
denizcisinin macerasını anlatmak için ----, sosyal 
çalkantıların toplum üzerindeki etkisini anlatmak 
için ---- biliminden faydalanır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) tarih - coğrafya B) tarih - sosyoloji

C) felsefe - sosyoloji D) psikoloji - tarih

E) coğrafya - tarih

4. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde bir 
konakta yaşanan olayların anlatıldığı bir romanda 
o günlerin zevklerinden, aile yaşamından, giyim 
kuşamından, mimarisinden, insan ilişkilerinden kı-
saca o günün gerçeklerinden izler bulmak müm-
kündür. Halit Ziya’nın Aşk-ı Memnu adlı eseri, 
İstanbul’da bir konakta yaşanan olayları toplumsal 
ve psikolojik boyutlarıyla ele alır. Ama o roman, bu 
yönüyle tarih, psikoloji ya da sosyoloji kitabından 
çok farklıdır. Çünkü yazar, tüm bu gerçekleri ede-
biyatın kendine özgü dünyasında yeniden oluştur-
muş ve ortaya bir edebiyat klasiği çıkarmıştır.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Edebiyat toplumsal yaşamı çeşitli yönlerden et-
kiler.

B) Halit Ziya’nın tüm romanları dönemin tarihine 
ve sosyal yapısına ışık tutar.

C) Edebî eser, gerçeklerden yola çıkar ancak on-
ları dönüştürerek okuyucuya verir.

D) Tarihî romanlar, edebiyat tarihi açısından 
önemli birer kaynaktır.

E) Aşk-ı Memnu romanı Osmanlı’nın son dönem-
leri hakkında yazılan bir romandır.

5. • Bir dil içinde belli bir grubun sözcüklere yeni 
anlamlar vererek kullanmasıyla oluşan konuş-
ma şeklidir.

• Bu sözcükler ancak bir grup içinde kullanılır ve 
bu gruba dâhil olan kişiler anlamlarını bilebilir-
ler.

• Günlük hayatta ve edebiyatta bir malzeme ola-
rak kullanılabilir.

Bu özellikler aşağıdaki kavramlardan hangisiy-
le ilişkilendirilebilir?

A) Jargon B) Şive C) Lehçe

D) Ağız E) Argo
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6.  

Sevgi

Elif

Edebiyat defterini yarın
bana getirir misin?

Tamam. Getiririm.

Sohb.

Bu iletişim örneğinin ögeleri ile ilgili olarak,

I. Gönderici: Sevgi’dir.

II. Alıcı: Elif’tir.

III. İleti: “Edebiyat defterini yarın bana getirir 
misin?” ifadesidir.

IV. Dönüt: “Tamam. Getiririm.” ifadesidir.

V. Kanal: Türkçedir.

yargılarından hangisi söylenemez?

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

7. Her ulusun gelenekleri, dünya görüşü, sanatı, 
inançları, bilim ve uygarlığa katkısı diline yansır. 
Diğer bir deyişle dil, toplumun aynasıdır âdeta, 
onu her özelliği ile bize anlatır. Bu konuda Prof. 
Dr. Doğan Aksan: “Bir ulusun yaşayış biçimi, ge-
lenekleri ve inanışları hakkında elinizde hiçbir şey 
olmasa bile, onun dilinden yola çıkarak yaşayış bi-
çimi, gelenekleri ve inanışları hakkında bilgi sahibi 
oluruz.” der.

Bu parçayla ilgili olarak,

I. Benzetme yapılmıştır.

II. Tanık gösterme vardır.

III. Öğretici bir metinden alınmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

8. Andre Maurois’e göre hikâye, romandan çok ti-
yatroya yakındır. Tiyatro gibi onun da sağlam bir 
çatıya, örgüye, becerikli bir sona, kısacası bir “per-
de”ye ihtiyacı vardır. Hikâyeden film çıkarmak ro-
mandan film çıkarmaktan daha kolay değildir.

Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme 
yollarından hangisi kullanılmıştır?

A) Tanımlama B) Benzetme

C) Somutlama D) Karşılaştırma

E) Örnekleme

9. Ormanlar, dünyamızın akciğerleridir diyebiliriz. 
Ağaç ve ormanın insan hayatına doğrudan ya da 
dolaylı o kadar çok faydası vardır ki... Aklıma ge-
len birkaçını sıralayayım isterseniz: Tabiatın harika 
sessiz süpürgeleri ormanlar yaratılmasaydı yaşa-
dığımız dünya tozdan geçilmeyecekti. 100 m2 ladin 
ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 68 ton ve çam 
ormanı ise 30-40 ton tozu hüp diye emebilir ve ha-
vadaki zehirli gazları da filtre eder.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-
gisi kullanılmamıştır?

A) Açıklama

B) Örnekleme

C) Sayısal verilerden yararlanma

D) Tanımlama

E) Benzetme
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