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1. Aşağıdakilerin hangisinde birden çok gerçek anlamının dışında kullanılan 
sözcük vardır? 
A) Tarih, coğrafya, biyoloji, fizik, kimya alanındaki yapıtlar bilimseldir 
B) Bilimsel eserlerde gözleme, deneye ya da sayısal değerlere yer verilir. 
C) Sanat eserleri yol gösterme, akıl verme isteğinden doğmazlar. 
D) Düşünceleri, anıları, gözlemleri paylaşma ihtiyacından doğarlar 
E) İnsanlar düşünerek veya hayal görerek, sanat eseri oluştururlar. 
 
2. Anlam bakımından karşıtlık içeren sözcüklerin kurduğu ilişkiye karşıt (zıt) 
anlamlılık denir.  
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezat anlamlı sözcükler bir arada 
kullanılmıştır? 
A) Sanat eserleri insanların maddi ve manevi gereksinimlerini karşılar. 
B) Bu sanat dallarından şiir ve müzik kulağa hitap eder 
C) Resim, fotoğraf, mimari, heykel de göze hitap eden sanatlardır 
D) Tiyatro, opera, bale gibi hem göze hem kulağa hitap eden sanatlar da vardır 
E) Ustalık gerektiren ve el emeğine dayanan mesleklere zanaat denir. 
 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada 
kullanılmıştır? 
A) Metinde paragraflar anlatılan konunun boyutuna göre uzun ya da kısa 
olabilir. 
B) Birkaç cümleden oluşan paragraflar olduğu gibi tek cümleden oluşan 
paragraflar da vardır. 
C) Paragrafların bir araya gelerek makale, fıkra, söyleşi, deneme, hikâye, 
roman oluşur. 
D) Her metinde, okuyucuya ulaştırılmak istenen bir ana düşünce olur. 
E) Ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşüncelere de yer verilir. 
 
4. Benzetme ilgisi söz konusu olmadan, başka bazı ilgilerle, bir sözün başka bir 
söz yerine kullanılmasıyla oluşturulan mecazlara AD AKTARMASI ya da Mecaz-ı 
Mürsel adı verilir. 
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarmasına uygun 
örnek vardır? 
A) Edebiyat sözü bizde Tanzimat Döneminden sonra kullanılmaya başlanmıştır. 
B) Daha önce bu anlamda şiir ve inşa (nesir) sözleri kullanılmakta idi 
C) Edebiyat anlamına gelen “edep” sözcüğü ilk kez Şinasi’de görülür 
D) “Edep” sözcüğüne Namık Kemal ve Recaizade Mahmut Ekrem’in 
eserlerinde de vardır  
E) Zamanla, iyi ahlak öğreten bilim anlamından sanat öğreten bilim anlamı 
kazandı. 
 
5. Deyimler asıl anlamlarından uzaklaşarak yeni kavramlar meydana getiren 
kalıplaşmış sözler veya söz öbekleridir. İki veya daha çok sözcüğün değiş 
oluşturabilmesi için sözcüklerden en az birinin gerçek anlamının dışında olması 
gerekir. Bu yüzden deyimi oluşturan sözcüklerin tümü gerçek anlamlarında 
kullanılmışsa deyim oluşturmazlar. 
Bu açıklamaya göre aşağıda altı çizili dil birliklerinden hangisi deyim özelliği 
taşımaz? 
A) Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilgisi vardır. 
B) Sanatçı olmak içinde bulunduğu sosyal çevreyi duymak demektir 
C) Sanatçı, eserini ortaya koyarken bu çevreden etkilenir. 
D) Konu ettiği eserde kişisel duygu, düşünce ve izlenimlerini anlattığı gibi 
E) Toplumun gelenek, görenek, inanç gibi değerlerini de ele alabilir. 
 
6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamıyla 
kullanılmamıştır? 
A) Bir sanatçının yaşamı da ortaya konan eser kadar önemlidir: 
B) Yazarın içinde bulunduğu ruhsal durumu belirlerken psikolojiden 
yararlanılır, 
C) Sanatçının yetiştiği sosyal çevreyi incelerken sosyolojiden yararlanılır 
D) Yazarın etkilendiği akımları ve dünya görüşünü belirlerken felsefeden 
yararlanılır 
E) Eserin yazıldığı dönemi incelerken de tarih biliminden yararlanılır 
 
7. Edebiyat konuşulan dile(I) dayanır. Bir şiirde, hikâyede, romanda, tiyatroda, 
bize heyecan (II) veren o derin ve ulvî hisler, kafamızın içinde bir dünya (III) 
yaratan hayaller ve tasvirler, varlıklarını (IV) ve tesirlerini kelimelere borçludur. 

Musikide ses (V), resimde boya, mimarîde taş ne ise edebiyatta da kelime 
odur. 
Yukarıda numaralanmış sözcüklerin hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 
A) I.  B) II. C) III. D) IV. E) V. 
 
8. İnsanla ilgili bazı kavram ve sıfatlar, insan dışındaki varlıklara veya 
kavramlara aktarılabilir. Buna insandan doğaya aktarım adı verilir. 
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde insandan doğaya 
aktarımdan söz edilebilir? 
A) Dilde on binlerce kelimenin, farklı söyleniş ve anlatım biçimi vardır 
B) Dildeki sözcüklerin anlamları ve yapıları farklıdır 
C) Sözcüklerin birazını okullar öğretir, tümünü ise hayat öğretir. 
D) Yazar onları bizzat yaşayarak ve deneyerek öğrenir 
E) Edebiyatçının asıl değeri seçtiği sözcüklerden anlaşılır 
 
9. Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamında kullanılmamıştır? 
A) Dil bir iletişim aracıdır; duygu, düşünce ve istekler dil ile aktarılır. 
B) Duygu ve düşüncelerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi kaynaktır 
C) Söylenen bir söz ileti, iletilen sözü alan alıcı  
D) Ve bir de iletişimin yapıldığı iletişim ortamı vardır. 
E) Bu düzeneğe iletişim sistemi denir. 
 
10. İnsanla ilgili bazı kavramlar, varlıklara aktarılabilir. Bu insandan doğaya 
aktarımdır. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde insan dışındaki varlıklara veya doğaya 
aktarım yoktur? 
A) Her sanat dalının kendini anlatır, anlatma biçimi farklı olur 
B) Ressamın duygularına renkler, müzisyeninkine sesler can verir 
C) Mimar ana maddesi toprak ve taş olan maddelerle sanat eseri yaratır. 
D) Edebiyat da dil sayesinde duyguları, düşünceleri, sevinçleri, üzüntüleri 
anlatır. 
E) Bu bakımdan dil ile edebiyat birbirlerini beslerler; biri olmadan diğeri de 
olmaz 
 
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad aktarmasından söz edilebilir? 
A) Edebiyat, folklor, gelenek ve görenekler kültür unsurlarıdır. 
B) Edebiyat da kültürün içerisinde yer alan bir sanat dalıdır. 
C) Yüzyıllar önce meydana gelmiş olayları anlatan yazılar vardır  
D) Destanlar, koşuklar ve savlar yazıldıkları dönemlerle ilgili bilgiler içerir 
E) Destanlar, koşuklar ve savların içinde geçmiş yüzyıllar saklıdır. 
 
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme (teşhis) yapılmıştır? 
A) 14. 15 ve 16. yüzyıllarda sade dille söylenilen şiirler vardır. 
B) Bu şiirler bize dil sayesinde geçmiş yüzyılları anlatır. 
C) Yunus Emre, Karacaoğlan gibi yüzlerce şairin eserleri çok değerlidir. 
D) Bu bakımdan dil ve kültür toplumlar için çok önemlidir. 
E) Dil ve kültür adeta edebiyatla anlamlı bir bütündür. 
 
13. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi eş sesli bir sözcük 
değildir? 
A) Bir dil, konuşan kişinin kültür düzeyine göre farklılıklar gösterir. 
B) Bir kişinin sokakta konuştuğu dil ile resmi çevrelerde kullandığı dil farklıdır 
C) Bu nedenle her gün kullandığımız dile konuşma dili denir. 
D) Konuşma dilindeki duygu ve düşünceler kağıda cümle halinde yazılır, 
E) Anlatımda devrik cümlelere yer verilir. 
 
14. Aşağıdakilerin hangisinde, eş anlamlı iki sözcük aynı cümlede 
kullanılmıştır? 
A) Konuşma dilinde noktalama işaretlerine pek uyulmaz 
B) Onun yerine vurguya ve tonlamaya dikkat edilir. 
C) Yüklem vurgulanmak istenen nesneyi yanına çeker 
D) Yüklemi sonda olmayan cümlelere devrik veya kuralsız tümce denir. 
E) Duygular düz cümlelerde sıradanlaşır, bu yüzden şiirlerde kurallı cümle az 
olur. 
 
15. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamında 
kullanılmamıştır? 
A) Bir rapor, bir makale, fıkra ya da bilimsel içerikli yazılarda kullanılan dile yazı 
dili denir. 
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B) Gazetelerde, dergide ve kitaplarda yer alan metinler de yazı dilinin 
ürünüdür. 
C) Yazı dilinde cümleler açık, akıcı ve sade olur 
D) Yazı dilinin dil bilgisi kurallarına uygun olması sağlanır. 
E) Yazı dilinde, yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulur. 
 


