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Sevgili Öğrenciler,

Nitelikli bir meslek, iyi bir üniversiteden; iyi bir üniversite, iyi bir liseden; o da okul dersleriyle 
birlikte MEB’in uygulamış olduğu merkezî sınavlarda gösterilecek başarıya bağlıdır. Gerek 
okuldaki Türkçe sınavlarının gerekse merkezî sınavlardaki Türkçe testlerinin yarıya yakını 
“paragraf” sorularından oluşmaktadır. Bu da paragraf bilgisinin öğrenciler için ne kadar 
önemli olduğunun göstergesidir.

BİNOT Yayınları olarak siz değerli öğrencilerimizin okuldaki Türkçe derslerine ve merkezî 
sınavlara hazırlığınıza yardımcı olmak amacıyla “BİNOT-Ortaokul- Türkçe Paragraf Et-
kinlikli biSORU” kitabını hazırlamış bulunuyoruz.

Kitabımızda “paragraf” konusu tüm alt başlıklarına kadar ele alınmıştır. Bu alt başlıklar-
la ilgili öncelikle pratik bilgiler, soru tipleri, soru çözme teknikleri hakkında bilgi verilmiş; 
sonrasında etkinlikler, çözümlü sorularla konunun pekiştirilmesi amaçlanmış; en sonda da 
farklı soru tarzlarını içeren testlerle öğrencilerin kendilerini denemeleri, pratik kazanmaları 
hedeflenmiştir. 

Kitabımızda bu zamana kadar sınavlarda sorulmuş veya sorulabilecek soru tiplerinin tama-
mıyla ilgili soruları bulabileceksiniz. Merkezî sınavlarda sorulmaya başlanan mantık-mu-
hakeme soruları; tablo, grafik okuma ve metin, görsel yorumlama soruları ile bir paragrafla 
ilgili üç veya dört tane farklı soru içeren testler ayrı bölümlerde ele alınmış, öğrencilerimizin 
bu sorulara aşinalık kazanmaları amaçlanmıştır.

Kısacası, “BİNOT-Ortaokul- Türkçe Paragraf Etkinlikli BiSoru” kitabının pratik bilgiler, 
etkinlikler, çözümlü sorular ve konu testleriyle birçok öğrencinin uzak durduğu veya  çe-
kinerek yaklaştığı “paragraf”ı sorun olmaktan çıkarıp, siz değerli öğrencilerimize büyük 
kolaylıklar sağlayacağına inanıyoruz.
Başarı dileklerimizle…

 BİNOT Yayınları 
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LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor
sit amet consectetur
adisciplement

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor
sit amet consectetur
adisciplement

Yeni sınav sisteminde okuduğunu anlama, kavrama, verilen bilgilerden yola çıkarak yorum 
ve çıkarım yapma, metni değerlendirme önem kazanmıştır. Bu kitapta bu durumu dikkate 
alarak öğrencilerin anlama, kavrama, yorum yapma ve değerlendirme kabiliyetlerini ortaya 
çıkarmalarına yardımcı olmak için yeni sisteme uygun bir anlatım ve sorular hazırladık. Konu 
anlatımının ardından öğrencilerin konuları daha iyi pekiştirmesi için konuyla ilgili etkinlikler, 
çözümlü sorular ve testler hazırladık.

Bu bağlamdan yola çıkarak paragraf konusunu altı başlık altında inceleyeceğiz:

1. Tablo, Grafik Okuma ve Metin, Görsel Yorumlama

2. Sözel Akıl Yürütme (Mantık-Muhakeme)

3. Paragrafın Anlam Yönü - 1

Paragrafın Konusu, Paragrafın Ana Fikri, Paragrafın Başlığı, Paragrafta Yardımcı Düşün-
celer, Paragrafta Anahtar Kelime

4. Paragrafın Anlam Yönü - 2

Paragrafta Soru - Cevap, Hikâye Unsurları, İki Metnin/Paragrafın Karşılaştırılması

5. Paragrafın Yapı Yönü

6. Paragrafın Anlatım Yönü

Tablo ve Grafik Okuma

Tablo ve grafik okuma, sınavlarda karşımıza çıkan yeni soru tiplerinden biridir. Bu soru tiple-
rinde bizden verilen tablo ve grafiklerden çıkarım yapmamız istenir. Çıkarım yaparken dikkat 
etmemiz gereken nokta, tablo ve grafiklere kendi duygu ve düşüncemizi katmamız gerek-
tiğidir.  Bir tablo ve grafikte verilen rakamların, bilgilerin neyi ifade ettiğini çok iyi bilmeliyiz. 
Tablo ve grafikteki satırlara ve sütunlara iyi bakmalı, kesişim noktalarına dikkat etmeliyiz. 
Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya bakarak neyin neye denk geldiğine bakmalı ve isteneni 
bulmalıyız.

Metin ve Görsel Yorumlama

Metin yorumlama sorularında bize verilen metni anlam ve dil bilgisi açısından yorumlamamız 
ve metinden buna göre çıkarım yapmamız istenir. Bu tür sorularda bize metnin dil ve anlatı-
mı, metinde anlatılmak istenen, metinden çıkarılabilecek yargılar, metnin konusu, metindeki 
altı çizili fiilimsilerin çeşidi, metindeki altı çizili cümlenin özellikleri, metindeki altı çizili cümle-
nin öge dizilişi, metindeki altı çizili cümlenin çatı özelliği, metindeki altı çizili kısmın hangi öge 
olduğu, metindeki noktalama işaretlerinin kullanımı vb. sorulabilir. Bu yüzden metni yorum-
larken dil bilgisi açısından da donanımlı olmamız gerekir. Görsel yorumlama sorularında da 
verilen metindeki altı çizili kısımların hangi görseli karşıladığı sorulabileceği gibi bize verilen 
bir görseli yorumlamamız, metinden yola çıkarak uygun görseli bulmamız istenebilir.



A
S

D

F
B

? PARAGRAF SORU BANKASI

18

Tablo, Grafik Okuma ve Metin, Görsel Yorumlama

TEST 

2

3. Öğretmen, öğrencilerinden teknoloji ve İnternet bağımlılığını konu alan bir yazı yazmala-
rını ve yazdıkları yazıyı görsellerle desteklemelerini istemiştir.

 İnternet ve teknoloji bağımlılığı, diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu tekno-
lojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum olarak bilinmektedir. Teknoloji bağım-
lısı olan kişiler televizyon, bilgisayar başında ve telefonda saatler geçirir hatta gece geç saatlere 
kadar telefonda ve bilgisayarda zamanını harcar. İnternet’e girmek için yemek öğünlerinden, 
derslerinden ya da randevularından ödün verir. Teknolojinin insan hayatına getirdiği sayısız fay-
dalar var ancak kişinin teknoloji kullanımı üzerinde bu şekilde kontrolünün kaybolması ve tekno-
lojiyi ölçüsüz ve sınırsız kullanması çok ciddi sorunlara yol açmaktadır. Uzun süre bilgisayar kul-
lanmaktan kaynaklanan gözlerde yanma, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, beden duruşunda 
bozukluk gibi fiziksel şikâyetler ortaya çıkar. Kişi sosyalleşmekten uzaklaşır. İnsanlarla yüz yüze 
görüşmek yerine bilgisayar üzerinden konuşmayı tercih eder.

 Öğretmenin isteğine göre bu metni yazan Hakan, metnini aşağıdaki görsellerden hangi-
siyle destekleyemez?

 A)

C) D)

B)

Size nasıl
yardımcı 
olabilirim?

 

 



PARAGRAF SORU BANKASIA
S

D

F
B

?

25

TEST 

6Tablo, Grafik Okuma ve Metin, Görsel Yorumlama

1.  İşaret ve levhalar, toplum hayatında önemli bir yere sahiptir. İnsanlar bu işaret ve levhalara ba-
karak, işaret ve levhalarda belirlenen kurallara uyarak bir arada, uyum içinde yaşar. Böylelikle 
günlük yaşamda ortaya çıkabilecek sorunlar en aza indirgenmiş olur. Aşağıda bazı işaret ve 
levhaların görsellerine ve anlamlarına yer verilmiştir.

 

Yaya yoludur, 
geçişlerde yayalara 

öncelik tanıyınız.

Lütfen karşıya 
geçmek için yeşil 
ışığın yanmasını 

bekleyiniz.
İniş ve çıkış için 

merdivenleri kulla-
nınız.

Kırılabilir eşya, 
dikkatli taşıyınız.

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

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

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

 

I. Engelli araçları içindir.

II. Elektrik tehlikesi. Lütfen dikkat ediniz.

III. Çöplerinizi çöp kutusuna atınız.

 Yukarıdaki bilgilendirme grafiğinde bazı işaret ve levhaların karşısındaki açıklama bö-
lümleri boş bırakılmıştır. Bu simgeler ve numaralanmış cümleler eşleştirildiğinde doğru 
sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) III II I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

D)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II I III

I III II

III I II



A
S

D

F
B

? PARAGRAF SORU BANKASI

28

Tablo, Grafik Okuma ve Metin, Görsel Yorumlama

6.  Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Bilgilendirici bir metindir.

B) Anlatılanlar zihinde canlandırılmak is-
tenmiştir.

C) Anlatım deyimlerle zenginleştirilmiştir.

D) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.

7.  Bu metindeki altı çizili cümlenin öznesi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çeşme ve havuzlar

B) Çok sayıda çeşme ve havuzlar

C) Bahçedeki çok sayıda çeşme ve havuz-
lar

D) Yamuna Nehri’ne gelen su

4.  Bu metinde Taç Mahal’le ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine değinilmemiştir?

A) Ne zaman yaptırıldığına

B) Nerede bulunduğuna

C) Kim tarafından yaptırıldığına

D) Yapımında hangi malzemelerin kullanıl-
dığına

5.  Bu metindeki altı çizili kelimelerden 
hangisi sıfat-fiil değildir?

A) dikilmiş   B)  olarak

C) kabul edilen  D)  sevdiği

Taç Mahal, Şah Cihan tarafından imparatorluğun o zamanki başkenti olan Hindistan’ın Agra şehrin-
de, Yamuna Nehri’nin kıyısında yaptırılmış bir anıt mezardır. Dünyada aşk için dikilmiş en büyük ve 
en güzel anıt olarak kabul edilen bu türbe, Şah Cihan’ın büyük bir aşkla sevdiği eşi Mümtaz Banu’nun 
ölümü üzerine, onun hatırasına yaptırılmıştır. 1630’da inşasına başlanan eser, 22 yıl sonra 1652’de 
tamamlanmıştır. Taç Mahal geniş bir avlu içinde, dört köşesinde dört minare bulunan, 75 metre yük-
sekliğinde bir anıt kubbedir. İçinde Mümtaz Mahal ve Şah Cihan’ın mezarları bulunur. Kubbenin önün-
deki anıtsal bir kapıdan Taç Mahal’in bulunduğu bahçeye girilir. Bu kapının, bir kadının yüzünü örten 
ve nazikçe açılması gereken bir peçe olduğu düşünülür. Bahçe içinde ince uzun bir havuz ve bahçe-
nin sonunda kubbeli yapı yer alır. Kubbenin bir yanında cami, diğer yanında simetriyi bozmamak için 
inşa edildiği tahmin edilen bir konuk evi vardır. Bahçe, mükemmel simetri esasına dayanır. Ortadaki 
havuz ve dört kanaldan akan sular bahçeyi dörde böler. Bahçedeki çok sayıda çeşme ve havuzlar, 
Yamuna Nehri’nden gelen su ile beslenir. Taç Mahal’in içi, Hümayun’un türbesinden esinlenilerek 
yapılmıştır. Mozolenin bulunduğu ortadaki alana açılan sekiz oda vardır. Buralar, ölüye Kuran okuyan 
mollalar için ayrılmıştır. Mümtaz Mahal ve Şah Cihan’ın sandukaları üst katta, kubbenin altındadır. 
Sandukaların bulunduğu yerdeki kubbede insan ağzından çıkan her ses yedi kez yankılanacak şekil-
de bir akustiğe sahiptir. Şahın ve eşinin asıl lahitleri ise en alt katta bulunmaktadır.

4, 5, 6 ve 7. soruları yukarıdaki metne göre cevaplandırınız.

TEST 
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Etkinlik - 3

1. Duygu, İlayda, Sena, Yasemin, Veli ve Zey-
nep adlı çalışanlar aynı iş yerinde çalışmak-
tadır. İşe giderken taksi, halk otobüsü veya 
dolmuştan birini kullanmaktadırlar.

 Kimin hangi araçla iş yerine geldiğiyle 
ilgili bilinenler şunlardır:

l Üç kişi halk otobüsü, iki kişi dolmuş, bir 
kişi ise taksi ile iş yerine gelmektedir.

l Duygu ile Yasemin aynı araçla iş yerine 
gelmektedir.

l Veli, iş yerine dolmuşla gelmektedir.

l İlayda iş yerine taksi ile gelmemektedir.

 Buna göre, aşağıdaki yargılardan kesin-
likle ulaşılabilenlerin başına “ü” işareti 
koyunuz.

 

 İlayda, iş yerine halk otobüsü ile 
gelmektedir.

Sena ile Zeynep’in iş yerine ge-
lirken kullandıkları araçlar farklı-
dır.

Yasemin, iş yerine taksi ile gel-
mektedir.

Duygu, iş yerine halk otobüsü ile 
gelmektedir.

Zeynep, iş yerine dolmuş ile gel-
mektedir.

İlayda, iş yerine dolmuşla gel-
mektedir.

Yasemin, iş yerine halk otobüsü 
ile gelmektedir.

Veli ile Zeynep’in iş yerine gelir-
ken kullandıkları araç aynıdır.

Etkinlik - 4

1. Sudenaz, sosyal bilgiler dersinden Türki-
ye’deki mağaraları inceleme ödevi almıştır. 
Mağaraları ziyarete açıldıkları tarihlere göre 
inceleyecektir.

 Mağaraların ziyarete açıldıkları tarihlerle 
ilgili bilinenler şunlardır: 

l Damlataş Mağarası, Dim Mağarası’ 
ndan önce ziyarete açılmıştır. 

l İnsuyu Mağarası’ndan önce ya da sonra 
ziyarete açılan mağaralar vardır. 

l Damlataş Mağarası ziyarete açıldığında 
yalnızca bir mağara ziyarete açıktı. 

l Dim Mağarası, Yediuyurlar Mağarası’ 
ndan sonra ziyarete açılmıştır.

 Buna göre, Sudenaz sırasıyla hangi ma-
ğaraları incelemelidir, tabloya yazınız.

 
Mağaralar

1.

2.

3.

4.
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2. Aşağıda sürücü belgesi sınıfları ve bunlara dair aranan şartları içeren bir tabloya yer verilmiştir.

 Sürücü Belgesi 
Sınıfı

Açıklama

16

M

M-B1-F

M-B-B1-F

M-B-B1-F

F

21

24 B

18 -

B

18

18

-

-

- -
İki, üç ve dört tekerlekli bisik-
letleri kullanacaklara verilir.

Motor gücü 15 KW, net ağırlığı 
400 kg’ı geçmeyen dört teker-
lekli motosikletleri kullanacak-
lara verilir.

Otomobil ve kamyonet kullana-
caklara verilir.

Kamyon ve çekici kullanacak-
lara verilir.

Otobüs ve minibüs kullanacak-
lara verilir.

Traktör kullanacaklara verilir.

Kapsamı

M

B1

C1

D

F

Yaş
Sınırı

Deneyim
Şartı

B

 

 

 Bir sürücü kursuna giden Arda, Bayhan, Cesur ve Deniz isimli kişiler kurs eğitimlerini tamam-
lamış ve sürücü belgelerini almıştır. 

 Kimin hangi sürücü belgesini aldığıyla ilgili bilinenler şunlardır:

l Cesur, dört tekerlekli motosiklet kullanımını da kapsayan bir sürücü belgesi almıştır.

l Arda, kamyon ve çekici kullanabilecek bir sürücü belgesi almıştır.

l Deniz, henüz 17 yaşındadır.

l Sürücü kursundan belgesini alan Bayhan, otobüs satın almış ve trafikte herhangi bir sorun 
yaşamamıştır.

 Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi kesin değildir?

A) Deniz, sürücü kursundan M sınıfı sürücü belgesi almıştır.

B) Arda, 21 yaşını tamamlamıştır.

C) Bayhan’ın sürücü belgesi çekici kullanmasına olanak sağlamaktadır.

D) Cesur, otobüs kullanabilecek bir sürücü belgesine sahiptir.
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3. Soru kalıplarındaki olumsuz ifa-delere ve altı çizili kısımlara dik-kat etmeliyiz.
4. Paragrafı okuduktan sonra ceva-bı bulmaya çalışırken tüm şıkları okumalıyız, çünkü bazı sorularda ilk şık çeldirici olabilir.

5. Paragrafta sık tekrar edilen keli-melerin altını çizebilir, yuvarlak içine alabiliriz. Böylece soruda bizden isteneni bulmamız kolay-laşır.

Paragrafın Konusu
Bir paragrafta sözü edilen, ele alı-
nan, üzerinde durulan duygu, dü-
şünce veya kavramlar paragrafın 
konusunu oluşturur. Konu parçada 
anlatılanları kapsar, kesin bir yargı 
bildirmez. “Bu paragrafta neyden 
söz edilmektedir?” sorusuyla pa-
ragrafın konusunu bulabiliriz.
NOT: Şiirde işlenen konuya tema 
denir. Bir şiirin teması yalnızlık, 
karamsarlık, ümitli olmak, özlem, 
gurbet, çalışmak, kararlı olmak vb. 
olabilir.

Paragrafın Ana Fikri

Ana fikir; bir paragrafta asıl anla-

tılmak  istenen düşünce, verilmek 

istenen mesajdır. Paragraftan çıka-

rılabilecek olan en kapsamlı yargı 

ana fikirdir. Bir paragrafta kısaca, 

öyleyse, sonuç olarak gibi ifadeler-

den sonra ana fikir verilebilir. “Bu 

paragrafta anlatılmak, vurgulanmak 

istenen düşünce nedir; bu paragraf-

tan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 

nedir?” gibi sorularla paragrafın ana 

fikrini bulabiliriz. Bazı paragraflar-

da altı çizili bölüm verilerek altı çizili 

kısımda vurgulanan düşüncenin ne 

olduğuyla ilgili sorular da karşımıza 

çıkmaktadır. 

Paragraf, düşünce veya olay et-

rafında bir araya getirilmiş, kendi 

içinde bütünlük gösteren cümleler 

topluluğuna denir. Paragraf soru-

larını çözerken şu hususlara dik-

kat etmeliyiz:

1. Paragrafı okumadan önce so-

ruyu okumalıyız, daha sonra 

verilen paragrafı okumalıyız. 

Bir işi hangi amaçla yaptığımı-

zı biliyorsak onu yapmak ko-

laylaşır.

2. Cevabı bulurken paragrafta 

anlatılanları dikkate almalı; pa-

ragrafa kendi düşüncelerimizi, 

yorumlarımızı katmamalıyız.
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Aşağıdaki metinlere uygun başlıklar yazınız.

Renklerin her biri farklı anlamlar taşır. 
Beyaz saflığı, güzelliği, iyiliği ve temiz-
liği gösterir. Huzur verdiği gibi güven 
duygusunu da çağrıştırır. Hüzünlü ol-
manın ötesine geçerek rahatlamamıza 
yardımcı olur. Asaleti temsil eden siyah 
renk karamsarlığı, acıyı, ölümü ve gücü 
gösterir. Siyah ciddi ve önemli işlerde 
bulunan kişilere hitap eder. Mavi öz-
gürlüğü, rahatlığı ve sonsuzluğu temsil 
eder. İnsanın sakinleşmesini, rahat-
lamasını sağlar. Kırmızı hareketliliği, 
coşkuyu, dinamizmi, duygusal değişik-
likleri, azmi, kararlılığı, samimiyeti, he-
yecanı, agresifliği ifade eder.

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

     

Çizgi filmlerin çocuklar üzerinde birçok 
olumlu etkisi vardır. Özellikle konuşma-
yı öğrenme dönemindeki çocukların dil 
gelişimi üzerinde büyük katkıları vardır.    
Bir çocuğun konuşmayı hızlı öğrenmesi 
için sürekli işitmesi şarttır. Çocuk söz-
cükleri işittikçe tekrar etmeye çalışa-
caktır. Bu açıdan aşırıya kaçmamak ve 
uygun olanı seçmek şartı ile çocuklara 
çizgi film izletmek faydalı olacaktır.

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

Kitap aracılığıyla çocuklar dünya hak-
kında bilgilerini artırdıkları gibi kendile-
rine ait duyarlılıklarını, hayal güçlerini, 
yaratıcılıklarını ve iletişim becerilerini 
de geliştirirler. Günlük olaylar üzerine 
deneyim kazanırlar. Sosyal davranışları 
öğrenerek topluma uyum sağlarlar. Ay-
rıca kitaplar sayesinde nesneleri tanır, 
sembolleri ayırt eder, olayları tahmin 
eder, kavram gelişimi gibi zihinsel be-
ceriler yönünden desteklenirler.

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

     

Modern Türk Tiyatrosu denince akla ilk 
gelen isim elbette Muhsin Ertuğrul’dur. 
Onun birçok özelliğinin başında tiyatro-
ya, sanata ve sanatçıya saygı duyulma-
sını sağlamış olması sayılmalıdır. Mes-
lek yaşamında ödün vermeden kuralları 
uygulamıştır. Sanatın kişisel çıkarlar-
dan öte bir niteliği olduğunu yaşamı bo-
yunca kanıtlamaya çalışmıştır.

..............................................................
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1.  Ame ri kan li se le rin den bi rin de iki sı nıf üze-
rin de bir de ne me ya pı lı yor. Bu iki sı nı fa 
de vam eden öğ ren ci le rin yaş la rı, çev re le-
ri bir bi ri nin ay nısı. Sı nıfl ar dan bi ri o okul da 
öğ re ti len nor mal ders le ri alı yor. Öte ki sı nıf 
ilâ ve ola rak ke li me öğ re ti mi ya pan özel bir 
dil kursu gö rü yor. Be lir le nen dev re nin so-
nun da bah set ti ği miz ikin ci sı nı fın yal nız İn-
gi liz ce der sin den de ğil ma te ma tik ve fen 
ders le ri da hil, bü tün ders ler den öte ki öğ-
renci ler den da ha yük sek not lar al dı ğı gö rü-
lü yor.

 Bu pa rçanın ana  fik ri aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Özel kurs lar ba şa rı yı olum lu yön de et ki-
ler.

B) Ya şa nı lan çev re, eği ti mi olum lu yön de 
et ki ler.

C) Ke li me ha zi ne si nin zen gin li ği ba şa rı yı 
et ki le yen bir fak tör dür.

D) Dil ders le ri ni ba şa ran, di ğer le ri ni de ba-
şarır.

2.  Anılarımı yazmakla iyi ettiğimi düşünü-
yorum. Belleğimde yer edinen olayları bir 
zaman sonra unutabilirdim. Belki bir daha 
hatırlamayabilirdim. Yazarak anılarımı kalı-
cı hâle getirmiş oldum. Üstelik kâğıt üzerin-
de anılarım daha bir görkemli ve etkileyici 
duruyor.

 Bu metnin anahtar kelimeleri aşağıdaki-
lerin hangisinde verilmiştir?

A) Anı, olay, kâğıt

B) Anı, yazmak, kalıcılık

C) Yazmak, etkileyicilik, kalıcılık

D) Unutmak, anı, hatırlamak

3.  Sait Faik Müzesi, İstanbul’da, Burgaza-
da’da yazarın yaşadığı köşkte 1959’dan bu 
yana hizmet veren müze-evdir. Sait Faik 
Müzesi’nde, ünlü yazarın yaşamına tanıklık 
etmiş eşyalar, fotoğraflar, mektuplar, kart-
postallar sergileniyor. Türkiye’nin en fazla 
ziyaret edilen müze-evlerinden biri olan 
Sait Faik Müzesi 1964 yılından itibaren Da-
rüşşafaka Cemiyeti’nin sorumluluğundadır. 
2009-2013 yılları arasında gördüğü tamirat 
ve yenileme çalışmaları sebebiyle kapalı 
kalmıştır. 11 Mayıs 2013’te yeniden ziyarete 
açılmıştır.

 Bu metinde “Sait Faik Müzesi” ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisine değinilme-
miştir?

A) Ne zaman ziyarete açıldığına

B) Bir süre kapalı kaldığına

C) Nerede olduğuna

D) Ziyaret saatlerine

4.  Celal Nuri; hayatı boyunca binlerce yazı, 
deneme, inceleme, tanıtım kitabının yanın-
da dil ve edebiyat konusunda da görüşleri-
ni her zaman dile getirmiştir. Celal Nuri, o 
derece dille içli dışlı olmuştur ki bu sevgisi 
ve dile olan bağlılığını yaptığı çalışmalar-
la göstermiştir. Onun başka dillerde bulu-
nup da Türkçede bulunmayan kelimelere 
karşılık bulmak, dili zorlayarak imkânlarını 
genişletmek için kelimeler icat etmesi buna 
örnektir.

 Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A) Celal Nuri’nin Hayatı

B) Dilimiz

C) Celal Nuri’nin Dil Sevgisi

D) Celal Nuri’nin Edebî Yönü
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7.  Türkçenin öğretilmesinde yazım, söyleyiş, 
okuma bakımından birtakım eksikliğin, ih-
malin olduğunu yapılan sınavlarda, oku-
duğumuz kitaplarda, gazetelerin köşe ya-
zılarında görebiliyoruz. Kelimelere anlam 
yüklemesi yapılıyor, böylece dilin söz varlığı 
daralıyor. Öte yandan dinlediğimiz haber, 
kültür, sanat programlarında, televizyonlar-
daki tartışmalarda Türkçenin yapı ve ses 
özelliklerine yeterince dikkat edilmediğine, 
söz varlığının sınırlı kaldığına tanık oluyo-
ruz. Televizyonlarda dakikalarca konuşan 
ve pek çok dil hatası yapan konuşmacılara 
rastlıyoruz. Cümleyi tamamlamadan başa 
dönenleri, “yaniler” ile yeni cümleler kur-
maya çalışanları gördükçe, kelimelerin ses 
özelliklerine, hecelerdeki vurgulamalara 
dikkat etmeden konuşanları dinledikçe ka-
ramsarlığa kapılıyoruz. Bir değerlendirme 
yapmak gerekirse Türkçeyi gereği gibi seri 
bir biçimde konuşanlar ne yazık ki çok az 
sayıdadır. 

 Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangi-
sinden yakınmamaktadır?

A) Türkçedeki birçok kelimeye yeni anlam-
lar yüklenmesinden

B) Televizyonlardaki programlarda konuş-
macıların Türkçenin ses ve yapı özellik-
lerine dikkat etmemesinden

C) Kelimelerin ses özelliklerine, heceler-
deki vurgulamalara dikkat edilmeden 
konuşulmasından

D) Televizyonlarda Türk dilinin nasıl doğru 
ve güzel konuşulacağıyla ilgili program-
ların olmamasından

5.  Surgut, Batı Sibirya’daki Rus şehirlerinden 
biri. Burada hava -50 0C’ye kadar düşebili-
yor. Kışın ortasında birkaç saat hariç tüm 
gün karanlık geçiyor. Kırk yıl önce ahşap 
kulübelerden oluşan bir kentken petrolün 
bulunmasıyla canlanmış Surgut. Bugün 
300 binin üzerindeki nüfusuyla Batı Sibir-
ya’nın en büyük kentlerinden biri. Petrol, 
insanları bu şehre çekmeye devam ediyor. 
Uralların batısından, Tacikistan’dan hatta 
Rusya’nın bazı şehirlerinden insanlar bura-
ya göç ediyor.

 Bu parçada sözü edilen şehirle ilgili 
aşağıdakilerden hangisine değinilme-
miştir?

A) Nerede bulunduğuna

B) İklim özelliklerine

C) Göç aldığına

D) Doğal güzelliklerine

6.  (1) Her şey zıddıyla bilinir ve kavranır. (2) 
Savaşı bilmeyen barış zamanının kıymetini 
anlayamaz. (3) Dert çekmeyen, sıkıntılarla 
boğuşmayan insanlar devayı bilmez. (4) 
Sevgisizliği yaşamayan baş okşamanın, sı-
cak bir tebessümün değerini hissedemez.

 Bu parçada anlatılmak istenen düşünce 
numaralanmış cümlelerin hangisinde 
verilmiştir?

 A)  1. B)  2. C)  3. D)  4.
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1.  
KULLANMA TALİMATI

I. Bu ilaç enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir ve enfeksiyona neden 
olan bakterileri yok etme işlevi görür.

II. Bu ilaç toz hâlindedir, bu yüzden ilacı ilk önce sulandırmalısınız.

III. Tüm toz serbestçe akana kadar şişeye hafifçe vurunuz, ardından şişe üzerindeki işaret 
çizgisine kadar su ekleyiniz.

IV. Bu ilaç 2 ay-12 yaş arasındaki çocuklar içindir.

V. Çocuğunuz kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç kullanıyorsa bu ilacı kullanmayınız.

VI. Su eklenen şişeyi çalkalayınız, ardından işaret çizgisine kadar su ekleyip şişeyi tekrar 
çalkalayınız.

 

 

 Çocuğu için eczaneden ilaç alan Tarkan Bey, kullanma talimatını okumuştur.

 İlacı nasıl kullanacağını bilmeyen Tarkan Bey, numaralanmış yönergelerden hangilerini 
uygulamalıdır?

A) I, III ve V.

B) II, III ve VI.

C) III, V ve VI.

D) I, IV ve V.

2.  Dede Korkut Kitabı, Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik, destansı hikâyeleridir. Günümüze 
ulaşan iki el yazması nüshadan biri Dresden Kütüphanesi’nde, biri de Vatikan Kütüphane-
si’ndedir. Dresden Kütüphanesi’ndeki nüshası on iki destansı hikâye ve bir ön sözden oluşur. 
İçerdiği hikâyeler, tarih boyunca dilden dile anlatıcıdan anlatıcıya aktarılan birer sözlü gele-
nek ürünüdür. Hikâyelerin XV. yüzyılın ikinci yarısında Kars, Erzurum civarında hüküm süren 
Akkoyunlular tarafından yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. Dede Korkut Kitabı, Oğuzların 
yaşam biçimlerinden ekonomisine, inançlarından giyinişlerine, beslenmelerinden içinde yaşa-
dıkları doğaya kadar pek çok konuda bilgi sağlayan bir kaynaktır. Eserde nazım ve nesir bir 
arada verilmiştir. Dili Azeri Türkçesi özellikleri göstermekle birlikte bugünkü Azeri Türkçesi ile 
karşılaştırıldığında bütün dil özelliklerinin bu Türkçeye ait olmadığı görülür. Kısa, yalın ifadelerle 
örülmüş, yapmacıksız bir üslup hâkimdir.

 Bu metinde Dede Korkut Kitabı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?   

A) Dede Korkut Kitabı’nin dili

B) Dede Korkut Kitabı’nın içeriği

C) Dede Korkut Kitabı’nın önemi

D) Dede Korkut Kitabı’nın yazarı
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5. Tophane-i Amire binası, 15. yüzyılda Bi-
zans döneminde Ste. Claire ve Aya Photini 
kiliselerinin yer aldığı Metopon adlı bölge-
ye inşa edilmiştir. Sultan II. Mehmet tara-
fından fetihten sonra top döküm merkezi 
yapılmış, Osmanlı ordu ve donanmasının 
kullandığı askeri toplar burada üretilmeye 
başlanmıştır. Bina, 1850’lerden sonra Os-
manlı İmparatorluğu’nda silah sanayisinin 
ve silah ticaretinin merkezi olmuş, 1900’lü 
yıllarda bir süre eğitim merkezi olarak kul-
lanılmış, 1958 yılında Askeri Müze olarak 
kullanılması gündeme gelmiştir. 1992 yılına 
kadar çeşitli düzenlemeler geçiren Topha-
ne-i Amire binası, bu tarihte Mimar Sinan 
Üniversitesi’ne devredilmiştir. Günümüzde 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi 
olarak hizmete açılan bu tarihî-askerî bina-
da Tophane-i Amire Beş Kubbe, Tophane-i 
Amire Tek Kubbe ve Tophane-i Amire Sar-
nıçlar olmak üzere üç ayrı sergi holü bulun-
makta ve bu mekânlarda yurt içi ve yurt dışı 
sergiler düzenlenmektedir.

 Bu metinde Tophane-i Amire ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Nerede bulunduğuna

B) Günümüzdeki işlevine

C) Kim tarafından yaptırıldığına

D) Hangi amaçlarla kullanıldığına

6. Bir avcı, kuşları kolayca yakalayabilmek 
için kendini ağaç dalları, otlar ve yaprak-
larla gizleyip ça yırlığa oturdu. Önüne bir 
tuzak kurup bir avuç buğday attı. Hiç hare-
ket etmeden beklemeye baş ladı. Bu sıra-
da bir kuş gelip yakınına kondu. Onu böyle 
sessiz sedasız oturur görünce “Sen ne ya-
pıyorsun burada?” diye sordu. Avcı, “Dün-
yadan elini eteğini çekmiş biriyim ben. Hiç 
kimse  nin işine ka rışmıyor, burada kendi 
hâlimde ya şıyorum.” diye cevap verdi. Kuş, 
“O buğdaylardan biraz yiyebilir miyim?” de-
di. “Bilmem ki? Bir yetimin emaneti bana. 
Ama karnın çok acıkmış sa gel ye!” dedi 
avcı. Kuş, avcının gizli niyetinden habersiz, 
onu iyi yürekli bir kimse olarak kabul edip 
buğdaylara saldırınca hileci avcının tuzağı-
na düştü. Aldatıldığını anla dığında ise iş 
işten geç miş, tuzakta ferya da başlamıştı. 
Avcı, “Gö rünüşe ve söylenen her söze ina-
nırsan sonun böyle olur işte! Tuzağa yaka-
landıktan sonra feryadın ne faydası var? 
Aşırı hırs ve hevesler canların düşmanıdır. 
Önemli olan tehlike gelmeden önce uya  nık 
ve tedbirli olmaktır. Felaket tufanından son-
ra ağlayıp sızlamışsın, neye yarar?” dedi ve 
elinde kuşla oradan uzaklaştı.

 Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki ata-
sözlerinden hangisiyle ilgili değildir?

A) Son pişmanlık fayda etmez.

B) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.

C) Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan 
kurtulmaz.

D) Sözü söyle alana, kulağında kalana.
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Paragrafta Soru - Cevap

Bazen paragraflar bir soruya karşılık söylenir ve 
paragrafın hangi soruyu karşıladığı sorulur. Bu 

tarz sorularda parçanın genelindeki anlama dikkat 
edilmeli, soru cümlesi ona göre bulunmalıdır. Soru 

okunduktan sonra önce şıklardaki sorular okunabilir, 
böylece parçanın içeriğiyle ilgili bir düşünce oluşabi-
lir. Parçanın “evet, hayır, elbette, bu düşünceyi doğru 

bulmuyorum” gibi bir ifadeyle başlaması da bize 
hangi sorunun sorulduğuyla ilgili ipucu verecektir.

Paragrafta Hikâye Unsurları/Ögeleri

Bir metinde yer, zaman, kişi ve olay unsurlarına yer verilir. Yer ola-
yın ortaya çıktığı, gerçekleştiği mekânı; zaman, olayın gerçekleştiği 
zaman dilimini; kişi, olayda rol oynayan kişi ve karakterleri; olay da 
metinde meydana gelen, ortaya çıkan durumu ifade eder. Bir me-
tindeki hikâye unsurları/ögeleriyle ilgili karşımıza altı çizili bölümün 
hikâyenin hangi ögesi olduğu şeklinde sorular çıkabileceği gibi ve-
rilen metinde hangi hikâye unsurunun/ögesinin olup olmadığı veya 
metindeki hikâye unsurlarının/ögelerinin tablonun hangi satırında 
doğru olarak verildiği sorulabilir. 

Metinlerde hikâye unsurlarını/ögelerini şu sorularla bulabiliriz:

Olay: Metinde ne anlatılıyor?

Zaman: Metinde anlatılan olay ne zaman gerçekleşiyor?

Yer: Metindeki olay nerede geçiyor?

Kişi: Metindeki olayda rolü olan kişi/kişiler kim?
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Çözümlü Soru

3.  Gökyüzünü ve gök cisimlerini seyretmek  
için bir teleskoba sahip olduktan sonra 
teleskobu kurarken dikkat etmeniz gere-
kenler vardır: Teleskobu kurduğunuz alan 
sokak lambalarından, araba farlarından ve 
şehir ışıklarından mümkün olduğunca uzak 
olmalıdır. Yıldızların görünümünü engel-
leyecek ağaçlar ve binaların olmamasına 
dikkat etmelisiniz. Teleskobunuzu düz bir 
zemine kurmalısınız. Üç ayaklı sehpanın 
üzerine teleskobunuzu yerleştirdikten son-
ra kendi boyunuza göre ayarlamalısınız. 
Teleskopta en önemli kısım odak uzaklığını 
iyi ayarlamaktır. Bunu yaptıktan sonra gök-
yüzüne keyifle bakabilirsiniz.

 Bu metin hangi soruya cevap olarak ve-
rilmiştir?

A) Gökyüzünü seyretmek için hangi cihaz- 
lar kullanılır?

B) Teleskop kurarken nelere dikkat edilme-
lidir?

C) Teleskobu nereye kurmak gerekir? 

D) Gök bilimine meraklı insanlar teleskop 
seçerken neye dikkat etmelidir?

Çözüm

Bu metinde teleskobun kuralacağı yerin ışık-
sız bir alan olması, gökyüzünün görünümünü 
engelleyecek bir yer olmaması gerektiğinden 
ve teleskobu yerleştirirken nelere dikkat edil-
mesi gerektiğinden söz edilmiştir. Yani bu 
metin “Teleskop kurarken nelere dikkat edil-
melidir?” sorusuna cevap olarak verilmiştir.

Cevap B

Çözümlü Soru

4.  İstanbul Modern Sanat Müzesi, Beyoğ-
lu’ndaki geçici mekânında, 7-12 yaş ara-
sı çocuklar için hem öğretici ve eğlenceli 
hem de sanat dolu aktivitelerden oluşan bir 
yaz programı hazırladı. Birbirinden farklı 
ve zengin içeriğe sahip 10 atölye, 2 Tem-
muz-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında 
çocukları misafir etti. Yaz atölyelerinde ço-
cuklar resimden kostüme, animasyondan 
heykele, mimariden fotoğrafa kadar farklı 
programlara katılarak yaratıcılıklarını keş-
fetti. Çocuklar, müze uzmanlarıyla birlikte 
sanatı yorumlamaya ve sanatsal üretimler 
gerçekleştirmeye yönelik atölyelere katıldı. 

 Sabancı Müzesinin çocuklar için düzenle-
diği eğitim programları yaz tatillerinde de 
devam ediyor. Bu yaz Sabancı Müzesine 
gelen çocuklar, 25 Haziran-20 Temmuz ta-
rihleri arasında uzman eğitmenler eşliğinde 
fotoğraftan resme, tasarımdan illüstrasyo-
na pek çok sanat ve tasarım alanını tanıma 
şansı buldu.

 Aşağıdakilerden hangisi bu metinde 
sözü edilen müzelerin yaptığı çalışma-
ların ortak yönü değildir?

A) Çocuklara yönelik olmaları

B) Sanatsal faaliyetleri içermeleri

C) Uzman eğitmenler eşliğinde yapılmaları

D) Yıl boyunca devam etmeleri

Çözüm

Müzelerin çalışmalarının çocuklara yönelik 
olmaları, sanatsal faaliyetleri içermeleri ve 
uzman eğitmenler eşliğinde yapılmaları ortak 
yöndür. Ancak yalnızca Sabancı Müzesi bu 
çalışmaları sürekli olarak devam ettirmektedir.

Cevap D
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5 Paragrafın Anlam Yönü - 2

1.  Aslında bunun cevabı benim açımdan çok 
basit. Çünkü Sezai Bey’e derin bir sevgi 
besliyorum. Onun bu çağda bile kendini 
tüm kirlenmişliklerden koruduğunu görünce 
ona olan saygım çok daha fazla artıyor. Biz 
modern çağın yazarları Sezai Karakoç gibi 
yapamıyoruz. Her an her yerdeyiz. Sürekli 
görünür olmak istiyoruz. Ama onun öyle bir 
derdi yok. Bu da beni en çok etkileyen un-
surlardan. O yüzden Sezai Karakoç’u yaz-
mak istedim.

 Bu metinde yazar, aşağıdaki sorulardan 
hangisine cevap vermiştir?

A) Bize Sezai Karakoç hakkında bilgi verir 
misiniz?

B) Sezai Karakoç’un sanatsal yönünü mü 
incelediniz?

C) Günümüzde en çok okunan yazarlara 
örnek verir misiniz?

D) Niçin Sezai Karakoç’un biyografisini yaz-
ma gereği duydunuz?

2.  (1) Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen 
süreci ayrıntılarıyla bilmek gerekir. (2) Millî 
Mücadele hep askeri zaferleriyle ön plana 
çıkarılır. (3) Hâlbuki başka çalışmalar, so-
nucu etkileyen unsurlar da vardır. (4) Dip-
lomasi, ekonomik politikalar da Millî Müca-
dele’yi etkilemiştir. (5) Henüz cumhuriyet 
kurulmadan Atatürk’ün İzmir İktisat Kong-
resi’ni toplaması, Büyük Taarruz’dan önce 
Yusuf Kemal Tengirşenk ile Fethi Okyar’ı 
Paris ve Londra’ya göndererek diplomatik 
ilişkilerle ilgili görüşmeler yaptırması buna 
örnektir.

 Numaralanmış cümlelerin hangisinden 
itibaren düşüncenin yönü değişmiştir?

 A)  2 B)  3 C)  4 D)  5

3.  
Türk şiirinin önde gelen isimlerinden olan 
Yahya Kemal, Üsküp’te doğdu. Burada 
başladığı eğitimini İstanbul’da devam et-
tirdi. 1903’te Paris’e gitti ve siyaset bilimi 
alanında üniversite eğitimini tamamladı. 
İstanbul’a döndükten sonra çeşitli ku-
rumlarda öğretmenlik yaptı. Kurtuluş Sa-
vaşı’nın ardından milletvekili oldu. Daha 
sonra uzun yıllar büyükelçi olarak farklı 
ülkelerde görev alan Yahya Kemal, 1958 
yılında hayatını kaybetti.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu 27 Mart 
1889 tarihinde Mısır’ın Kahire şehrinde 
doğdu. Ailesi, İbrahim Paşa’nın ölümü 
üzerine Türkiye’ye gelince ilköğrenimini 
Manisa’da Fevziye Mekteb-i İptidaisinde 
tamamladı. Çocukluk yıllarında başlayan 
edebiyata ilgisi, lise yıllarında daha da 
arttı. 1909’da arkadaşı Şahabettin Sü-
leyman aracılığıyla Fecr-i Âti topluluğu-
na katıldı. Bir süre Üsküdar İdadisinde 
edebiyat ve felsefe öğretmenliği yaptı. 9 
Eylül zaferinden sonra TBMM’ye Mardin 
milletvekili olarak girdi. Milletvekilliği ya-
parken çeşitli gazetelerde yazı yazmaya 
devam etti. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 
13 Aralık 1974 tarihinde tedavi gördüğü 
hastanede hayatını kaybetti.

 

 

 Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerde 
sözü edilen kişilerin ortak özelliği değil-
dir?

A) Milletvekilliği yapmaları

B) Edebiyatla ilgilenmeleri

C) Öğretmenlik yapmaları

D) Gazetelerde yazılar kaleme almaları
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Paragrafın Yapı Yönü

Paragraf Oluşturma

Sorularda numaralandırılarak veya harflerle belirtilen cümle veya cümlelerden 
anlamlı bir bir bütün oluşturacak şekilde paragraf oluşturmamız istenir. Bu tarz 
sorularda önce giriş cümlesi olabilecek cümleyi bulmalıyız. Giriş cümlesinin 
kendisinden önce başka bir yargı olduğunu çağrıştıran “böylece, açıkçası, yani, 
çünkü, diğer bir deyişle, oysaki” gibi ifadelerle başlamayacağını bilmeliyiz. İlk 
cümleyi belirledikten sonra olayın oluş sırasına veya düşüncenin sıralanışına 
göre paragrafı oluştururuz.

Paragrafı İkiye Ayırma

Genellikle numaralandırılarak verilen cümlelerden oluşan bir paragraf 
ikiye ayrılmak istendiğinde ikinci paragrafın kaç numaralı cümleyle 
başlayacağı bize sorulur. Bu sorularda konunun hangi cümleden iti-
baren değiştiğine dikkat etmeliyiz. Bir paragrafta benzer konulardan 
söz edilebilir ya da bir konudan söz edilirken o konunun başka bir bo-
yutundan, farklı bir yönünden söz edilmeye başlanabilir. İşte bir konu-
dan bahsedilirken başka bir konuya ya da konunun farklı bir yönüne 
geçildiği cümleden itibaren paragrafın ikiye ayrılması gerekir.

Paragrafa Cümle Ekleme

Paragrafta numaralandırılarak veya harfle gösterilen kısımlardan hangisine ya da bu 
cümlelerden hangisinden sonra verilen cümlenin getirilip getirilemeyeceği sorulur. Bu 
tarz sorularda olayların oluş sırası veya düşüncenin sıralanışına dikkat etmeli, ayrıca  
bağlayıcı ifadeleri de göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle soru kalıbındaki “numa-
ralanmış yerlerin hangisine/ numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra” ifadelerine 
dikkat etmeliyiz.
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2.  Dahi ile dâhi kelimeleri ilki Türkçe, ikincisi 
Arapça kökenli olduğu için yazım kılavuz-
larında birbirinden düzeltme işaretiyle ay-
rılmış, ikinci kelimenin ilk hecesinin uzun 
söylenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu-
nun gibi şekilce benzer olan tarihî olaylar 
veya Türk tarihi tamlamalarında “tarihî” ke-
limesi sıfat, ikinci tamlamada geçen “tarihi” 
kelimesi isimdir. Demek ki......... 

 Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle ta-
mamlanamaz?

A) Türkçede söylenişleri aynı olup anlam-
ları farklı olan kelimelere sıkça rastlanı-
yor.

B) düzeltme işaretini yok saymak, kullan-
mamak doğru bir tutum değilmiş.

C) düzeltme işareti, kelimeler arasındaki 
farkı göstermekte kullanılıyor.

D) Türkçede bazı kelimeleri uzun okumak 
gerekiyor.

3.  (1) Düşüncelerin çatışması her zaman yeni 
fikirler ortaya çıkarır. (2) Bu açıdan pole-
mik; fikir ayrılıkları, ideoloji farklılıkları, algı-
lama düzeyleri ayrımlarının kullanıldığı bir 
yazı türüdür. (3) Bu türde yazılan eserlerin 
kimileri zamanında bir alev gibi yanıp sön-
müştür. (4) Kimileri ise bugün de etkisini 
sürdüren birer meşaleye dönmüştür. (5) 
“Türk Edebiyatında Polemikler” özel sayısı, 
yalnız edebiyatçılar için değil, edebiyatla il-
gili herkesin okuyup kütüphanesinin rafına 
koyacağı bir eser olmuş. (6) Bu özel sayı; 
Hece dergisini, Türk edebiyatının nitelikli 
eserlerini doğuran, dehalara beşiklik eden 
tarihsel bağlamı bir de edebî çatışmalar 
açısından ortaya koymuş.

 Bu metin kaç numaralı cümleden itiba-
ren iki paragrafa ayrılmalıdır?

 A)  2 B)  3 C)  4 D)  5

1. 

Nurullah Ataç, yaşadığı yılları Türk şiiri-
nin en ilginç çağlarından biri sayıyordu; 
çünkü bu yıllarda kendi alanında devrim 
yapmış üç ozan yaşamaktaydı: Yahya 
Kemal, Nazım Hikmet, Orhan Veli.

Nurullah Ataç’a göre Yahya Kemal, ken-
dinden önceki şiir dilini yıkarak o dilin 
şiir için bir zincir olduğunu göstermişti. 
Nazım Hikmet de “vezni” yıktı; “vezinsiz” 
şiirler yazılabileceğini, “veznin” aslında 
şiirdeki tatlı uyum için bir zincir olduğu-
nu kanıtladı.

Nurullah Ataç, Orhan Veli’nin daha da 
ileri bir adım attığını söylüyor. Orhan Ve-
li’nin şiiri şairanelikten kurtardığını dile 
getiriyor.

V

Y

Z

 “V, Y, Z” harfleriyle belirtilen metinlerin 
anlatımın akışına göre sıralanışı aşağı-
dakilerin hangisinde verilmiştir?

A) V, Y, Z

B) Y, Z, V

C) Y, V, Z

D) Z, V, Y




