ANLATIM

KAZ
AN

VE

IM

13

KAVRAMA

ST
TE

12.

D

TEST

SINIF Şiir - 1
1. Uyuyamayacaksın
Memleketinin hali
Seni seslerle uyandıracak
Oturup yazacaksın
Çünkü sen artık o eski sen değilsin
Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin,
Durmadan sesler alacak
Sesler vereceksin
Uyuyamayacaksın
Düzelmeden memleketinin hali
Düzelmeden dünyanın hali
Gözüne uyku girmez ki
Uyuyamayacaksın
Bir sis çanı gibi gecenin içinde
Ta gün ışıyıncaya kadar
Vakur metin sade
Çalacaksın

A) Ülkenin durumuna karşı duyarlılık dile getirilmiştir.
B) Dizelerde bir olay örgüsü vardır.
C) Ölçüye dikkat edilmemiştir.
D) Benzetmelerden yararlanılmıştır.
E) Anlatılanlar düz yazı şeklinde ifade edilebilir.

2. Ben kendi hâlimde gezip tozarken
Bak gözümden akan yaşıma benim
Sevgili yârimden imdat umarken
Bak neler getirdi başıma benim
Bu dörtlükle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Nazım birimi beyittir.
B) 12’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Kafiye örgüsü aaab şeklindedir.
D) Tam kafiye kullanılmıştır.
E) Redif yoktur.

3. Kara gözlüm bu ayrılık yetişir
İki gözüm pınar oldu gel gayrı
Elim değse akan sular tutuşur
İçim dışım yanar oldu gel gayrı

Î

A) 14’lü hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Sade bir dil kullanılmıştır.
C) Lirik şiir türündedir.
D) Kafiye örgüsü abab şeklindedir.
E) Ahenk redifle sağlanmıştır.

5. Hülyana karışmasın ne şehir, ne de çarşı,
Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı,
Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an
Mademki kara bahtın adını koydu çoban!
Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
A) Lirik

B) Epik
D) Pastoral

C) Satirik
E) Dramatik

6. Ben senin en çok gülüşünü sevdim
Sevindiren, içimde umut çiçekleri açtıran
Unutturur bana birden acıları, güçlükleri
Dünyam aydınlanır sen güldüğün zaman

Bu dörtlüğün teması nedir?
A) Yalnızlık
B) Özlem
D) Pişmanlık

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
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Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim
Yüreğimde bir çocuk cebimde bir revolver
Bu aşk burada biter iyi günler sevgilim
Ve ben çekip giderim bir nehir akıp gider

C) Karamsarlık
E) Kıskançlık

Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
A) Lirik

B) Epik
D) Pastoral

C)Satirik
E) Dramatik
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7. Yaşım yetmiş iki, usandım gel-git;
Bini buldu burda yediğim zılgıt.
Eğer diyeceksen: ‘‘Bana ne, öl git!’’
Oğlumun bir oğlu oldu hâkim beğ.

10. Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış
Nurlu ihtiyarın yanaklarında.
Yapraktan saçını yerlere yaymış,
Sonbahar ağlıyor ayaklarında.
Süzüyor ufukta bir kızıl yeri,
İçi karanlıkla dolu gözleri;
Alnında akşamın ince kederi,
Sessizliğin sırrı, dudaklarında.

Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
A) Lirik

B) Epik
D) Pastoral

C) Satirik
E) Didaktik

Bu dizelerde hangi söz sanatları vardır?

8. Evvel bahar yaz ayları doğanda
Akar deryalarda sel yavaş yavaş
Sefil bülbül feryat edip ötende
Açılır bahçemde gül yavaş yavaş
Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mani tipi

B) Koşma tipi
C) Çapraz
D) Sarmal
E) Örüşük

9. Bursa’da bir eski cami avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su
Orhan zamanından kalma bir duvar
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
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A) Teşbih - teşhis
B) Teşbih - kinaye
C) Tezat - istiare
D) Telmih - tenasüp
E) İstifham - hüsnitalil

11. Karşıt durumların, olayların, düşüncelerin, bir arada
belirtilmesi sanatına tezat denir.
Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde tezat sanatı vardır?
A) Gurbet ilde garip kimdir bilmezler
Ağlayanda gözün yaşın silmezler
B) Gene haber oldu turnam dizildi
İşittim Senem’i bağrım ezildi
C) Dinlen ustam size haber sorayım
Başınıza olmaz işler kurayım
D) Bu meydanda erkân olur, yol olur
Bu hususta gavga olur, zûl olur
E) Cahil okur amma âlim olamaz
Kamillik ilmini herkes bilemez

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde imgeli bir söyleyiş
yoktur?
A) Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar;
Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar
B) Tarihin gözleri var, surlarda delik delik;
Servi, endamlı servi, ahirete perdelik…
C) Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet;
Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet…
D) Kimsesiz odanda kış geceleri,
İçin ürperdiği demler beni an!
E) Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği;
Çamlıca’da, yerdedir göklerin derinliği

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
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A) Tam kafiye
B) Karşılaştırma
C) Kişileştirme
D) Düz uyak
E) Redif
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