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1. Güneş ufkun kenarından
Yavaş yavaş yükseliyor
Köyün yüce dağlarından
Serin nefesler geliyor

4. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi
Bu dizelerdeki uyağın benzeri aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

Bu dörtlükte hangi anlatım türü kullanılmıştır?

A) Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
Kurbânın olam var mı benim bunda günâhım
B) Ben ki her cemiyetin nâlânıyam
Hemdem-i hoş hâl ü bed-hâlânıyam
C) Haddeden geçmiş nezaket yâl ü bâl olmuş sana
Mey süzülmüş şişeden ruhsâr-ı âl olmuş sana
D) Tahammül mülkünü yıkdın Hülâgu Hân mısın kâfir
Aman dünyayı yakdın âteş-i Sûzân mısın kâfir
E) Bu şehr-i Sıtanbul ki bi-misl ü bahadır
Bir sengine yek-pare Acem mülki fedadır

2. Yıldırım’ı Timurleng’i şaşırtan
Döğüştürüp bir birine düşüren
Zehir verip ciğerini pişiren
Azaplı Köyü’nün bozuk yol derdi
Bu dörtlük hangi şiir türüne örnektir?
A) Dramatik		
D) Satirik

B) Epik		 C) Lirik
E) Pastoral

3. Acıklı ve üzüntü verici olayları göz önünde canlandıran
şiirlerdir. Bu şiir türü daha çok manzum olarak yazılan
tiyatrolarda söz konusudur.
Yukarıda hangi şiir türünden söz edilmektedir?
A) Dramatik
D) Epik

B) Didaktik

Î

C) Satirik
E) Lirik
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A) Tartışmacı
B) Betimleyici C) Tanımlayıcı
D) Kanıtlayıcı
E) Açıklayıcı

5. Kurulma sevdiğim güzelim deyin
Bağlanma karayı alları geyin
Ben bir çoban olsam sen de bir koyun
Beslesem elimde tuz ile seni
Bu dizelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) 6+5 duraklı 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Redif kulanılmıştır.
C) Sade bir dille yazılmıştır.
D) Zıt anlamlı sözcükler vardır.
E) Kafiye örgüsü aaab şeklindedir.

6. İpek yolu, karanfiller, tarçınlar,
Zamandır kulağımda çın çın çınlar.
Bu dizelerde kullanılan uyağın benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Fatih’te yoksul bir gramofon çalıyor
Eski zamanlardan bir cuma çalıyor
B) Hem yürüsem hem söylesem
Hem söylesem hem yürüsem
C) Ben de duman olsam senin yerine
Dağılsam dağların şu mahşerine
D) Köprüsüz dereden yolcu geçmezdi
Kuş kanatsız olsa gökte uçmazdı
E) Tütünsüz bacalar olmasın engel
Hangi doruktaysan artık in de gel
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7. Defterin birçok sayfasını koparmışlar,
Örtünemez artık virgül bazı sayfalarla,
Kış gelir, virgül üşür,
Kış insanı üşütür,
Üşenen hayvanlar da
Girip toprağın altına
Uyurlar,
Toprağın sayfalarını koparmamışlar,

10. Gökyüzü bir sonsuz rüya denizi;
Besleyen onlardır düşlerimizi.
Her akşam peşinde götürür bizi,
Aşarken dağları bir bir, bulutlar.
Bu dizelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Düz kafiye kullanılmıştır.
B) İmgeli bir söyleyiş vardır.
C) Tam kafiyeye yer verilmiştir.
D) Lirik şiir türüne örnektir.
E) Benzetmeden yararlanılmıştır.

Bu dizelerin ait olduğu gelenek aşağıdakilerden
hangisidir?

8. Ne güzel enseyi geçmemesi saçların
Alnımızda bitmesi
Tane tane olması kirpiklerin
Tel tel olması kaşların
Ne güzel insan yüzü
Elmacık kemiği ve on parmak
Ya dünyamız bütün bu mevsimler
Bulutlar telli kavak ve İstanbul
Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevgi
B) Huzurlu yaşam
D) Hayranlık

C) Şaşkınlık
E) Yaşama

9. Saat, sabahın dördü.
Rüzgâr çığlığı, kedi miyavlaması,
Yeniden başlayan çocuk ağlaması.
Uyanan kim? Kim öksürdü?
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A) Modern şiir B) Tekke-tasavvuf şiiri C) Halk şiiri
D) Divan şiiri
E) İslamiyet öncesi şiir

11. Çiçekdağı derler, var mı zararım
Yâr yitirdim uğrun uğrun ararım
Üç güneydi benim kavli kararım
Beş gün oldu nazlı yârim gelmedi
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Yalın bir söyleyişe sahiptir.
C) Tunç kafiye kullanılmıştır.
D) Halk şiiri geleneğine aittir.
E) Pastoral şiir türüne örnektir.

12. Uyur uyanmaz ikbalim
Nic’olacak benim halim
Boynuna olsun vebalim
Uyanmadı kara bahtım
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Benzetmeden yararlanılmıştır.
B) Modern dönem şiiri özelliği gösterir.
C) Ses akışı söyleyiş kolaylığı sağlamıştır.
D) Sarmal kafiye örgüsü kullanılmıştır.
E) Serbest ölçüyle yazılmıştır.

A) Ses düşmesine uğramış sözcükler olduğu
B) Halk şiiri geleneğine ait olduğu
C) Şairin gelecekten umutlu olduğu
D) Halk deyişlerinin bulunduğu
E) Ölçü, uyak ve redife yer verildiği
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