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SINIF Şiir İnceleme Yöntemi (Şiirde Gerçeklik, Gelenek, Şiir Yorumu)
1. Aşağıdakilerden hangisi şiir yorumunda dikkat
edilmesi gereken özelliklerden değildir?

4. Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Gözyaşlarıma, ellerinizle?

A) Şiirin yapısı
B) Şiirin teması
C) Şiirin yazıldığı yer
D) Şiirin zihniyeti
E) Şiirin gelenekle ilişkisi

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.
Bu şiir aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine
aittir?

2. Ağlama sevdiğim gene gelirim
Güzeller içinde seni bulurum
İflah olmaz bu dert ile ölürüm
Güzeller serdarı geysin karalar
Bu şiir aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine
aittir?
A) Millî Edebiyat geleneğine
B) Halk şiiri geleneğine
C) Destan geleneğine
D) Serbest nazım ve toplumcu şiir geleneğine
E) Divan şiiri geleneğine

3. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Şiir, belli bir geleneğe bağlı olarak gelişir.
B) Şiirde üstü kapalı anlatıma çokça başvurulur.
C) Şiir, duyguları dillendirmek için vardır.
D) Şiirde mecaz anlam sıklıkla kullanılır.
E) Şiir, bilgilendirmek amacıyla yazılır.
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A) Modern şiir geleneğine
B) Tanzimat şiiri geleneğine
C) Divan şiiri geleneğine
D) Destan Dönemi şiir geleneğine
E) Halk şiiri geleneğine

5. Aşağıdakilerden hangisi bir şiir için geçerli olamaz?
A) Şiire özgü gerçeklikle yaşanan gerçeklik bire bir
aynıdır.
B) Şiirdeki anlam kişiden kişiye göre değişebilir.
C) Şairin şiire yüklediği anlamla okuyucunun sezdiği
anlam farklı olabilir.
D) Şairin hayatı, şiir yorumunda bir ölçüt olabilir.
E) Şiirin geleneğini bilmek, şiiri anlamdırmak için
önemlidir.

6. Aşağıda şiir ve gerçeklik arasındaki ilişkiyle ilgili
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirde değişik duygulanmalardan dolayı farklı bir
gerçeklik ortaya çıkabilir.
B) Şiirdeki gerçeklik, insanın sadece yaşadıklarıyla ilgili
değildir.
C) Şiirde gerçek, değişken bir özellik gösterir.
D) Şiirdeki gerçeklik, somut bir anlayışla sınırlıdır.
E) Şiirdeki gerçeklik, insanın sezgileri, tasarıları ve
izlenimleriyle ilgilidir.
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7. Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri geleneğinin özelliklerinden değildir?

10. Yüce dağlar birbirine göz eder,
Rüzgar ile mektuplaşır naz eder,
Gahi duman bürür gahi yaz eder,
Dereli tepeli köşeli dağlar.

A) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.
B) Şiirler, sade bir halk Türkçesiyle söylenmiştir.
C) Genellikle zengin kafiye kullanılmıştır.
D) Hece vezni kullanılmıştır.
E) Şiirler genellikle hazırlıksız olarak söylenmiştir.

A) Ilık bir su gibidir, içimde yalnızlığım.
B) Tomurcuk tomurcuk bahar sendedir.
C) Ve her sabah ürperir içimde yalnızlığım.
D) Bahar geldi, ağaçlar çiçek açtı.
E) Bir dem sanasın kış gibi.

9. Seher vakti çaldım yârin kapısın
Baktım yârin kapıları sürmeli
Boş bulmadım otağının yapısın
Çıkageldi bir gözleri sürmeli
			
Agâhi
Gelirim amma döverler,
Bizi bu ilden kovarlar,
Güzel olanı severler,
Ben ölürüm görmeyince.
			
Karacaoğlan

A) Lirik
B) Pastoral
C) Didaktik
D) Epik
E) Satirik
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8. Aşağıdakilerden hangisi yorumlanabilmek açısından farklıdır?

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin
özellikleri belirgindir?

11. Adım at ileri, geriye bakma,
Bir sağlam iş tut da elden bırakma,
Saçma sapan sözler hep delip takma
Allah’ın yardımı çalışanlara.
Şair, bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisini yapmak istemiştir?
A) Ahlaki bir ders vermek
B) Bir duyguyu dile getirmek
C) Tarihî bir olayı aktarmak
D) Doğa güzelliklerini yansıtmak
E) Olayları canlandırmak

12. Yunus der ki gör takdirin işleri
Dökülmüştür kirpikleri kaşları
Başları ucunda hece taşları
Ne söylerler ne bir haber verirler.
Bu şiirin ait olduğu gelenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan şiiri geleneği
B) Destan Dönemi şiir geleneği
C) Modern şiir geleneği
D) Saf şiir geleneği
E) Tasavvufi şiir geleneği

Bu şiirlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
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A) Halk şiiri geleneğine ait olmaları
B) Hece ölçüsüyle yazılmaları
C) Redife yer verilmesi
D) Zengin kafiye içermeleri
E) Âşık geleneğine ait olmaları
Adı

:.............................................

1

2 3

4

5

6

7 8

9 10 11 12

Soyadı :.............................................
Sınıf

:.............................................

NO :

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

Puan : ..............

