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TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Kozmik Oda Yayıncılık'ın yazılı izni olmadan 
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 
cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1. Kurgulayıcı metinler, yazarın yaşamı ve dili kurgu-la-
yarak ortaya koyduğu metinlerdir. Öykü, şiir, roman, 
oyun, senaryo vb. Bilgi, haber, iletme amacını taşı-
yan metinlere ise kullanmalık/bilgilendirici metinler 
denir. Makaleler, gazete haberleri, yemek tarifleri vb.

Cevap: D

6. Not alarak dinlemede amaç, dinlenenlerin/izlenen-
lerin daha kolay anlaşılmasını ve hatır-lanmasını sağ-
lamaktır. Öğrencilerden dinle-me/izleme amaçlarına 
göre notlar almaları istenir. Not alınırken dikkat et-
meleri gereken noktalar (ana fikrin, önemli ifadele-
rin, güzel sözlerin not alınması; özgün ifadelerin kul-
lanılması vb.) hatırlatılır. Öğrencilere not alabilecek-
leri çalışma kâğıtları da verilir.

 Not tutarak dinlemenin yararlar:

 1. Uyanık kalmayı sağlar

 2. Unutmayı önler.

 Aşamaları: 1. işitmek, 2. dinlemek, 3. anlamak, 4. 
analiz, 5. seçmek, 6. yazmak

(Cevap B)

3. Güdümlü konuşmada amaç, öğrencilerin bir konu 
hakkındaki bilgilerini, duygularını ve düşüncelerini 
etkili bir şekilde anlatma becerilerini geliştirmek-tir. 
Öğretmen tarafından belli bir konu seçilerek sınıfın 
gündemine alınır. Konu hakkında öğrenciler bilgilen-
dirilir. Sınıfta konuyla ilgili beyin fırtınası yapılır. Bir-
kaç öğrenci seçilerek konu hakkındaki duygu, dü-
şünce ve hayallerini iki dakika içinde ifade etmeleri 
sağlanır.

(Cevap E)

4. İletişimin ögeleri: Gönderici, alıcı, ileti, kanal, dönüt, 
bağlam olarak gösterilebilir. (A) seçeneğinde, “ikon, 
simge, belirti”;  B seçeneğinde, “belirti”; C seçene-
ğinde, “belirtke, ikon, belirti”; D seçeneğinde, “ikon” 
kavramları birer gösterge kavramlarıdır.

Cevap: E

5. Kelimelerin, cümle yapıları ve ifade kalıplarının Türk-
çenin kurallarına uygun şekilde yazılması “Kontrollü 
yazma”  tekniğinin özelliğidir.

Cevap: A

2. Katılımlı dinlemede amaç, dinleme sürecinde zihin-
de oluşan soruların konuşmacıya iletilerek dinleni-
lenlerin daha iyi kavranmasıdır. Dinlenilenlerin ve so-
ruların konuşmacıya yansıtılarak karşısındakine din-
lediğini hissettirme, konuşmacının rahatlamasını ve 
iletişimin amacına ulaşmasını da sağlar.

 Dinleme sırasında başka bir işle uğraşmamak ve ko-
nuşmacı ile göz teması kurmak gereklidir. Konuşma-
cıdan anlatılanlara açıklık getirmesini istemek, ko-
nuşmacının sözlerini ve duygularını geri yansıtmak, 
fikir ve duygularını özetlemek bu uygulamada yapı-
lacaklardandır.

 Uygun yerlerde konuşmacının sözleri özetlenmeli 
veya söylenmek istenen geri bildirimle verilmelidir. 

 Dinleyici aşağıdaki ifadeleri kullanabilir: 

 • “Eğer yanlış anlamadıysam .... dediniz.”

 • “Arkadaşınız hastalandığı için üzgünsünüz.”

 • “Bu durum karşısında nasıl davranacağınızı bi-
lemediğinizden tedirginsiniz.”

 Dinleyici, konuyu daha iyi anlamak, istekte bulun-
mak veya karmaşık bir probleme çözüm sunmak 
amacıyla da konuşmacıya sorular sorabilir. Böyle du-
rumlarda not alınarak veya araya girilerek “Söyledik-
lerinizi tam olarak anlayamadım. Daha açık söyler 
misiniz? ”gibi açıklama soruları sorulabilir.

Cevap: B

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
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7. Not alarak dinlemenin aşamaları şunlardır; 1. işitmek, 
2. dinlemek, 3. anlamak, 4. analiz, 5. seçmek, 6. Yaz-
mak. Bu aşamalar arasında “işaretlemek” yoktur.

Cevap: D

8. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin ilgi alanlarına ve 
seviyesine uygun materyaller sunmalıdır.

Cevap: E

9. İletinin; kâğıt üzerine anlam taşıyıcı olarak yapılmış 
her türlü çizim, şekil, her tür dilsel ya da dil dışı gös-
terge olduğu hatırlanırsa verilen cümlede iletişimde 
iletinin öneminin vurgulandığı anlaşılacaktır.

Cevap: A

12. Bir yazıyı okurken göz, satır üzerinde kayarak ilerle-
mez. Birbiri arkasına sıçramalar yaparak satırın bir 
parçasını görür. Her sıçramanın arkasından bir du-
raklama yapar, sonra yeni bir durum alarak satırın 
diğer parçasına geçer. Asıl okuma, bu sıçramalar-
dan sonra gözün belirli bir noktaya odaklandığı du-
raklama sırasında olur. İyi bir okuyucu için sıçrama-
lar, zayıf okuyuculara nazaran daha geniş bir mesa-
feye sahiptir. Bu yüzden, iyi okuyucularda durakla-
malar daha az olmaktadır. Göz, okurken kelimelere 
ne kadar aşina ise, bir sıçramada kavradığı alan da 
o kadar geniş olur. Göz, kelime klişelerine ve bunla-
rın muhtevalarına alışık olmadığı zaman, satır üze-
rinde ritmini bozan birtakım gerileme hareketleri ya-
par. Gerileme hareketleri çabuk okumayı ve okuna-
nı çabuk anlamayı güçleştirir. Sesli okumada satırın 
gözle kavranan parçası, seslendirilen kısımdan da-
ha uzundur.  

Cevap: B

10. Dinleme/izleme sürecinde öğrencilerin dinledikleri 
üzerinde düşünmelerini sağlayarak zihinsel faaliyet-
lerini etkin kılmak katılımsız dinlemenin özelliğidir.

Cevap: D

11. Dinleme öncesi stratejiler dinlemeye hazırlık amaç-
lıdır. Hangi amaçlı dinleme yapılacaksa bu doğrultu-
da dinleyici bir hazırlık gerçekleştirmelidir. Konu ile 
ilgili ön bilgileri harekete geçirmek, dinleme sürecin-
de kayıt tutabilmek için gerekli hazırlıkları yapmak, 
konunun ana hatlarını, konu ile ilgili farklı görüşleri 
araştırmak ve konuşmacıya sorular hazırlamak din-
leme öncesi stratejilerdendir. Analoji kurmak dinle-
me sürecinde anlamayı kolaylaştırmak için kullanı-
labilecek bir stratejidir.

Cevap: E  
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13. Maarif Nezareti 1861 yılında “Öğretim Dilini Türkçe” 
olarak belirlemiştir. Bu dönemde Türk Dilinde bilim 
dili terimleri yapılmış, edebiyat ve gazete dilinde ko-
nuşma diline yaklaşan bir yalınlaşma başlamıştır. Bu 
çabalar sürerken, diğer taraftan Arapça sözcüklerin 
yeğlenmesine, okullarda Türkçe derslerinde Arap-
ça, Farsça kuralların öğretilmesine devam edilmiştir. 
Aydınlar Türkçe köklerden Türkçe eklerle sözcük tü-
retmeyi düşünememiş olacaklar ki, Arapça kökler-
den sözcük türetme yolunu yeğlemişlerdir. Bu tutum, 
Türklere Türkçe öğretilmesi gereğinin henüz kavra-
namadığını göstermektedir. Maarif Nezareti, 1896 yı-
lında yayımladığı bir genelgede bu anlayış yanlışlı-
ğına dikkat çekerek “Türkçenin kendine özgü kural-
ları olduğu, bunların da öğretilmesi gerektiği...” ko-
nusunda ilgilileri uyarmıştır

Cevap: A

14. Seçmeli okuma okunacak metin ya da yapıt ile ilgili 
genel bir bilgi ve fikir elde etmek amacıyla yapılır. Bu 
okuma türünde yazının tüm bölümleri okunmaz. 
Önemli görülen düşünce ve bölümler seçilerek oku-
nur. Bu okuma türüyle ayırt edici ve seçici bir biçim-
de ana başlık, alt başlık, paragrafların ilk ve son cüm-
leleri, (italik, siyah, altı çizili, büyük harf gibi) değişik 
yazı biçimleriyle yazılmış yerler, yazınsal yapıtlardan 
rasgele seçilmiş bir iki sayfa; bilimsel yapıtlarda ön-
celikle ön söz, içindekiler ve kaynakça bölümleri oku-
nur. 

Cevap: A 

15.  Savunmacı dinleyiciler konuşmaların kendisini he-
def aldığı düşüncesindedir. Konuşulanlarda kendile-
rine dönük ima edici unsurlar ararlar. Cevapları ve 
tepkileri savunmaya yöneliktir.

Cevap: E

16. Parçanın ikinci cümlesinde insanların hakkında bil-
gilerinin olduğu konularda sağlıklı iletişimde buluna-
cakları söylenmiştir. Burada olumlu bir iletişimden 
söz edilmemiştir. Kaldı ki iletişimde olumluluk şartı 
aranmaz.

Cevap: B

18. IV. cümlede verilen yargı ispatlanabilir olduğu için 
öznel değil nesneldir.

 bugün de → karşılaştırma

 biyografi ve yaşam öyküsü aynı anlamda → yalın de-
ğil

 deneme sayılmaz → değerlendirme

 artık alışmıştı → kabullenme (kanıksama)
Cevap: D

17. Okuma tiyatrosunda amaç,  öğrencilerin metnin ya-
pısını, dilini ve metinde yer alan şahıs ve varlık kad-
rosunun özelliklerini anlamalarını sağlamaktır. 

 Metin okunduktan sonra diyaloglara dönüştürülerek 
tiyatro metni hâline getirilir. Metnin içeriğiyle ilgili de-
ğişiklik yapılmaz, konuşma cümlelerinden ve olay-
lardan hareketle diyaloglar oluşturulur. Her öğrenci 
okuyacağı bölüme hazırlanır. Aynı zamanda metnin 
kavranması sağlanmalıdır. Öğrenciler, okudukları bö-
lümde vermeleri gereken duyguyu, metnin bağla-
mından hareketle açıklayabilmelidir. 

Cevap: D
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19. Kontrollü yazmada amaç, kelimelerin, cümle yapıla-
rı ve ifade kalıplarının Türkçenin kurallarına uygun 
şekilde yazılmasıdır.

 Kelime, cümle ve paragraf düzeyinde yapılan kont-
rollü yazma çalışmaları, öğrencilerin seviyeleri dik-
kate alınarak cümle ve paragraf düzeyinde ele alın-
mıştır. Dil bilgisi çalışmalarını da pekiştirmeye yöne-
lik olan bu yöntem farklı şekillerde uygulanabilir. 

 Öğrencilere örnek bir metin verilir. Öğrenciler metin-
de geçen anahtar kelimeleri de kullanarak yeni bir 
metin oluştururlar.

 Bir paragrafı oluşturan cümlelerin yerleri değiştirilir. 
Öğrenciler, duygu ve düşüncenin akışına göre cüm-
leleri mantıklı bir sıraya koyarak paragrafı yeniden 
oluştururlar.

 Belirli bir konuda öğretmen veya öğrenciler tarafın-
dan hazırlanan sorulara verilen cevaplar bütünlük 
içinde ele alınarak birkaç paragraflık metin oluşturu-
lur. Öğrenciler, metni hemen yazabilecekleri gibi ko-
nu hakkında araştırma yapıp yeterli bilgi sahibi ol-
duktan sonra da yazabilirler.

Cevap: E

20. Tahmin ederek okumada amaç, öğrencileri okuma 
sürecinde etkin kılmak için metinde geçen duygu, 
düşünce ve olaylarla ilgili merak uyandırmaktır.

 Öğrencilere, metinde geçen bazı kelime ve ifadele-
rin metnin devamı hakkında fikir verebileceği açıkla-
nır. Tahmin ederek okuma çeşitli yollarla yapılabilir:

 Metnin verilen kısmı öğrenciler tarafından okunur. 
Öğretmen, öğrencilerden “metinde gelişen ve geli-
şebilecek olayları” iki ayrı sütuna listelemelerini ister. 
Metnin kalan bölümü öğretmen tarafından okunduk-
tan sonra metindeki olayların nasıl sonuçlandığı ay-
rı bir sütuna yazılır. Bunun için öğrencilere her bö-
lümle ilgili düşüncelerini yazmaları için üç sütundan 
oluşan çalışma kâğıdı verilir.

  Öğretmen metnin bir kısmını sesli okur. Öğrenciler-
de merak uyandıran ifadeler ve bunlarla ilgili sorular 
tahtaya yazılır. Metnin devamında soruların cevapla-
rı bulundukça üstleri çizilir.

 Öğretmen, öğrencilerden metni okumaya başlama-
dan önce, metnin başlığı ve görsel unsurlardan ha-
reketle metnin içeriğine yönelik tahminlerde bulun-
malarını ister. Sesli okuma sırasında duraklamalar 
yaparak “Sizce bundan sonra ne olabilir?”, “Metnin 
devamında olayların tahmin ettiğiniz gibi gelişmesi-
nin sebebi nedir?” gibi sorularla öğrencinin dikkati-
ni metne yoğunlaştırır

Cevap: E

21. sıkıyordu →  Yüklem

 kızgın demirden eller →  Özne

 gizlice →  Zarf tümleci

 altın şafak gülleri ufuklarda solarken →  Zarf tümle-
ci

 yabancı âlemlerden saadetler, emeller, ihtiraslar bek-
leyen kimsesiz gönülleri →  Belirtili nesne

 Görüldüğü üzere I. söz öbeği belirtili nesne değil, 
zarf tümlecidir.

Cevap: A 



ÖABT • Türkçe Öğretmenliği •1• 6

KPSS/ÖABT/TÜR

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

22.  ışı 
F.K 

çok 
İ.K 

um 
F.K 

kan 
F.K 

büyü 
F.K 

 Görüldüğü üzere A, C, D ve E’de fiil kökü, B’de isim 
kökü kullanılmıştır.

Cevap: B

23. Ünsüzleri sınıflandırırken ses tellerinin titreşip titreş-
memesi de kullanılan ölçütlerden biridir. Buna göre 
ses tellerinin titreşmesiyle oluşan ünsüzlere tonlu 
(ötümlü, yumuşak) ünsüzler denir.

 Türkçenin ötümlü ünsüzleri; (b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, 
r, v, y, z)

 Türkçenin ötümsüz ünsüzleri: (ç, f, h, k, t, s, ş, p, t)
Cevap: D

24. I. cümlenin yüklemi fiil olduğu için bu cümlede fiil 
cümlesidir (karşıla-). II. cümlede ‘bakıp’ zarf – fiili ol-
duğu için bu cümle yapıca ‘girişik bileşik’ cümledir. 
III. cümle yapıca olumsuz fakat anlamca olumludur. 
Cümlede anlıyorum anlamı çıkmaktadır. Bu seçenek 
(C) yanlıştır. IV. cümle iki yargı yani yüklem bağlaç-
la bağlandığı için bu cümle bağlı bir cümledir. V. cüm-
lede yüklem sonda olmadığı için devrik (kuralsız) bir 
cümledir.  

Cevap: C

25. -ler / -lar: A’da abartma

 -ler / -lar: B’de vakit

 -ler / -lar: C’de civarında

 -ler / -lar: E’de abartma anlamlarında kullanılmıştır.

 D seçeneğinde ise anne tek, çocuklar sayıca fazla 
anlamında kullanılmıştır.

Cevap: D

26. Bir hecede iki vokalin “saat, sual, şiir, aile” gibi yan 
yana gelmesine “diftong” denir. Bu durum, Türkçe-
nin kurallarına uygun değildir.

Cevap: E

27. A, B, C ve E seçeneklerindeki ifadeler, Türkçedeki 
ünlü ve ünsüz seslerin sınıflandırılma ölçütleridir. D 
seçeneğinde belirtilen bölgesel telafuz şekilleri ise 
ölçüt olarak alınamaz.

Cevap: D

28. Bu soru tipinde cümlelerin nesnesine göre çatı özel-
liklerine bakılmalıdır (geçişli, geçişsiz, ettirgen ve ol-
durgan). Buna göre D seçeneğindeki cümlede yük-
lem nesne alamadığı için geçişsiz, diğer seçenekler-
de yüklemler nesne alabildiği için geçişli çatıdadır.

Cevap: D
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29. Parçadaki I. cümlede “ertesi gün”, II. cümlede “kar-
deşi gelince”, III. cümlede “öğleden sonra”, IV. cüm-
lede “akşama doğru” cümlelere zaman anlamı kat-
mıştır. V. cümledeki “akşam ezanı” zaman anlamlı 
değildir.

Cevap: E

30. Altı çizili sözcükleri tek tek inceleyelim:

 • A seçeneğinde eli ile ayak → araç anlamında kul-
lanıldığı için edat, Ahmet ile Hasan → ve anla-
mında kullanıldığı için bağlaçtır.

 • B seçeneğinde geçen “de” bağlaç.

 • C seçeneğinde geçen “ancak” sadece anlamın-
dadır ve edattır.

 • D seçeneğinde geçen “kadar” edattır.

 • E seçeneğinde geçen “ama” bağlaçtır.
Cevap: A 

31. A, C, D ve E seçeneklerinde zaman (kip) koyması 
vardır ve bu seçeneklerde “-yor” şimdiki zaman kipi 
yerine geniş zaman anlamında kullanılmıştır. B se-
çeneğinde ise, iş ileride yapılacağı için gelecek za-
man anlamında kullanılmıştır.

Cevap: B

32. “j” sızıcı bir ünsüzdür. c’nin j’ye dönüşmesi sızıcılaş-
madır.

 (A) Ecdat → Ejdat → sızıcılaşma

 (B) Sekiz → Sekkiz → Ünsüz ikizleşmesi

 (C) Kormez → Kormes → Ötümsüzleşme

 (D) Adak → Ayak → Akıcılaşma

 (E) Gönlek → Gömlek → Dudaksıllaşma
Cevap: A

33. İki heceli yer adlarında vurgu ilk hecededir. (Rİze)

 “ile” sözcüğü ve ek eylemin “i-se, i-di, i-miş, i-ken” 
çekimleri ek olarak kullanıldığında vurgu, bunlardan 
önceki hecede yapılır. (beNİMle)

 “ki” ve “de” bağlacı, vurguyu kendinden önceki ek-
lere iter. (unutmaYIN ki)

 Çok heceli sözcüklerin vurguları genel olarak son 
hecede yapılır. (çocukLAR)

  Cevap: C 

34. Parçada “geçen inerken, gelip, alıp …” birer zarf-fi-
ildir. Ayrıca fiilimsi eklerini alan sözcükler türemiştir. 
“… baktım, … fırlattım, … kondu, … dondu” cümle-
leri de sıralıdır. “Ancak” ise bağlaçtır. Cümlede bile-
şik isim yoktur.

Cevap: C 

35. Yüklemi durum yönüyle belirten sözcükler durum 
zarflarıdır. Buna göre:

 Usulca bakıyorum (A)

 Durum Zarfı

 dümdüz yatıyor (B)

 Durum Zarfı

 hayretle bakıyorum (C)

 Durum Zarfı

 yalan gibi görünüyor (E)

 Durum Zarfı
Cevap: D 
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36. Batıda modern anlamda çocuk edebiyatı 18. yüzyı-
lın sonunda başlamıştır. Bizde ise 19. yüzyılın sonla-
rında başlamıştır. Buna göre I. cümledeki bilgi yan-
lıştır. 

Cevap: A

37. Akbaba, haftalık siyasi mizah dergisi. İlk sayısı 7 Ara-
lık 1922 tarihinde yayımlanmıştır. Dergi Yusuf Ziya 
Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon tarafından kurulmuştur. 
Kuruluş amacı, Aydede Dergisi’nin boşluğunu dol-
durmaktı. Akbaba, 208 sayı çıktıktan sonra kapanıp 
1933’te yeni harflerle tekrar yayımlanmaya başlan-
dı.

Cevap: D

38. Halide Nusret Zorlutuna’nın Benim Küçük Dostlarım; 
Nahit Nafiz Edgüer’in ise Atatürk’ten Anılar adlı eser-
leri çocuklar için yazılmış ilk anı eserleridir.

Cevap: C 

39. Elif Şafak, roman, deneme alanında eserler vermiş-
tir. Ancak bu eserleri çocuk edebiyatı kapsamında 
değerlendirilemez. Diğer sanatçıların çocuk edebi-
yatı ürünü sayılabilecek eserleri vardır.

Cevap: D

40. Soru kökünde “yaratıcı etkinlik” ifadesi kullanılmak-
tadır. Burada yaratıcılık, çocuğun kitaptaki metin ve-
ya resimden hareketle yeni bir şeyler ortaya koyma-
sıdır.

 (A) “Kitabın resimlerine bakarak öyküler oluşturabil-
mek”,

 (B) “Belleğinde canlandırdıklarının resmini yapabil-
me”,

 (C) “Verilen öykü için yeni bir giriş ve sonuç kurgu-
lama”,

 (E) “Öyküye yeni kahramanlar ekleme.”

 ifadeleri hep yaratıcılıkla ilgilidir. Ancak (D) şıkkında 
verilen: “Kendisine okunan öyküyü ezberleyip anlat-
ma”da yaratıcılık değil sadece olanı ezberleme ya 
da olanı anlatmak vardır.

Cevap: D

41. Servet -i Fünuncularla çağdaş olup onların anlayışı-
nı benimseyen ve şiirlerini “Serab-ı Ömrüm” adlı eser-
de toplayan Rıza Tevfik’tir. 

Cevap: E 

42. Söz konusu eser Yakup Kadri’nin Ankara (1934) ad-
lı eseridir.

Cevap: C 
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43. II. Yeniciler Şunlardır:

 Edip Cansever: İkindi Üstü, Yerçekimli Karanfil, 
Umutsuzlar Parkı, Petrol, Tragedyalar, Kirli Ağustos

 Ece Ayhan: Bakışsız Bir Kedi Kara, Zambaklı Padi-
şah

 Turgut Uyar: Arz-ı Hal, Dünyanın En Güzel Arabis-
tanı, Her Pazartesi

 Sezai Karakoç: Körfez, Şahdamar, Ayinler, Gül Muş-
tusu, Mona Rosa, Hızırla Kırk Saat

 Cemal Süreyya: Üvercinka, Göçebe, Sevda Sözle-
ri, Şabkan Dolu Çiçekle, Sıcak Nal

 Cevap: B

44. Yaşar Kemal Üçlemeleri:

  • Akça Sazın 
Ağaları 
Üçlemesi 

Demirciler  
Çarşısı 
Cinayeti 

- Yusufçuk 
   Yusuf  

- Anavoza − 

İkilemedir 

tamamlana
mamıştır. 

• Bir Ada 
Hikayesi 
Üçlemesi 

Karıncanın Su İçtiği − 

Tanyeri Horozları 
↓ 

Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana 
↓ 

• Efsaneler 
Üçlemesi 

Üç Anadolu Efsanesi − 

Ağrı Dağı Efsanesi 
↓ 

Binboğa Efsanesi 
↓ 

 • Dağın Öteki Yüzü - (Orta Direk - Yer Demir Gök 
Bakır - Ölmez Otu)

 • Kimsecik Üçlemesi - (Yağmurcuk Kuşu, Kale Ka-
pısı, Kanın Sesi)

 Cevap: A

45. • Şiirde her türlü kurala ve belirli kalıplara çıkmak

 • Şiirde ölçü, kafiye ve dörtlüğe karşı çıkmak

 • Şiirde mecazlı söyleyiş ve sanatları kabul etme-
mek

 • Konuşma diliyle, günlük sıradan konuları işlemek 
GARİP akımının özelliğidir.

 Garip akımı temsilcileri:

 Orhan Veli Kanık

 Melih Cevdet Anday

 Oktay Rıfat Horozcu
Cevap: B

46. Ömer Bedrettin Uşaklı, Yedi Meşale grubuna değil, 
Memleketçi Edebiyat akımına dâhildir. Buna göre II. 
cümlede bilgi yanlışlığı olduğunu söyleyebiliriz.

 Yedi meşaleciler şunlardır:

 • Kenan Hulusi

 • Sabri Esat Siyavuşgil

 • Cevdet Kudret

 • Ziya Osman Baba

 • Vasfi Mahir Kocatürk

 • Yaşar Nabı Nayır

 Ömer Bedrettin Uşaklı Yedi Meşaleciler’den değildir.
Cevap: B
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rek giderilebilir. Müstezat kelime anlamıyla artmış, 
çoğalmış demektir. Ayrıca söz konusu tanım da müs-
tezata aittir. Murabba ise genelde felsefi konuları ve 
aşkı işler. En az 3, en çok 7 bentten oluşur ki bent-
lerle kurulmaktadır.

Cevap: C

50. “Tuyug”larıyla tanınan XIV. yüzyıl hükümdar ve şairi 
Kadı Burhanettin’dir.

Cevap: C

51. hecr: ayrılık 

 afitab: güneş

 sehap: bulut

 Günümüz Türkçesi:

 “Güneş senin ayrılığının ateşiyle yansın yakılsın. Der-
dinle, bulutlardan oluşan kara çullara girsin.” Şair, 
güneşin yanıp yıkılmasını sevgilinin ayrılığına bağla-
mış; güneşin yanmasını gerçek sebebinin dışında 
başka bir sebebe bağlayarak “hüsn-ü talil” yapmış-
tır.

Cevap: D

52. Öncülde verilen bilgiler Köroğlu’na aittir. III. Murat 
döneminde Osmanlı-İran Savaşları’na katılan şair Şir-
van ve Tebriz’in alınışı üzerine destan söylemiştir.

 Not: 

 • Dadaloğlu (19. yy)

 • Demircioğlu (17. yy)

 • Kayıkçı Kul Mustafa (17. yy)

 • Kazak Abdal (16. yy)
Cevap: C

48. Koşma ve mani halk edebiyatı nazım şekilleridir. 

 Koşma 11’li, mani ise 7’li hece ölçüsüyle yazılır. Ve-
rilen dörtlük Divan edebiyatı nazım şeklidir.

 Tek dörtlük şeklinde yazılanlar ise Tuyug ve rubai’dir. 
İkisi de aaxa şeklinde kafiyelenir. Tuyug aruzun sa-
dece “fâilatün, fâilâtün, fâilün” kalıbıyla yazılır. Veri-
len dörtlüğün aruz kalıbı:

   Bir sır gibidir az çok ilâh olduğumuzdan 

Mef û î lû Mefâ lû Mefâ î lû fe û lû 

 şeklinde olduğu için doğru cevap rubai’dir.
Cevap: B

47. I. özellik, ağaç motifine,

 III. özellik, at motifine,

 IV. özellik, ak sakallı ihtiyara aittir.

 II ve V. özellik “yada taşına” aittir.

 Özellikle, Uygur Göç Destanı’nda “vatanın bir taşı-
nın dahi hiçbir şeyle değiştirilemeyeceği, değiştiril-
se vatanın birlik ve düzeninin bozulacağı anlatılmak-
tadır.”

Cevap: C
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53. Karagöz oyunu dört bölümden oluşur. Bu bölümler: 
Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiştir. Asıl oyunun 
gösterildiği bölüm ise “fasıl” bölümüdür.

Cevap: B

54. Kalenderi, satranç, vezn-i âhâr ve selis; halk edebi-
yatı ürünü oldukları halde aruzla da söylenmiştir. Des-
tan ise bu gruba dahil değildir.

Cevap: E 

55. Parçada “semai”nin özellikleri sıralanmıştır.
Cevap: D 

56. Parçada özellikleri ve temsilcileri verilen akım  Türk-i 
Basit akımıdır.

Cevap: E 

58. Yapısalcılık temsilcileri, çağdaş dilin durumunu öğ-
renmeyi ve dilin eş zamanlı planda öğrenilmesini 
önemsiyorlardı. Dilciliğin gelişmesi tarihinde yapısal-
cılık akımı içinde yer alan okullardan her birisinin ken-
dine has bir yeri ve rolü olmuştur. Bunlardan Prag 
yapısalcılık okulu ses bilim teorisi oluşturmakla, Ko-
penhag glossematikası dile bir gösterge bilimsel sis-
tem olarak bakmakla, Amerika yapısalcılık okulu ise 
dilin gramatikal kuruluşunu birinci plana çıkarmakla 
dil bilimine hizmet etmiştir.

 (A) şıkkında verilen “ Dilin tarihi açıdan incelenmesi-
ne önem vermişlerdir.” İfadesinin yapısalcılıkla ala-
kası yoktur.  

Cevap: A

59. Realizm ve naturalizmin ortak noktaları arasında sa-
nata güzellik işlevi yükleme yoktur.

Cevap: D

60. Parçada anlatılan akım Empresyonizmdir. Empres-
yonizm (izlenimcilik)’de sanatçılar yapıtlarında dış 
dünyada gördüklerin gerçek yönünü değil kendile-
rinde uyandırdığı izlenimleri anlatmışlardır. Dünya 
edebiyatındaki temsilcileri, Paul Verlaine, Arthur Rim-
baud’tur.

Cevap: A

57. I. yere “feri” II. yere “kondülit”, III. yere “fuaye”, IV. 
yere “mizansen” getirilmeliydi. Operet ise; eğlence-
li ve hafif konular üzerine yazılıp bestelenmiş tiyatro 
eserine denir.

Cevap: A
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61. Öğretmenin uyguladığı yaklaşım, “proje tabanlı öğ-
renme” dir. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, öğren-
me - öğretme sürecinde yenilikçi bir yaklaşımdır. Bu 
yaklaşımda, genel kavramlara, düşüncelere ve bir 
disiplinin ilkelerine odaklanılır. Öğrenenlerin iş birli-
ği içerisinde yaşamlarında karşılaşabilecekleri prob-
lemleri çözmeleri bu yaklaşımın temelini oluşturmak-
tadır. Proje temelli öğrenme yaklaşımı bir dersin di-
ğer derslerden kopuk olduğu sınıf ortamından uzak 
yerine, uzun vadelerle yapılan öğrenme etkinlikleri-
ne, disiplinler arası bağların kurulmasına, öğrenen 
merkezli ve çalışmaları gerçek dünyadaki konularla 
bütünleştirici bir öğrenmeyi savunur. Proje tabanlı 
öğrenme yaklaşımında öğrenci gerçek yaşam için-
de öğrenir. Sorun öğrenciye doğal biçimiyle göste-
rilir, herhangi bir sadeleştirme, ayıklama yapılmaz. 
Öğrenci daha önce öğrendikleri ve kaynak tarama 
sonucu elde ettiği bilgileri kullanarak, disiplinler ara-
sı ilişkiyi kendisi kurar. Konular okul ve öğretim prog-
ramı ile sınırlı değildir. Yaşamın her alanında öğren-
cinin çalışma olanağı vardır. Yazılı, görsel, elektronik 
ve canlı kaynaklara ulaşma gibi çok çeşitli veri top-
lama aracı kullanması söz konusudur.

 Sorumuzda da Türkçe öğretmeninin dersini işlerken 
kullanmış olduğu yöntem ya da teknik proje tabanlı 
öğrenmedir.

Proje Hazırlama Basamakları

1. Bir konu / Problem Seçilmesi

↓

2. Ön bilginin toplanması

↓

3. Bilimsel bir yolun izlenmesi

↓

4. Çalışma planı hazırlanması

↓

5. Veri toplanması

↓

6. Verilerin yorumlanması

↓

7. Sonuç ve önerilerin çıkarılması

↓

8. Bir raporun yazılması
 Cevap: D

62. Türkçe öğretmeninin dersinde faydalandığı öğretim 
yaklaşımı aktif öğrenmedir. Aktif öğrenme; eğitim ve 
öğretim ortamlarını öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yete-
neklerinin geliştirilmesini destekleyen, onlara zihin-
sel düşünme potansiyellerinin teşvik edildiği bu po-
tansiyelin gelişiminin hedeflendiği kurumlar haline 
dönüştürmeyi hedeflemektedir. Aktif öğrenme, doğ-
rudan bireylerin beyinlerini etkin kullanıp kullanma-
maları ile ilgilidir. Aktif öğrenme sürecinde öğrenci-
ler karşılaştıkları parça parça bilgileri bir düşünme 
etkinliği sonrasında bütün hale getirirler.

 Aktif öğrenmede izlenecek adımlar:

 1. Programın genel hedefleri doğrultusunda içeri-
ği ve konunun kazanımlarını inceleme

 2. Konu boyunca faydalanılacak kaynaklar ve ma-
teryaller üzerine ön araştırmalar yapma

 3. Konunun genel içeriği, ana başlıkları ve önemli 
noktalarını inceleme

 4. Öğretmen uzmanlık bilgisini geliştirme

 5. Öğrenci özelliklerinin değerlendirilmesi

 6. Öğretim süreci boyunca düşünme becerilerinin 
geliştirilmesi amaçlı kullanılacak öğretmen ve öğ-
renci sorularını hazırlama

 7. Öğretim sürecini ve zaman düzenlemesini yap-
ma

 8. Derse başlamada kullanılacak dikkat çekme yön-
temlerini belirleme

 9. Öğretim etkinliklerini destekleme ve ev ödevi 
amaçlı kullanılacak çalışma kâğıtlarını hazırlama

 10. Öğretim sürecinin etkinliğini belirlemede kullanı-
lacak ölçme değerlendirme yöntemlerini belirle-
medir.

Cevap: A
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63. Ahmet’in kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkile-
re dikkat etmesinde mantıksal zeka alanı ön plana 
çıkmaktadır. Mantıksal zeka alanı ön planda olan bir 
öğrenme sürecinde soyut modelleri tanıyabilme, akıl 
yürütme, ilişkileri ve bağlantıları kurgulama söz ko-
nusudur. Ahmet’in tablo ve zihin haritaları kullanma-
yı tercih etmesi de görsel zekayı ön plana çıkardığı-
nı gösterir. Görsel zeka alanının kullanıldığı öğren-
me süreçlerinde bireyler imgeleri düzenleyerek, zi-
hinsel resimler oluşturarak, çizerek, desen oluştura-
rak öğrenirler. Görsel zeka alanı ön plan olan birey-
ler grafiksel gösterimde iyidir, renkleri iyi kullanır, iyi 
harita okuyabilir ve görsel sanatlarda üretim yapmak-
tan hoşlanır.

Cevap: D

64. Nazire Hanım’ın önerisi okuma sırasında yapılabile-
cek çalışmalardan anlamayı kontrol etme ile ilgilidir. 
Bunu okuma sonrası yapılan özetleme ile karıştırma-
mak gerekir. Bu çalışma okuma sırasında okunanın 
anlamlı olup olmadığını kontrol etmeye yöneliktir.

Cevap: C

65.  Kullanılan metin epik (destansı) anlatım örneği için 
uygun bir metindir. Metinde epik türün yiğitçe hava-
sı gözlenmektedir. Tarihi konu ve kahramanlıkların 
işlendiği epik anlatı türü için güzel bir örnektir.

Cevap: A

66. Dil eğitimi, kişilerin düşünme ve iletişim becerilerini 
geliştirmeyi amaçlar. Dil yoluyla iletişimin bir yönü-
nü anlatma, öteki yönünü de anlama oluşturur. Dil 
bilgisi öğretiminin öğrenme-öğretme süreçleri açı-
sından en önemli faydayı öğrencilerin düşünme ve 
öğrenme süreçlerini desteklemesidir. İnsan dil ile dü-
şünür; her şeyi dil ile anlar, anlatır, tasarlar, ifade eder. 
Diğer bütün öğretim alanları, diğer bütün dersler dil 
temeli üzerine oturur. Bütün bilgilerin ve ilimlerin or-
tak aracı dildir. İlk ve ortaöğretim okullarında bütün 
derslerin başında temel ders olarak ana dil dersleri-
nin gelmesi bu sebeptendir.

Cevap: D

67. Türkçe Öğretiminde temel becerilerin sıralaması şu 
şekildedir: Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma

Cevap: A

68. Öğretim ortamına etkin bir şekilde katılan, dinledik-
lerinden maksimum düzeyde yararlanmaya çalışan 
dinleyici başarılı dinleyici olarak tanımladır. Bu kişi-
ler fiziksel ve psikolojik olarak dinlemeye hazırdırlar. 
Ana fikri ve bunu destekleyen önemli detayları elde 
etmek için dinlerler.

Cevap: C
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69. 5, 6, 7, 8. sınıf kazanımlarında ortak olan ifade "Yazı-
larında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır." 
şeklindedir.

Cevap: E

71. Şiirde sözcüklerin birbiriyle ses ve anlam bakımın-
dan etkileyici bir bütün oluşturmasına ahenk denir. 
İç ahenk konunun işlenişinden ve sözcükler arasın-
daki ses uyumundan kaynaklanan bir ahenktir. Ör-
nek olarak seçilen Edip Ayal şiiri iç ahengi öğrenci-
lerin görmesi açısından oldukça uygundur

Cevap: C

72. Öğretim süreçlerinde öğrencinin sürece etkin katılı-
mı öğrenmelerin düzeyini etkiler. Öğrencinin pasif 
olduğu süreçlerde üst düzey kazanımlar gerçekleş-
tirilemez. B seçeneğinde öğrencilerin grup çalışma-
sı yaparak bir mülakat canlandırması yapmaları söz 
konusudur. Rol oynama ile gerçekleştirilecek bu et-
kinlikte öğrenci yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı 
elde edecektir. Bu aktif katılımı sağlayabileceği gibi 
daha üst düzey kazanımlar gerçekleşmesine yardım-
cı olacaktır

Cevap: B

73. Yeni Türkçe öğretim programları yapılandırmacı fel-
sefeyi temele almaktadır. Yapılandırmacı anlayışa gö-
re öğrenme öğrencinin etkin katılımına dayanan et-
kinlikler ile gerçekleştirilir. Yapılandırmacı yaklaşım 
geleneksel eğitim sistemindeki rekabetçi yapıyı red-
deder. Öğrencinin işbirlikli sosyal öğrenme süreçle-
rinde bilgiyi daha etkin yapılandıracağını savunur.

Cevap: B

70. Erdal Öğretmen'in kullandığı öğretim aracı Hikaye 
Haritasıdır. Öğretmen hazırladığı bu araçla öğrenci-
nin hangi bilginin önemli, hangisinin önemsiz oldu-
ğunu anlamasına yardımcı olur. Hatırlama yeteneği-
ni geliştirir, ayrıca sürece etkin katılımı sağlar, özet-
lemeye yardımcı olur. 

Cevap: A

74. Çocuğun aile ve yakın çevresinden ana dilini öğren-
mesi gelişigüzel kültürleme (informal eğitim) ürünü-
dür. Kültürleme bireye kültürel öğelerin kazandırıl-
ması sürecidir. Planlı ve kasıtlı bir davranış kazandır-
ma süreci olmadığı için ailede öğrenilenler gelişigü-
zel kültürlemedir.

Cevap: B

75. Medya okuryazarığı yeni program yaklaşımı içerisin-
de önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Öğrenciler bu kapsamda TV, radyo vb. kanallardan 
kendilerine ulaşan yayınları etkili biçimde değerlen-
direbilir ve bu programlardan kendi özelliklerine, il-
gi ve isteklerine uygun olanları seçebilir. Öğretme-
nin verilen örnekte yaptığı etkinlikte öğrencileri takip 
ettikleri yayınlar üzerine düşünmeye yönelttiği görül-
mektedir.

Cevap: E
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TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

1. Turan Oflazoğlu: Deli İbrahim, Dördüncü Murat, 
Genç Osman, Elif Ana, Allah’ın Dediği Olur, Kösem 
Sultan

 Güngör Dilmen: Midas’ın Kulakları, Deli Dumrul, 
Canlı Maymun Lokantası

 Refik Erduran: Yağmur Duası, Deli, Cengiz Han’ın 
Bisikleti, Tamirci

 Recep Bilginer: Sarı Naciye, Yunus Emre, Mevlana, 
At-Avrat-Silah

 Orhan Asena: Tanrılar ve İnsanlar, Hürrem Sultan, 
Tohum ve Toprak, Fadık Kız, Karacaoğlan, Simavlı 
Şeyh Bedrettin, Şili’de Av, Toroslardan Öte

 Çağdaş Türk Tiyatrosunun kurucusu Muhsin Ertuğ-
rul’dur.

Cevap: E

2. II. Yeni şiirine bu adı 1956 yılında Pazar Postası’nda 
yazdığı aynı adlı yazıda Garip akımını Birinci Yeni ka-
bul ederek Muzaffer Erdost vermiştir.

Cevap: D

3. Milli edebiyatın genel özellikleri:

 • Edebiyatımız bu dönemde toplumcu bir karak-
ter kazanmış, gerçekçi bir anlayış güdülmüştür. 
(A)

 • Milli edebiyatla başlayan halka inme, Anadoluyu 
tanıma çabası bu dönem edebiyatında ana ilke-
lerden olmuştur. Türk halkının her kesimi edebi-
yata girmiştir. (B)

 • Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan 
kalkmış dilde sadeleşme hareketleri sürmüştür. 
(C)

 • Aruz ölçüsü yerini hece ölçüsüne ve serbest öl-
çüye bırakmıştır. (E)

 • Cumhuriyet edebiyatının temelinde İstiklal Sava-
şı ve Atatürk devrimleri vardır.

 Cumhuriyet Dönemi romanında olan Anadolu’nun 
her yerinde geçer. Sadece Ankara’yla sınırlandırıldı-
ğı için cevap D seçeneğidir.

Cevap: D

4. Yedi Meşaleciler ekolü 1928 yılında toplanan yedi ki-
şi tarafından oluşturulmuş bir gruptur. Memleketçi 
edebiyattan bıkmış bu kişiler Beş Hececilere tepki 
olarak ortaya çıkmış ve saf şiiri savunmuşlardır. Sem-
bolizm akımından etkilenen bu şairler kısa sürede 
dağılmış. Ziya Osman dışında önemli bir şahsiyet or-
taya çıkmamıştır. Bu bilgilere baktığımızda B seçe-
neği Yedi Meşale özellikleri ile örtüşmez.

Cevap: B

5. • Saatleri Ayarlama Enstitüsü

 • Yazarın roman kahramanı Hayri İrdal üzerinden 
yozlaşan değerlerimizi anlattığı eseridir. Eser 4 bö-
lümden oluşur:

 I. Bölüm: Büyük Ümitler

 II. Bölüm: Küçük Hakikatler

 III. Bölüm: Sabaha Doğru

 IV. Bölüm: Her Mevsimin Biri Sonu Vardır

 • Sahnenin Dışındakiler: Kurtuluş Savaşı zamanı 
İstanbul’unu ona kahraman Cemal aracılığıyla 
anlatan bir romandır. Sahnenin dışı İstanbul; sah-
nenin içi ise Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı Ana-
dolu’dur.

 • Mahur Beste: Mahur Beste Tanzimat Dönemin-
deki insanların hayatını tasvir eden bir roman, 
birbirine bağlı hikayeler dizisidir. Eserin ana ola-
yı, aynı devirde aynı tarihi şartlar içinde yaşayan 
insanlar arasındaki farlılıklar ve farklılıklardan çı-
kan olaylar anlatılır.

 • Aydaki Kadın: Eser kahramanın nice tanıdıkları-
nın binbir hatırasıyla mekanı doldurduğu İstan-
bul’un özellikle Boğaz’ın ve denizin nemli oldu-
ğu kadar bir aşk romanıdır.

 • Huzur, hem bir aşk hem de Tanpınar’ın İstanbul’a 
olan derin sevgisinin romanıdır. Romanda Müm-
taz ile Nuran’ın aşkı çerçevesinde çatışmaların 
doğurduğu bireysel bunalımlar irdelenir.

Cevap: B
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6. Soru öncülü Servet-i Fünun Edebiyatında yer alma-
yan sanatçı sorulmaktadır. A, B, C ve E seçenekle-
rinde geçen edebi şahsiyetler bu dönemde bu ede-
bi akım içerisinde yer almış kişilerdir. D seçeneğin-
de geçen Ruşen Eşref Ünaydın ise Milli Edebiyat Dö-
neminde (1911 – 1923) yer alan bir edebi şahsiyet-
tir.

Cevap: D

7. IV. cümlede bilgi yanlışlığı vardır. Yazar - eser eşleş-
tirmesi yanlış yapılmıştır. “Türk İkizleri” Cahit Uçuk’a, 
“87 Oğuz” ise Nimet Rakım Çalapala’ya aittir.

Cevap: D

8. Şıklarda verilen eserlerden sadece “Risaletün Nus-
hiye” adlı eser Yunus Emre’ye aittir. Nasihatler Kita-
bı anlamına gelen eser, tasavvuf ve ahlak konularını 
işler.

Cevap: C

9. Gazeldeki altı çizili kelime “nevg-i müjanun”dur.

 nevg: uc

 müjgan: kirpik

 Arapçada terkipler tersten okundu için “Kirpiğin ucu” 
anlamındadır.

Cevap: A

10. Atai’nin beş farklı mesnevisi olduğu için IV. cümle-
deki bilgi yanlıştır. Atai’nin mesnevileri şunlardır.

 • Alemnüma Nefhatü’l Ezhar.

 • Sohbet’ül Ebkar

 • Heft Han

 • Hilyetül-Efkar
Cevap: D

11. Parça özellikleri verilen tür “Vezn-i Ahar”dır. Vezn-i 
Ahar “Aruzun 4 Müstefilatün” kalıbıyla yazılır. Bir mıs-
ra dört kelime grubuna ayrılır. Örnek:

   Ey vasl-ı cennet kıl cana minnet vay serv-i keramet 
 
can içre cansın. 

1 2 3 

4  Dört parçanın 3’ü kendi arasında kafiyelidir.
Cevap: D

12. Parçada tanıtılan eser “Siret’ün-Nebi”dir. Erzurumlu 
Kadı Mustafa Darir tarafından Mısır’da yazılmış olan 
eser, aynı zamanda Türk edebiyatında ilk Türkçe si-
yer kitabıdır.

 Türkçe ilk mevlid manzumesini de barındıran eser, 
başta Süleyman Çelebi olmak üzere daha sonraki 
bütün mevlid yazarlarına kaynaklık etmiştir. Bu ba-
kımdan Darîr, Türk edebiyatında ilk mevlid yazarıdır.

 Sîretü’n-Nebî, daha sonra yazılan siyer kitaplarına 
örneklik ve kaynaklık etmiş, güvenilir olmayan bazı 
kaynaklardan yararlanılarak yazılması sebebiyle, si-
yerle ilgisi olmayan bazı bilgiler de içermiştir. Bun-
dan dolayı eseri, siyer kaynakları arasında değerlen-
dirmemek gerekmektedir. Ayrıca birçok siyer kitabın-
da olduğu gibi eserde Hz. Peygamber, peygamber-
lik kendisine verilmeden önce doğumundan itiba-
ren, hatta Hz. Adem’den önce de peygamber olarak 
kabul edilmiş; Hz. Peygamber’in pek çok mucizesin-
den abartılı bir şekilde bahsedilmek suretiyle beşerî 
yönü göz ardı edilmiş ve beşerüstü bir peygamber 
anlayışı işlenmiş, bu noktada itidalli davranılamamış 
ve aşırılığa düşülmüştür.

 Sîretü’n-Nebî, Türk tarihi açısından bunalımlı bir dö-
nem olan XIV. asırda kaleme alınmış, Türk insanını 
manevi açıdan desteklemek gibi yüce bir gayeye hiz-
met etmiş ve Peygamber sevgisi etrafında birleştir-
meyi hedeflemiştir.

 Sîretü’n-Nebî, yazıldığı dönemdeki Türkçe’nin duru-
munu göstermesi bakımından Türk dili ve edebiyatı 
ile edebiyat sosyolojisi; yazıldığı dönemin toplumsal 
duyarlılıklarını göstermesi bakımından da sosyal ta-
rih çalışmaları açısından önemli bir kaynaktır.

Cevap: B

13. Edebiyatımızda ordunun akınlarını, savaşları, kahra-
manlıkları, zaferleri şiir veya nesir şeklinde anlatan 
eserlere “Gazavatname” denir. Edebiyatımızda ilk ör-
nekleri 15. yüzyılda yazılmaya başlandı. Gazavatna-
meler konularına göre üçe ayrılır:

 1. Padişahın birinin hayatını ve seferlerini anlatan 
eserler: Selimname, Süleymanname gibi.

 2. Vezir veya ünlü komutanlardan birinin savaşları-
nı konu edinenler: Barbaros Hayrettin Paşa gibi.

 3. Belli bir seferi yahut bir kalenin alınmasını anla-
tanlar: Bağdat Seferi gibi.

Cevap: D
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14. Parçadaki özellikler müstezat nazım şekline aittir. 
Müstezat, “çoğalan, artan” anlamına gelmektedir. 
Gazelden türemiş, gazelin her dizesine kısa dize ek-
lenmiş Divan edebiyatı nazım şeklidir. Eklenen kısa 
mısralara “Ziyade” adı verilir.

Cevap: A

15. Tarikata yeni girenlere tarikat hakkında bilgi vermek 
ve tarikat edep ve ahlakını öğretmek amacıyla yazı-
lan şiirlere “Nutuk” denir.

Cevap: C

16. “Su, aşık gönlünü akıtmasaydı yare, aşk vadisine dü-
şüp avare dolaşmazdı.” 

 Şair suyun vadilerde avare avare dolaşmasını aşık 
olmasına bağlayarak “hüsn-ü ta’lil” yapıyor.

Cevap: A

17. Rubai, Tuyuğ, Murabba, Şarkı dörtlüklerle kurulur.
Cevap: E

18. (C) … Erzurumlu Emrah (19. yy)

 (D) … Seyrani (19. yy)

 (E) … Sümmani (19. yy)

 (B) … Karaoğlan (17. yy) aşk şairidir. Ancak aruz vez-
niyle şiir yazmamıştır.

 (A) … Aşık Ömer (17. yy)

 17. yy Hem heceyle hem de aruzla yazan şairi Aşık 
Ömer’dir.

Cevap: A

19. Türk halk hikâyeleri kökenleri itibariyle dört ana kay-
naktan beslenir.

 a) Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gerçek hayat-
lardan doğmuş hikâyeler: Salman Bey Hikâyesi, 
İlbeyoğlu Hikâyesi …

 b) Yaşayan veya yaşadığı rivayet edilen aşıkların 
hallerinden doğan hikâyeler: Aşık Garip, Emrah 
ile Selvihan …

 c) Dini-millî hadiseler ve halk kökenli hikâyeler: Bat-
tal Gazi …

 d) Klasik Hikâyeler: Binbir Gece Masalları …

 Kahramanlık hikâyeleri diye bir kaynak yok. Konula-
rına göre kahramanlık hikâyesi var.

Cevap: E

20. Yukarıda metinde tanıtılan kişi Necati’dir. 

 Necati, Türk divan şiirinin XV. yüzyıldaki en büyük 
şairlerindendir. Halkın diline ve kültürüne önem ver-
miş, bunu da şiirinde yansıtmıştır. Şiirlerinde yalın bir 
dil kullanmış, süslü anlatımdan kaçınmıştır.

 Bilgi Notu:

 Necati, divan şiirinde atasözlerini kullanarak millileş-
me akımını başlatmıştır.

Cevap: B
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21. Türkçemizin anlatım olanaklarının çocukların dil ge-
lişim evrelerine ve anlam dünyalarına uygun olarak 
ustaca sergilendiği kitapların, çocukların dil birikimi-
ne önemli katkılar sağladığı bilinmektedir. Çocuk ki-
taplarının sağladığı bu katkılar dört başlık altında top-
lanabilir:

 1) Çocukların çevreden edindiği ana dili becerileri-
nin gelişmesine katkı sağlayan bir araçtır.

 2) Dilin kullanım olanaklarını, güzelliğini çocuklara 
sezdiren, duyumsatan etkili bir modeldir.

 3) Çocukların kavramsal gelişimini destekleyen öz-
gün bir kaynaktır.

 4) Çocuğun dil bilinci ve duyarlığı edinme süreci-
nin en işlevsel uyaranıdır.

 (C) Şıkkında verilen “çocuğun merakını kamçılaya-
cak bir görüntüde olmalıdır.” ifadesi yanlıştır.

Cevap: C

22. Yazınsal nitelikli çocuk edebiyatı yapıtları, çocukları 
dilin ve çizginin anlatım olanaklarıyla öbür insanlara 
ulaştırır. Onları insanların yaşamlarına, yaşama iliş-
kin duygu ve düşüncelerine ortak eder. Okul öncesi 
dönemde çizgi ve sözcüklerin anlam dünyasıyla ile-
tişime girmeye başlayan çocuk, sanatçının öznel ve 
yaratıcı sezgileriyle örülmüş yeni bir gerçeklikle ta-
nışır. Bu buluşmada insan oğlunun tüm serüvenleri; 
tutkuları, sevinçleri, acıları, güzellikleri çocuğa akta-
rılır. İşte bu süreç, çocuğun kendini tanımasına, öbür 
insanlarla karşılaştırmasına yaşamda karşılaşabile-
ceği sorunları kestirmesine, onların çözümlerine yö-
nelik ipuçlarıyla buluşmasına olanak sağlar. Çocuğa 
duygu ve düşüncelerini yönetme, yaşanılan çevre-
ye uyum sağlama gibi kişilik gelişiminde belirleyici 
olan davranışları edinebileceği bir deyim alanı yara-
tır. (E) şıkkında verilen: Çocukların, sorulan sorulara 
kendine özgü yanıtlar oluşturmalarını,kendilerine 
okunan öyküleri olay sırasına göre anlatmalarını sağ-
lar.” ifadesi yanlıştır.

Cevap: E

23. Mümeyyiz, ilk çocuk gazetesidir. Tanzimat dönemin-
de Mümeyyiz ve Sadakat çocuk gazetelerine örnek-
tir. Diğer seçeneklerde “Şermin” dışındaki ifadeler 
çocuk dergileridir.

Cevap: A 

24. “Küçük Bir Kız Tanıyorum” adlı eser Nezihe Meriç’e 
aittir. Buna göre B seçeneğindeki eşleştirme yanlış-
tır.

Cevap: B

25.

Ötümlü Ötümsüz

Sürekli Süreksiz Sürekli Sürek-
siz

Alıcı Sızı-
cı

Patlayıcı Sızıcı Patlayıcı

Çift-dudak m, 
(n)

- b - p

Diş-dudak - v - f -

Diş n z d s t

Diş-damak - j c ş ç

Ön damak l, r, y ğ2 g - k

Art damak ł ğ1  ġ -

Gırtlak h

Yarı ünlü y

Çarpmalı r
 Tabloya bakıldığında Ötümsüz Sızıcı harfler “f, s, ş, 

h”dir. Şıklara baktığımızda bu harflerden sadece (B) 
şıkkındaki “ş” harfi görülmektedir.

Cevap: B
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26. “yükseliyordu” sözü fiil olduğu için cümle yüklemin 
türüne göre fiil cümlesidir.

 “buzların kilidi çözülür çözülmez başlayan” ifadesi 
sıfat fiil grubudur. Yüklem sonda yer aldığı için cüm-
le, yüklemin yerine göre kurallıdır. Öge sıralaması: 
dolaylı tümleç – zarf tümleci – özne – yüklem şeklin-
dedir.

 “yükseliyordu” eylemi edilgen değil, etken çatılıdır. 
Çünkü “yükselme” işini yapan “hayatın türküsü” dür. 
Yani bellidir. Edilgen çatılı eylemlerde ise işi yapan 
belli değildir.

Cevap: C

27. Ünlülerin “artlık ve önlük” tablosu şu şekildir:

Art Ön

düz yuvarlak düz yuvarlak

geniş a o e ö

dar ı u i ü

 Ön ünlülerin değişik nedenle art ünlüye dönüşmesi-
ne art damaksıllaşma denir.

 
  A) hefte → hafta ⇒ art dudaksıllaşma 

ön ön art art 

B) büt → bit ⇒ düzleşme 

yuvarlak düz 

C) bolmış → bolmuş ⇒ yuvarlaklaşma 

düz yuvarlak 

D) fortuna  →  fırtına ⇒ düzleşme 

yuvarlak düz düz yuvarlak 

  E) hisâp → hesap → kısalma
Cevap: A

28. A’da   dilek → çe → soyuttan somut

      soyut

 B’de  yürek – li → somuttan soyut

        somut

 D’de korku – luk → soyuttan somut

         soyut

 E’de soğuk – luk → somuttan soyut

         somut
Cevap: C

30. ‘Türk Dili Tarihi’ adlı eserinde Eski Türkçeyi “Göktürk-
çe ve Uygurca”yla başlatıp Karahanlı Türkçesini Or-
ta Türkçeye alan ve Türk dünyasının doğu kolunda-
ki Türkçelere “Müşterek Orta Asya Türkçesi” adını 
veren Türkolog Ahmet Caferoğlu’dur. ‘Türk Tarihi’ 
adlı eserinde Türkçenin tarihi gelişimini şu şekilde 
almıştır:

 I. Altay Devri

 II. En Eski Türkçe Devri

 III. İlk Türkçe Devri

 IV. Eski Türkçe Devri (Göktürkçe,  Uygurca)

 V. Orta Türkçe Devri (Karahanlıca, Harezmce, Ça-
ğatayca)

 VI. Yeni Türkçe Devri

 VII. Modern Türkçe Devri 
(Cevap D)

29. B, C, D ve E seçeneklerindeki yargılar doğrudur. A 
seçeneğine göre cümle vurgusu “rüzgâr” sözcüğün-
de değil “gemicinin istediği rüzgâr” -tamlama oldu-
ğu için- söz öbeğindedir.

Cevap: A
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31. altın şafak, kimsesiz gönüller → Sıfat tamlamaları (B)

 sıkılıyordu → Çekimli eylem (C)

 altın şafak gülleri ufuklarda solarken → Bağ-fiil gru-
bu (D)

 kızgın demirden eller → öznedir. (E)

 sıkılıyordu → Yüklem

 kızgın demirden eller → Özne

 gizlice → Zarf tümleci

 altın şafak gülleri ufuklarda solarken → Zarf tümleci

 Yabancı alemlerden, saadetlerden, emeller, ihtiras-
lar bekleyen kimsesiz gönülleri → Belirtili nesne

 Beş öğeli bir cümledir.
Cevap: A

32. Şıklara baktığımızda anlama ile ilgili olan "Metinle il-
gili sorular sorar." ifadesidir.

Cevap: D

33. Verilen dörtlükte adlaşmış eylemsi yoktur. Bunun dı-
şındaki ifadelerin karşılıkları şunlardır:

 B → kaybettim

 C → hancıyı

 D → sonundaki imtihan

 E → kaybettim
Cevap: A

34. Parçadaki bütün cümleler yapıca aynı değildir. Basit 
ve bileşik yapılı cümleler karışık halde verilmiştir. Bu-
na göre verilen parçayla ilgili olarak A seçeneğinde-
ki genelleme yapılamaz.

Cevap: A 

35. Yardımcı eylemle (etmek, olmak gibi) kurulmuş bir-
leşik eylemler, isim soylu bir sözcükle bir yardımcı 
eylemden oluşur. Parçadaki VI. cümlenin yüklemi de 
“yardımcı oluyor” bu açıklamaya uymaktadır.

 Cevap: E

36. Şimdiden → zaman zarfı

 gibi → edat

 veda ediyor → birleşik eylem

 bir → belgisiz sıfat

 -me/-ma, ış/iş/uş/üş, -mek/-mak eki alan ve fiil an-
lamlarını devam ettiren sözcüklere “isim-fiil” denir. 
Dizelerde isim-fiil yoktur.

Cevap: C

37. Katılımlı dinlemede amaç, dinleme sürecinde zihin-
de oluşan soruların konuşmacıya iletilerek dinleni-
lenlerin daha iyi kavranmasıdır. Dinlenilenlerin ve so-
ruların konuşmacıya yansıtılarak karşısındakine din-
lediğini hissettirme, konuşmacının rahatlamasını ve 
iletişimin amacına ulaşmasını da sağlar. Dinleme sı-
rasında başka bir işle uğraşmamak ve konuşmacı ile 
göz teması kurmak gereklidir. Konuşmacıdan anla-
tılanlara açıklık getirmesini istemek, konuşmacının 
sözlerini ve duygularını geri yansıtmak, fikir ve duy-
gularını özetlemek bu uygulamada yapılacaklardan-
dır.

 Uygun yerlerde konuşmacının sözleri özetlenmeli 
veya söylenmek istenen geri bildirimle verilmelidir. 
Dinleyici aşağıdaki ifadeleri kullanabilir:

 • “Eğer yanlış anlamadıysam .... dediniz.”

 • “Arkadaşınız hastalandığı için üzgünsünüz.”

 • “Bu durum karşısında nasıl davranacağınızı bi-
lemediğinizden tedirginsiniz.”

 Dinleyici, konuyu daha iyi anlamak, istekte bulun-
mak veya karmaşık bir probleme çözüm sunmak 
amacıyla da konuşmacıya sorular sorabilir. Böyle du-
rumlarda not alınarak veya araya girilerek “Söyledik-
lerinizi tam olarak anlayamadım. Daha açık söyler 
misiniz? ”gibi açıklama soruları sorulabilir.

Cevap: B
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38. Seçici dinlemede amaç, dinlenenlerin/izlenenlerin 
içinden ilgi ve ihtiyaca yönelik olanların seçilerek din-
lenmesi/izlenmesidir.

 Seçici dinleme/izleme aşağıdaki şekillerde uygula-
nabilir: Önceden hazırlanmış sorular dağıtılarak öğ-
rencilerden bunların cevaplarını bulmaya yönelik ola-
rak dinlemeleri/izlemeleri istenir. 

 Dinleme/izleme amacına veya ilgi alanına yönelik 
olarak dinlenenlerden/izlenenlerden bir veya birkaç 
bölüm/ konu seçilerek yalnızca bu kısımlar dikkatle 
dinlenir/izlenir. 

 Örneğin; hazırlanan bir karşılıklı konuşmada (öğret-
men-öğrenci, doktor-hasta, satıcı-müşteri vb.) taraf-
ların birbirlerinin konuşmalarından seçme yapmala-
rı ve bunları sınıfta değerlendirmeleri istenir.

Cevap: A

39. Belirtke; iletişim kurma, bir iletiyi aktarma ya da bil-
gi verme amacı taşırlar. Buna göre trafik levhası ve 
termometre bilgi aktarmayı amaçladığı ya da insan-
ları yönlendirdiği için belirtkedir. Diğerleri belirtke ola-
rak kabul edilemez.

Cevap: D

40. İkna etmede amaç, bir konu hakkındaki fikirlerin din-
leyiciler tarafından kabul edilmesini ve benimsenme-
sini sağlamaktır.

 İkna etme yönteminde, fikirleri destekleyen kaynak-
lara, güvenilir delillere, sayısal verilere yer vermek; 
sesini ve beden dilini etkili kullanmak önemlidir. Bu 
yöntemin sınıf ortamında uygulanmasında seçilen 
öğrenciler ya da gruplar konu hakkında farklı fikirle-
ri savunarak karşısındakileri savundukları fikirler ko-
nusunda ikna etmeye çalışırlar. Bu yöntem uygulan-
madan önce kaynaklara ulaşmaları ve delilleri top-
lamaları için öğrencilere süre verilmelidir.

Cevap: A

41. Serbest konuşmada amaç, öğrencilerin herhangi bir 
konudaki duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ola-
rak ifade güçlerini geliştirmektir.

 Öğrenciler seçtikleri konu hakkındaki duygu, düşün-
ce ve hayallerini anlatırlar. Öğrencilere kendilerini ifa-
de etme fırsatı vermek için haftalık ders saatinin bir 
kısmı serbest konuşmaya ayrılmalıdır.

 Cevap: A

42. Eğlenme, hoş vakit geçirme veya zevk için dinleme 
türü estetik dinlemedir.

Cevap: B

43. Anlatım çeşitliliği, yazıda olduğu kadar sözlü anla-
tımda da geçerlidir. Yazarken ve konuşurken seçile-
cek sözcükler, düşünceleri anlatmaya yardımcı olur.

Cevap: D 

44. Sen dili çocuğu aşağılayarak onu suçlayarak kişili-
ğine yönelik genel mesaj yollamadır. Tembelsin, say-
gısızsın, kötü bir çocuksun gibi sen dili mesajı bu 
sözler fiziksel cezadan çok daha kalıcı ve zedeleyi-
cidir. Sen dili direnç ve başkaldırı duygusunu uyan-
dırır. Karşıdaki birey bu mesajdan sonra haksızlığa 
uğradığını ve anlaşılmadığını hissedebilir.

(Cevap D)

45. Metindeki düşünce ve olayları kavrayan öğrencilerin 
“Ben olsaydım nasıl yazardım?” düşüncesinden ha-
reketle metni kendi ifadeleriyle yeniden kurgulama-
larına “bir metni kendi kelimeleriyle yeniden oluştur-
ma” tekniği denir.

Cevap: E
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49. Soru Sorarak Okumada amaç, öncesinde ve süre-
cinde öğrencilere sorular hazırlatılarak metin üzerin-
de düşünmelerini ve metni anlamalarını sağlamak-
tır. Bu yöntemin uygulanması iki şekilde gerçekleş-
tirilir:

 Metin sesli veya sessiz okunduktan sonra öğrenci-
ler, okuma sürecinde zihinlerinde oluşan soruları ya-
zarlar. Gruplara ayrılarak bu sorulara cevap ararlar. 
Her gruptan veya sınıftan bir öğrenci, bir arkadaşı-
na soru sorar. 

 Öğrenciler metni okumadan önce ve okuma sırasın-
da, metnin başlığı ve görsel unsurlarıyla ilgili zihin-
lerinde oluşan soruları tahtaya yazarlar. Cevaplandı-
rılan soruların üstleri çizilir.

Cevap: A

50. En az iki duyuya (görme, işitme) yönelik bir çalışma 
yapıldığından duyulardan hareketle yazma tekniği 
kullandırılmaya çalışılmıştır.

Cevap: C

51. Eleştirel dinlemede amaç, öğrencilere dinledikleri/
izledikleri hakkında soru sorma alışkanlığı kazandı-
rarak konu hakkında düşünmelerini; konuyu olumlu 
ve olumsuz yanlarıyla,  tarafsız bir bakış açısıyla de-
ğerlendirmelerini sağlayarak kendi doğrularını bul-
durmaktır.

 Sunulan bilginin konuşmacının kişisel duygu ve dü-
şüncelerini mi yansıttığı, yoksa bilimsel verilere ve 
gözlemlere mi dayandığı hızlı bir şekilde analiz edil-
melidir. 

Cevap: B

52. Tartışmacı anlatımda dil daha çok göndergesel iş-
levde kullanılır, düşünce ve duygular kısa ve kesin 
ifadelerle dile getirilir, dil ve ifade sade, gösterişsiz 
ve pürüzsüzdür, gereksiz ifadelere yer verilmez, kar-
maşık ve anlaşılması güç cümleler kullanılmaz. Ve-
rilen örnek metin bu açıdan tartışmacı anlatım için 
uygundur.

Cevap: D

53. Her metin bir iletişim aracıdır ve her metinde temel 
öge dildir. Dil, değişik metinlerde farklı işlevlerde kul-
lanılabilir. Bir ileti dille ilgili bilgi vermek üzere düzen-
lenmişse o ileti de dil, dil ötesi işlevde kullanılmıştır.

Cevap: D

54. Görsel okuma; yazılı metinlerin dışında kalan şekil, 
resim, sembol, grafik, tablo, beden dili, doğa ve sos-
yal olaylar gibi görselleri okuma, anlama, yorumla-
madır. Görsel okumanın doğrudan etkilediği alanlar 
şunlardır: 1. düşünceyi geliştirir. 2. anlamayı gelişti-
rir. 3. öğrenmeyi geliştirir. 4. bilgileri bütünleştirir.

Cevap: B

46. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen ifadeler parça-
dan çıkarılabilir. D seçeneğinde yabancı dil kavramı 
verilmiş, fakat parçada yabancı dil ile ilgili bir bilgi 
yoktur.

Cevap: D

47. Yaşanmış olayların hikâyesi inancıyla, sözlü kültür 
ortamında ve yüz yüze bir iletişim bağlamında teat-
ral (tiyatro özelliği taşıyan) çizgilere sahip bir biçim-
de anlatılıp nakledilen konulu öykülere “epik destan” 
denir.

Cevap: A

48. Tartışmada amaç, öğrencilerin bir konu üzerinde 
olumlu veya olumsuz fikirler yürüterek benimsedik-
leri fikirleri savunma becerisini geliştirmektir.

 Tartışılacak konu öğrenciler tarafından seçilir ve ko-
nuyla ilgili gerekli kaynaklar taranarak elde edilen 
bilgi ve görüşler düzenlenir. Seçilen konu, düşündü-
rücü ve tartışmaya uygun nitelikte olmalı, belirli bir 
sürede ele alınmalıdır. Sınıfta herkesin düşündüğü-
nü söyleyebileceği serbest bir ortam oluşturulmalı-
dır. Oluşturulan jüri tarafsız olmalıdır.

Cevap: D
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56.  Halk bilimi kuram ve yöntemleri ;

 I. Metin Merkezli Halk Bilim Kuramları

 •  Gelişme kuramı

 •  Yayılma kuramı

 •  Tarihi coğrafi Fin kuramı

 •  Psikoanalitik kuram

 •  Yapısalcı kuram

 II. Bağlam Merkezli Halk Bilimi kuramları

 •  İşlevsel halk bilimi kuramı

 •  Sözlü kompozisyon kuramı

 •  Performans kuramı   

 Performans kuramı, “Bağlam Merkezli Kuramlar” ara-
sında yer alır.

(Cevap A)

55. Ayrıştırıcı dinleme, sesler arasındaki farklılıkları ayırt 
edebilmektir. Sözsüz iletişimde bir hassasiyet kazan-
dırabilmektir. Tonlamadan, ses dalgalanmalarından 
hareketle anlamdaki değişiklikler daha iyi takip edi-
lebilir.

Cevap: D

57. Düz bir ünlünün, yanındaki dudak ünsüzünün veya 
söz içindeki yuvarlar bir ünlünün etkisiyle yuvarlak 
ünlüye dönüşmesine yuvarlaklaşma denir. B seçe-
neğinde verilen “savırmak” sözcüğündeki “ı” dar ün-
lüsü, “v” dudak ünsüzünün etkisiyle “u”ya dönüşe-
rek “savurmak” olmuştur.

Cevap: B

58. Dîvân-ı Lugati’t-Türk üzerine yapılan çalışmalar: 
Eser hakkında ilk yayın Kilisli Rıfat Bilge tarafından 
yapılmıştır. Eserin sözvarlığı ise ilk defa Carl Broc-
kelmann tarafından incelenmiştir. TDK 1941 yılında 
eserin tıpkıbasımını yayımlamıştır. Besim Atalay, 
1939–1943 yılları arasında eseri günümüz Türkçesi-
ne tercüme etmiştir. Bu tarihten sonra eser hakkın-
daki araştırmalar artmıştır. Salih Mutallibov eseri Öz-
bekçeye tercüme etmiştir. Eser, James Kelly ve Ro-
bert Dankoff tarafından İngilizce olarak yayımlan-
mıştır.

(Cevap A)

61. Erdal Öğretmen sınıfa farklı, öğrenciler için ilginç bir 
biçimde giriş yapmıştır. Bu davranışının temel ama-
cı öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini işlenecek konu üze-
rine çekmektir. Dersin giriş bölümünde sunulan fark-
lı ve aykırı uyarıcılar dikkat çekme amacına hizmet 
eder.

Cevap: A

59. Soru öncülünde sirrüalizmden bahsedilmiştir.
Cevap: E

60. Parçada Bireylerin iç dünyasını benimseyen anlayış-
tan bahsedilmiştir.

Cevap: E



ÖABT • Türkçe Öğretmenliği •2• 25

KPSS/ÖABT/TÜR

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r

62.  Soruda verilen öğretim etkinliğinde öğretmen öğ-
rencilerinden medyada yer alan yayınların farkında 
olmalarını sağlamaya çalışmıştır. Öğrencilerin bilinç-
li izleyici/dinleyici/okuyucu olmaları için öğrenciler 
yayınlardan kendi ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun 
olanları seçebilmeleridir.

Cevap: A

63. Öğretim etkinliklerinde hazırlık aşaması yeni bilgile-
rin öğrenilmesini sağlamak amacıyla yapılacak ha-
zırlık çalışmalarını kapsamaktadır. Bu amaca yöne-
lik olarak A, B, C ve D seçeneğinde verilen etkinlik-
ler gerçekleştirilebilir. E seçeneğinde verilen etkilik 
ise çözümleme / inceleme aşamasında gerçekleşti-
rilebilecek bir çalışmadır. 

Cevap: E

64. Bu model okumanın otomatik gerçekleşen bir süreç 
olduğu belirtilmektedir ve modelde okurun metnin 
ana ve yardımcı düşüncelerini bulması, kendi söz-
cükleriyle metni ifade etmesi ve ön bilgilerini kulla-
narak anlam çıkarması gibi üst düzey süreçlere de-
ğinilmemektedir

 Cevap: B

65. Her öğrenciye okuma alışkanlığı kazandırılabilir. Bu-
nun için öğretmenin, öğrenciyi, ilgisini çekebilecek 
türde kitaplar okumaya yönlendirmesi gerekir. Öğ-
retmen, kitap okumaktan hoşlanmayan öğrencileri 
kısa, resimli ve onların ilgisini çekebilecek kitaplar 
okumaya teşvik ederken okuma alışkanlığı kazan-
mış öğrencileri de edebî değer taşıyan eserleri oku-
maya yönlendirmelidir. Yeri geldiğinde yapılan kü-
çük yardımlar ve özendirmeler, düzenlenen yarışma-
larda verilen ödüllerle öğrencilerin okuma zevki ve 
alışkanlığı kazanmaları sağlanmalıdır. Öğrencilerin 
okuma alışkanlıklarının geliştirilmesinde sınıf kitap-
lıkları da oldukça önemlidir. Zengin ve düzenli bir sı-
nıf kitaplığı öğrencilerde okuma isteği uyandıracak-
tır. 

 Öğretmen, okuma alışkanlığı kazandırmada veliler-
le iş birliği yaparak öğrencilere evde de okuyabile-
cekleri kitaplar önermelidir. Bu amaçla da velileri, ço-
cuklarına örnek olacak şekilde kitap okumaları, ev-
de kitap okuma saatleri düzenlemeleri, çocuklarıyla 
okudukları kitapları değerlendirmeleri, çocuğa ait bir 
kitaplık oluşturmaları; onları ödüllendirmeleri ve on-
lara özel günlerde kitap hediye etmeleri konusunda 
bilgilendirmelidir. Öğrencilere okudukları kitaplarla 
ilgili özet yazdırma yazma alışkanlıklarını geliştirebi-
lir ancak öğrenciye okuduğu kitapla ilgili ek görev 
getireceği için onu kitap okumadan soğutabilir.

Cevap: D

66. Verilen parçada tümevarım yaklaşımının dil eğitimin-
de bütünsel ve anlamlı öğrenmeyi desteklemediği 
vurgulanmaktadır. Öğrencilere öğretilmek istenen 
kavramlar kendi doğal yapıları içerisinde verilmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Parçalara ayırmak bütünlüğü 
ve anlamlılığı bozacaktır. İnsan zihninde kavramlar 
birbirleri ile ilişkili bir biçimde yerleştiği için dil-ede-
biyat eğitiminde bu bütünlük gözetilmelidir. Kelime-
ler, deyimler, atasözleri metin içinde yani kendi do-
ğal dokusunda öğrenciye sunulmalıdır.

Cevap: C
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67. Öğretmenin şiiri okuduktan sonra öğrencilerine şii-
rin son mısrasından hareketle bir yazı yazdırması 
“Öykü Oluşturma Tekniği” kullandığını göstermiştir. 
Herhangi bir konu çerçevesinde öğrencilerin bir ara-
ya gelerek giriş, geliştirme ve sonuç bölümlerini dik-
kate alarak oluşturulan yazılı çalışmalardır. Öykü oluş-
turma, bir yazı, şiir veya görselden başlatılabilir. Eğer 
yarıda bırakılıp öğrencilerin fikirleri alındıktan sonra 
devam ettirilseydi bu teknik arkası yarın tekniği olur-
du.

Cevap: B

68. • Kelimeleri anlamına uygun kullanır. (Konuşma)

 • Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. 
(Akıcı Okuma)

 • Kelimelerin zıt anlamlarını bulur. (Söz varlığı)

 • Metnin konusunu belirler. (Anlama)
Cevap: C 

69. Dil bireyin tüm akademik yaşantısını biçimlendiren 
bir olgudur. İlköğretimden başlayarak tüm eğitim ba-
samaklarında ve daha sonra da bir yetişkin olarak 
sürdüreceği yaşamındaki başarısında temel belirle-
yicilerden birisidir anadili. Bu nedenle her birey ken-
di ulusunun bilimsel temellere dayalı anadili öğreti-
mini almak zorundadır. Çünkü dil, toplum ve kültür 
iç içedir, birbirinden soyutlamak olanaksızdır. Anadil 
öğrenme informal süreçlerde doğal olarak gerçek-
leşmektedir. Ancak bu okullarda anadil öğretimi üze-
rinde durulmaması ya da durulması gerektiğine iliş-
kin bir gerekçe olarak gösterilemez.

Cevap: E

70. Anlatım Teknikleri: Dil, anlatıma dönüştüğü zaman 
görevini yerine getirir. Bir konu ile duygu ve düşün-
celer anlatılırken, türlü yollara ya da tekniklere baş-
vurulur. Hangi tür anlatım tekniğinin kullanılacağı, an-
latılan konuya ya da bakış açısına bağlıdır. Konula-
rın özelliğine ve bakış açısına göre dört türlü anlatım 
tekniği vardır: Açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, 
öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım.

 Anlatım Teknikleri 

 Açıklayıcı Anlatım: Yazarın, okura bilgi vermek iste-
diğinde başvurduğu anlatım tekniğidir. Açıklayıcı an-
latımda yazar, duygularına yer vermez, varlıkların ge-
nel durumlarını belirtir. Açıklayıcı anlatımda amaç 
okura bilgi vermek olduğundan süslü ve sanatlı söy-
leyişlere yer verilmez, anlatım yalın ve kurudur. Ders 
kitapları, ansiklopediler açıklayıcı anlatımla yazılır. 

 Tartışmacı Anlatım: Herhangi bir konuda ileri sürü-
len bir düşüncenin yanlışlığını kanıtlamak için baş-
vurulan anlatım tekniğidir. Tartışmacı anlatımda ya-
zar, okurun düşüncesini değiştirip, okuru kendisi gi-
bi düşünmeye zorlar. 

 Öyküleyici Anlatım: Tasarlanmış ya da yaşanmış bir 
olayın anlatılmasına öyküleyici anlatım denir. Öykü-
leyici anlatımda amaç, okuru duygulandırmaktır. Öy-
külemede okur, olaya katılarak, heyecanlandırılmak 
istenir. Öyküleyici anlatımda olaylar oluş sırasına gö-
re anlatılır.  Öyküleyici anlatım tekniği, başta roman, 
hikâye (öykü), tiyatro olmak üzere birçok türde kul-
lanılabilir.  Bu anlatımda dört önemli öge vardır: olay, 
kişi, yer ve zaman. 

 Betimleyici Anlatım (Tasvir Etme): Bir varlığı ya da 
bir yeri, göz önünde canlanacak biçimde yazıyla an-
latmaya betimleme denir. Kısaca, betimleme “söz-
cüklerle resim çizmek”tir. Bir betimleme, ne kadar 
çok duyu organına seslenirse o derece canlı olur. 

Cevap: B

71. Tümevarım, örneklerden kurala ulaşma ya da özel-
den genele gitme yaklaşımıdır. Dil öğretiminde tü-
mevarım yaklaşımı kullanılmak isteniyorsa öğrenci-
lere bol bol örnekler verilmeli, daha sonra kural ge-
nellemesine gidilmelidir. Hatta bu kuralları öğrenci-
lerin bulmaları istenebilir. ‘Dil doğal bir ortamda öğ-
retilmelidir’ ilkesi de tümevarım ilkesini desteklemek-
tedir. Doğal ortamda dil kuralları verilmez, bol örnek-
lerle dilin etkili bir şekilde kullanımı sağlanır, daha 
sonra kurallara geçilir. Özellikle anadil öğretiminde 
bu ilkeye uyulmasında yarar görülmektedir.

Cevap: B
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73. Dil bilgisi öğretimi kuramsal bilgilere değil, uygula-
maya dayanmalıdır. Yeni öğretim programlarında bu 
amaçla dil bilgilerinin öğretiminde, kuralların veril-
mesinin yanında, bu kuralların kelime, cümle ve me-
tin düzeyindeki uygulamaları amaçlanmıştır. Prog-
ramda, Türkçenin kurallarıyla ilgili kazanımlar, öğren-
cilerin düzeylerine uygun olarak ve aşamalı bir bi-
çimde verilmiştir. Dil bilgisinde kolaydan zora ilerle-
yen bir sıra izlenmiş olup konuların birbiriyle olan iliş-
kileri gözetilmiştir. Derslerde konularla ilgili farklı uy-
gulama örneklerinin yer aldığı çalışma kâğıtlarının 
kullanılması ve konuların görsel materyallerle des-
teklenmesi öğrenimi kolaylaştıracaktır. Ayrıca dil bil-
gisi konularının anlama olan katkısına özellikle dik-
kat edilmesi, konuların birer beceriye dönüşmesine 
yardımcı olacaktır. Bu bağlamda konuların konuşma 
ve yazma becerileriyle ilişkilendirilmesi gerekmekte-
dir.

Cevap: C

72. Türkçe öğretiminde metinler oldukça önemlidir. Me-
tinlerin seçimi temele alınan öğretim yaklaşımı ile 
doğrudan ilgilidir. Parçada geçmiş zamanlara ait se-
çilen metinlerin kültürel devamlılığı sağlamadaki iş-
levi ve metinler üzerinde yapılan çalışmaların düz an-
latım yöntemi gibi geleneksel yöntemlerle gerçek-
leştirmenin yararsız olacağı vurgulanmaktadır. Ayrı-
ca yöntem seçiminin öğrencilerin Türkçe ve Edebi-
yat derslerine karşı olan tutumlarını etkilediği unutul-
mamalıdır.

Cevap: B

75. “Kullanım kılavuzları inceletilir." ifadesi iş ve işlem ba-
samakları ile ilgilidir.

Cevap: C

74. • Okuduklarını özetler

 • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

 • Metnin türlerini ayırt eder.

 ifadeleri okumanın anlama alt başlığı ile ilgilidir.
Cevap: A
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TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

1. İkna etmede amaç, bir konu hakkındaki fikirlerin din-
leyiciler tarafından kabul edilmesini ve benimsenme-
sini sağlamaktır.

 İkna etme yönteminde, fikirleri destekleyen kaynak-
lara, güvenilir delillere, sayısal verilere yer vermek; 
sesini ve beden dilini etkili kullanmak önemlidir. Bu 
yöntemin sınıf ortamında uygulanmasında seçilen 
öğrenciler ya da gruplar konu hakkında farklı fikirle-
ri savunarak karşısındakileri savundukları fikirler ko-
nusunda ikna etmeye çalışırlar. Bu yöntem uygulan-
madan önce kaynaklara ulaşmaları ve delilleri top-
lamaları için öğrencilere süre verilmelidir.

Cevap: A

2. A ve B seçeneklerinde verilen beceriler dinleme ön-
cesi çalışmalardandır. Bu çalışmalar ile öğrencinin 
dinlemeye hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazır-
lanmasını amaçlanmaktadır. D ve E seçeneklerinde-
ki etkinlikler ise dinleme sonrası yapılan çalışmalar-
dandır. Özet çıkarma, sorulara cevap verme ve de-
ğerlendirme gibi etkinlikler dinleme sonrası öğren-
cinin dinleme etkinliğinden en üst yararı sağlaması-
nı amaçlar. Not tutma, önemli yerleri işaretleme gibi 
çalışmalar ise dinleme sırasında gerçekleştirilen et-
kinliklerdendir. 

Cevap: C

3. Öğrencilerden metni dinlerken veya okurken bu so-
ruların cevaplarını bulmaya çalışmaları “Özetleyerek 
okuma” tekniğinin özelliğidir.

Cevap: D

4. Katılımlı dinleme sürecinde amaç zihinde oluşan so-
ruların konuşmacıya iletilerek dinlenilenlerin daha iyi 
kavranmasıdır.

Cevap: E

5. Sosyal varyantlar arasında; statü, yaş, cinsiyet, bağ-
lam, dünya görüşü, dil ilişkileri, teknoloji gibi etken-
ler sayılabilir. Konuşma dili bu sayılan varyantlara 
bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Cevap: E

8. Söz konusu tanım prototiptir. Bir kavram alanı için ilk 
akla gelen öğe prototip durumundadır. Prototipler 
dilden dile, kültürden kültüre farklılık gösterir.

Cevap: A

7. Sesiz okumadaki amaç, öğrencilerin akıcı ve hızlı 
okumalarını sağlamaktır.

Cevap: C

6. İnsanların hayat akışı içinde gerçekleşen kimi olay 
veya durumlara anlam yüklemesine belirti denir. Ha-
liyle parçada söz konusu arabadan gelen ses bir be-
lirtidir.

Cevap: C

9. Yaratıcı dinlemede amaç, öğrencilerin dinlediklerini/
izlediklerini yorumlaması ve bunlardan yeni fikirler 
üretmesidir.

 Bu yöntem iki şekilde uygulanabilir:

 1. Katılımsız dinleme/izleme yapılarak konuşmacı-
nın sözlerinden yeni düşünce ve hayaller üretilir.

 2. Katılımlı dinleme/izleme yapılarak konuşmacının 
sözlerinden üretilen düşünce ve hayaller ifade 
edilir. Konuşmacının daha rahat ve yaratıcı dü-
şünmesini sağlamak için yönlendirici sorular so-
rulur veya cesaret verici sözler söylenir.

Cevap: C

10. “Bir yazıyı, biçim, anlatım ve noktalama özellikleriy-
le oluşturan kelimelerin bütününe “metin” denir. Met-
ni iç unsurlar ve dış unsurlar (biçim) olmak üzere iki 
şekilde inceleyebiliriz. İç unsur içerikle ilgilidir. (A) 
şıkkında verilen “metnin konusu” içeriktir. Diğerleri 
ise metnin biçimini oluşturmaktadır.

Cevap: A
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11. • Betimleme tasvir yapma sanatıdır. Bu parçada 
da tasvir yolu ağır basmaktadır. Tasvir yolu ile 
esas fikir okuyucunun gözleri önüne serilmekte-
dir.

 • Karşılaştırma anlatılan ile başka ögelerin benzer 
ya da farklı yönlerinin kıyaslanması işidir. Karşı-
laştırmada en çok kullanılan sözcükler “en, da-
ha, gibi, de…”dir. Parçada da “en yaşlı çağların-
da dahi gençtir” diyerek çağlarla kıyaslama işi 
yapılmıştır.

 • Metnin hemen hemen tamamı benzetmelerden 
oluşturulmuştur.

  Benzetme: Anlatılan varlığın üstün şeylerle ifade 
edilerek güçlü kılınması sanatıdır. Bu metinde de 
“Yurt pınarları gibi saf ve sade, dağ rüzgarları gi-
bi tabiidir” cümlesinde Mehmetçik yurt pınarları-
na ve dağ rüzgarlarına benzetilmiştir.

 Not: Benzetmede en çok kullanılan edat “gibi” dir. 
Gibi gördüğümüz her metinde benzetme yapılmıştır

 Tanım cümlesi: Bu nedir? sorusunun cevabıdır ve ta-
nım cümlelerinin yüklemi “-dır, -dir, -tır, -tir” eklerini 
alır. Bu metinde de tanım cümleleri kullanılmıştır.

 Kişileştirme: İnsana ait özelliklerin insan olmayan 
kavramlara aktarılması işidir. Bu metinde anlatılan bir 
insandır ve onu kişileştirmeye ihtiyaç yoktur. Yani bu 
metinde kişileştirilmeye başvurulmamıştır.

Cevap: D

12. A, C, D ve E seçeneklerinde geçen metinler mesle-
kidir fakat pankartlar bir nevi uyarıcı metindir.

Cevap: B

13. I. cümle fıkranın

 II. cümle sohbetin

 III. cümle denemenin

 IV. cümle röportajın tanımıdır.
Cevap: C

15. Serbest konuşmada amaç, öğrencilerin herhangi bir 
konudaki duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ola-
rak ifade güçlerini geliştirmektir.

  Öğrenciler seçtikleri konu hakkındaki duygu, düşün-
ce ve hayallerini anlatırlar. Öğrencilere kendilerini ifa-
de etme fırsatı vermek için haftalık ders saatinin bir 
kısmı serbest konuşmaya ayrılmalıdır.

Cevap: A

14. Birinci sorunun yanıtı, öykünün materyal öğelerini 
içerir. Bu öğeler:

 • olay / olay örgüsü / özet,

 • öykü türü,

 • anlatıcı,

 • bakış açısı,

 • kişiler,

 • zaman,

 • mekan biçiminde sıralanabilir. “tematik (izleksel) 
yapı” ise ikinci sorunun yanıtıdır.

Cevap: E

16. II. cümlede bir olumsuzluk vardır, fakat yanılgı yok-
tur.

Cevap: B

17. Duygu, düşünce, bilgi ve becerilerin aktarılması sü-
recine “iletişim” denir.

Cevap: D

18. Yaratıcı veya icracının eseriyle, dinleyicide uyandır-
mak istediği duygu ve düşünceleri gerçekleştirme 
amacına yönelik olarak konuya karşı takındığı övme, 
yerme, yerinme (şikâyet), öğüt verme, bilgilendirme, 
eğlendirme, yas tutturma gibi geleneksel tavırlara ve 
bunlara bağlı olarak konuyu işleyiş tarzının her biri-
ne “anlatım tutumu veya eda” denir.

 “İncelemeye yönelik anlatım tutumu” yoktur.
Cevap: E

19. Parçada, bazı balık adlarının Türkçe olup bazılarının 
ise Türkçe olmayışları Türklerin yaşadığı coğrafyay-
la ilişkilendirilmiştir. Bu durum C seçeneğindeki ifa-
dede net bir şekilde dile getirilmiştir.

Cevap: C
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20. Yazınsal bir yapıtı (şiir, söylev, roman, öykü, vb.) ya-
pıttaki düşünce ve duygu özelliklerini yansıtacak bi-
çimde yüksek sesle, konuya uygun bir tonla, el, kol, 
yüz ve gövde hareketleriyle okumaya yazınsal met-
ni okuma (uzokuma-inşat) denir. Yazınsal metinleri 
okuma, kişide güzel duygular geliştirir, çevresine ve 
olaylara sevgiyle bakmasını sağlar.

Cevap: E

21. Cümle türleri çatı cümlenin ögeleri fiilimsiler konusu 
8. sınıfta verilmektedir. Sıfatlar ise 6. sınıf konusudur.

Cevap A

22. Kesik (cinaslı) mani: İlk dizesi cinaslı bir sözden olu-
şur. Bu ilk mısra hece sayısı bakımından diğerlerin-
den eksiktir. Kesik manilere, cinaslı mani de denir.

Cevap E

23. Bu dizelerde “yalnızlık” bir benzetmeyle ifade edil-
miş; bu soyut kavram bir “kartal”a benzetilerek so-
mutlaştırılmıştır. Bu teşbihte müşebbeh “yalnızlık”, 
müşebbehün bih de “geniş, siyah gölgesi hayatı kap-
layan bir kartal”dır. Teşbih sanatı kullanılmıştır.

Cevap A

24. Art ünlüler: a, ı, o, u sesleridir. Buna göre seçenek-
lerde verilen kelimelerden “oyun” sözcüğü sadece 
art ünlülerden oluşmuştur.

Cevap: A

25. Zamirler, isim olmadığı halde ismin yerine kullanılan 
sözcük veya eklerdir. Sözcük halindeki zamirler kişi, 
işaret, soru zamirleri ve belgisiz zamirler olmak üze-
re dörde ayrılır. A’da “sana” ve “seni” kişi zamiri, B’de 
“kimse” belgisiz zamir, C’de “kim” soru zamiri, E’de 
“bunları” işaret zamiridir. D’de ise “sana” kişi zami-
ri, “ne” soru zamiridir.

Cevap: B

26. Birleşik zaman, basit zamanlı bir eyleme hikâye(idi), 
rivayet(imiş) ve koşul(se/sa) eklerinin getirilmesiyle 
yapılır. 

 Buna göre;
 A’da düşü-yor-du → şimdiki zamanın hikâyesi

 C’de aç-mış-tı → öğrenilen geçmiş zamanın hikâye-
si

 E’de içil-miş-ti → öğrenilen geçmiş zamanın hikâye-
si

 Birleşik zamanlı eylemlerdir.
  otur-du 
getir-di sadece kip eki almıştır. 

Cevap: D 

28. Verilen dörtlükte adlaşmış sıfat eylem yoktur. Diğer 
seçeneklerdeki ifadelerin karşılıkları şunlardır:

 A → güç – ü = gücü

 B → derken

 C → tutamaz

 E → her, bir
Cevap: A 

27. Dilimizde hem ad hem de eylem kökü olabilen söz-
cüklere kökteş sözcük denir. Bu tür sözcükler hem 
ad hem eylem olarak kullanılabildiği gibi aralarında 
anlamsal bir ilginin de bulunması gerek. Buna göre 
I, II, III ve V. sözcükler kökteştir. IV. sözcükte verilen 
“acı biber” örneğinde “acı” somut; “çocuğa acıdı” 
cümlesindeki “acıdı” ise soyut olduğundan dolayı 
kökteş kabul edilemez.

Cevap: D

29. Cümle ögeleri bulunurken yüklem doğru tespit edil-
meli ve bütün sorular yükleme sorulmalıdır. Ayrıca 
bulunan ögenin doğruluğundan emin olmak için öge 
ile yüklem tek başına okunabilmeli. Bu bilgiler ışığın-
da cümleyi ögelerine ayıralım:

 Dün akşam, / ışıltılı yollardan, mavi suların Zarf Tüm-
leci parıldadığı altın oyalı sahillerden geçerek /Zarf 
Tümleci ülkemizin tarihi en eski şehrine / geldik. Do-
laylı Tümleç (Yer tamlayıcısı)               Yüklem    

(Cevap D)
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30. vapur gezisi → araç ilgisi

 hüzün yağmuru → mecaz anlam ilgisi

 sel felaketi → tamlananın nedeni

 oyun salonu → tamlayana özgü yer

 cuma sabahı → zaman adı
Cevap: C

31. Ön damak ünsüzleri g, k, l, r, y ünsüzleridir.
Cevap: C

32. Parçada özellikleri verilen dönem, Orta Türkçe dö-
nemidir. Bu dönem XIII. – XV. yüzyılları kapsamakta-
dır.

Cevap: A

33.   Adı nitelenmiş, tamlama 
kurmuş sıfat-fiil eki 
ayrıca yapım ekidir. 

II, çalmadık kapı 
IV, beklenmedik misafir 
V, bilmedik soru 

Yüklemde kullanılmış, 
zaman ekidir. 

I, tanıdık 
III, görmedik 

Cevap: C

34. Eski Türkçe – Türkiye Türkçesi

 (k) (g)    değişimi ---- ünsüz değişimi
Cevap C

35. B seçeneğinde “nasıl”, C seçeneğinde “neye”, D se-
çeneğinde “neden”, E seçeneğinde “ne” sözcükle-
ri cümleye soru anlamı katmıştır. A seçeneği ise “mi” 
soru edatıyla soru anlamı sağlanmıştır. Diğerlerinden 
farklı biçimde soru anlamı sağlandığından doğru ya-
nıt “A” seçeneğidir.

Cevap A

36. Dede Korkut Kitabı’nın tam adı “Kitab-ı Dedem Kor-
kut Ala Taife-i Oğuzhan” dır.

Cevap B

37. “Tahir ile Zühre Hikâyesi” halk edebiyatı içerisinde 
aşk konulu halk hikâyeler başlığı altında yer alır. Di-
ğerleri kahramanlık konulu halk hikayeleridir.

Cevap D

38. Aşk hikâyeleri, halk hikâyesi içinde köken bakımın-
dan değil konusu bakımından tasnif edilen halk hikâ-
yelerinin içerisinde yer alır.

Cevap E

39. Sorudu verilen yazar eser eşleştirmesi şu şekildedir: 
Kaygusuz Abdal – Dolapname; Yunus Emre - Risa-
letü’n Nushiyye; Kayıkçı Kul Mustafa – Genç Osman; 
Bayburtlu Zihni – Sergüzeştname şeklindedir.

Cevap B

40. Parçada tanıtılan ozan Karacaoğlan’dır(1606-1679).
Cevap: C 

41. Halk edebiyatı anlatılarında ana olaya bağlı yan ola-
yı “epizot” sözü ifade eder.

Cevap: A
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43. Çocuklara seslenen şiirlerde bulunması gereken bel-
li başlı özellikler şunlardır:

 • Şiirler kısa olmalı

 • Dizelerdeki sözcüklerin yarattığı ritim, kulağa hoş 
gelmelidir.

 • Şiirde işlenen duygu ve düşüncenin çocuğun 
dünyasına özgü bir hava ve söylem içinde dile 
getirilmelidir.

 • Şiirde işlenen konular çocukların sevgi gereksin-
mesine yanıt vermelidir.

 (A) şıkkında verilen “Çocuk şiirlerinde duygudan çok 
düşünceye seslenmeli” ifadesi yanlıştır.

Cevap: A

42. II. cümlede verilen ifade yanlıştır. Bunun yerine So-
yut kavramlardan elverdiğince kaçınmalı ve bol di-
yaloglu metinler oluşturmaya özen göstermelidir.” 
denilmesi daha uygundur.

Cevap: B 

44. Tekerlemeler; çocuklara bilişsel, duyuşsal ve devi-
nimsel boyutlu davranışların kazandırılması için fır-
satlar yaratır: Tekerleme, çocuklarda birlikte eğlen-
me, gülme ve iş görme bilincini geliştirir. Çocuklar 
tarafından söylenmesi onlara dillerini kullanma be-
cerisi verdiği gibi onların sözcük dağarcıklarının ge-
lişmesini sağlar. Uygulamalı çalışmalar çocukların 
güven duygusunun geliştirir. Uygulamalı çalışmalar 
çocukların güven duygusunun geliştirir, toplum kar-
şısında konuşma cesareti kazanmalarına yardımcı 
olur.

Cevap: B

45. Bir çocuk kitabında yazarın dünyaya bakışını çocu-
ğa kabullendirmesi aranan bir özellik değildir.

Cevap: E

46. Hikâyeler de “Serim, düğüm, çözüm” bölümü sade-
ce “Maupassant tarzı” hikâyede görülür. Edebiyatı-
mız da “Maupassant tarzı” hikâyenin temsilcisi Ömer 
Seyfettin’dir.

Cevap E

47. Tanzimat sonrası gelişen edebiyatımızda Divan ede-
biyatını kaynak gösteren ve bizim asıl şiirimiz Divan 
edebiyatıdır görüşünü savunan şair Yahya Kemal’dir.

Cevap E

48. Verilen şiir Orhan Veli’ye aittir. Birinci Yeni anlayışın-
da şiir basmakalıp ifadelerden kurtarılıp basit biçime 
sokulmuştur. Basit bir halk diliyle, sokak ağzıyla, sı-
radan kelimeleri şiire sokmuşlardır.

Cevap D

50. “Yeni Lisan” akımı ile Türk dilinin sadeleşmesi, arka-
sından da bütün bir edebiyatın değişip millîleşme-
sinde büyük rolü olan Ali Canip, (1887-1967) bir ten-
kitçi ve şair olduğu kadar, “edebiyat hocası” olarak 
da kültürümüze hizmet etmiştir. 1911’den itibaren li-
selerdeki, yüksek okullardaki, Edebiyat Fakültesin-
deki hocalığı, idareciliği, Millî Eğitim müfettişliği, Eği-
tim şuralarındaki vazifeleri, Ali Canip’in Türk Edebi-
yatının en iyi şekilde nasıl okutulması gerektiğine da-
ir düşünmesine, bu hususta makaleler yazmasına 
sebep olmuştur. Ali Canip edebiyat eğitimi mesele-
sinde, nazarî fikirlerle kalmamış, edebiyat kitapları 
ve onları tamamlayan, edebiyat bilgileri ihtiva eden 
yardımcı kitaplar da yayımlayarak, fikirlerini tatbika-
ta çıkartmıştır.

Cevap: A

49. Zavallı Çocuk → Oyun

 Kanije → Tarih

 Kara Bela → Oyun

 Celalettin Harzemşah → Oyun
Cevap: B
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54. Türkçe yazılmış ilk şairler tezkiresi Ali Şir Nevayî’nin 
Mecalisü’n-Nefais adlı eseridir. Ancak eser antolojik 
özellik taşımamaktadır. Yani eserde şairlerin şiirlerin-
den örnekler yer almamaktadır. 

Cevap E

55. Ahmet Haşim şiirin aruzla yazılması gerektiğini sa-
vunan mensur şiire karşı olan şairlerdendir.

Cevap E

56. Sanatta ve sanat eserinde başat özellik insanlarda 
estetik, zevk ve duygular uyandırmak yani, güzellik-
tir. Gerçeklik, faydalılık, iyilik ve doğruluk da sanatın 
ve sanat eserinin özelliğidir. Ancak öncelik sıralama-
sında ilk sırada “güzellik” vardır.

Cevap: B

57.  • Her şey görmekten ibarettir. 
• Kendi gözlemlerinle doğruyu 

görebilirsin. 
• Duygu ve düşüncelerini eserlere 

katma 

Realizm’in 
özelliğidir. 

 Realizm’in özellikleri:

 • Gözlem, belge ve ankete önem verilmiştir.

 • Eserlerde gerçek yaşamdan olay ve kişiler anla-
tılır.

 • Eserlerde biçimsel güzelliğe önem verilir.

 • Sanat sanat içindir, anlayışı hakimdir.

 • Eserlerde sanatçılar kişiliklerini gizlemiştir.

 • Üslup açık ve yapmacıksızdır.
Cevap C

58. Egzistansiyalizm, II. Dünya Savaşı'nın sebep olduğu 
yıkımın sonucunda oluşan bunalım ortamında orta-
ya çıkan felsefe ve edebiyat akımıdır. Bu akım önce 
felsefede sonra edebiyatta görülmüştür ve öncüllü-
ğünü Martin Heiddegger yapmıştır. J. Paul Şartre ta-
rafından edebiyata uyarlanmıştır. Bu akımda varlığın 
özden önce geldiği sağlanmıştır. Halka değil, ente-
lektüel toplumlara seslenen bir akımdır. Frans Kaf-
ka, Albert Camus, sinemada Beauvair, Andre Malra-
ux bu akımın önemli temsilcileridir.

 Heidegger “varlık nedir?” sorusu yerine “varlığın 
anlamı nedir?” sorusunu sormuş ve bu sorunun 
cevabını bulmaya çalışmıştır. Çünkü Heidegger’e 
göre varlığın anlamı çağımızda unutulmuştur ve gü-
nümüzde de yine bu soruya ilişkin açık bir yanıt bu-
lunmamaktadır. Varlığın anlamının ne olduğuna iliş-
kin sorunun cevapsız kalması Heidegger’e göre in-
san için sorunlu bir durumdur ve Heidegger’i so-
runun yanıtını aramaya götüren şey de budur.

Cevap D

53. Soruda şıklarda verilen nazım şekillerine hızlıca bir 
göz attığımızda verilen nazım şekillerinin halk şiirinin 
aruzla yazılan nazım şekilleri olduğunu görürüz. Bun-
ları birbirinden farkı, farklı aruz kalıplarıyla yazılma-
larıdır. (A) satranç: ‘müfteilün müfteilün müfteilün müf-
teilin’ kalınıyla, (B) selis: ‘ feilatün feilatün feilatün fe-
ilün’ kalıbıyla, (C) kalenderi: ‘mef’ûlü mefâ’îlü mefâ’î-
lü feûlün’ kalıbıyla, (D) divan: ‘Fâilâtün Fâilâtün 
Fâilâtün Fâilün’ kalıbıyla, (E) semai: ‘mefâ’îlün mefâ’î-
lün mefâ’îlün mefâ’îlün’ kalıyla yazılır. öncülde veri-
len şiirin kalıbı:

      Dil be râ gül şâ ne doğ ru gel de dim gel mem de di

- .    -   -  / -    .     -    .  /   -   .    -      - /    -      .    -

     Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün
(Cevap D)

51. Nurullah Ataç, öykü türünde eser vermemiştir. De-
neme ve eleştiri türlerinde eserler veren Nurullah 
Ataç’ın eserleri şunlardır: Günlerin getirdiği, Sözden 
Söze, Karalama Defteri, Ararken, Diyelim, Söz Ara-
sında, Okuruma Mektuplar, Söyleşiler, Günce I, II.

Cevap: C

52. Dörtlüğün çevirisi şu şekildedir: Bilgiden sözüme te-
mel atarım; ey dost, bilgiliye yaklaşmağa çalış; sa 
‘âdet yolu bilgi ile bulunur, bilgi edin ve sa ‘âdet yo-
lunu bul. Verilen dörtlükte Eski Türkçenin devamı ek-
ler olduğu görülür. Bu da eserin geçiş dönemi ese-
ri olduğunu gösterir. Bilgiden ve mutluktan söz etti-
ği için doğru cevap Atabetü’l Hakayık’tır.

(Cevap A)
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59. 2018 Türkçe Öğretim Programı'nda okuma beceri-
sinin alt başlıkları şu şekildedir: Akıcı Okuma, Söz 
Varlığı, Anlama

Cevap B

60. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur kaza-
nımı akıcı okuma alt başlığı içerisinde yer alır.

Cevap B

61. Hakan Öğretmen’in bu öğretim sürecinde kullanmış 
olduğu öğretim yöntemi beyin fırtınasıdır. Öğrenciler 
kısıtlama olmadan özgürce verilen anahtar kavram 
ile ilgili çağrışımlarını dile getirmiştir. Daha sonra bu 
çağrışımlar kullanılarak ortaya öğrenciler tarafından 
bir ürün konmuştur. Süreçte öğrencilerin yaratıcı dü-
şünme becerilerini destekleyebilecek bir yaklaşım 
izlenmiştir.

Cevap: C

63. Türkçe öğretimi sürecinde kullanılacak metinlerin se-
çiminde dikkate alınması gereken ilk ölçüt dersin ka-
zanımlarına uygunluktur. Eğer bir metin programda 
belirtilen kazanımlara hizmet etmiyorsa öğrenci dü-
zeyine çok uygun olsa da, çok ilgi çekici ya da dü-
şündürücü nitelikli olsa da bir anlamı yoktur. Hedef-
lerimize uygun olmayan, hedeflerin kazandırılması-
na aracılık etmeyecek bir metine ya da başka bir 
araç, gereç, yöntem ve tekniğe öğretim sürecinde 
yer vermenin bir anlamı yoktur.

Cevap: C

62. Dil eğitimi, kişilerin düşünme ve iletişim becerilerini 
geliştirmeyi amaçlar. Dil yoluyla iletişimin bir yönü-
nü anlatma, öteki yönünü de anlama oluşturur. Dil 
bilgisi öğretiminin öğrenme-öğretme süreçleri açı-
sından en önemli faydayı öğrencilerin düşünme ve 
öğrenme süreçlerini desteklemesidir. İnsan dil ile dü-
şünür; her şeyi dil ile anlar, anlatır, tasarlar, ifade eder. 
Diğer bütün öğretim alanları, diğer bütün dersler dil 
temeli üzerine oturur. Bütün bilgilerin ve ilimlerin or-
tak aracı dildir. İlk ve ortaöğretim okullarında bütün 
derslerin başında temel ders olarak ana dil dersleri-
nin gelmesi bu sebeptendir.

Cevap: A

64. Soru öncülünde verilen maddeler, “”Görme ve İşit-
meye Dayalı Yöntem”in özellikleridir.

 Görme ve İşitmeye Dayalı Yöntem, öğretmen ders-
leri yazılı anlatımdan çok sözlü anlatım yoluyla ya-
par ve alıştırma ve metinlerin çoğunluğu diyaloğa 
dayanır. Öğretilecek diyalog resimlerle birlikte öğ-
renciye iki kez gösterilir, sonra diyalog resimler akar-
ken dinletilir ve son olarak öğrenciler diyaloğu tek-
rarlar.

CEVAP: D

65. Songül öğretmen öğrencilerinde portfolyolarına koy-
dukları çalışmalara ilişkin farkındalık oluşturmak is-
temektedir. Gelişim dosyaların konan çalışmaların 
öğrencinin gelişimini yansıtması gerekmektedir. Yan-
sıtma gelişim dosyası için oldukça önemlidir. Öğren-
ci çalışmalarına yönelik yansıtıcı düşünme ile gelişi-
minin farkında olabilir. Bu amaçla kullanılacak en et-
kili araç öğrencinin kendisini değerlendirmesini içe-
ren öz değerlendirmedir. Ürünlerle ilgili olarak: “Bu 
çalışmadan neler öğrendim?, Bu çalışmada nerede 
zorlandım?, Bu çalışmadan hoşlanma/hoşlanmama 
nedenleri vb.” sorulara cevap olacak şekilde öz de-
ğerlendirme yapmaları sağlanmalıdır

Cevap: C

66. Bağımsız Değişken: Araştırmada etkisi incelenen, 
yani etkileyen değişkendir. “Neden” değişkeni de 
denilebilir. Bağımlı Değişken: Araştırmada etkilenen 
değişkendir. “Sonuç” değişkeni de denilebilir. Soru-
da verilen örnekteki edebiyat öğretmeni;

Kitap sayısı ve kitap türlerinin okuma hızına etkisini 

incelemiştir.

Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişken

 Bu araştırmada bağımlı değişken okuma hızıdır.
Cevap: D

67. Yukarıda verilen ifadeler metnin içeriğini yorumla-
mayla ilgilidir.

Cevap: D
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68. Öğrenme öğretme süreci aynı zamanda bir iletişim 
sürecidir. Öğretmen bu iletişim sürecinin temel kay-
nağıdır, iletişimi başlatandır. Aynı zamanda kitaplar, 
bilgisayar ve diğer öğrenciler de mesajlar üreterek 
iletişimi başlatır yani kaynaklık ederler. Öğrenme öğ-
retme süreçlerinde kullanılan öğretim strateji, yön-
tem, yaklaşım ve modeller mesajları iletmede kulla-
nılan iletişim kanalıdır. 

Cevap: E

69. Öğretmenin süreç içerisinde kullandığı teknik istas-
yondur. Bu teknikte öğrenciler sınıf içerisinde oluş-
turulan çeşitli istasyonları sırayla dolaşarak bu istas-
yondaki çalışmalara katılır. Grup olarak önceki gru-
bun yaptığı çalışmaya devam ederek bir ürün orta-
ya koyarlar.

Cevap: B

70. Transfer edici dinleme anlamaya, anlamlandırmaya 
yönelik bir dinlemedir. Temel amaç sunulan mesajı 
anlamaktır. Dinleyici burada konuşmacının amacını, 
anlatılan ana fikrini belirleyerek topladığı bilgileri da-
ha sonra uygun bir şekilde kullanmak amacıyla or-
ganize etmelidir. Transfer edici dinlemede yargıla-
maktan çok anlamak, algılamak vardır. Yargılama 
eleştirel dinlemede kullanılabilecek bir stratejidir.

Cevap: E

71. Öğretmenin bilgiyi öğrencilere aktarması sürecini 
içeren anlatım yöntemi öğretmen merkezli bir yön-
temdir. Anlatma yöntemi, sözlü anlatıma ağırlık ver-
diği için anlatmayı gerektiren her türlü derste kulla-
nılır. 

ANLATIM YÖNTEMİ 

Özellikleri Dikkat Edilecek Husus-
lar

• Öğretmen merkez-
lidir. Öğrenci pasif-
tir. 

• Aynı anda çok sayı-
da kişiye bilgi akta-
rılır. Kalabalık grup-
lara uygundur. 

• Öğrencilere kısa za-
manda çok bilgi ve-
rir. 

• Öğrencilere dinle-
me alışkanlığı ka-
zandırır. 

• Basit, kısa, tam cüm-
leler kullanılmalıdır.

• Sunu mantıksal bir 
düzene göre yapıl-
malıdır.

• Ses tonu iyi ayarlan-
malı, alçalıp yükselen 
bir tonla dikkat canlı 
tutulmalıdır.

• Anlatım soru-cevap, 
tartışma ve gösteri ile 
desteklenmelidir.

 Seda Öğretmen de anlatım yöntemini kullanmakta-
dır. Sesini iyi kullanmaya çalışarak öğrencilere söz 
hakkı tanıyarak yöntemi etkili bir biçimde kullanma-
ya özen göstermektedir. 

Cevap: A
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72. Gösteri, belli bir konudaki işlemleri göstermek, ona 
karşı ilgi uyandırmak ve belli öğretim becerilerine yö-
nelik bir model oluşturmak için kullanılır. Gösteri hem 
görme hem de işitme duyularına hitap eder. Bu tek-
nik, bir süreci, bilgiyi ya da düşünceyi incelemek için 
görsel bir sunum olanağı sağlar. Teknik gerçekçi, et-
kileyici ve gerçek nesne ya da modellerin kullanıldı-
ğı bir öğrenme deneyimidir.

 Gösteri çok duyuya hitap etmesine karşın iş-aktivite 
ilkesine uymaz. Görsel sunumlar anlatılan konuyu 
somutlaştırır ancak öğrenciye deneyim imkânı sun-
maz. Bu teknikte öğrenci görerek-duyarak öğrenir, 
öğrencinin kendi deneyimlerinden öğrenmesi söz 
konusu değildir.

Cevap: C

73. Doğrusal programlama aşamalılık özelliği gösteren 
derslerin içeriğinin düzenlenmesinde kullanılır. Her 
konu kendinden sonraki konu için ön koşul niteliğin-
dedir. Bu sebepten dolayı bu yaklaşımın temele alın-
dığı uygulamalarda önceki konuların iyi öğrenilme-
si oldukça önemlidir.

Cevap: C

75. Kadir Öğretmen’in süreçte yaptığı çalışma cümle ge-
nişletme etkinliğidir. Bu etkinlik daha çok öğrencile-
rin söz varlığını zenginleştirmek için gerçekleştirilen 
bir çalışmadır. Öğrencilerin kelime hazinelerini geliş-
tirmek ve onların öğrendikleri kelimeleri etkin bir bi-
çimde kullanmalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Cevap: D 

74. Yaratıcı ödevler öğrencilerin özgün bir ürün ortaya 
koymasını gerektiren ödevlerdir. Yaratıcı, üretici dü-
şünmeyi geliştirir.

Cevap: E


