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KAZANIM TESTLERİ
Ölçme ve Değerlendirme Birimi (ROTA) Çalışmasıdır

9.SINIF
TÜRK D
İ
VE EDE Lİ
BİYATI
SORU HAZIRLAYAN ÖĞRETMENLERİMİZ
Mesut DURMUŞ (15 Temmuz Şehitler AL)
O. Bedrettin GÜLER (Plevne AL)
Şaban TALAY (Plevne AL)
Ramazan AKBAYRAK (15 Temmuz Şehitler AL)

KAZANIMLAR
Metinde edebiyat, sanat ve ﬁkir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
İletişim sürecini oluşturan öğeleri ve dilin işlevini belirler.
Şiirdeki nazmı birimini, imge ve edebi sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir.
Metnin türünü , ortaya çıkışını ve tarihsel dönem ilişkisini belirler
Metinde geçen isimleri ve isim türlerini bulur
Metnin olay örgüsünü belirler.Metnin türünü bilir.
Metindeki yazım yanlışlarını bulur.
Metindeki noktalama yanlışlarını bulur.
Metinde edebiyat, sanat ve ﬁkir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
1. Bu tes e sırasıyla Tarih (1-15), Coğrafya (16-27), Felsefe (28-35), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi(36-40), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersiniyasal olarak almak zorunda
olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (41-45) alanlarına ait toplam 45 soru bulunmaktadır.
2.Cevaplarınızı cevap kağıdının Sosyal Bilimler Tes için ayrılan kısma işaretleyiniz.

Malzemesi
1. Güzel Sanatlar
Edebiyat
Dil
Heykel
...
Resim
Fırça
Tiyatro
Dekor
Müzik
…
Mimarlık
Taş
Eşleş rmede boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ge rilmelidir?

2. Edebiya a, bir edebi eser incelenirken yazarın
içinde bulunduğu ruhsal durumun
tespi nde …………………..; içinde yaşadığı sosyal
çevreyi araş rırken de ……………… yararlanılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılanyerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangileri ge rilmelidir?
A) Psikolojiden- coğrafyadan
B) Kimyadan –tarihten
C) Psikolojiden- sosyolojiden
D) Coğrafyadan-tarihten
E) Sosyolojiden- ptan

3. Cumartesi günü eniştemlerde otururken eniştem, hepimize
dönerek: “Herkes buradayken yarın Gümenek'te
güzel bir piknik yapalım mı?” dedi. Biz
de: “Olur enişte. Herkesi bir arada bulmuşken
çok güzel olur.” dedik.

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
Yolumun karanlığa saplanan noktasında,
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.
Yukarıdaki dörtlükle ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlış r?
A) Nazım birimi dörtlüktür.
B) Çapraz kaﬁye örgüsü bulunmaktadır.
C) 1 ve 3. dizelerde yarım kaﬁye kullanılmış r.
D) Hecenin 14'lü kalıbıyla söylenmiş r.
E) 2 ve 4. dizelerde tam kaﬁye kullanılmış r.
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A) Hareket – Melodi
B) Kil – Nota
C) Tuval – Bronz
D) Ses – Çizgi
E) Tahta – Renk

4.

5.

Kapında yayılır koyunla kuzu
Yerin çiçeğisin göğün yıldızı
Emrah bir gedadır sen beyin kızı
Söyle sırma tellim kimin yârisin
Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerde
hangisi söylenebilir?
A) Tapşırma dörtlüğü olmadığı
B) 11'li hece ölçüsüyle söylendiği
C) Durağının olmadığı
D) Rediﬁn olduğu
E) Yarım kaﬁyenin kullanıldığı

6.

Aşağıdakilerin hangisinde parantez içindeki sanat yoktur?
A) Bu yürekli insan, tavşandan çok korkar.(Tariz)
B) Musa yardığına pişman karnını
Kendince akıp giden Kızıldenizin. (Telmih)
C) Arım, balım, peteğim
Gülüm, dalım, çiçeğim (Teşbih)
D) Bulmadım dünyada gönle mekân
Nerde bir gül bitse etra diken (Kinaye)
E) Yükseğinde büyük namlı karın var,
Alçağında mor sümbüllü bağın var.(Tezat)

Parçaya göre verilen aşağıdaki ile şim ögelerinden
hangisi yanlış verilmiş r?
A) Gönderici: Enişte
B) Kanal: Dil, söz
C) İle : “Herkes buradayken yarın Gümenek'te
güzel bir piknik yapalım mı?”
D) Dönüt: “Olur enişte. Herkesi bir arada
bulmuşken çok güzel olur.”
E) Bağlam: Gümenek
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7. Aşağıdakilerden hangisinde hikâye ile ilgili yanlış
bir bilgi verilmiş r?

10.

8. Bekir a kes rmeye doğru sürdü. Ayşe elini güneşe
siper etmiş, dimdik duruyor, bir şeyler seyrediyordu.
Bekir şimdi yoldaydı incir ağaçlarına yaklaşıyordu.
Bu parçada aşağıdaki isim türlerinden hangisine
örnek yoktur?
A) Çoğul isim
B) Tekil isim
C) Somut isim
D) Özel isim
E) Soyut isim
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A) Hikâyelerde gerçek ya da gerçeğe yakın
olaylar anla lır.
B) Edebiya mızda Ba lı anlamda ilk hikâye
Tanzimat Edebiya döneminde yazılmış, Tanzimat'tan
önceki edebiya mızda hikâye veya hikâyeye
benzeyen hiçbir tür yer almamış r.
C) Hikâyeler olay ve durum hikâyeleri
olmak üzere ikiye ayrılır.
D) Hikâyelerin ortak ögeleri kişi, olay, yer ve zamandır.
E) Hikâyelerde bir olay fazla uza lmadan ve
detaya girilmeden kısaca anla lır.

9. “Zaman, mekân ve kişi unsurlarının neden-sonuç
ilişkisi içinde belirli bir olay örgüsü ile verildiği bu
edebi me nler, anlatmaya bağlı olarak gerçekleş rilir.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda özellikleri açıklanan
edebi me n sınıﬂandırması içinde yer alamaz?
A) Mesnevi
B) Masal
C) Destan
D) Sohbet
E) Fabl

Ruşen, trenin acı düdüğünü duyunca masum
bir hayalden apansız uyanır gibi irkildi. İstasyon
merdivenlerini koşar adım birer ikişer indi. Elindeki
çiçekleri hırpalamamak için ceke arasına sardı.
O sıra trenin son vagonunun demir raylardan
süzülerek hızla ilerlediğini gördü. Öndeki vagonlara
doğru koştu. Trende yolcular yer kapma telaşında
idi. Bir yandan pencerelere göz gezdiriyor, bir
yandan da koşuyordu. Kaç pencere sonra dedesinin
alaca renkli kazağını görür gibi oldu. Ar k gücü
kalmamış, tren de iyice hızlanmış . Pencereye
ye şemeden tren gözden hızlıca uzaklaş . Ceke nin
al ndaki çiçek buke ni yokladı. Heyecanla bütün
çiçeklerin hırpalandığını, tek tük yapraklarını
döktüğünü gördü. O sıra her gidenin bu yapraklar
gibi haya ndan koptuğunu düşündü.
Yukarıdaki hikâye parçası ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlış r?
A) Hikâyede kahramanın trene ye şme çabası
anla lmaktadır.
B) Hikâyenin başkahramanı Ruşen'dir.
C) Hikâyedeki olayın yeri tren istasyonudur.
D) Olay kısa bir zaman diliminde gerçekleşmektedir.
E) Olay gözlemci anla cı tara ndan okura aktarılmış r.

11.

İh yarlar, köy kahvesinin önünde sandalyelerinde
oturuyorlardı. Yaşlı bir çınar ağacının gölgesinde
kalmış, beyaza boyanmış kerpiçten yapılan
kahvehanenin içinde, kahveci İskilipli Musa'dan
başka hiç kimse yoktu. Bahçede Muhtar Hasan
birdenbire ayağa kalk : “Ne susup duruyorsunuz?
Şimdi ne halt edeceğiz? Söylesenize!” diye bağırdı.
İh yarlar başlarını önlerine eğdiler. Elinde bir tepsi
dolusu çayla bahçeye gelen Kahveci
Musa: “Dellenme, bir hal çaresi bulunur.” deyince
ih yarlar, başlarıyla onayladılar.
Me nde aşağıdaki hikâye unsurlarından
hangisi yoktur?
A) Olay
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B) Kişiler
C) Zaman
D) Mekân
E) Anla cı
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12. Koca Ali en kalın, en ka demirleri mısır yaprağı
gibi incelten, kâğıt gibi yumuşatan sana nı kimseden
öğrenmemiş, kendi kendine bulmuştu. Sert bir
beylerbeyi olan babasının başı vurulmuş, öksüz
kalmış . Amcası çok zengindi. Gösterişe düşkün bir
vezirdi. Onu yanına aldı. Okutmak istedi. Belki devlet
ka nda ye ş recek, büyük görevlere çıkaracak .
Ama Ali'nin yara lışında başkasına gönül borcu
olmak gibi bir sızlanmaya yer yoktu. 'Ben kimseye
eyvallah etmeyeceğim.” dedi ve amcasını atla p kaç .
Başıboş bir adsız gibi dolaş . Sonunda yaşlı bir
demircinin yanına girdi. Kimseye boyun eğmedi.
Gönül borcu olmadı. Ekmeğini taştan çıkardı.

A) Kişi-olay
B) Kişi-mekân
C) Olay-zaman
D) Mekân-zaman
E) Zaman-kişi

13. Bazı tür adları o türün tamamını karşılayacak
bir şekilde kullanılabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir
kullanım vardır?
A) Portakal, kış mevsiminin vazgeçilmez meyvesidir .
B) Bu hikaye beni her zaman hüzünlendirmiş r.
C) Baharın gelmesiyle bazı ağaçlar erkenden çiçek açmış .
D) Hepimizi zorlayacak durumla karşı karşıya kalmış k.
E) Elimdeki romanı kitap fuarından aldım.

Hikâye türü ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlış r?
A) Anton Çehov, durum hikâyesinin öncüsüdür.
B) Olay hikâyesinin dünya edebiya ndaki
öncüsü: Guy de Maupassant' r.
C) Ömer Seyfe n, olay hikâyeciliğinin bizim
edebiya mızdaki en önemli temsilcilerindendir.
D) Sait Faik Abasıyanık Çehov tarzı
hikâyeleriyle ünlenmiş r.
E) Reﬁk Halit Karay durum hikâyesi tarzında
yazdığı öykülerle tanınmaktadır
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Yukarıdaki parçada hikâyenin hangi ögeleri
belli değildir?

15.

16.

Önde zey n ağaçları arkasında yâr
Sene 1946
Mevsim
Sonbahar
Önde zey n ağaçları neyleyim neyleyim
Dalları neyleyim
Yâr yoluna dökülmedik dilleri neyleyim
Yâr yâr
Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar
Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel gör beni darmadağın,
Tel tel çözülüp kalmışım
Yâr yâr
Canımın çekirdeğinde diken
Gözümün bebeğinde sitem var.
Yukarıdaki manzume örneğinden hareketle
manzumenin şiirden farkı ile ilgili hangisi söylenemez?
A) Kendi içinde uyaklı manzum parçalardır.
B) Edebi sanatlara sıklıkla yer verilir.
C) Şiir kadar este k kaygı taşımazlar.
D) Çağrışım yönü ve imgeleme şiire göre zayı ır.
E) Düz yazıya aktarılabilen me nlerdir.

14. …Ba edebiya ndaki ilk hikaye örneğidir.
Türk edebiya nda ise ilk hikaye örneği…
tara ndan kaleme alınan… isimli eserdir?
17.

Yukarıdaki boşluklara sırası ile hangileri ge rilmelidir?

Aşağıda cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Sokağın girişi oldukça aydınlık .
B) Hukukun üstünlüğü hiçbir zaman tar şma
konusu olmamış r.
C) Söğüdün dalları nehire uzanıyordu.
D) Oğlunun evi çok yakındı.
E) Hiçbirinin sorunu bu kadar derin değildi

A) Don Kişot – Samipaşazede Sezai – Küçük Şeyler
B) Telemak – Ahmet Mithat Efendi – Felatun Bey
İle Rakım Efendi
C) Decameron – Ahmet Mithat Efendi – Letaif-i Rivayet
D) Decameron – Samipaşazede Sezai – Letaif-i Rivayet
E) Don Kişot – Ahmet Mithat Efendi – Küçük Şeyler
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20.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı
virgül (;) yanlış kullanılmış r?
A) Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu.
B) Onun haklı olduğunu biliyorum; ancak bunu
ona belli etmiyorum.
C) Her insan yanlış yapar, yanılır; bize düşen yanlışı
hoş görmek r.
D) An gelir, kalabalıklarda bulunur; an gelir,
yapayalnız dolaşırım.
E) Dilimizde kadar, gibi, için edat; ve, veya, ama bağlaç
olarak kullanılırlar.

“Her sabah Çarşı Camii'nin arkasındaki harap
zap ye ahırlarının önünden, bir serçe sürüsü
gibi, cıvıl cıvıl neşeli geçerdik. Okul biraz daha
ileride, alçak duvarlı, oldukça geniş bir avlunun
ortasında idi. Bir ka , etra nda yükselen büyük
kestane ağaçlarının birbirine karışmış koyu
gölgeleri bütün ça sını kaplardı. Biz daha avlunun
kapısından Hoca girmeden Efendinin olup
olmadığını, şöyle bir bakar, anlardık:
-Abdurrahman Çelebi gelmiş mi be?
-Gelmiş, gelmiş… ”

19. Düşünce, duygu, olay ve imgelerin insanlarda
este k duygular uyandıracak bir biçimde,
sözlü ve yazılı anla mı amaç edinen sana r.
Yukarıda tanımı yapılan sanat nedir?
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Hikâyenin anla cı bakış açısı nedir?

4

A

