
 

 

12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ – KAZANIM İZLEME ONLİNE SINAV SORULARI  

Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi 

1. İlk kalem denemelerinde toplumcu gerçekçilerin etkisinde 

kaldığı gözlenen Rasim Özdenören, öykülerinde genel 

olarak toplumsal değişme (değişim) sürecindeki 

                                        I 

mümin (inançlı) taşra insanının maruz kaldığı sosyo- 

           II 

kültürel baskıları, bu baskıların neden olduğu aile, kişilik 

ve kimlik çatışmalarını (meselelerini) anlatmıştır. 

                                    III 

Birleştirilmiş iki uzun öyküsünü içeren Gül Yetiştiren 

Adam adlı kitabı söz konusu değişimin boyut ve 

neticelerini (sonuçlarını) Rasim Özdenören’in ne denli iyi 

                   IV 

analiz (çözümleme) ederek öyküleştirdiğini göstermesi 

              V 

bakımından yeterli bir örnektir. 

 

 Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin 

anlamı ayraç içindeki ile örtüşmemektedir?  

 

 A) I B) II C) III D) IV E) V 
 

 

 

 

 

2. Ayırmak kolay değil önümüze labirentler çıkmışsa. Akla 

ihtiyacınız var kendi yolunuzu ayırabilmek için yumaktan. 

Palyaçoların tahta bacakları övgüler! Ne çıkar bu iğreti 

yükseklikten! Senin kendi bacakların var! Kendi aklın! 

Kendi deliliğin! Atın var sarıldığın boynuna! Bir daha 

söyle Nietzsche! Yeryüzünün bütün kralları duysun: “Seni 

övdükleri sürece kendi yolunda gittiğini sanma! 

Başkasının yolundan gidiyorsun!” 

 

 Metinde geçen “kendi bacakların var” ifadesi 

aşağıdakilerden hangisi ile anlamca örtüşmektedir? 

 

 A) Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol. 

B) Kendimizi sefil de kılabiliriz güçlü de.  

C) Sınırlarınızı zorlayarak bulursunuz. 

D) Doğru bildiğin yolda yürümek için kendinden güç al. 

E) Hayatımı sadece ben değiştirebilirim, kimse benim için 

bunu yapamaz. 
 

 

 

3. I.   Bilenin ahını bilmiyenin aklını alıyor, uçuruyor. 

II.  Acısı dün gibi kalbime kalbime vuruyor, dokunuyor. 

III. Sözü tutmalı yada bir ömür boyu susmalı. 

IV. Bir kere bu moda girdinmi çıkamıyorsun bir tanem. 

V.  Olurda derdime düşersen suçlayıp kendini avutma. 

 

 Numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı 

yapılmamıştır? 

 A) I B) II C) III D) IV E) V 
 

 

4. I) Deha; taştan, topraktan, tabiattan ve toplumun kürek 

kemiğinden bir şeyler koparan güçtür. II) Elbet, zaman 

zaman kendisine dönüp kendi kendinden de bir şeyler 

koparacaktır. III) Her ibda (yoktan var etme), büyük bir 

tüketime dayalıdır. IV) Eğer tüketecek bir şey bulamazsa 

deha kendini tüketir. V) Hem de kimsenin ve hiçbir şeyin 

tüketemeyeceği şekilde ve kadar. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri 

anlamca birbirine en yakındır? 

 

 A) I ve II B) I ve V C) II ve III 
 

D) II ve IV E) III ve V 
 

 

 

 

 

5. Kuş sesleri dediğimde aklına asla karganın gelmediğini 

biliyorum. Bu, karganın da bir kuş türü olduğunu 

bilmeyişinden değil, karganın türünün en önemli özelliği 

olan güzel bir ötüşten mahrum oluşundan elbette. Yüzümü 

yıkarken acaba diyordum; acaba türümüzün en önemli 

özelliklerini taşıyor muyuz? Hareketlerimiz ve sözlerimiz 

nerelere saplanıyor? Acaba ‘insan’ denince hatırlanıyor 

muyuz? 

 

 Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

 A) Her türün kendine özgü ayırt edici özellikleri vardır. 

B) İnsanlığımızın olmazsa olmaz özelliklerine 

bürünmeliyiz. 

C) İnsanlar ve hayvanlar arasında benzerlikler olabilir. 

D) Davranışlarımız ve konuşmalarımız insanlığımızı ele 

verir. 

E) Hatırda kalmak için insanca özelliklerimizi 

unutmamalıyız. 
 

 

 

6. ( ) Bülbül veya kuğu olsaydım onların yaptıklarını 

yapacaktım ( ) Hâlbuki ben bir insanım ve akla sahibim ( ) 

O hâlde ne yapmalıyım ( ) ( ) diye soruyordu kendine ( ) 

 Bu parçada yay ayraç ( ) ile belirtilen yerlere 

aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri 

sırasıyla getirilmelidir? 

 A) ( ˗ ) ( , ) ( , ) ( , ) ( ˗ ) ( ? ) 

B) ( “ ) ( , ) ( , ) ( , ) ( ” ) ( . ) 

C) ( ˗ ) ( . ) ( . ) ( . ) ( ˗ ) ( ? ) 

D) ( “ ) ( . ) ( . ) ( ? ) ( ” ) ( . ) 

E) ( “ ) ( . ) ( , ) ( ? ) ( ” ) ( . ) 
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Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi 

7. Ben öğrencinin seviyesinden alıp onu yukarı çekmeye 

çalışıyorum. Diğer hocalar bekliyor ki öğrenciler kendi 

seviyesine çıksın. Onların yaşadığı ortamı, internette 

oynadıkları oyunları biliyorum. Küçükler mesela 

“PUBG”, “Kafa Topu” oynuyorlar. Biliyorum o oyunları. 

“Kafa Topu’nda nasılsın?” diyorum mesela. Çocuk 

“Hocam Kafa Topu mu oynuyorsunuz?” diyor. Hemen 

kendi seviyesinde görüyor sizi. O zaman daha 

yakınlaşıyor. Şaklabanlık veya cambazlık olsun diye 

yapmıyorum bunu, bir amacı var. 

 

 Bu parça aşağıdaki soruların hangisinin cevabı 

olabilir?  

 A) Eğitime başladığınız dönemdeki hocalarınızın 

metotlarını birebir uyguluyor musunuz? Yoksa ben 

daha ılımlıyım, mı diyorsunuz? 

B) Öğrencilerinizle aranızda alışılmış hoca-talebe 

ilişkilerinde olmayan bir sıcaklık var. Bunu neye 

bağlıyorsunuz? 

C) Öğrenci olduğunuz zamanlardaki tanbura olan ilgiyle 

şimdiki arasındaki farkı nasıl görüyorsunuz? İlgi arttı 

mı? 

D) Sizin bir eğitim metodunuz var mı? Eğitim metodunuz 

belirli bir geleneğe yaslanıyor mu?  

E) Konserlerinizde geniş bir repertuvarı tercih 

ediyorsunuz. Halk müziği ve klasik müzik ayrımına 

katılıyor musunuz? 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

8. Harfleri telaffuz etmek değil okumak. Dudakların değil, 

zihnin kıpırdaması. “Okuyabiliyor musun, öyleyse 

anlamalısın,” diyor Goethe. Anlaşılmıyor mu? O hâlde 

kürek çek, açıl kıyıdan. Hem iki kişilik bir yolculuktur 

okumak; yazan ve okuyan aynı teknede. Denizi de 

paylaşıyorlar fırtınayı da. Ağı birlikte çekiyorlar 

derinlerden. Güneşi birlikte batırıyorlar. Yazar öyle şeyler 

fısıldıyor ki kulağına, söylenmeyenleri de işitiyor okur.  

 

 Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

 A) Düşünceyi geliştirme yollarından tanık göstermeye 

başvurulmuştur. 

B) Metaforlara (mecazlara) başvurulmuştur. 

C) Okumak, teşbih (benzetme) sanatı yapılarak tekne ile 

yolculuğa benzetilmiştir. 

D) Okumanın asıl amacının anlamak olduğuna vurgu 

yapılmıştır. 

E) Yazar, Goethe’den alıntı yaparak düşüncelerini 

kanıtlama yoluna gitmiştir. 
 

 

 

9. İbn Arabî’ye göre, Hakk’tan ayrılmaya “zulüm” adı 

verilirken Hakk’a yönelmeye “adl” deniyor. I) Fakat 

kolay değil adalet. “İyi olmak kolaydır. Zor olan adil 

olmaktır,” diyor Hugo. II) Ah Sefiller’in yazarı!           

III) Demek adalet düşüncesine değil, adalet hissine 

ihtiyaç var! Hissiz adalet! Asıl sefalet bu! IV) Düşünceyle 

duygu olmayınca terazinin iki kefesi. V) Zayıfla güçlü 

tartılmıyor aynı ölçüyle. 

 

 Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf 

numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? 

 

 A) I B) II C) III 
 

D) IV E) V 
 

 

 

10. Sokrates'e birisi için, seyahat onu hiç değiştirmedi, 

demişler. O da çok doğal çünkü kendisini de beraber 

götürmüştür, demiş. İnsan önce içindeki sıkıntıyı 

dağıtmazsa yer değiştirmek daha fazla bunaltır onu. Nasıl 

ki yerine oturmuş yükler daha az engel olur geminin 

gidişine. Bir hastaya iyilikten çok kötülük edersiniz yerini 

değiştirmekle. Hastalığı azdırırsınız kımıldatmakla, nasıl 

ki kazıklar daha derine gidip sağlamlaşır sarsıp 

sallamakla. Onun için kalabalıktan kaçmak yetmez, bir 

yerden başka bir yere gitmekle iş bitmez. İçimizdeki 

kalabalık hâllerimizden kurtulmamız, kendimizi 

kendimizden koparmamız gerek. 

 Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

 A) Açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur. 

B) Öğretici metin türlerinden denemeden alınmıştır. 

C) Düşünceyi geliştirme yollarından tanık göstermeye yer 

verilmiştir. 

D) Konuyu somutlaştırmak için benzetmelerden 

yararlanılmıştır. 

E) Felsefi terim ve kavramların ağırlığı üsluba 

yansımıştır. 
 

 

11 . I. Olmuyor, ne yapsam olmuyor, bu kaçıncı ayrılık akşamı 

II. Duvarda, asılı resminle bir benden, bir sen geçiyor 

III. Hiç bekleme dönemem, dönemem belki de 

IV. Hasretin bir ince güz yarası, beni neden sevmedin 

V. Kaç mevsim, kaç mektup yaktım da bilmedin 

VI. Hasretinden ölmedim, geçecek, bütün bunlar geçecek 

 

 Numaralı cümlelerden hangisinde iyelik eki 

kullanılmamıştır? 

 

 A) I ve II B) II ve IV C) III ve V 
 

D) III ve VI E) IV ve VI 
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12. I) Temizlik onlar için sadece sıhhat amacıyla uyulan bir 

şey değildir. Onu samimi olarak dinî görevlerinden biri 

sayarlar. Durulamak, temizliğin temelidir.  

II) Daha ötesi, Türklere göre evler de insanlar gibi 

tertemiz ve kirlenmemiş olarak tutulmalıdır.  

III) Osmanlı sadece yeryüzünün en kibar milleti değil, 

aynı zamanda en temizidir de.  

IV) İskoçyalı B. Johnstone “Türkler” adlı kitabında 

Osmanlı’da temizlik anlayışını şöyle anlatır:  

V) Bundan dolayıdır ki hiçbir moda veya özenti, Türkleri 

ayakkabılarını kapı dışında çıkarmaktan alıkoyamamıştır.  

 Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak 

biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur?  

 A) I B) II C) III D) IV E) V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Deniz Tural, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 2002 yılında 

mezun oldu. Onkoloji doktoru olarak mesleğine İstanbul’da 

devam ediyor. Daha önce yayımlanmış dört öykü kitabı var. 

Son polisiye çalışması “Pentagram Cinayetleri”. Tür olarak 

polisiye seçmesinin en büyük nedenini polisiye öyküleri 

matematik diline en yakın edebî tür olarak görmesine 

bağlıyor. Kriminal vakayı hızlı çözmenin matematik ve 

geometri diline hâkim olmaktan geçtiğini düşünüyor. 

 

 Bu metinle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 

 

 A) Tanıkların görüşlerine yer verilmiştir. 

B) Kişinin ifadeleri dolaylı yoldan aktarılmıştır. 

C) Doğum yeri ve yılına ait bilgi yoktur. 

D) Asıl mesleğinin ne olduğu açıklanmıştır. 

E) Öykücülüğü hakkında nesnel veriler mevcuttur. 
 

 

 

 

14. Ya bir ayna bul kendini gör ya bir su bul âlemi gör, dedi. 

Ama bil de kimi aynaya bakar âlemi kaybeder, kimi âleme 

bakar kendini bulur. 

 

 Yukarıdaki cümlelerde cümle ögelerinden hangisi 

yoktur? 

 

 A) özne B) yüklem 

C) nesne D) zarf tümleci 
 

E) dolaylı tümleç 
 

 

 

 

 

 

15. I. Yalan değil. 

II. İyi değilim, delirir gibi fotoğraflara sarılıp 

ağladığım doğru. 

III. Çalan kapıya, telefona sen sanıp koşa koşa 

gittiğim doğru. 

IV. Dön diye ölüyorum ama dönmesen daha iyi. 

V. Hâlâ çok seviyorum ama sevmesem daha iyi. 

 

 Yukarıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre sıralı 

cümledir? 

 

 A) I B) II C) III D) IV E) V 
 

 

 

 

 

 

 

16. Aşksa kötü bir rüya değildir elbet gülüm. 

Hayat başka ne olsun bahane değil ölüm.    

 

 Bu mısralarda aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi 

yoktur? 

 

 A) bağlaç B) edat C) isim 
 

D) sıfat E) zarf 
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17. Yerdeki halılar, sedirler, sedirlerin üstündeki nakışlı, 

işlemeli beyaz örtüler, üzüm salkımlı makromeler velhasıl 

ne varsa, ne görmüşse hepsinin bir hatırası vardı. Bu ev, 

bütün bu eşyalar hayatının bir parçasıydı sanki. Onlardan 

ayrıldığında ömrünün geri kalanını bırakıp gitmiş gibi 

olacaktı. Bir an bedeninden bir şeyler kopacakmış gibi 

hissetti. İnsan hatıralarıyla vardı, insanın geçmişini inkâr 

etmesi kendini inkâr etmesi demekti. Annesinin 

kokusundan uzaklaşacak, babasının şemsiyesinin dışında 

kendine başka bir gölge bulacak ve bütün bunlar olmamış 

gibi hayat eski düzeninde akıp gidecekti öyle mi?  

 

 Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre 

aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?  

 

 A) Bütün yorgunluğuna rağmen huzurlu açtı gözlerini. 

Güneşin penceresinin perdesinden alıp mavi yorganının 

kıvrımlarına koyduğu sarı bir çiçek görüp gülümsedi.  

B) Bu mümkün olamazdı. O hayatının geride kalan kısmını 

hafızasından söküp atabilecek miydi? 

C) Oysa canı bugün hiçbir şey yapmak istemiyor, gündelik 

işlerin dışında yeni ve farklı bir uğraş icat etmek için 

bahane arıyordu. 

D) Bu seyrine doyum olmayan manzara bile insanın içini 

ferahlatamayacaksa ne yapmak lazımdı? 

E) Yavaşça kalktı masadan, fincanı masada bırakıp zarfı 

aldı. Küçük adımlarla dolaşıyor, açmadan içindekileri 

görmek ister gibi büyük bir dikkatle etrafı inceliyordu. 
 

 

 

 

18. Sınava hazırlık sürecindeki öğrenci için bu zor bir 

durumdur ve samanlıkta iğneyle kuyu kazmaya benzer. 

 

 Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 A) Mantık ve sıralama yanlışlığı 

B) Gereksiz sözcük kullanılması 

C) Deyim yanlışlığı 

D) Nesne eksikliği 

E) Özne - yüklem uyumsuzluğu 
 

 

 

 

19. Sıradan dostlukları buna benzetmeye kalkışmayın. Onları, 

hem de en iyilerini ben de herkes kadar bilirim. O 

dostluklarda insanın, dikkatli yürümesi gerekir. Aradaki 

bağ, güvensizliğe hiçbir yer vermeyecek kadar 

düğümlenmiş değildir. Chilon, “Dostunuzu, bir gün nefret 

edecekmiş gibi sevin; ondan, bir gün kendisini sevecekmiş 

gibi nefret edin!” demiş. Benim anlattığım yüksek ve yalın 

dostluk için hiç yerinde olmayan bu söz, öteki dostluklar 

için doğru olabilir. 

 

 Bu paragrafın yazarı ve yazarın eserleri ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisini çıkaramayız? 

 

 A) Okuyucuyla konuşuyor hissi vermez, bir anlamda 

kendi kendisiyle diyalog içindedir. 

B) Yazarın düşünce ufku geniştir, yazar kendine özgü 

bilgi birikimine sahiptir. 

C) Felsefi, sosyolojik değinmelere; ünlü kişilerin 

özdeyişlerine yer verebilir. 

D) İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey yazısının 

konusu olabilir. 

E) Yazar, kendi duygu ve düşüncelerinin dışında 

başkalarının düşüncelerine de saygı duyar. 
 

 

 

20. Şimdi af dileme zamanı, diyor koca bir günü olan adam. 

Uzun bir liste çıkarıyor cebinden. Bir elinde kaç dilim 

portakal kaldığına bakıyor bana göstermeden. O kapı senin, 

bu kapı benim çalıyoruz zilleri. Hangi kapıdan ayrılsak 

hafifliyor tüy gibi. Bir gün ne kadar kocaman. 

 

 Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? 

 

 A) ünsüz yumuşaması B) ünlü değişimi 

C) ünlü düşmesi D) ünsüz türemesi 
 

E) ünlü daralması 
 

 

 

 

 


