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Diğer sayfaya geçiniz.5. LYS DENEME

1. Bu soru tipinde, parantez içindeki söz cümledeki kar-
şılığı ile değiştirilir ve sözün anlamsal olarak cümleye 
uyup uymadığına bakılır. Parçada “yaratmak – mey-
dana getirmek” “olgunlaşmak – ustalaşmak” “eklemek 
– katmak” “odaklanmak – yoğunlaşmak” ifadeleri bir-
birleriyle aynı anlam alanı içinde değerlendirilebilir. An-
cak “belli”, bilinen, gizli olmayan, sözcüğünün anlamını 
“sıradan” yani basit, kolay anlamı karşılamamaktadır. 

Cevap: A

2. Bu soru kalıbında söz öbeği mutlaka parça içindeki 
bağlama göre değerlendirilmelidir. Öncülde verilen söz 
öbeği “yazarın okuyucuda oluşturmak istediği bilginin 
temeli” anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. Bura-
dan yazarın kendi fikirlerini okura aşılamak istediği an-
lamına ulaşılır.

Cevap: B 

3. Cümlede, insanların yeteneklerinin ortaya çıkması, zor 
bir durumla karşılaşmalarına bağlanmıştır. Yani kişinin 
içinde bulunduğu durum, ihtiyaçlarını karşılayacak ye-
tenekleri ortaya çıkarır. 

Cevap: C

4. Bu soru tipinde parçada verilen bilgilerin dışına çık-
mamak gerekir. Cümleden yazarın daha önce yazarlar 
birliğinden en iyi roman ödülünü aldığı ve şimdi de onur 
ödülü aldığı böylece en az iki ödülü bulunduğu anlamı 
çıkmaktadır. Cümlede onur ödülünün veriliş nedeni, 
yazarın aday gösterilip gösterilmediği, ödüllerin değeri 
hakkında herhangi bir bilgi yoktur. 

Cevap: A

5. Kral çıplak ifadesi herhangi bir otorite karşısında bile 
kendi doğrularımızı nesnel bir biçimde savunmak anla-
mına gelir. Parçada da eleştirmenden gerçekleri oldu-
ğu gibi dile getirmesi beklenmektedir.

Cevap: A

6. Bu soru tipinde eylemsilere, bağlaçlara, işaret ve bel-
gisizlik bildiren sözcüklere dikkat edilmelidir. Kurallı bir 
cümlede yüklem sonda bulunur ve bu yüzden II numa-
ra son cümle olur. Genel kapsayıcı bir ifadeyle cümleye 
başlandığından ilk cümle III olmalıdır. “Tanpınar’ın ünlü 
romanı” ile romanın adının yer aldığı V. cümleler birbi-
rini takip etmelidir. V. cümlenin sonundaki değil ifadesi 
bizi İstanbul’un bir mekan değil başka bir şey olduğu 
anlamına götürür. III, V sıralamasındaki akışa göre ar-
dından I ve IV numaralı cümleler gelmelidir. Sıralama 
III, V, I, IV, II şeklinde olmalıdır. 

Cevap: C

7. Kişi zamiri: ben

Soru zamiri: neyim

Dönüşlülük zamiri: kendimi

İyelik zamiri: hayat(ım)ı kelimesinde “benim” kelimesi-
nin yerini tutan “-ım” iyelik eki. 

Cevap: C

8. Gün isimleri rakamlarla ifade edilen belirli bir tarihle bir-
likte kullanıldığında büyük harfle başlar. Öncülde gün 
isimleri rakamlarla kullanılmadığı için küçük harfle baş-
lamalıdır. 

Cevap: D

9. Yaklaşık seksen yıldır yazıyorum. Önce mektup (,) şiir 
ve konuşma (;) sonra hikâye, makale, kitap; şimdi not-
lar(...) Yazma benim bir şeyleri anlamlandırmamı ve 
mücadeleme devam etmemi sağlıyor (.)

Birinci ayraca, mektup ve şiir eş değer unsur olduğun-
dan virgül getirilmelidir. Parçada anlatım “önce”, “son-
ra” ve “şimdi” olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Gruplar 
arasında noktalı virgül kullanılmalıdır. Öyleyse ikinci 
ayraca noktalı virgül getirilmelidir. Üçüncü ayraca bağlı 
ifade bitmemiş bir cümle olduğundan üç nokta getiril-
mesi zorunludur. Son ayraca ise cümle bittiği için nokta 
getirilmelidir. 

Cevap: C

10. Altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi, “sesteşlik”-
tir. Sesteşlik, yazılışları aynı anlamları farklı sözcükler-
de bulunan anlam özelliğidir.

Cevap: SESTEŞLİK

11. Olduk-u → olduğu: ünsüz değişimi

…kadar Avrupa…: ulama

Tanıtılmış-dır → tanıtılmıştır: benzeşme

Hak-ı → hak(k)ı: ünsüz türemesi

Cevap: C
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Diğer sayfaya geçiniz.5. LYS DENEME

12. “...... nedir?” kalıbına uyan ifadeler tanım cümlesidir. 
“Birçok yazarı karşı karşıya getiren polemik nedir?” 
sorusuna “zekaların savaşıdır.” cevabı verildiğinden 
birinci cümlede tanım yapılmıştır.

İkinci cümlede “aslında” ifadesiyle birinci cümledeki 
durumun tam olarak geçerli olmadığından, bir yanılgı 
olduğundan bahsedilmiştir.

Üçüncü cümlede ifadeyi sınırlayıcı elbette, mutlaka, 
muhakkak, kesinlikle gibi ifadeler olmadığından kesin-
lik söz konusu değildir.

Dördüncü cümlede eski ve yeni karşıt kavramlardır.

Beşinci cümlede sanatçıların bir özelliği olarak “kendi 
cephelerinde muzaffer olmaları” tespiti yapılmıştır.

Cevap: C

13. “Uyumsuz insanlarla olağanüstü gayret göstermeden 
de anlaşmanız mümkün” cümlesindeki “mümkün” yük-
lemdir. Yükleme sorulan “mümkün olan ne?” sorusu-
nun cevabı ise özneyi verir. Bu durumda “Uyumsuz 
insanlarla olağanüstü gayret göstermeden de anlaş-
manız” öznedir.

“Eskimiş pencerelerinden süzülen gün ışığının aydın-
lattığı dükkânında çalışan Ahmet Bey düşünceliydi.”

“Düşünceliydi” yüklemdir. 

Yükleme sorulan “Düşünceli olan ne?” sorusunun ce-
vabı, tamlamalar dikkate alındığında, “Eskimiş pence-
relerinden süzülen gün ışığının aydınlattığı dükkânında 
çalışan(sıfat) Ahmet Bey (isim)” tamlamasının tamamı-
dır ve öznedir. 

Cevap: A

14. Hürriyet, demokrasi gibi kavramlar İstanbul’un günlük 
yaşantısı içinde özgürlük olarak ifade edilmiştir. (A se-
çeneği) 

Parçada yazar karşısında biri varmış gibi soru sorarak, 
birbiri ardınca örnekleri sıralayarak konuşma dilinin 
akıcılığını yakalamıştır. (B seçeneği)

“hepsi faso fiso”, “insanın içini gıdıklayan” parçada 
anlamı etkileyici kılmak için kullanılan deyimlerdir. (C 
seçeneği)

Verilen parçada örneğin birinci cümle yapısı itibariyle 
sıralı cümledir. Son cümle iç içe birleşik cümledir. Yani 
parçada farklı cümle yapıları vardır. (D seçeneği)

Parçada Türkçe kelimelerin yanı sıra “hürriyet, sema, 
hür” vb. yabancı kelimeler tercih edilmiştir.

Cevap: E

15. Verilen parçanın ilk cümlesinde “Andersen’i özgün 
kılan bir özellik, çevremizdeki sıradan nesneleri ki-
şileştirip birer masal kahramanına dönüştürmesidir” 
ifadesinden Andersen’nin hikaye etme anlayışına (A 
seçeneği) ve onun özgün tarafı ifade edildiğinden diğer 
masalcılardan farkına (C seçeneği) ulaşılabilir. Parça-
daki “Öykülerinde küçücük nesneler, nesne niteliklerini 
hiç yitirmeden can bulur ve insanlarınkine benzer se-
rüvenler yaşar” cümlesinden insan dışındaki varlıkları 
kişileştirdiğine (D seçeneği) ulaşılabilir. Kaleme aldığı 
eserlerde gerçeklik unsuruna “Bunun yanında Ander-
sen bize, kişileri hiç de masalsı sayılamayacak, olduk-
ça gerçekçi masallar da anlatır.” cümlesinden ulaşılır. 
(E seçeneği) 

Parçada Andersen’in çocuklara yönelik bir dil geliştirdi-
ğiyle ilgili herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir. 

Cevap: B

16. Parçadaki “…..yarımadanın ortası da ormanlıktı. Bura-
da uzun yürüyüşlere çıkmayı seviyordum” cümlesinden 
doğayla iç içe olmayı sevdiği sonucuna ulaşılır. (A se-
çeneği) 

“Dönüşümde, doğa yerine zengin bir kentte buldum 
kendimi. Bu kentte her şeyi anlamak istiyordum. Bir 
mekân görüp çok seviyordum, neresi olduğu çok 
önemli değildi.” cümlesinden kent yaşamına merak 
duyduğuna ulaşılır. (C seçeneği)

“Eğri büğrü bir sokakta, çerden çöpten bir evin pencere 
niyetine yapılmış bölümünde, Vita kutusuna ekilmiş bir 
sardunya görünce, bu yaşama sevincine ben de çok 
seviniyordum.” ifadesinden çevrenin yaşamına olan et-
kisine ulaşılır. (D seçeneği) 

“Yaşayan mekânlara ilgim daha fazlaydı. O yerleri ren-
gi ve kokusuyla, atmosferiyle, yaşıyordum. Eğri büğrü 
bir sokakta, çerden çöpten bir evin pencere niyetine ya-
pılmış bölümünde...” ifadesiyle mekanları kendine has 
özellikleriyle sevdiğine ulaşılır. (E seçeneği)

Parçada yazarın seyahat etmeyi sevdiğiyle ilgili her-
hangi bir bilgi verilmemiştir. 

Cevap: B

17. Şiir parçasından, bilinen bir şeyin söylenmesi, o sözün 
değerini ve yansıttığı duyguyu azaltır veya bitirir anlamı 
çıkmaktadır. Bundan hareketle “aşk dile getirildiğinde” 
bu duygunun zarar göreceği, kaktüse fazla su verme-
nin zararına benzetilerek açıklanmıştır. 

Cevap: B
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Diğer sayfaya geçiniz.5. LYS DENEME

18. Verilen parçada kitap okumayan öğretmenlerin, öğren-
cilerini yönlendiremedikleri veya yanlış yönlendirdikleri 
üzerinde durulmuştur. Parçada ifade edilmek istenen 
öğretmenlerin öğrencilerine daha faydalı olabilmeleri, 
onları doğru yönlendirebilmeleri için kitaplar okuyup 
okudukları kitapları öğrencilere tavsiye etmeleridir. 

Cevap: E

19. Parçada genel olarak kitap okumayıp öğrencilere “kitap 
okuyun” diyen öğretmenler eleştirilmiştir. (B seçeneği)

“Diyelim ki öğrenci o sırada söz aldı ve öğretmenine 
sordu:” ifadesi varsayım anlamı taşımaktadır. (C seçe-
neği )

Parçanın genelinde yazar karşısında biri varmış gibi 
konuştuğundan sohbet havası vardır. (D seçeneği)

“Orhan Pamuk daha mı iyi dersiniz ya da Heidegger mi 
okuyalım, gerçi Schopenhauer’un kitapları daha ince 
onu mu tavsiye edersiniz? Freud mu, Jung mu, Cemil 
Meriç mi, Şerif Mardin mi?” parçada yazarların birbiri 
ardınca sıralanması sayıp dökmedir. (E seçeneği)

Parçada tanık göstermeden yararlanılmamıştır. 

Cevap: A

20. Yazınsal metinler yani sanat eserleri üslup bakımından 
orijinal eserlerdir ve yazarın vücuda getirdiği şekil ve 
içerik ne ise odur. Belirli bir kitlenin seviyesine göre 
yani kolay anlaşılma amacıyla yazılmazlar.

Cevap: B

21. Şiirde “karaçalılar gibi yerden bitme bir çocuk” dizesin-
de çocuk karaçalıya benzetilmiştir. 

Cevap: A

22. Şiirde dizeler uzunlu kısalı olduğundan şiir serbest 
tarzda, ölçüsüz yazılmıştır. Şiirin genelinde bir ritim o-
luşturacak şekilde kafiye kullanılmamıştır. (A seçeneği)

Kelimeler günlük dildeki anlamlarıyla kullanıldığından 
söz sanatlarına ve imgeye yer verilmemiştir. (B ve C 
seçeneği)

“Biletin üçüncü mevki olması, fakirlik hâli ifadesi”, pa-
halı bir hediye olan lületaşından gerdanlığa gücünün 
yetmemesi, onun yerine bir sepet elma alabilmesi ifa-
deleri, ezilen işçi sınıfının bir söylemi olan toplumcu şiiri 
düşündürmektedir. (E seçeneği)

Şiirde II. Yeni’ye ait olan “Ah karpuzun içindeki kes-
mece delikanlım İstanbul” (Ah İstanbul kesmece kar-
puzun içindeki delikanlım) ifadesiyle örneklenebilecek  
konuşma dilinin yapısında yapılan bilinçli değişikliklere 
rastlanmaz. 

Cevap: D

23. Dil ve yapı özellikleri incelendiğinde verilen şiirin bir ko-
şuk olduğu anlaşılır. İslamiyet öncesi sözlü kültür ürün-
lerinden olan koşuk, yazılı olarak ilk “Divan-ı Lügat’it 
Türk”te görülmektedir. 

Cevap: A

24. D seçeneğindeki tanım “nazire”dir. Tehzil, ünlü bir şiire 
alay tarzında nazire yazma, şiiri şakalı bir anlatıma çe-
virmedir. 

Cevap: D

25. Karakter, nerede, ne zaman, ne yapacağı belli olmayan 
çok yönlü kahramanlardır. İnsan tabiatının birçok farklı 
yönünü kendisinde bulundurur. Öyleyse C seçeneğin-
de verilen bilgi yanlıştır. 

Cevap: C

26. Klasik dönemin bakış açılarının ilki ve en çok kullanıla-
nıdır. Anlatıcı, yaşanmış, yaşanan ve yaşanması muh-
temel her şeyi bilip, görüp, duyar ve ifade eder. Parça 
her şeyi bilen anlayan ve tahmin eden bir gözle akta-
rılmıştır. “Yine bu aşinalar içinde bir genç kız tanıyordu 
ki ilk gördüğünde bütün vücudundan neşeler, şetareler, 
saadetler saçılıyordu; birkaç ay sonra ona yine tesadüf 
etmişti fakat bu defa çehresinde saadet rengi bir alevle 
kavrulmuş gibiydi. Bundan sonra her tesadüf edişinde 
genç kızın simasına başka bir yeis, gözlerine yeni bir 
melal düştüğünü gördü. Bir aşk faciası olacak” parça-
dan alınan bu sözlerde açıkça görüleceği gibi tahmin 
ve hisleri okuyabilen bir anlayış olduğundan roman tan-
rısal bakış açısıyla yazılmıştır. 

Cevap: D

27.   I. Hun Hükümdarı Mete’nin doğuşu, kağan oluşu, 
Türk birliğini kuruşu, ölümünden önce de ülkesi-
ni oğulları arasında paylaştırması anlatılır. (Oğuz 
Kaan Destanı)

 II. Türklerin güçlenip, 400 yıl yaşadıkları yurtlarından 
çıkarak eski yurtlarına dönüşlerini, bir anlamda ta-
rih sahnesinde yeniden var oluşlarını anlatır. (Erge-
nekon Destanı)

III. Düşmanları tarafından soyları yok edilen Türklerin, 
sağ kalan tek erkek çocuğun mucizevi bir kurtarıcı 
tarafından büyütülmesi ile yeniden var oluşunu an-
latır. (Bozkurt Destanı)

IV. Türklerin kutsal taşı Çinlilere verince Tanrı tarafın-
dan cezalandırılması, ülkelerinde açlık ve kuraklı-
ğın başlaması ve ana vatanlarını terk edip güney-
batıya doğru göç etmesi anlatılır. (Göç Destanı) 

Soruda, soyunun devamı için  kızlarını tanrılarla evlen-
dirmek isteyen ve kuleye kapatan Hun Beyi’nin kızları-
nın bir kurt ile evlenmesi ve soylarının böylece devam 
etmesi anlatılan Türeyiş destanının içeriğine yer veril-
memiştir. 

Cevap: B
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Diğer sayfaya geçiniz.5. LYS DENEME

28. Halk edebiyatındaki tüm ürünler sözlü oluşturulmaz. 
Örneğin tekke sanatçılarından Yunus Emre’nin Risa-
let’ün Nushiyye, Hacı Bektaş Veli’nin Makalat, Erzu-
rumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetname adlı eserleri ya-
zılı ürünlerdir. 

Cevap: E

29. İslamiyet öncesi Türk destanlarından görülen destan 
kahramanında tip “alp”tir. Yiğit cesur anlamına gelen 
alp, destanın asıl kahramanıdır. Alpler hareketli, sosyal 
yaşamın zorunlu bir sonucu olarak hareket unsurunun 
esas alındığı güçlü erlik duygusu dediğimiz değerlerle 
bütünleşirler. Bu kişiler fiziksel olduğu kadar, ruhsal açı-
dan da derin bir kişiliğe sahiptir. O, halkının öz gücünü 
sembolize eder. Mücadelesi uğruna geri çekilme, kaç-
ma, yılma gibi davranışlar göstermez. Örneğin Oğuz 
Kağan destanında bu tipin en idealine rastlanmaktadır. 
Oğuz Kağan tek başına bir boğa ile baş edebilen, bir 
orduyu yenebilen oldukça kuvvetli ve cesur bir kah-
ramandır. Alp tipi İslamiyet öncesi Türk destanlarının 
ana kahramanıdır. Alperen tipi ise Türklerin İslamiyet’i 
benimsemeleri ile ortaya çıkmış alp tipinin devamıdır. 
Alperen tipi, alp tipiyle aynı özelliklere sahip olup İslami 
değerleri benimseyen ve bu değerlere de sahip çıkan 
bir destan kahramanıdır. 

Cevap: E

30. Katip Çelebi’nin Fezleke adlı eserinin konusu ve içeri-
ği tarih hakkında genel bilgiler ve Osmanlı tarihidir. C 
seçeneğinde verilen içerik Düstur’ul Amel adlı eserine 
aittir. 

Cevap: C

31. Divan edebiyatında süslü nesrin ilk örneğini Sinan 
Paşa, Tazarruname adlı eseriyle vermiştir.

Cevap: D

32. İşlenen konunun öneminin olmaması, biçimin konudan 
daha önemli olması; kusursuzluk, mükemmeliyetçilik 
klasisizm akımının özellikleridir. Türk edebiyatında Şi-
nasi bu akımın temsilcilerindendir. 

Cevap: A

33. Tanzimat romanında toplumsal sorunlar ele alınmış, 
bireyin iç dünyasına yönelinmemiş ve ruh çözümleme-
lerine ağırlık verilmemiştir. Bireyin iç dünyası ve ruh çö-
zümlemeleri Servetifünun ile başlar ve tam anlamıyla 
cumhuriyet romanlarında görülür. 

Cevap: E

34. Parçada bahsi geçen, Şecere-i Türk adlı eseri çeviren 
ve Lehçe-i Osmani sözlüğünün yazarı Ahmet Vefik Pa-
şa’dır. 

Cevap: B

35. Parçada tanıtılan roman Araba Sevdası’dır ve yazarı 
Recaizade Mahmut Ekrem’dir. 

Cevap: D

36. Doktor Ömer Behiç’in, eşi Vedide’yi Neyyir adlı bir ka-
dınla aldatması ve bu eksende gelişen olaylarla ailesi-
nin zarar görmesinin anlatıldığı roman Halit Ziya Uşak-
lıgil’in yazdığı Kırık Hayatlar’dır. 

Cevap: C

37. Hüseyin Rahmi, alafrangalık kavramının ele alan, per-
vasız yaşamı tema olarak seçen Araba Sevdası roma-
nın yazarı Recaizade Mahmut Ekrem ve Felatun Bey 
ve Rakım Efendi romanın yazarı Ahmet Mithat Efen-
di’den etkilenmiştir. 

Cevap: C

38. Parçada tanıtılan şair, şiiri his ve müzik olarak ele alan, 
kapalı anlatımı tercih eden ve kendine has temaları 
akşam, göl, havuz, sema gibi betimlemeleri şiirlerinde 
çizen Ahmet Haşim’dir.

Cevap: D

39. I. parçada roman anlayışı “bireysel”, “Kurtuluş Savaşı” 
ve “töre” romanları olmak üzere üç grupta incelenen, 
Seviye Talip romanının yazarı Halide Edip Adıvar’dır.

II. parçada tanıtılan sanatçı Aziz İstanbul eserinin yaza-
rı Yahya Kemal Beyatlı’dır

Cevap: A

40. Millî edebiyatçılar Servetifünuncuları özellikle dilde 
daha önce hiç kullanılmamış tamlamalar kullanmala-
rı, aruz ölçüsü kullanmaları, memleketin sorunlarına 
duyarsız kalıp sanat sanat için anlayışıyla İstanbul’da 
yalılarda yaşayanların ev içi sorunlarını romanlarına 
taşıdıkları için eleştirmişlerdir. Ancak Millî edebiyatçılar 
servetifünuncuları şiiri düzyazıya yaklaştırdıkları için 
eleştirmemişlerdir.

Cevap: D

41. Yakup Kadri’nin romanlarından Hüküm Gecesi, II. Meş-
rutiyet Dönemi parti kavgalarını konu alır. Zaman içinde 
işlevini yitirmiş tekke ve zaviyelerin durumunun anlatıl-
dığı roman Nur Baba’dır. 

Cevap: E

42. I. parçada tanıtılan, epik bir söylemle “Bu Vatan Kimin” 
şiirini yazan şair ve araştırmacı Orhan Şaik Gökyay’dır.

II. parçada tanıtılan, modern mistik şiirin kurucu ise Ne-
cip Fazıl Kısakürek’tir.

Cevap: D
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43. Verilen şiir, memleket edebiyatı bakış açısıyla yazılmış, 
Anadolu motiflerini içinde barındıran bir şiirdir. Cahit 
Külebi, Zeki Ömer Defne, Kemalettin Kamu, Ömer 
Bedrettin Uşaklı bu bakış açısıyla şiirler yazmıştır. Er-
cüment Behzat Lav ise şiirlerini toplumcu gerçekçi ba-
kış açısıyla kaleme alır. 

Cevap: E

44. I. parçada verilen Kan Yazısı,

Suları Islatamadım, Beşinci Mevsim, Dosta Doğru,

Akıl Karaya Vurdu, Yasaklı Rüyalar şiir kitaplarının ya-
zarı Abdurrahim Karakoç’tur.

II. parçada verilen Ateş Semazenleri, Hüznün

Lalesidir Dünya şiirlerinin yazarı Nurullah Genç’tir. 

Cevap: A

45. Öncülde verilen şiir parçası, günlük dille oluşturulmuş, 
söz sanatları ve ahenk unsurlarına yer verilmemiştir. 
Türk şiirine ilk defa sıradan adamı konu eden I. Yeni 
(Garip) anlayışıyla kaleme alınan şiir Orhan Veli’ye ait 
Kitabe-i Seng-i Mezar’dır. 

Cevap:  E

46. Parçada tanıtılan ve “Ortadaki Adam”, “Gönül İşi” hikâ-
yelerini kaleme alan sanatçı Mustafa Kutlu’dur.

Cevap: B

47. Huzur romanını Ahmet Hamdi Tanpınar, Kurt Kanunu 
romanını ise Kemal Tahir kaleme almıştır. 

Cevap: E

48. Ahmet Hamdi Tanpınar – Mahur Beste

Peyami Safa – Bir Tereddütün Romanı 

Tarık Buğra – Dönemeçte

Abdülhak Şinasi Hisar – Çamlıca’daki Eniştemiz

Parçada Ötelerin Çocuğu romanının yazarı Halikarnas 
Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı’ya yer 
verilmemiştir. 

Cevap:  E

49. Rahmet Yolları Kesti romanının yazarı Kemal Tahir’dir.

Cevap: B

50. Halk edebiyatında bir kimseyi yermek ya da toplumun 
bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiirlere taş-
lama denir. Öncüldeki şiir de bir taşlama örneğidir.

Cevap: TAŞLAMA

51. Dar Zamanlar, yazar Adalet Ağaoğlu’nun Ölmeye Yat-
mak (1973), Bir Düğün Gecesi (1979) ve Hayır’dan 
(1987) oluşan roman üçlemesidir. Bu üçlemeden biri 
olan ve Aysel adlı kahramanın merkezinde gelişen ro-
man, Ölmeye Yatmak’tır.  

Cevap: B

 

52. Tabloda sıralama aşağıdaki gibi olmalıdır:

Peyami Safa – Yalnızız – Bireyin iç dünyasını esas alan 
anlayış

Yusuf Atılgan – Anayurt Oteli – Modernizmi esas alan 
anlayış

Sabahattin Ali – Kuyucaklı Yusuf – Toplumcu Gerçekçi   

Cevap: D

53. Troya’da Ölüm Vardı, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı,

Göçmüş Kediler Bahçesi, Gece, Kılavuz adlı eserlerin 
sahibi Bilge Karasu’dur.

Cevap: A

54. III. cümlede tanıtılan Yürümek adlı romanın yazarı Lati-
fe Tekin değil Sevgi Soysal’dır.

Cevap:  C

55. Metinlerarasılık tekniğiyle Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk 
adlı eserini hatırlatan, Galip ve Celal’in başkahraman 
olduğu roman Kara Kitap’tır ve Orhan Pamuk tarafın-
dan kaleme alınmıştır.

Cevap: D

56. Vatan Kurtaran Şaban, Astronot Niyazi, Bu Şehr-İstan-
bul ki, Ha Bu Diyar, Aşk u Sevda, Dev Aynası gibi oyun-
ları yazan sanatçımız Haldun Taner’dir. 

Cevap:  E
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LYS3 / 5.DENEME
COĞRAFYA TESTİ ÇÖZÜMLERİ

1. I. bölgede Arabistan Levhası ile Avrasya Levhası,  
II. bölgede Hindistan Levhası ile Avrasya Levhası yak-
laştığı için deprem olayları sıkça görülür.

 Cevap: A

2. Bergama Çok Katmanlı Peyzaj Alanı: 2014 yılında

 Nemrut Harabeleri: 1987 yılında

 Hattuşaş - Hitit Başkenti: 1986 yılında

 Ulu Cami ve Darüşşifası: 1985 yılında

 Ani Arkeolojik Alanı: 2016 yılında koruma altına alın-
mıştır.

 Cevap: B

3. I numaralı alanın yer aldığı Doğu Karadeniz Türkiye’de 
heyelan olaylarının en fazla görüldüğü yerlerden biri-
dir. Çünkü eğim fazla, yağış fazla, killi tabakalar fazla 
ve kar erimeleri heyelanı artırır.

 Cevap: A

4. Bengal Körfezi denizin karaya doğru sokulduğu alan-
lardan biri olduğu için karasal su ekosistemleri arasın-
da yer almaz.

 Cevap: C

5. Yaklaşan iki karasal levhanın bulunduğu yerlerde dep-
remler ve jeosenklinal tabanındaki tortulların kıvrılma-
sı sonucunda kıvrım dağları oluşur.

 Geniş alanlı jeosenklinaller uzaklaşan iki karasal lev-
hanın bulunduğu alanlarda oluşur.

 Cevap: C

6. Karain Mağarası’nın oluşumunda iç kuvvetler etkili  
değildir. Karain Mağarası yeraltı sularının kalker taba-
kalarını eritmesi sonucunda oluşmuştur.

 Cevap: B

7. Sıradağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Kara-
deniz kıyılarında boyuna kıyılar oluşmuştur. Dağların 
kıyıya dik uzandığı Ege kıyılarında ise enine kıyılar 
oluşmuştur. Ege kıyılarındaki kıyı tipi ile Akdeniz ve 
Karadeniz kıyılarındaki kıyı tipinin farklı olması dağla-
rın kıyıya göre uzanış doğrultusunun farklı olması ile 
açıklanır.

 Cevap: D

8. Çağan; Nüfus artış oranı düşük oldğu için nüfus artış 
hızını yükseltmeye yönelik politika izleyen Japonya’yı 
ödev almıştır.

 Can; Nüfus miktarı ve nüfus artış oranı yüksek olduğu 
için nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politika izle-
yen Hindistanı ödev almıştır.

 Ömür; nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirme yönünde 
nüfus politikası izleyen Türkiye’yi ödev almıştır.

 Cevap: A

9. Marsilya; Akdeniz’in en işlek limanıdır. Rotterdam; 
Batı Avrupa’nın işlek limanlarından biridir. Bu nedenle 
Marsilya, Rotterdam şehirlerinin etki alanının küresel 
çapta olmaları liman şehirleri olmalarıdır.

 Cevap: D

10. Ilıman iklim bölgelerinde, Türkiye’de özellikler Karade-
niz kıyılarında ormanların içinde tahribat sonucunda 
oluşmuş kısa bolyu ağaçların oluşturduğu topluluğa 
“Psödomaki” denir.

	 Cevap:	PSÖDOMAKİ

11. Yunanistan ve İtalya’nın büyük bir kısmında Akdeniz 
iklimi etkili olduğu için bu iki ülkede yetiştirilen tarım 
ürünleri büyük oranda aynıdır. Bu nedenle bu iki ülke 
arasında tarım ürünlerine dayalı ticaretin hacmi daha 
azdır.

 Cevap: D

12. Petrol ve doğalgaz tükenebilen doğal kaynaklardır. 
Güneş ve rüzgar daimi doğal kaynaklardır. Jeotermal 
enerji ise genç ve kırıklı arazilerde oluşan belirli şart-
lar altında yenilenebilen doğal kaynaktır.

 Cevap: D
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13. I. Kerkük - Yumurtalık ve IV. Baki - Tiflis - Ceyhan 
enerji nakil hatlarından petrol taşınmaktadır.

 II. Mavi akım ve III. TANAP enerji nakil hatları ise do-
ğal gaz taşımak amacıyla kurulmuştur.

 Cevap: C

14. I, II, III ve IV numaralı yerler nüfuslanmanın az olduğu 
ve aynı zamanda sanayinin çok az olduğu alanlardır. V 
numaralı yer Kuzey Amerika’nın doğusudur. Bu alan-
da nüfus yoğunluğu fazla, yeraltı kaynakları fazla ve 
sanayi gelişmiştir. V numaralı bölge hem hizmet hem-
de pazar alanı özelliği taşır.

 Cevap: E

15. Şanlıurfa – Göbeklitepe; yaklaşık olarak 12 000 yıl 
önce kurulmuş Anadolu’nun en eski tapınağıdır.

 Çorum – Alacahöyük; milattan önce 3000 - 2000 yılları 
arasını kapsayan Hitit ve Frig eserleri bulunmaktadır.

 Diyarbakır – Çayönü; milattan önce 10 200 yıllarında 
ilk yerleşmeler kurulmuştur. 

 Konya – Çatalhöyük; milattan önce 7400 yıllarında 
yerleşmenin başladığı alandır.

 Antalya – Damlataş; yeraltı sularının oluşturduğu aşı-
nım ve birikim şekillerinin bulunduğu doğal oluşumdur.

 Cevap: D

16. 120' / 4' = 30° yerel saati başlangıç meridyeninden 
daha geri olduğu için merkez 30°B meridyeni üzerinde 
yer alır. Batı Yarımküre’de olduğu için Güneş başlan-
gıç meridyenine göre daha geç doğar.

 Bu merkez Türkiye sınırları içinde değildir. Enlem de-
recesi bilinmediği için Güneş ışınlarını dik alıp alma-
dığ bilgisi kesin değildir.

 Cevap: C

17. Muson ikliminin oluşmasında etkisi en fazla olan fak-
tör yıl içinde kara ile denizin farklı ısınması sonucunda 
esiş yönü değişen Muson rüzgarlarıdır. Yaz Musonu 
denizden estiği için bol yağış bırakırken Kış musonu 
karadan denize doğru eser. Bu nedenle Muson ikli-
minin etkili olduğu alanlarda yazlar yağışlı iken kışlar 
kuraktır.

 Cevap: A

18. II numaralı ülkede ölüm oranı en az (‰4), doğal nüfus 
artış oranı en fazladır. (‰16). Bu nedenle II numaralı 
ülkede doğum oranlarının ‰20 olduğu söylenebilir.

 Cevap: B

19. I. harita (Türkiye), II. haritaya (Dünya) göre daha kü-
çük bir alanın çizimidir. Bu nedenle I. harita çizilirken 
kullanılan küçültme oranı daha azdır. Dolayısıyla I. ha-
ritanın çiziminde kullanılan ölçeğin paydasındaki sayı 
daha küçüktür.

 Cevap: E

20. Japonya; doğal kaynaklar ve petrol rezervi bakımın-
dan fakir ülkelerden biridir. Japonya petrol ihraç eden 
ülkelerden biri değildir.

 Cevap: E

21. Türkiye’de dağların kuzeyde ve güneyde kıyıya paralel 
uzanması kıyı tipleri, denizelliğin yayılış alanı, kıyıda-
ki yağış miktarı, kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım 
özelliklerini etkileyen özel konum unsurlarından biridir. 
Dağların uzanış doğrultusu jeopolitik önemi artıran bir 
unsur değildir.

 Cevap: C

22. I, II, III ve V numaralı yörelerde yaz kuraklığı belirgin 
olduğu için otların boyu kısadır. Bu durum bu yöre-
lerde küçükbaş hayvancılığın daha yaygın olmasına 
neden olmuştur. IV numaralı yörede ise yazlar yağışlı 
olduğu için otların boyu uzundur. Bu nedenle IV numa-
ralı yörede daha çok büyükbaş hayvancılık yapılmak-
tadır.

 Cevap: D

23. Çayırhan: Linyit

 Soma: Linyit

 Yatağan: Linyit

 Tunçbilek: Linyit

 Ambarlı: Doğalgaz

 Cevap: E

24. Dünya’da ilk olarak sanayi faaliyetlerinde buhar gücü-
nün kullanılması ile nüfusu artan ve sanayi kuruluşları-
nın sayısı artan şehir İngiltere’nin Manchester kentidir.

 Cevap: A
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