T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ
21 HAZİRAN 2015 PAZAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin 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.

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-3 Türk Dili ve
Edebiyatı Testi bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 85 dakikadır
(1 saat, 25 dakika).
3. Bu testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri çıkarılacak ve kalan sayı ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

2015-LYS3/TDE

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ

1. Bu testte 56 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

3.

İnsanoğlunun değer yargılarını ve bu yargılar içinde
edebiyatın yerini öğrenmek, geçmiş medeniyetlerin ana
hatlarıyla ---- gerekli kılar. Çünkü bilgi; evrenin
oluşumundan günümüze kadar uzanan gelişimin ----,
bütün insanlığın malıdır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, düşüncenin
akışına göre, aşağıdakilerden hangisi sırasıyla
getirilmelidir?
A) açıklanmasını – başlangıcıdır
B) hatırlanmasını – yansımasıdır
C) incelenmesini – birikimidir
D) değerlendirilmesini – aktarılmasıdır
E) anlatılmasını – ürünüdür
DOĞRU CEVAP: C

2.

4.

1

Diğer sayfaya geçiniz.
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7.

5.

8.

6.

Bu eserle ilgili çok şey duymuştum ( ) Bizans
İmparatorluğu’ndan kalma bir eser olduğunu ( ) içinde
değerli fresklerin bulunduğunu, binanın yıllar önce
müzeye çevrildiğini ( ) Ama bir türlü yolum düşmemişti
bu tarihî anıta. Bu anıtı ziyaret etmeyen bir tek ben mi
kalmıştım şu koca İstanbul’da ( )
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere,
aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama
işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (:) (,) (...) (?)

B) (.) (,) (.) (.)

C) (;) (,) (.) (.)

D) (,) (;) (...) (?)
E) (:) (;) (.) (...)

DOĞRU CEVAP: A

2

Diğer sayfaya geçiniz.
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11.

9.

10.

12. (I) Yıllar önce bu adam, Çanlar Kimin İçin Çalıyor’un,
kendi yazdığı basılmamış bir film senaryosundan
çalındığını iddia etmişti. (II) Söylediğine göre bu
senaryoyu Hollywood’da bir partide okumuş.
(III) O sırada benim de orada bulunduğuma Ernie isimli
birisi tanıklık etmiş. (IV) Bu da hakkımda bir milyonluk
dava açılması için yeterli olmuş. (V) Mahkemeye gittik,
eserin çalıntı olmadığını ispat ettik ve doğal olarak
davayı biz kazandık. (VI) Adamın iflas etmiş bir iş adamı
olduğunu da ortaya çıkardık ama önceki davaların
sonucu hakkında bilgim yok.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden
sonra, düşüncenin akışına göre, “Öğrendiğime göre
o, bu tutumu alışkanlık hâline getirmiş ve başka
yapımcılara da senaryolarının çalıntı olduğu iddiasıyla
dava açmış.” cümlesi getirilmelidir?
A) II.

B) III.

C) IV.

D) V.

E) VI.

DOĞRU CEVAP: C
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Diğer sayfaya geçiniz.
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13.

15.

14.

4

Diğer sayfaya geçiniz.
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16.

18.

17.

5

Diğer sayfaya geçiniz.
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20.

19.

21. Roman yazmayı hiç düşünmedim. Bunun nedeni,
mükemmel olma isteği değil. Birkaç kez denedim ancak
hiçbir zaman iyi bir anlatıcı olamadım. Bu yüzden roman
yazmaktan özellikle kaçındım. Kimi dönemlerde şiir
yazdım, hâlâ yazdığım oluyor fakat bunlar, kendim için
yazdığım şiir denemeleri. Yayımlanacak değerde değil.
Bu parçada kendisinden böyle söz eden kişi
aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilemez?
A) Yetersiz olduğunu düşünen
B) İçinde bulunduğu durumdan yakınan
C) Ürettiklerini ortaya çıkarmayan
D) Öz eleştiri yapabilen
E) Açık sözlü bir tutum sergileyen
DOĞRU CEVAP: B
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Diğer sayfaya geçiniz.
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22. - 23. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

23.

24.

22.

7

Diğer sayfaya geçiniz.
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27.

25.

28.

26. Gördüm ol meh dûşuna bir şâl atup lâhûrdan
Gül yanaklar üstüne yaşmak tutunmuş nûrdan
Bu beyitteki altı çizili sözcükte aşağıdaki söz
sanatlarından hangisi vardır?
(meh: ay, dûş: omuz, lâhûr: bir tür kumaş)
A) İstiare

B) Telmih

D) Kinaye

C) Tevriye

E) Teşbih

DOĞRU CEVAP: A
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Diğer sayfaya geçiniz.
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29.

31.

30.

32.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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33. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde
verilen terimle uyuşmamaktadır?

35.

A) Din uğruna yapılan savaşları konu alan eserler
(Gazavatnâme)
B) Sanatlı bir dille yazılmış düzyazıların ve mektupların
bir araya toplandığı eserler (Münşeat)
C) Elçi olarak bir ülkeye gönderilen kişilerin elçilikleri
sırasındaki gözlemlerini dile getirdikleri eserler
(Sefaretnâme)
D) Herhangi bir manzumeyi alaycı bir şekilde taklit etmek
için oluşturulmuş eserler (Tehzil)
E) Bir şehrin güzelliklerinin sanatkârane bir biçimde dile
getirildiği eserler (Surnâme)
DOĞRU CEVAP: E
34. Evet, tarz-ı kadîm-i şi’ri bozduk, herc ü merc ettik,
36.

Nedir şi’r-i hakiki safha-i irfâna derc ettik
Bu manzumede geçen “tarz-ı kadîm” ifadesiyle
belirtilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan şiiri
B) Tanzimat Dönemi şiiri
C) Halk şiiri
D) İslamiyet’ten önceki Türk şiiri
E) Servetifünun Dönemi şiiri
DOĞRU CEVAP: A

10

Diğer sayfaya geçiniz.
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37. ---- şiirlerinde en çok dikkat çeken mekânlardan
biri Sa’dâbâd’dır. Büyük ve görkemli bir alanı ifade eden
Sa’dâbâd; su kanalı, köşkler, saray, mesire alanı
ve kamelyalarıyla şairin hayal dünyasını süsleyen bir
tablo şeklinde sunulmuştur.

39.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Bağdatlı Rûhî’nin

B) Bâkî’nin

C) Nedîm’in

D) Şeyh Galip’in
E) Nef’î’nin

DOĞRU CEVAP: C

38.

40.

11

Diğer sayfaya geçiniz.
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41.

43.

44.
42.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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45. Türk romanında aileden söz ederken akla gelen ilk
eserlerden biri olan bu romanda, XX. yüzyılın hemen
başında, bir İstanbul ailesinin yaşamının Adnan ve
Bihter’in evliliği üzerinden anlatıldığı bir konuyla karşı
karşıya kalırız. Bu roman; XIX. yüzyılın sonlarında
oluşan zengin ve halktan kopuk bir sınıfın yaşam
biçimini, geleneksel Türk ailesinin “sözde Batılı” yaşam
biçiminin etkisi altında çözülerek alt üst olup
yozlaşmasını, bu insanların dünyaya bakış açılarını ve
sosyal ilişkilerini anlatıyor.

47. Garip çizgisinde başladığı şiir serüvenine; halk
edebiyatı, divan ve Batı şiirinin özelliklerini ekleyerek
sürekli değişimi, şiir için bir çıkış yolu olarak seçmiştir.
Gurbet, hasret ve hikmet burçlarını keşfeden ve Evler
isimli bir eseri de bulunan sanatçıya “evlerin öyküsünü
yazan şair” de diyebiliriz. Ona göre ev, süreklilik arz
eden kalıcı değerleri simgeler. Bile/Yazdı ve Eski Toprak
kitaplarındaki şiirlerinde eskiyle yeni, biçimle izlek
arasındaki uyum kendisini somut bir biçimde belli eder.
Onun şiirlerinde kelimeyi aşan fakat şiir cümlesi içinde
kalan kendine özgü alışılmamış bağdaştırmalar vardır.
Şair, kendisine özgü bir çağrışım ağını oluşturacak özel
bir dil kullanmakta ısrarcıdır.

Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada sözü
edilen romanın yazarına aittir?
A) Hayal İçinde

Bu parçada kendisinden söz edilen şair
aşağıdakilerden hangisidir?

B) Yaprak Dökümü

A) Attila İlhan

C) Bugünün Saraylısı

B) Behçet Necatigil

D) Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç

C) Orhan Veli Kanık

E) Kırık Hayatlar

D) Edip Cansever

DOĞRU CEVAP: E

E) Melih Cevdet Anday
DOĞRU CEVAP: B

46.

48. Halk sanatımızı, ister istemez çağdaş kültürün sağladığı
kolaylıklara göre onaracağız. Yer altında sessiz sedasız
nefes alan adını bilmediğimiz çeşitli cevherlerimiz gibi
yüzde yüz bizim olan ne varsa hepsine birer birer
çekidüzen vereceğiz. Halk sanatımız, büyük
aydınlarımızın ömürleri boyunca yararlanabileceği bir
kaynak olacak. Çağdaş kültürün bütün kollarından
faydalanan bir halk sanatı bir çırpıda dünya çapında
tanınacak. Öyle bir ağaç ki dalları ve yaprakları aydın
kafalardan örülmüş, köklerini de derinlemesine halk
içerisine salmış. İşte, hiçbir zaman sırtı yere
gelmeyecek sanat ağacı!
Bu parçada dile getirilen düşünceler, aşağıdaki
şairlerden hangisinin şiir anlayışıyla uyuşmaz?
A) Kemalettin Kamu

B) Ahmet Kutsi Tecer

C) Bedri Rahmi Eyuboğlu

D) Cahit Külebi

E) Cemal Süreya
DOĞRU CEVAP: E
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Diğer sayfaya geçiniz.
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49.

51.

52.

50.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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53.

54.

55.
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Diğer sayfaya geçiniz.
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56.
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonunda saate entegre kamera ile kayıt yapılıyor ise; kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra
sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz,
fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, her türlü saat ile, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık vb.
her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah vb. teçhizatla; kalem, silgi,
kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, hesap makinesi, pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Adayların sınava kolye, küpe, yüzük (alyans hariç),
bilezik, broş, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı
kemer hariç); plastik veya camdan yapılmış her türlü güneş gözlüğü ile (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi
kartı ulaşım kartı vb. kartlarla; yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisindeki su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile
gelmeleri kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Ancak, ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen Engelli ve Yedek Sınav Evrakı Yönetim Merkezi (YSYM) binalarında sınava girecek olan engelli adayların sınava giriş belgelerinde yazılı olan araç gereçler, cihazlar vb.
yukarıda belirtilen yasakların kapsamı dışında değerlendirilecektir.
3. Bu test için verilen cevaplama süresi 85 dakikadır (1 saat, 25 dakika). LYS-3’te adaylar Türk Dili ve Edebiyatı
Testinin cevaplama süresi içinde, Coğrafya-1 Testinin ilk 15 ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan ayrılamazlar. İki test arasında birinci testin soru kitapçığının toplanması ve ikinci testin soru kitapçığının dağıtılması
işlemleri dışında ara verilmez. Toplama ve dağıtma işlemi sırasında adayların salondan dışarı çıkmaları kesinlikle
yasaktır. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı
salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın
kendisi sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size bu sınavın her bir testi için ayrı ayrı kitapçıklar verilmektedir. Her kitapçığın Soru Kitapçık Numarası birbirinden
farklıdır. Bu nedenle her test için aldığınız kitapçığın Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlamanız çok önemlidir. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numaralarını doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
LYS-3’te size verilen Türk Dili ve Edebiyatı Testinin Soru Kitapçık Numarasını cevap kâğıdınızdaki “Türk Dili
ve Edebiyatı Soru Kitapçık Numarası” alanına kodlayınız.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
16. Sınav süresi salon görevlilerinin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” ibaresiyle başlar, “SINAV BİTMİŞTİR” ibaresiyle sona erer.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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