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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 Alan Bilgisi ve Alan Eğitimi Testi
bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi
75 dakikadır (1 saat, 15 dakika).

5. Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının
dörtte biri çıkarılacak ve kalan sayı o bölümle ilgili
ham puanınız olacaktır.

3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Bu testte 50 soru vardır.

1.

4.

5.

2.

3.

6.

(I) Resul aleyhisselam zamanına yakın Bayat boyından
Korkut Ata dirler bir er kopdı. (II) Oğuzuŋ ol kişi tamam
biliçisiyidi. (III) Ne dirise oluridi. (IV) Gayıbdan dürlü
haber söyleridi. (V) Hak Taala anuŋ köŋline ilham
ideridi.
Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden
hangisi yüklemin türü bakımından diğerlerinden
farklıdır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

DOĞRU CEVAP: B

1

Diğer sayfaya geçiniz.
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7.

9.

8.

10.

11.

2

Diğer sayfaya geçiniz.
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14. Çıktım yücesine seyrân ederken

12.

Ötüşür bülbüller gel deyi deyi
Sıdkıla baktım da dostun yüzüne
El eder sevdiğim gel deyi deyi
Karacaoğlan’dan alınan bu dörtlüğün ilk iki
mısrasında aşağıdaki sanatlardan hangisine yer
verilmiştir?
A) Tezat

B) Cinas
D) Telmih

C) İntak
E) Hüsnütalil

DOĞRU CEVAP: C

15.

13.

3

Diğer sayfaya geçiniz.
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19.

16.

20.

17.

21.

18.

4

Diğer sayfaya geçiniz.
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24. Gülşen-i vasfında her beyti Necâtî çâkerün
Benzer ol mevzûn nihâle kim ucında var gül

22.

Bu beyitle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) “gülşen-i vasf” tamlamasında, tamlayan ile tamlanan
arasında teşbih ilgisi vardır.
B) Teşbihin bütün unsurları bulunmaktadır.
C) Gülşen, nihal ve gül kelimeleri arasında tenasüp ilişkisi
vardır.
D) “benzer” kelimesi teşbih edatıdır.
E) “her beyti Necâtî çâkerün” tamlaması “vech-i şebeh”tir.
23.
DOĞRU CEVAP: E
25.

26.

5

Diğer sayfaya geçiniz.
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27.

29.

30.

28.

6

Diğer sayfaya geçiniz.

2015-ÖABT/TDE
34. Popüler romancılığın bir kolu olan tarihsel romanlar,
genellikle tezli eserlerdir. Belli bir tez çerçevesinde
gelişirler ve “şimdi”ye yol gösterirler. Ama son yıllarda
Türkiye’de tarihsel roman denince akla tezli eserler değil
postmodern tarih anlatıları gelmeye başlamıştır. Bu
alanda Puslu Kıtalar Atlası ile ---- ismi öne çıkmış; 1980
sonrasının romancısı Orhan Pamuk da ---- ile Osmanlı
Dönemini konu edinmiştir.

31.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Latife Tekin – Kara Kitap
B) Adalet Ağaoğlu – Beyaz Kale
C) Hasan Ali Toptaş – Sessiz Ev
D) İhsan Oktay Anar – Benim Adım Kırmızı
E) Ferit Edgü – Cevdet Bey ve Oğulları
DOĞRU CEVAP: D
35.
32.

33.

7

Diğer sayfaya geçiniz.
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36.

39.

37.

40.

38.

8

Diğer sayfaya geçiniz.
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43.

41.

44.

42. Edebiyat öğretmeni, ön sırada oturan iki öğrenciye şöyle
söyler: “Sizin nasıl bu kadar iyi anlaştığınızı
anlamıyorum. Biriniz sadece divan edebiyatı ve gazel
anlatıyorsam dinliyor; diğerinizse hangi konuyu
anlatırsam anlatayım anlattıklarımı özetliyor, yorumluyor
ve konu hakkındaki sorularıyla düşüncelerini aktarıyor.”
Öğretmenin bu parçada bahsettiği öğrencilerin
dinleme tipleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Seçici–empatik

B) Seçici–katılımlı

C) Empatik–etkili

D) Eleştirel–seçici

E) Etkili–katılımlı
DOĞRU CEVAP: B

9

Diğer sayfaya geçiniz.
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45.

46.

47.

10

Diğer sayfaya geçiniz.
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48. Akşamleyin güneş ardından geceler
Görününce en son bu yolun ucundan
Aksimiz mi? –dersin– başı ucunda
Düşünceye dalmış bir insan geceler

49.

Bu parça aşağıdakilerden hangisinin öğretiminde
örnek olarak kullanılabilir?
A) Dörtlükle yazılmış halk edebiyatı metinleri
B) Sarmal kafiye ile oluşturulmuş Cumhuriyet Dönemi
metinleri
C) Hece ölçüsüyle yazılmış Fecr-i Âti metinleri
D) Sone tarzında oluşturulmuş Servet-i Fünûn metinleri
E) Sade bir dille yazılmış divan edebiyatı metinleri

Bu soru, Bilim Kurulunun tavsiyesi
üzerine ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından iptal edilmiştir.

11

Diğer sayfaya geçiniz.
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50.
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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 sınav için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır (1 saat, 15 dakika). Sınav başladıktan sonra adayın
sınav sonuna kadar sınav salonundan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.
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 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 verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
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. Sınav salonundan ayrılmadan önce soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
15. 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.

