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1. Nice sultanları tahttan indirdi
 Nicesinin gül benzini soldurdu
 Nicelerin gelmez yola gönderdi
 Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm

Bu dörtlükle ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) 11’li hece ölçüsü ile söylenmiştir.
B) Ayrılık, yoksulluk ve ölüm kavramlarının üze-

rinde durulmaktadır.
C) Rediflerden yararlanılmamıştır.
D) Ayrılık, yoksulluk ve ölüm kavramları kişileşti-

rilmiştir.
E) Birbiriyle ilgili sözcükler aynı dizede kullanılmıştır.

2. İnsan, tabiat, aşk, sevgi ve  sevgilinin güzellikle-
rinden bahseden şiirlerdir. Koşma nazım şekliyle 
yazılır. Lirik şiirlerdir. En önemli şairi Karacaoğ-
lan’dır.
Yukarıda tarif edilen nazım biçimi, hangi se-
çenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Taşlama B) Güzelleme
C) Destan D) Mani

E) Ağıt

3. Dünyada ne ikbal ne servet dileriz
 Hatta ne de ukbada saadet dileriz

Yukarıda verilen dizelerde ritim, seçeneklerde-
ki söz sanatlarının hangisiyle sağlanmıştır?

A) Seci B) Asonans
C) Aliterasyon D) Kişileştirme

E) Benzetme

4. Yiğidin eyisini nerden bileyim
 Yüzü güleç, kendi yaman olmalı
 Kasavet serine çöktüğü zaman
 Gönlünün gamına alan olmalı

Yukarıdaki dörtlük için aşağıda verilen bilgi-
lerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Rediflerden yararlanılmıştır.
B) Tam uyak kullanılmıştır.
C) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
D) Halk edebiyatının dil özellikleri görülmektedir.
E) Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.

5.  Kırlar, ormanlar, çayırlar
 Bağlar, bahçeler hepsi birbirinden güzel
 Vakit vakit sümbüller 
 Renk renk menekşeler
 Doğanın güzelliklerini anlatır yeşillikler

Yukarıdaki dizelerin konusu hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

A) Doğanın güzellikleri karşısında duyulan hay-
ranlık

B) Bağ ve bahçelerin düzeni
C) Renk renk menekşelerin varlığı
D) Doğadaki varlıkların betimlenmesi
E) Doğanın güzelliği karşısında duyulan hüzün.

6. Dedim ne gülersin dedi nazımdır
 Dedim kaşın mıdır dedi gözümdür
 Dedim ay mı doğdu dedi yüzümdür
 Dedim ver öpeyim söyledi yok yok

Yukarıdaki dizeler için aşağıda verilen bilgi-
lerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) “Dedim” sözcüğü ile tekrir sanatı yapılmıştır.
B) Dize sonlarında –z sesi ile yarım uyak yapıl-

mıştır.
C) -ımdır /-ümdür ekleri rediftir.
D) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
E) Benzetmelerden yararlanılmıştır.
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7. Coşkun ve yiğitçe bir üslûpla yiğitlik, kahraman-
lık ve savaş konularını işler. Epik şiirlerdir. Koş-
ma şeklinde söylenir.

 Edebiyatımızda Köroğlu ve Dadaloğlu bu türün 
en ünlü temsilcileridir.
Yukarıda tarif edilen nazım türü hangisidir?

A) Koçaklama B) Taşlama
C) Ağıt D) Semai

E) İlahi

8. Düşman geldi bölük bölük dizildi
 Alnımıza kara yazı yazıldı 
 Tüfenk icad oldu mertlik bozuldu 
 Eğri kılıç kında paslanmalıdır

Yukarıdaki şiirin türü hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir?

A) Varsağı B) Destan
C) Koçaklama D) Güzelleme

E) Kaside

9. Çaya inesim geldi
 Şeker yiyesim geldi
 Ala gözlü ablamı
 Gene göresim geldi

Yukarıdaki dizeler için, hangi seçenekte veri-
len bilgiler yanlıştır?

A) Bir mani örneğidir.
B) Rediflerden yararlanılmıştır.
C) İlk iki dize doldurmadır.
D) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
E) Anlam son iki dizededir.

10. Ayakkabı giyerim
 Üstü beyaz olursa
 Kaynanamı severim
 Oğlu güzel olursa

Yukarıdaki şiir için hangi seçenekte sunulan 
bilgi yanlıştır?

A) – olursa rediftir.
B) aaba şeklinde uyaklanmıştır.
C) Çapraz uyak şeması vardır.
D) Redif dışında uyak yoktur.
E) Bir mani örneğidir.

11. Benden selam olsun Bolu Beyi'ne 
 Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
 Ok gıcırtısından kalkan sesinden
 Dağlar seda verip seslenmelidir

Yukarıdaki dizeler için aşağıda verilen bilgi-
lerden hangisi doğrudur?

A) Benzetme sanatından yararlanılmıştır.
B) -melidir/-malıdır rediftir.
C) Düz uyak kullanılmıştır.
D) Zengin uyak vardır.
E) Aruz ölçüsünün belirli bir kalıbıyla söylenmiştir.

12. Düşman geldi bölük bölük dizildi
 Alnımıza kara yazı yazıldı 
 Tüfenk icad oldu mertlik bozuldu 
 Eğri kılıç kında paslanmalıdır

Yukarıdaki şiir için yapılan açıklamalardan 
hangisi yanlıştır?

A) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Kahramanlık konusu işlenmiştir.
C) Tüfek, kılıç, kın gibi birbiriyle ilgili sözcükler 

bir arada kullanılmıştır.
D) Düz uyak kullanılmıştır.
E) Nazım biçimi varsağıdır.

13. Aşkına düştüm yeni
 Baştan çıkardın beni
 Bir kılına bin altın
 Verseler vermem seni

Yukarıdaki şiirin nazım biçimi hangisidir?

A) Semai B) İlahi
C) Varsağı D) Mani

E) Güzelleme
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