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T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

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.
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AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-3 Türk Dili ve 
Edebiyatı Testi bulunmaktadır.

2. Bu test için verilen cevaplama süresi 85 dakikadır.

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, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısın-
dan yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşü-
lecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. 

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

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.

 

 

 



2014 – 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. 2.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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3. (I) Hızla gelişen bilgisayar teknolojisinin özellikle  
mekân tasarlama konusunda sinemaya olan katkısı
giderek doğal sayılıyor. (II) Örneğin, 2000 yılında
gösterilen Gladyatör adlı filmdeki tarihsel mekânların
oluşturulmasında bilgisayar teknolojisinden bol bol
yararlanıldı. (III) Böylece, Antik Roma’nın Colosseum’u
bilgisayarda yeniden oluşturuldu ve burada birkaç yüz
kişilik kalabalık, binlerce kişilik görkemli bir kalabalığa
dönüştürüldü. (IV) 2001’de gösterilen Pearl Harbour
filminde eski fotoğraflar kullanılarak limanın 50 yıl önceki
görüntüsü elde edildi. (V) 145 milyon dolara mal olan bu
filmde, bir hava saldırısının tümüyle bilgisayarda
tasarlanması için gerekli harcamadan kaçınılmadı ve
büyük ölçüde gerçek izlenimi veren görüntüler
oluşturuldu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
nesnellik söz konusudur?

I. II. III. IV. V.

4.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP: D 
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5. (I) Seyahat etme, gezip tozma insanoğlunun temel
ihtiyaçlarından biridir. (II) İnsanların bildikleri yerlerden
kalkıp bilmedikleri fakat merak ettikleri yerleri gidip
görme arzusu, onlara yeryüzünün meçhul yerlerini
öğrenme ve keşfetme yolunu açmıştır. (III) İnsanoğlu,
öyle tahmin edilebilir ki başlangıçta rızkını arama
mecburiyetinden kaynaklanan bir güdüyle çevresini
keşfe çıkmıştır. (IV) Kendi çevresinin dışında başka
zenginliklerin bulunabileceğini öğrendikçe ondaki içgüdü
gitgide bilinçli bir keşfetme arzusuna dönüşmüştür.    
(V) İçinde yaşadığımız çağa gelinceye kadar seyahat
etme, gidip görme, görüp öğrenme, başka dünyalar
keşfetme; insanın söz konusu ihtiyaçlarının bir dışa
vurumuydu denebilir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
ögelerin dizilişi “özne, dolaylı tümleç, belirtili nesne,
yüklem” biçimindedir?

I. II. III. IV. V.

6.

A) B) C) D) E)

7.

Diğer sayfaya geçiniz.3

DOĞRU CEVAP: B 
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8. 9.

10.

Diğer sayfaya geçiniz.4

 

 

 



2014 – LYS3 / TDE

11.

12.

Psikiyatrik uygulamaların omurgasını hasta ile yapılan
görüşmeler oluşturur. Psikiyatrik görüşme, diğer tıp
dallarındaki tanı ve tedaviye yönelik tüm tıbbi işlemlerin
yerini alan temel bir işlemdir. Kuşkusuz diğer tıp
dallarında da hastayla yapılan görüşmelerin, alınan
bilginin tartışılmaz bir önemi vardır. Ancak bu branşlarda
tanı; esas olarak çeşitli fizik muayene yöntemleri,
radyolojik ve laboratuvar incelemeleriyle konur.
Hastanın görüşmeye katkısı veya çaba göstermesi
sınırlıdır. Oysa psikiyatrik tanı, büyük ölçüde hekimle
hastanın görüşmesine ve hekimin hastanın sözel
ifadeleri ile sözel olmayan ifadelerini yorumlamasına
dayanır.

Bu parçada psikiyatrik görüşmelerin önemi,
aşağıdaki anlatım yöntemlerinden hangisi              
ön plana çıkarılarak vurgulanmıştır?

Örnekleme

Nesnellik

Tartışma

Karşılaştırma

Tanık gösterme

13.

14.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.5

DOĞRU CEVAP: D 
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15. 16.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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17. 18.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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Bilginin hızla arttığı, bilgiye erişimin kolaylaştığı,       
yeni teknolojilerin laboratuvarları zenginleştirdiği bilgi
çağında; fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarında büyük
bir dönüşümün yaşandığına şahit olduk. Genlerin, atom
altı parçacıkların ve gezegenlerin bilgileri kaydedildi;
bunlar İnternet aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki
bilim insanlarına ve ilgili kitlelere ulaştı, bilgisayar
programlarıyla analiz edildi. Bu verilerin elektronik
ortamda toplanması ve analiz edilmesi yalnızca fen
bilimlerine özgü değil. Özellikle son yıllarda sosyal
bilimlerde de benzer bir gelişme yaşanıyor. Toplum
bilimciler elektronik cihazları, İnternet’i ve sosyal
paylaşım sitelerini kullanarak insan ilişkilerinden doğan
toplumsal ağı tanımaya çalışıyor. Bu süreçte bilgisayar
mühendisleri ve istatistikçilerin katılımıyla “hesaplamalı
sosyal bilimler” denen disiplinler arası bir alan doğuyor.
Doğru bir eğitim ve doğru kişilerle çalışarak sosyal
bilimcilerin alanlarında köklü değişiklikler yapabileceği
belirtiliyor. Ancak bu değişimin gerçekleşmesi için bazı
engellerin aşılması gerekiyor.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

Günümüzde, teknoloji sayesinde bilgiye ulaşmak ve
bunları yorumlayabilmek oldukça kolaylaşmıştır.

Toplum bilimciler verileri depolayan elektronik
cihazlardan, İnternet gibi sosyal paylaşım
sitelerinden yararlanmaktadırlar.

Sosyal bilimciler bugün ulaştıkları başarı düzeyini
İnternet ağı, bilgisayar gibi bilgi depolama ve
ayıklama aygıtlarını kullanmalarına borçludurlar.

Teknolojik gelişmeler, kimi bilim dallarında önemli
değişiklikler sağlamıştır.

Bilgiye erişim ve bilgiyi analiz etmede teknolojik
araçlar, pek çok alanda büyük bir kolaylık
sağlamaktadır.

19.

A)

B)

C)

D)

E)

20.

Diğer sayfaya geçiniz.8

DOĞRU CEVAP: C 
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 21. - 22.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

21.

22.

23.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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24.

25.

26.

27.

28.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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I. Özünde genellikle “övgü”ye yer verilen divan
edebiyatı nazım şekli

II. 5-15 beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri
birbiriyle, sonraki beyitlerin ikinci dizeleri birinci
beyitle uyaklı, genellikle lirik bir eda ile söylenen
nazım biçimi

III. Aruz vezninin kısa kalıplarıyla değişik konularda
yazılan, her beyti kendi içinde kafiyeli uzun
manzum eser

IV. Aruzun iki eşit parçaya bölünebilen kalıplarıyla
yazılan ve mısra ortalarında iç kafiyesi bulunan
gazeller

Aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda
verilmemiştir?

Musammat Kaside

Muhammes Mesnevi

Gazel

29.

30.

A) B)

C) D)

E)

31.

32.

33.

Diğer sayfaya geçiniz.11

DOĞRU CEVAP: C 
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34.

35.

Aşağıdakilerden hangisi, Servetifünun şiirinin
özelliklerinden biri değildir?

Şiirin konusu genişletilerek hemen hemen her şey
şiirde işlenmiştir.

Fransız şiirinden alınan sone, terzarima gibi nazım
şekilleri denenmiştir.

Aşk teması, daha çok romantik bir atmosfer içinde
ele alınmıştır.

Hayal ve hakikat çatışması çokça işlenmiştir.

Metafizik ve sosyal olaylara geniş yer verilmiştir.

36.

37.

38.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.12

DOĞRU CEVAP: E 
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39.

40.

Bu şiirleri anlamıyorum ben. Öyle bir kargaşa, öyle     
bir karıncalanma var ki onlarda, bir türlü asıl şiiri
yakalayamıyorum. Çünkü sözcükler köprü olacak  
yerde köstek oluyor ayağıma; tepeler gibi önüme
dikiliyor, ne yapsam aşamıyorum. Durmadan biçim
oyunlarıyla çarpışıyorum, öyleyken ben söze
giremiyorum. Öze girmek diye bir sorun yok bu şiirler
için. Sözcükler özle kaynaşmıyor, dilde yoğunlaşmıyor.
Evet bir curcuna bu, başka bir şey değil…

Bu parçada geçen “Bu şiirleri” ifadesiyle aşağıdaki
oluşumlardan hangisine bağlı olan şairlerin ürünleri
kastedilmiştir?

Mavi Topluluğu

Hisarcılar

Fecr-i Atî

İkinci Yeni

Garipçiler

41.

A)

B)

C)

D)

E)

42.

Diğer sayfaya geçiniz.13

DOĞRU CEVAP: D 
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43.

44.

Her kim bu halk için yazar, halkın olur;

Aydınlatabildiyse eğer, aydın olur...

Muhtaç değildir eli, altın kaleme:

Kullandığı her kalem onun, altın olur!

Bu dörtlükte dile getirilen düşünce, aşağıdaki
şairlerden hangisinin edebî anlayışıyla örtüşmez?

Arif Nihat Asya

Namık Kemal

Ahmet Haşim

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Emin Yurdakul

45.

46.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.14

DOĞRU CEVAP: C 
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Aşağıda verilenlerden hangisi, Necip Fazıl
Kısakürek’in şiir anlayışı ile örtüşmemektedir?

Şiirlerinde korku ve ruhsal burkuntu dikkati çeker.

Bireyi ve toplumu sorgulayıcı bir söylemi vardır.

Konu seçiminde geleneğe sıkı sıkıya bağlıdır.

Şekil bakımından kusursuzluğu aramıştır.

Mistik düşüncelere yer vermiştir.

47.

48.

A)

B)

C)

D)

E)

49.

Diğer sayfaya geçiniz.15

DOĞRU CEVAP: C 
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Postmodern anlatımın kullanıldığı ---- birçok anlamsız
unsurun bir bütüne yürümesini önleyen eksiklikler var.
Böylece her okuyucu, eline geçen tanıdık bir ipucunu
tutarak görmek istediklerini bu romanda bulmaktadır. 
Bu bakımdan eserde “ayna” kavramının kullanılması
anlamlıdır. Zira okuyucu kendi bilgisini ve hayallerini,  
bu romanda bulduğu “ayna”lardan birine yansıtmak    
ve onu eserin bütününe hâkim kılmak imkânına sahiptir.
Aynı özellikleri Yeni Hayat’ta da bulmak mümkündür. 

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

Kara Kitap’ta

Sessiz Ev’de

Benim Adım Kırmızı’da

Cevdet Bey ve Oğulları’nda

Beyaz Kale’de

50.

A)

B)

C)

D)

E)

51.

Destan ve mitlerde görülen, insanların bir kahraman
oluşturma eğiliminin çağdaş bir tiyatro eserine
uygulanışı ve geleneksel tiyatronun modern ögelerle
sahneye konuşu olarak nitelendirilebilecek eserlerin
başında Brecht’in etkisiyle yazılmış olan ---- gelir.

Bu cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

Keşanlı Ali Destanı

Bir Adam Yaratmak

Susuz Yaz

Eski Çarıklar

Reis Bey

52.

A)

B)

C)

D)

E)

53.

Diğer sayfaya geçiniz.16

DOĞRU CEVAP: A 

DOĞRU CEVAP: A 
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54.  55. - 56.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

55.

56.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.17

 

 

 



SINAVDA UYULACAK KURALLAR

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.

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde 
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel 
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tuta-
nağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve 
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

3. Bu test için verilen cevaplama süresi 85 dakikadır. 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 ara-
sında 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 ya-
kından 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 bulunulduğu-
nu 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 bulu-
nan 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 kod-
lamanız 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 koparmayı-
nız. 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 olamamaktadır, 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 görevli-
lerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.

 

 

 


