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1. insanların duygularının etkisiyle çıkardıkları 
seslerin, çeşitli kavramları karşılamak üzere 
sözcüklere dönüştüğünü ileri süren dil 
kuramı, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Güneş Dil Kuramı 
B) iş Kuramı 
C) Vansıma Kuramı 

D) Ünlem Kuramı 
E) Nesne Kuramı 

2. Aşağıdakilerden hangisi, özel bir dilolarak 
değerlendirilemez? 

A) Hukuk dili 
B) Konuşma dili 
C) Tıp dili 
D) Gazete dili 
E) Edebiyat dili 

3. Aşağıdakilerden hangisi Kuzeybatı grubu 
Türk lehçeleri arasında yer almaz? 

A) Kazak Türkçesi 
B) Başkırt Türkçesi 
C) Tatar Türkçesi 
D) Karay Türkçesi 
E) Özbek Türkçesi 

4. Türkiye Türkçesinin yazımında hangi yıla 

kadar Arap harfleri kullanılmıştır? 

A) 1926 
B) 1927 
C) 1928 
D) 1930 
E) 1933 
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5. Aşağıdaki eylemlerden hangisinin anlamı 

diğerlerinden farklıdır? 

A) Uğraş vermek 
B) Emek vermek 
c) Vakit geçirmek 
D) Çalışıp didinmek 
E) Çaba harcamak 

6. "Eylemleri, eylemsileri, sıfatları ve kendileri gibi 
zarf (belirteç) olan sözcükleri ölçü, zaman, yer ve 
yön, durum, soru, gösterme anlamları katarak 
niteleyen sözcüklere zarf (belirteç) denir," 

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
altı çizili sözcük zarf (belirteç) olarak 
kullanılmıştır? 

A) Sonunda yalnız kaldı, 
B) !$.ı.v.ı.v§. çarpan dalgalara daldı gitti. 
C) Güzel bir yaz günü yola koyuldular, 
D) Sakız gibi temiz çamaşırları ipe asıyordu, 
E) ~ okul bir asırdır ayakta, 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama 
~vardır? 

A) Doğru dürüst bir iş bulamadı gitti, 
B) Kamyon geri, geri gelmeye başladı. 
c) Hasta olduğumu duymamış mı? 
D) Bağlaç olan da, de ayrı yazılır, 
E) Beni ne aradı ne de sordu, 

8. Aşağıdakilerin hangisinde iki noktanın (:) 
kullanımı yanlıstır? 

A) Doğa bütün cömertliğiyle göz 
kamaştırıyordu: ağaçlar, çiçekler, kuşlar", 

B) Türkçede iki çeşit kök vardır: Fiil kökü, ad 
kökü, 

c) Atakan: "Ben bugün sizinle gelemiyorum," 
dedi, 

D) Size şunları söylüyorum: "Doğruluk en 
değerli hazinedir," 

E) Atatürk "i Ik hedefiniz: Akdeniz'dir!" sözüyle 
Kurtuluş Savaşı'na yön vermiştir, 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük 
harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım LLS.!!.!..W. 
vardır? 

A) Bu yıl pastırma yazı, kasımdan şubata 

kadar sürdü. 
B) Kayıtlar, 8 Ağustos Cuma gününe kadar 

uzatıldı. 
C) Bu ay Satürn güneş batar batmaz görüş 

alanımıza girecek. 
D) Mart ayında doğanlar, Temmuzda askere 

alınacak. 
E) izmir 15 Mayıs 1919'da işgal edildi. 

10. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili 
sözcüklerden hangisi yapı bakımından 

doğrudur? 

A) Bu olayı, kimse görmezlikten gelmemeli. 
B) Bu kadar çalışmayla başarılı olman olasızdır. 
C) Kapıda biriken çöpler, her yeri kokturmus. 
D) Gördüğüm kadarından bu konuya ilgi 

azalıyor. 
E) Rahmetlik dayım, çok iyi bir insanmış. 

11. "Çok eğlendim burada, umarım bir daha 
buraya yeniden gelirim." cümlesindeki 
anlatım bozukluğu, aşağıdakilerden 

hangisiyle giderilebilir? 

A) "burada" sözcüğü cümlenin başına alınarak 
B) "gelirim" sözcüğü yerine "gelebilirim" 

sözcüğü getirilerek 
C) "umarım" sözcüğü yerine "inşallah" sözcüğü 

getirilerek 
D) "yeniden" sözcüğü cümleden çıkarılarak 
E) "buraya" sözcüğü cümleden çıkarılarak 

12. "Çocukları şımartır, çok yüz verirseniz ileride 
bencil ve saygısız birer insan olmalarını 

önleyemezsiniz." cümlesindeki anlatım 

bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Noktalama eksikliği 
B) Yüklem eksikliği 
C) Tümleç eksikliği 
D) Mantık yanlışlığı 
E) Gereksiz sözcük kullanımı 
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A 
13. Bir yazının amacının belirlenmesi öncelikle 

aşağıdakilerden hangisiyle bağlantılıdır? 

A) Yazının biçim özelliklerinin belirlenmesi 
B) Ana düşüncenin belirlenmesi 
cı Anlamı bilinmeyen sözcüklerin saptanması 
D) Yazının başlığının bilinmesi 
E) Yazının dil özelliklerinin belirlenmesi 

14. "Çok geniş anlamda düşünüldüğünde deneme 
sayılabilecek yazı ve kitapıara çok eski yüz 
yıllarda rastlandığı söylenebilir. Fakat bu türün 
on altıncı yüz yılın sonlarında Montaigne ve 
Bacon 'ın eserleriyle başladığını ve onları izleyen 
birçok edebiyat ve sanat adamının çabalarıyla 
geliştiğini söylemek mümkündür." 

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi 
cıkarılamaz? 

A) Deneme türü Montaigne'nin eserleriyle 
başlamış; Bacon 'ın eserleriyle gelişmiştir. 

B) Deneme sayılabilecek yazı ve kitaplar çok 
eski yüz yıllarda yazılmaya başlamıştır. 

cı Deneme türünde gerçek anlamda yazılar on 
altıncı yüzyılın sonlarında yazılmaya 
başla mı Ştı r. 

D) Montaigne, deneme türünde eser veren 
sanatçılardan biridir. 

E) Bacon, deneme türünde eser veren 
sanatçılardan biridir. 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 
betimlerne vardır? 

A) Akşamları ağır yemekler yememeliyiz. 
B) Kardeşi, bu yıl üniversite sınavına 

girecekmiş. 

cı Odaya girdiği gibi çantasını yere fırlatlı. 
D) Sarı saçlı, kırmızı yanakıı, sevimli bir kız açtı 

kapıyı bize. 
E) Resim, göze ve kulağa aynı anda 

sesle nebilmelid ir. 
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16. Tanzimat edebiyatında yapılan ilk roman 
çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sefiller 
B) Robenson Cruzoe 
C) Telemak 
D) Monte Cristo 
E) Atala 

17. Aşağıdakilerden hangisi, 1950 sonrası Türk 
edebiyatında eleştiri türünde yazan 
yazarlardan biri değildir? 

A) Doğan Hızlan 
B) Şinasi 

C) Asım Bezirci 
D) Metin And 
E) Fethi Naci 

18. Aşağıdakilerden hangisi, resmi yazışmalarda 
dikkat edilmesi gereken hususlardan biri 
değildir? 

A) Sonuç bölümünün, gönderilen makamın 

durumuna göre, rica ya da sunu 
biçimlerinden biri ile bitirilmesi 

B) Gelişme bölümünde, konu hakkında görüş 
belirtilmesi 

C) Giriş bölümünde sorun ya da istenilen 
bilginin ortaya konması 

D) Sağ üst köşeye tarih yazılması 
E) Yazının gönderildiği makamın resmi adının 

kısaltılarak yazılması 

19. Aşağıdakilerden hangisi, kaynakça 
yazımında yer alacak bilgilerden biri 
değildir? 

A) Eserin basım yeri 
B) Eserin basım yılı 
C) Yazarın milliyeti 
D) Yazarın soyadı 
E) Eserin kaçıncı baskı olduğu 

A 19 

20. Aşağıdakilerden hangisi, 
konuşmalardan biri değildir? 

A) Demeç 
B) Açış konuşması 
c) Konferans 
D) Söylev 
E) Söyleşi 

A 
tek kişilik 
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