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1. XX. yüzyılın ilk yarısında Fransız bilim adamı 
Hilarire de Barenton dilin doğuşuyla ilgili 
aşağıdaki dil kuramlarından hangisini ileri 
sürmüştür? 

Al Ay- Dil Kuramını 
B L iş Kuramını 
cı Yansırna Kuramını 

Dl Güneş-Dil Kuramını 

El ünlern Kuramını 

2. Beş duyu ile kavranan yani anlaşmayı 

sağlayan bütün i şaretleri inceleyen bilim dalı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

3. 

Al Fonalo; 
Bl Semiyoloji 
cı Filoloji 
OL Morfoloj 
El Fizyola; 

i. Çince 

" Arapça 
iii. Fransızca 
LV. Türkçe 

Yukarıdakilerden hangileri yalınlayan dillere 
örnektir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
cı Yalnız iV 
OL i ve ii i 
El i, ii i ve LV 

4. Xi. yüzyılda Orta Türkçe döneminin temel 
eseri aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Garibname 
Bl lşkname 

CL Deslan-ı Yusuf 
Dl Dede Korkut 
El Divanü Lugati't-Türk 
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5. Türkçenin yabancı sözcüklerden 
arındırılması, yazı dili ile konuşma dili 
arasındaki farkların giderilmesi amacıyla 
Türk Dil Kurumu tarafından ilis. yapılan 6 ciltlik 
çalışma, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yeni Tarama SözlUgü 
Bl Derleme Sözlügü 
cı Türkiye'de Halk Ağzından Söz Derleme 

Dergisi 
OL Türkçenin Grameri 
El Deyimler Sözlüğü 

6. Türklerin Malazgirt Savaşı öncesi ve 
sonrasında Anadolu'ya geçerek beylikler ve 
Osmanlı Devleti'ni kurmalarıyla XIII. 
yüzyıldan başlayarak oluşan yazı dili 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karahan h Türkçesi 
Bl Yeni Türkçe 
CL Türkiye Türkçesi 
OL Eski Anadolu Türkçesi 
El Osmanhca 

7. Kutadgu Bilig adlı eserin dili, aşağıdakilerden 
hangisine örnektir? 

Al Hakaniye Türkçesine 
Bl Çağatay Türkçesine 
CL Kıpçak Türkçesine 
Dl Özbek TÜrkçesine 
El Kazak Türkçesine 
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Anlatım gücünün yüksekliği 8. i. 

" Sözcüklerin değişik kavramlan ayn ayn 
karşılayabilmesi 

III. Tarihi boyunca geniş bir sözvarlığ ı ortaya 
koyması 

LV. Sözcük sayısının sınırlı olması 

Yukarıdakilerden hangileri di lin zenginliği 

konusunda kesin bir ölçüt sayılır? 

Al Yan ız i 
B) Yalnız iV 
c} i ve I ıı 

O) II ve LV 
E) i, ii ve III 

9. Aşağıdaki deyimlerden hangisi ik i yarg ı lı 
değildir? 

Al Bakmaz haline , kama takar beline. 
B) Güneş ba lçı kla sıvanmaz. 

c} Evine ÖrrTIQ Örmez, ele halı dokur. 
O) Dağdan ayı gelir. ahırdan öküzü çıkanr. 
E) Herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine . 

10. "Düşmek" sözcugu aşağıdaki 

hangisinde "yağmak" 

ku l lanılmı ştı r? 

c ümlelerin 
anlamında 

Al Annesi gidince çocuğun bakımı halaya 
düştü . 

B) Ağaçlann gölgesi buraya düşüyordu . 

c} Benim not ortalarnam çok düştü . 
O) Masanın üstü ndeki kaplar yere düştü. 
E) Yüksek yeı1ere mevsimin ilk kan düştü . 

11. Aşağıdak i a ltı çizili bileşi k yapılı sözcüklerin 
hangisinde, hem ses deği şim i hem ses yitimi 
vard ı r? 

Al K I!Zlıkıl l ağl bitkisinden salata yapıldığını 

bilmiyordum 
Bl Avcılar karatayl'k vurmuşlar 

CL Kardeşim suciceğj çıkard ı 
Dl Cıımartesi günü tatile gidiyorum 
El Day ım otelde aşc ıbası olarak çalışıyor 
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12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hang isi 

türemiş sözcük değildir? 

Al Can ın ne isterse onu yap. 
Bl ~ konuşmasını kim yapacak? 
CL Kişi nin kendine ~olmalı. 
O) Sizin uıı. işleri nasıl gidiyor? 
E) Atların kosLlmLl iyiydi. 

13. "O konuşmaya başladı mı herkes susar." 

Bu cümlenin niteliği 

hangisidir? 

A) Bileşik-devrik-ad 
B) B ileşik-düz-eylem 
C) Basit-düz-eylem 
O) Basil-devrik-eylem 
E) Basit-devrik-ad 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlarnca 
glumsuzdur? 

15. 

A) Bu yaşa kadar okumamış değiL. 
B) Bütün bunlann neye mal olduğunu bilmiyor 

değiL. 

CL Okumanın bu kadar önemli olduğunu 
anlamış değiL. 

O) Öğrencilerin başarılı oluşun da ailenin etkisi 
yok değiL. 

E) Etrafında olup bitenlerden haberi yok değiL. 

Q[tQSjQ~S lIiIi..:.i ilme öylesine ~ , 

i 

" - u~g!jlal]] ı ~ ı ~i tarih Q~U~U~ da bunu 
V 

anlamayan yoktur 

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük lerin 
hangisinde yazım ~vardır? 

A) i 

B) " 
c) III 
D) IV 
E) V 
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16. "Hemşire üniformasım giydi , kimseye 
sezdirmeden babasının yattığı odaya girdi." 

Bu cümle de hangi sözcükten sonra virgül 
getirilirse cümlenin anlamı değilj ir? 

Al hemşire 

Bl ün iformasını 
cı sezdirmeden 
OL babasının 

El odaya 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti 
kullanılamaz? 

Al Şiirin ariamı dırıa önemli değil mi 
Bl Bl1ün ı:ı...na-ı aklında nas ıl tlAuyorsun 
CL Kim yazıyor bu dNar yazılarını 
OL Hangisini okll)'acagımı şaşırdım 
El ög-elrnek aynı zamanda ikinci kez Ö(1enmek 

değil midr sence 

18. Aljağıdaki cümle leri n hangisinde anlatım 

bozukluğu vardır? 

Al Onun söylediklerine kimse kulak asmıyordu. 
Bl Küçücük meseleyi büyüttü de büyüttü. 
cı Küçük çocuğun üstü başı çamura 

bezenmişti . 
OL Onlar epeyce ilerlemişler. artık 

görünmüyorlar. 
El Yol önce ikiye aynilyar, sonra sola 

kıvnlıyordu. 

19. Çağdaş toplum olmanın yolu çagdaş egitimden 
ve terbiyeden geçer. 

Bu cümledeki anlatım bozukluğu nas ıl 

düzeltilir? 

Al "yolu" sözcüğü "yollan" yapılarak 
Bl "olmanın" sözcüğü çıkanlarak 
CL "olmanın" sözcüğü yerine "olmak" getirilerek 
Dl "egitimden" sözcüğü "egitimlerden" 

yapılarak 
El "ve terbiyeden" sözleri çıkanlarak 
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20. Onu doktora götürmek kesinlikle mümkün 

olmayabilirdi. 

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aljağıdakilerden hangisidir? 

A) Tümleç eksikligi 
Bl Gereksiz yardımcı eylem kullanılması 
cı Çelişen sözıer kullanılması 

OL Yazı m yanllşllğı 
El Noktalama eksikligi 

TEST BITTI. 




