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1. Aşağıdakilerden hangisi, 
dillerinden biri değildir? 

Al Rusça 
Bl Mançu Tunguzca 
c) Keltçe 
OL Ingilizce 
El itaiyanca 

Hint-Avrupa 

2. i. Bu zor soruyu da sonunda çözebildik. 
ii Takım şanslıydı , yan ofsayt durumlanndan 

beleş goller çıkardılar. 
iii. Yaz gelince bu katı kiraya verecekler. 
IV, Annesinden sonunda beş on kuruş 

tırtıklayabildi. 

Yukarıdaki eumlelerin hangilerinde argo 
sözcük kullanılmıştır? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız III 
c) i ve III 
Dl ii ve LV 
El i , ii ve III 

3. Aşağıdaki Türk lehçelerinden hangisi , Slav 
dillerinin de etkisiyle cLimle bilgisi 
bakımından değiş ikliğe uğramıştır? 

Al Saha (Yakut) Türkçesi 
Bl Nogay Türkçesi 
c) Özbek Türkçesi 
OL Yeni Uygur Türkçesi 
El Gagauz Türkçesi 

4. Türkiye Türkçesinin yazımında hangi yıla 
kadar Arap harfleri kullanılml§tır1 

Al 1923 
GL 1925 
c) 1926 
Dl 192a 
El 1933 
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5. Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir? 

Al Dost ileye iç, alışveriş etme 
B) Ölümle burun buruna gelmek 
C) Kocler mahallesinde ayna satmak 
Dl Canından bezmek 
E) Turnayı gözlrıden vurmak 

6. Geometri terimi olarak kullanılan "zaid" 
sözcüğünün Dil Devriminden sonra türetilen 
karşılığı , aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Kesit 
Bl Düşey 
c) Eksi 
OL Yatay 
El Artı 

7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi iki yargıh 
değildir? 

Al Ele verirtalkın!, kendi yutar saikımI. 
Bl Allllut dalının dibine düşer. 
c) Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. 
OL Bin bilsen de bir bilene danış. 
El Kafa büyük içi boş , tut kulağından çifte koş. 

8. Aşağıdakilerin hangisinde, sözcüklerin tümü 
hem ad hem de eylem olarak 
kullanılmaktadır? 

Al gül -yağ-düş 

Gl san-pembe -dokuz 
c) acı -yüz-kuş 

OL gece-g~ -bil 
El boy-kar-pis 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9, Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi 
basit yapılı bir eylemden oluşmaktadır? 

Al Kadın , hırsla salonu terk etmişti .. 
Bl Sınavda bu sorunun çıkacağını hissetmişti. 
cı Kardeşinin aldığı yüzüğü kaybetmişti. 

OL Yetiştirdiği gülleri hayranlıkla seyrediyordu. 
El Kardeşim bu filmi izlerken çok korkmuştu. 

10. Aşağıdakihm:Jttn 
climledir? 

hangisi bağımsız 

Al Sevimli ve yaramaz bir öğrenciydi. 
Bl Kardeşini yıllarca ne aradı ne de sordu. 
cı Yüzü öfkesinden ateş gibi yanıyordu. 
OL Son pişmanlık fayda vermez. 
El Sizin gibi insanlar çok azaldı. 

bir 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla 
yargı vardır? --

Al Bu alaca karanlıkta her şey daha güzel 
görünüyor. 

Bl Bugün hangi tren le gideceksin? 
cı Onlar bugün birbirine küsse de yann 

banşınar. 

OL Kış günleri Ankara'nın üstünde top top kara 
bulutlar vardı. 

El Çok büyük konuşmayını 

12. Aşağıdaki climlelerden hangisinin 
soru işareti (?) konmalıdır? 

sonuna 

Al Bu önerimizi kabul eder mi acaba ne 
dersiniz 

B) Bu durumda kendimi savunmaktan başka 

bir şey yapamazd ım ki 
cı O anda bu durumda ne yapabilirim diye 

düşündüm 

Dl Ona bu konuda yardım elmeli miydim 
bilmiyorum 

El Bunu bana niçin söyled iğinizi anlamadım 

A 19 
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13. Aşağıdakilerin hangisinde "ki"nin yazımı 

yanlıştır? 

Al Hasta , ilaçlarını dizenli alsın ki iyileşsin. 
Bl Bende para yokki Sa13 vereyim. 
cı Onun dişüncelerine benimki uymaz. 
OL Telmikteki gelişmeler çok hızlı. 
El Sorudaki incelig anlayamadl. 

14. Aşağıdaki altı çizili sözeliklerin hangisinde 
yazım .y!.!!l..!ı.!. vardır? 

Al Kresin en sevimli çocuklarından biriydi. 
Bl Son b.iL..!SR daha görmek için geldi. 
c) Tek istedigi Türkiye'vi son bir defa 

görmekmiş . 
OL Çalışma düzeni solak olanları gözetmez. 
El Geliceğimi söylemeyi unuttum . 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan 
defda nın yaZlml doğrudur? 

Al Kesinlik aranan konular da sayılar rakamla 
gösterilir. 

Bl Düzeltma işareti , bazı sözcükler de uzatma 
bazı sözcükler de inceitme işlevi görür. 

c) Zaman dediğin de ne hızlı akıyor. 
OL Türkçe de çok az sözcükte söyleyiş ve 

yazım farkı görülür. 
El Yirmi yaşım da iken akşamlan doğru 

evlerine çekilenlere ne kadar şaşırırdım. 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı 
virgüilin (;) kullanımıyla ilgili bir yanlısıık 

yapılmıştır? 

Al Pazardan kiraz, şeftali; domates, biber 
aldım. 

Bl Dünden beri yorgundu; ama ça lı şmaya 

devam etti. 
CL Horoz ölür; gözü çöplükte kalır. 
OL Resmin güzelliği karşısında , hayranlığını 

daha fazla gizleyemedi. 
El Dolaptaki işe yaramayan kalemleri , boyalan, 

defterleri , kitaplan ayrı bir yere koydu. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Aşağıdakilerin hangisinde, virgül kaldırılırsa 
cümlenin anlamı değismez? 

Al Genç, kadına döndü ve bir şeyler söyledi. 
Bl Küçük , agacın arkasına saklanmış ve orada 

uyuyakalmış. 

cı Bütün biryılı , böyle bekleyerek geçirdi. 
Dl ihtiyar, doktora bir şeyler anlatmaya 

çalışıyordu. 

El Bu , kadının suçu değil bence. 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangis inde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 

Al Bu iki konuyu birbiriyle kanştırmamak 
gerekiyor. 

Bl Şiddetli yağmur sayesinde apartmanların alt 
katlannı su bastı. 

CL Havalar giderek .soğuyor, yakında kar 
yağabilir. 

Dl Yann önemli bir sınav bizi bekliyor. 
El Onu tanıyalı neredeyse beş yıloluyor. 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangis inde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 

Al Sabahtan akşama kadar sahilde tek başına 
do laşıyor. 

Bl Bacağındaki ağn gün geçtikçe daha çok 
acı veriyordu ona. 

CL Belki de bizim oou 
düşünememiştir elbette. 

arayacağımı zı 

Dl Beklediğimiz konuklar, yann akşama dOğru 
burada olacaklarmış. 

El Çocuklan sevindirmek için onlara masal 
anlatırdı. 

A 

20. 

20 

A 
Aşağıdaki elimleierin hangisinde çalişen 
sözler bir a rada kullanılmı ştır? 

Ai Eminim k; annem, bo konuda eo çok 
sevinen insan olsa gerek. 

Bi Onun ileride büyük bir adam olacagına 

inanıyorum. 

cı Gençlere hec :lamcın yeni olanaklar 
sunulmalıdır. 

Di Yediği yağlı yemekler yüzünden midesi 
ağnyor. 

Ei Böyle bir olayın yaşanması çok üzücü. 

TEST BITTI. 


