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1. Aşağıdakilerden hangisi anadilin 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Kendine özgü ses dizgesinin olması 
B) Eğnim kurumlarında öğretilmesi 
C) Bilinçalına inerek bireyin toplumla sıkı 

baglar kurmasını sağlaması 
D) Başlangıçla yakın çevreden öğrenilmesi 
E) Ilişkide bulunulan sosyal çevreyle gelişmesi 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde argo bir 
sözcük kullanılmışbr? 

A) Çocuklar çüıük yumurta savaş i yaptılar. 
B) Oku ki elinde a~ın bileziğ in olsun. 
C) Bunun sonunda canını yakacaklar. 
D) Araba devrilince atlar çamura yallı. 
E) Bir insana "mankafa" demeden önce 

düşünmelisin. 

3. Aşağıdakilerden hangisi, "Kaynak 
Bakımından Dünya Dilleri" gruplandırmasında 
m!l!!!!!l 
A) Çin-Tibet 
B) Hint-Avrupa 
cı Himalaya-Afrika 
D) Ura~lay 
E) Hami-8ami 

4. Aşağıdakilerden hangisi Türk lehçelerınden 
biri değildir? 

A) Flamanca 
B) Tüıkiye Tüıkçesi 
C) çuvaş Tüıkçesi 
D) Yeni Uygur Tüıkçesi 
E) Halaç Tüıkçesi 
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5. Aşağıdakilerden hangisi, Türkçenın zengın 
bır dil olduğunu göslenmez? 

A) Atasözleri ve deyimlerin anlatım zenginliği 

yaratması 
B) Yabancı dillerden alıntı sözcüklerin çok 

olması 

C) I kilemelerin güçlü anlatım olanaklan 
yaratması 

D) Kalıp sözlerin ve ilişki sözlerinin çeşnlilik 
göstennesi 

E) Yapısındaki türetme ve bi~eştirnıe gücüyle 
her türlü somut, soyut kavramın anlatımını 
kolaylıkla sağ laması 

6. "ÖmrünÜZ8 baraket,"ı "Pazar ola.'". "Rast 
gele." gıbı sözler aşağıdakilerden hangisine 
örnektir? 

A) Terime 
B) ikilemeye 
cı Deyima 
D) Kalıp sözlelB 
E) Atasözüne 

7. Aşağıdaki cümlelerln hangisinde, yansımalı 
ikileme kullanılmışbr? 

A) Ağızdan ağ ıza dolaşan dedikodu onu 
rahatsız ed iyor. 

B) Çocukları elde avuçla ne vaısa bnirdiler. 
C) Şoför uzun süre homur homur 

homurdanmışt •. 
D) Onun da az çok bir fıyatı var. 
E) Kuşun kanatlarında belli belilSiz bir çııpınış 

vardı. 
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8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin 
hangisinde, II·i

lL eki diğerlerinden farklı 

bir görevde kullanılmı~tır? 

A) Bir ~ boncuk daha gerekiyor. 
B) Bu XL!I!! çok eskiden kalmadır. 
C) Aklından geçan WL. uğur sayısıydı. 
D) Akşama doğru sürü sürü koyunlar geçer. 
E) yaz gelince bu evi kiraya verecekler. 

9. ~ağıdaki e~le~tirmelerden hangisi yanlıstır? 

A) Akıllı öğrencHlıfat tamlaması 
B) Duıgun su-belirtili ad tamlaması 
cı Arda'nın arabası-belirtili ad tamlaması 
D) Elbise dolabının aynası-zincirleme ad 

tamlaması 
E) Sizin göraviniz-zamirle kurulmuş belirtili ad 

tamlaması 

10. Aşağıdaki cümlelerln hangisinde bır edat 
vardır? 

A) Başarıya doğru giden yolda emin adımlarla 
ilerliyordu. 

B) En umulmadık yerde, karşımıza çıkıyor. 
cı Gül dalında güzelse sen kalbimde güzelsin. 
D) Yolumuzun bitmesine daha çok var. 
E) Keskin sirke küpüne zararverir. 

11. Aşağıdaki dızelerden hangisi düz bır Isim 
cümlesidir? 

A) Kardıryağan üstümüze geceden. 
B) Ağırağırçıkacaksın bu merdivenlerden. 
C) Ben karannış ufukların garip yolcusuyum. 
D) Ağlanm aklıma geldikça güıüştüklerimiz. 
E) Bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. 
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12. ~ağıdakilerden hangisi bile~ik bir cümledir? 

A) Sonbahar rüzgarı, yerdeki yapraklan 
savuruyardu. 

B) Çocuklar ellerindeki süslü paketlerle, 
sevinçle salona girdiler. 

C) Kış mevsiminde, şehrin sokaklarına bir 
sessizlik çökerdi. 

D) Kadınların birçoğu, o kadar çabuk uyum 
sağladı ki yöneticiler bile şaşırdı. 

E) Dünkü kar, bütün köy yollannı kapallı. 

13. ~ağıdakilerden hangisi eylem cümlesidir? 

A) Onun k~aplığ ında çok şiir kitabı vannış. 
B) Bu gezi hepinizi oldukça yormuş. 
cı Sınavdaki sorular beklediğinizden de 

zonnuş. 

D) Koca konağ ın odaları ne kadar da dannış. 
E) Burası, Ahmet Haşim'in en sevdiği yarmi.ş. 

14. "Oğlum çalış adam ol 
Calıs tıkca para bol 
lı.m sana iki yol 
Ya gez yada adam ol' 

Yukarıdaki dızelerde alb çizili sözcüklerden 
hangisinin yazımı yanlıstır? 

A) oğlum 

B) adam ol 
C) çalıştıkça 

D) işte 
E) yada 
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15. ~ağıdaki cümlelerin hangisinde "da/de"nin 
yazımı yanlıstır? 

A) Okumada ögrenme araçlanndan biridir. 
B) Kesinlik aranan konulaıda sayılar rakamla 

gösterilir. 
C) Toplum önünde konuşmanın da kurallan 

vardır. 
D) Yeni beliılenen güzaıgiihlar da tıafıği 

rahatlatmadı. 
E) Tüıkçede çok az sözcükte söyleyiş ve yazım 

faıkı gÖlÜıür. 

16. ~ağıdaki sözcüklerin hangisinde, dÜZ8lbne 
işaretinin (A) kullanılmaması bir anlam 
değişikliğine yol açar? 

A) lale 
B) plan 
cı lakin 
D) hala 
E) sakin 

17. Çocuk merakla "Bana ne getiıdin?" diye soıdu. 
O, başannın sıırını tek kelimeyle ve gür bir sesle 
açı klad ı: Aziml 

Yukarıdaki parçada noktalama Işaretlerinden 
hangisi kaldlnlıraa cümlenın anlamı değısır? 

A) Soru 
B) Onlem 
C) Viıgül 
D) Nokta 
E) Tımak 
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18. "Okul müdülÜnü yakinen tanırım." 

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerıden hangisidir? 

A) Yanlış yapıda sözcük kullanılması 
B) Tümleç eksikliği 
cı Sözcüğün yanlış yeıde kullanılması 
D) Noktalama eksikliği 
E) Gereksiz yaıdımcı eylem kullanılması 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu varıdır? 

A) Bu ağaçlan bahçenin en güzel yerine dikin. 
B) Biz inanıyoruz ki sen çok başarılı olacaksın. 
C) Kardeşin hasta yatıyor, sense sinemaya 

gitmek istiyorsun. 
D) Dedik ya çocuklar, bir zamanlar sizler gibi 

bizler de üniversite sınavına ginniştik. 
E) Aldığım kıırnızı kazağı aıkadaşlarım çok 

beğendi. 

20. "Bugüne kadaryıllaıdırbu işin içindeyim." 

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu" nadeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yanlış yapıda sözcük kullanılması 
B) Eksik sözcük kullanılması 
C) Noktalama eksikliği 
D) Tümleç eksikliği 
E) Ge18ksiz sözcük kullanılması 
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