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1. Türk dili, dil ailesi bakımından aşağıdaki dil 
gruplarından hangisine girer? 

A) Ural-Altay 
B) Hami-Sami 
C) Çin-Tibet 
D) Hint-Avrupa 
E) Bantu 

2. Dilbilimde, bir dil ailesine kaynaklık eden dile 
ne ad veri lir? 

A) Ana Türkçe 
B) Anadil 
C) Ana Altay dili 
D) Konuşma dili 
E) Ortak dil 

3. Türk dili hangi yüzyıldan itibaren Doğuda 

çağatayca, Batıda ise Osmanlıca olmak 
üzere iki yazı dili olarak XX. yüzyıla kadar 
devam etmiştir? 

A) Vii. 
B) Viii. 
C) XLV. 
D) XV. 
E) XVi. 

4. i. Gözü korkmak 
ii. Gözü dönmek 
iii. Gözü doymak 
LV. Gözü yılmak 
V. Gözü kararmak 

Yukarıdaki deyimler, anlam ilişkisi 

bakımından ikişerli gruplandırıldığında 

hangisi boşta kalır? 

A) i 
B) II 
C) III 
D) iV 
E) V 
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5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, "nerede, 
neyi, kiminle, ne zaman" sorularına sırasıyla 
yanıt vermektedir? 

A) Ali'yle beni bu duraktan sabahleyin alırsınız. 
B) Pazarda bunları her gün fazlasıyla 

bulabilirsin. 
C) Sabahtan beri seni orada birlikte bekledik. 
D) Okulda bu konuyu seninle her an 

tartışabilirim. 
E) Bu konuyu orada seninle yarın çözüme 

ulaştırırız. 

6. Aşağıdakilerden hangisi, anlam bakımından 

soru cümlesi değildir? 

A) Şunları bizim eve bırakır mısın 
B) Bunları sana kim söyledi 
C) Sana kaç lira borcum kaldı 
D) Bu işin sonucunu iyice düşündün mü 
E) Böyle bir şey nasılolabilir, inanamıyorum 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 
harflerin kullanılmasıyla ilgil i bir yanlıslık 

yoktur? 

A) Keşanlı Ali destanını daha önce de 
izlemiştim. 

B) Fatma kalfa evin bütün işini görürdü. 
C) Son kez 26 nisan 1996'da görüşmüştük. 
D) 2009 Temmuz'unda evlendiler, o yıl kasım 

ayında boşandılar. 

E) Dün muhtar Musa'yı gördüm. 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "mı" soru 
edatının yazımı yanlıstır? 

A) Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan 
mı? 

B) Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklar'dan 
mı? 

C) Akşam oldumu sıla özlemi depreşir 

gurbetçilerde. 
D) Hele bir de karların eriyip sularının akması 

yok mu? 
E) Yoksa bu sözünde yalan mı var? 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9. Aşağıdakilerin hangisinde, 
sözcükten sonra virgül 
cümlenin anlamı değisir? 

altı çizili 
kullanılırsa 

A) Genc arkadaşına döndü: "O akşam ailenin 
tamamı bizde toplanmıştı." dedi. 

B) Bu evi aşağı yukarı elli bine mal ettik. 
C) Bu konuda bilgisi olduğunu sanmıyorum. 
D) Son üç y.!!!.o. şampiyonu olan o takımı yendik. 
E) Onun islerine akıı sır ermez. 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, üç noktanın 
( ... ) kullanilış amacı diğerlerinden farklıdır? 

A) Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı ... 
B) Size uğurlar olsun ... Artık ayrılıyor yolumuz! 
C) Annemi bir defa daha görebilmek için nelere 

katlanmazdım ki .. . 
D) Kar, yılın ilk karı .. . 
E) Kılavuzu karga olanın burnu ... tan çıkmaz. 

11. "Siz de biraz mantıksal düşününce haksız 

olduğunuzu anlayacaksınız." cümlesindeki 
anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nesne eksikliği 
B) Tamlama yanlışlığı 
C) Yanlış yapıda sözcük kullanılması 
D) Gereksiz bağlaç kullanılması 
E) Özne-yüklem uyuşmazlığı 

12. "Hiç kimse kötü bir sonuç beklemiyor, onun 
iyileşeceğine inanıyordu." cümlesindeki 
anlatım bozukluğu, aşağıdakilerden 

hangisiyle giderilebilir? 

A) "onun" sözcüğü cümleden çıkarılarak 
B) "beklemiyor" sözcüğünden sonra "herkes" 

sözcüğü getirilerek 
C) "sonuç" sözcüğü yerine "son" sözcüğü 

getirilerek 
D) "kötü" sözcüğü cümleden çıkarılarak 
E) "Hiç" sözcugu yerine "Hiçbir" sözcüğü 

getirilerek 
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13. "Çok zevk aldım, umarım yeniden bir daha 

gelirim." cümlesindeki anlatım bozukluğunun 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gereksiz sözcük kullanımı 
B) Nesne-yüklem uyuşmazlığı 
C) Tamlama yanlışlığı 
D) Noktalama yanlışlığı 
E) Tümleç eksikliği 

14. Aşağıdakilerden hangisi, diyalogların yaygın 
olarak kullanıldığı türlerden biridir? 

A) Deneme 
B) Makale 
C) Roman 
D) Mektup 
E) Eleştiri 

15. "Bu şair, toplumun kötülüklerine bulaşmamak 

ıçın toplumun dışına çekildi. Kötülüklere 
bulaşmadı, ama hiçbir kötülüğü ortadan 
kaldıramadı. Erdemli kaldı ama kötülükleri 
yıkamadı. O, toplumdan kaçınca, toplum onun 
kendisinden nefret ettiğini sandı. Oysa o, 
toplumu çok seviyordu, istiyordu ki toplum, kendi 
dilediği gibi olsun, bunu göremeyince toplumun 
dışında kaldı." 

Yukarıdaki parçada sözü edilen şairle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi cıkarılamaz? 

A) Toplum, onu yanlış tanımıştır. 
B) Toplumu fikirleriyle etkilemiştir. 
C) Kötülükleri yok etmede etkili olamamıştır. 
D) Karakter bakımından temiz biridir. 
E) Toplumu sevmediği söylenemez. 
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16. " ... Biraz daha içeri, bir taraftan Anavarza'yı bir 
taraftan Osmaniye'yi geçip Islahiye'ye girilecek 
olursa geniş bataklıklara varılır. Bataklıklar yaz 
aylarında fıkır fıkır kaynar. Kirli, pistir. Kokudan 
yanına yaklaşılmaz. Çürümüş saz, çürümüş ot, 
ağaç, kamış, çürümüş toprak kokar. Kışınsa 

duru, pırıl pırıl taşkın bir sudur. Yazın otlardan, 
sazlardan suyun yüzü gözükmez. Kışınsa çarşaf 
gibi açılır. Bataklıklar geçildikten sonra, tekrar 
sürülmüş tarlalara gelinir. Toprak yağlı, ışıl 

ışııdır." 

Yukarıdaki parça ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) ikilemeler kullanılmıştır. 
B) Suyun, kış betimlemesine beğeni duygusu 

katılmıştır. 

C) Betimleme yapılmıştır. 
D) Karşılaştırma yapılmıştır. 

E) Alıntılama yapılmıştır. 

17. Araştırma sonuçlarına göre on yıl veya daha 
uzun süreyle cep telefonu kullanımı, beyin 
kanseri riskini ikiye katlayabiliyor. Geçen on altı 

yılda on dört ödülün sahibi olan, ingiltere'nin 
zirvedeki beyin cerrahı Profesör Vini Khurana, 
kanserlerin gelişimleri için en azından on yıllık bir 
zamana ihtiyaç duyduklarını belirtirken, gelecek 
on yılda cep telefonu kullanımı ile belli beyin 
tümörlerindeki ilişkinin muhakkak 
ispatlanacağına inanıyor. 

Yukarıdaki parçada, aşağıdaki düşünceyi 

geliştirme yollarının hangisinden 
yararlanılmıştır? 

A) Öyküleme 
B) Tanık gösterme 
C) Örnekleme 
D) Tanımlama 

E) Karşılaştırma 

18. Üç birlik kuralının ait olduğu edebi tür, 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tiyatro 
B) Roman 
C) Deneme 
D) Öykü 
El Şiir 
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19. Aşağıdakilerden hangisi, araştırma 

raporlarında kaynak gösterilirken dikkat 
edilmesi gereken hususlardan biri değildir? 

A) Kaynak gösterirken, yazarların soyadıarı ve 
yayın yılı, aralarına virgül konarak 
belirtilmelidir. 

B) Cümle içinde kaynak gösterilecekse, 
yazarın soyadından hemen sonra parantez 
içinde yayın yılı verilmelidir. 

C) Her bir kaynak, metinde yer alış sırasına 

göre numaralandırılmalı ve bu numara 
köşeli parantez ile gösterilmelidir. 

D) Çok yazarlı bir kaynaktan birden fazla 
yararlanılmışsa, bu kaynak ikinci kez 
belirtilmez. 

E) Aynen alıntı yapıldıysa, kaynağın yazarının 
soyadına ve yayın tarihine ek olarak 
kaynağın sayfa numarası da verilmelidir. 

20. "Koptum, ayıpsın, panik oldum, harbi ol, 
canısı ... " gibi ifadeler, radyo, televizyon ve 
reklamlar aracılığıyla dilimize yerleşen ve 
Türkçenin yapısına uymayan örneklerdir. 
Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde benzer 
bir söyleyiş vardır? 

A) Herhalde. 
B) Benimle gel. 
C) Yorum yok. 
D) Öperim. 
E) Alo derim. 

TEST BiTTi. 
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