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1. Aşağıdakilerden 

dillerden biridir? 
hangisi kaynaştıran 

Al Kelt dili 
B) Eskimo dili 
C) Latin dilleri 
D) Germen dili 
E) Baltık islav dilleri 

2. "Hiçbir dil ilk halini korumaz." ifadesi dilin 
hangi özelliğini açıklar? 

Al işaretler sistemi olmasını 
B) Doğal bir iletişim aracı olmasını 
cı Ulusalolmasını 

D) Toplumsalolmasını 
E) Canlı bir varlık olmasını 

3. Aşağıdakilerden hangisi Kuzeybatı 

Türk lehçeleri arasında yer almaz? 

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

grubu 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim 
anlamına uymayan yerde kullanılmıştır? 

Al Onlar ateş pahasına da olsa bu haklardan 
vazgeçmeyi göze alamadılar. 

B) Aldırmayınız o size gözdağı veriyor aslında; 
yapacağı hiçbir şey yoktur. 

C) EI kazanı ile aş kaynatmaya kalkarsan 
sonunda böyle aç kalırsın. 

D) Bu işi kulakardı etme sakın. 
E) Kulak kesilmiş konuşulanları dikkatle 

dinliyordu. 
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5. "Düşmek" sözcugu aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde "yağmak" anlamında 

kullanılmıştır? 

A) Ağaçların gölgesi buraya düşüyordu. 
B) Masanın üstündeki kaplar yere düştü. 
C) Yüksek yerlere mevsimin ilk karı düştü. 
D) Annesi gidince çocuğun bakımı halaya 

düştü. 

E) Benim not ortalamam çok düştü. 

6. i. bir çocuk 
ii. kendinden büyük kılıcına 
iii. bakıyor 

iV. zeki ve yuvarlak yüzlü 
V. sarılmış 

Vi. donuk donuk 

Yukarıdaki sözcük gruplarının anlamlı bir 
bütün ol uşturan dizilişi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) I, II, Vi, LV, III, V 
B) I, LV, III, V, Vi, II 
C) II, I, III, Vi, V, LV 
D) LV, I, II, V, Vi, III 
E) V, Vi, I, LV, III, II 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ısım 

tamlaması özne görevinde kullanılmıştır? 

Al Adam adamdan korkmaz, utanır. 
B) Ayşe'nin yüzü gülmüyordu. 
C) Belki yarın size gelebiliriz. 
D) Teyzem artık hayatta değiL. 
E) Arkamdan konuşanları çok iyi biliyorum. 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna 
soru işareti getirilmelidir? 

A) Bunu sen hazırlayacaktın 
B) Ne kadar düşüncesizsin 
cı Kaça aldım, şimdi hatırlamıyorum 
D) Yapar mı yapmaz mı bilmem 
E) Bu olayı bize ne zaman anlatmıştı 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9. "Konuşulanları dinliyor, içinde müthiş bir kin 
kabarıyor, zehir gibi damarlarına yayılarak 

her tarafını acıtıyordu." cümlesindeki anlatım 
bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden 
hangisi yapılmalıdır? 

Al "yayılarak" sözcugu yerine "kaplamış" 

sözcüğü getirilmeli 
B) "bir kin" sözcüğü "müthiş" sözcüğünün 

önüne getirilmeli 
CL "damarlarına" sözcugu "zehir gibi" 

sözcüklerinden önce getirilmeli 
D) "zehir gibi" sözcükleri "tarafını" 

sözcüğünden sonra getirilmeli 
E) "gibi" sözcüğü kaldırılmalı 

10. "Yandan eğri 
benziyordu." 
bozukluğunun 
hangisidir? 

burnuyla yırtıcı bir kartala 
cümlesindeki anlatım 

nedeni aşağıdakilerden 

A) Yanlış edat kullanılması 
B) Özne-yüklem uyuşmazlığı 
CL Nesne-yüklem uyuşmazlığı 
D) Virgül eksikliği 
E) Gereksiz sıfat kullanılması 

11. "Matisse'i atölyesinde ziyaret eden bir hanım, bir 
resme doğru gidip 'Üstat, bu kadının kolu biraz 
fazla uzun değil mi?' diye sorunca ünlü ressam 
şu yanıtı verir. 'Yanılıyorsunuz bayan. O 
gördüğünüz bir kadın değil, bir resimdir.' " 

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi 
cıkarılamaz? 

Al Sanat olanı yansıtmaııdır. 
B) Sanatçı, gerçeği yansıtmak zorunda 

değildir. 

CL insanlar, sanatta gerçeği aramamalıdır. 
D) Sanatçı, eserine kendi yaratıcılığını da 

katmaııdır. 
E) Sanatçı gördüğünü değil, düşündüğünü 

ortaya koyar. 

A 19 

A 
12. "Sanatçın ın sürekli istanbul'da yaşıyor olması, 

kentimizin tarihsel sürecinde iyi ve kötü 
dönüşümleri yakından izlemesi, karikatürlerine 
yansımasına neden olur. Çok severek yaşadığı 
kentinin özellikleri, gözü önünde çirkinliklere 
dönüşünce duyguları daha fazla çizgilerine 
yansır ve 'Güle Güle istanbul' kitab ına dönüşür." 

Bu parçaya göre, sözü edilen sanatçının 

kitabına 'Güle Güle istanbul' adını veriş 
nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

A) istanbul'u iyi bilmesi 
B) istanbul'u çok sevmesi 
CL istanbul'da uzun yıllard ır yaşaması 
D) istanbul'un güzelliklerinin yok olduğunu 

görmesi 
E) istanbul'daki değişimlere sevinmesi 

13. "Çocuk mahkemelerine 2001 yılında ortalama 5 
bin 206, 2002 yılında 5 bin 374 yeni dava geldi. 
2003 yılında 16-18 yaş grubundaki davalara da 
çocuk mahkemelerinde bakılmaya başlanması 
ile birlikte mahkemelerin yükü arttı ve sayı 21 bin 
576'ya yükseldi. 2004 yılında ise açılan dava 
sayısı bir önceki yıla göre yüzde 64'lük rekor 
artışla 35 bin 448'e çıktı. i 19i1iler, başta aileler 
olmak üzere devletin ilgili tüm birimlerinin, eğitim 
kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin 
çocuklara sahip çıkması gerektiğini belirtiyor. " 

Yukarıdaki parçada aşağıdaki düşünceyi 

geliştirme yollarının hangisinden 
yararlanılmıştır? 

A) Betimleme 
B) Tanımlama 

cı Nesnel verilerden yararlanma 
D) Örnekleme 
E) Tanık gösterme 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com


http://acikogretimx.com

2011 YS 3401-A 

14. "Dev kentte, gece gündüz hiç sönmeyen 
projektörlerin ıŞığı altında on beş milyon kişi 

çalışıyordu. Kenti çevreleyen fabrikaların 

dumanlarından kente hiç gün ıŞığı sızmıyordu, 

demir köprülerin arası ndan görülebilen ve sürekli 
isli bir yağmur yağan kapkara gökyüzünde 
bazen kırmızı bir çember biçiminde ışıksız bir 
güneşin izi seçiliyordu." 

Bu parçada aşağıdaki anlatım yollarından 

hangisi ağır basmaktadır? 

A) Öyküleme 
B) Alıntılama 

C) Tanımlama 
D) Betimleme 
E) Tanık gösterme 

15. Değeri daha çok olayların çeşitliliğine 

dayanan hareketli, heyecanlı ve merak 
uyandıran romanlara ne ad verilir? 

A) Psikolojik romanlar 
B) Anı romanları 
C) Töre romanları 
D) Tarihi romanlar 
E) Serüven romanları 

16. Aşağıdakilerden hangisi, Türk edebiyatının 

bilinen ilk yazılı tiyatro eseridir? 

A) Hikaye-i ibrahim Paşa ve ibrahim-i Gülşeni 
B) Çok Bilen Çok Yanılır 
cı Hülleci 
D) Şair Evlenmesi 
E) Vatan Yahut Silistre 

17. Uzakta bulunan bir kişiye, topluluğa ya da 
kuruma bir durumu, bir düşünceyi bildirmek, 
bir isteği iletmek için yazılan yazılara ne ad 
verilir? 

A) Deneme 
B) Fıkra 
C) Gezi 
D) Mektup 
E) Anı 

A 20 

A 
18. Herhangi bir olayın ortaya çıkışını, sonucunu 

olayanında ya da olaydan hemen sonra olanları 
anlatmak için yazılan yazılara ne ad verilir? 

A) Davetiye 
B) Faks 
C) Tutanak 
D) Karar 
E) Not 

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

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

20. Aşağıdakilerden hangisi, güzel ve etkili 
konuşmanın özelliklerinden biri değildir? 

A) Bölgesel konuşma farklılıklarının 

konuşmaya yansıtılması 
B) Argo sözler kullanılmaması 
cı Yüz ve beden hareketlerinin doğru 

kullanılması 

D) Bilgi yanlışlığı yapılmaması 
E) inandırıcı olması 

TEST BiTTi. 
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