
TÜRK DiLi A 
1. i. Teyzesin in çantasından birkaç kuruş 

yürütmek istemişti. 
ı ı. Öğrenciliğinıin en güzel yıllannı bu şehirde 

geçirdim. 
III. Iyi bir öğretmen sana bu konuda yardımcı 

olabilir. 
ıv. Dün sinemaya gitmek için okulu kırdık . 

Yukarıdaki cüml"l~nin hangilerinde argo 
sözcük kullanılmış br? 

A) Yalnız i 
B} Yalnız III 
cı Ive LV 
D) ii ve III 
E} I, ii ve III 

2. i. Ses uyumunun olrnası 
ı ı. Gramatikal cins aynmının olması 
iii. Sözcük sıralanışının birbirine benzemesi 

Yukarıdakilerden hangileri Ural.A1tay 
dillerinin ortak özellikleri ara sında nr. 
almaz? 

A) Yalnız i 
B} Yalnız ii 
cı i ve ii 
D} i ve ii i 
E} ii ve III 

3. Dillerin yapı bakımından 

aşağıdakilerden hangisinin 
dayandırılmaktadır? 

sınıflandırılması 

çalışmalarına 

A 

A) Paul Regn.aud 
B) A. Maksimav 
cı Adam Smith 
D) Hilaire de Baranton 
E} August Senieicher 

4. Başkırt Türkçesini, Tatarcadan ayıran iD. 
.2ıJi.ıDJ.i. özellik aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Izi ünsüı;ünün Iş/'ye dönüşmesi 
BL Sözbaşı /yl ünsüzünün Ijfye dön üşmesi 
CL IyI ünsüzünün bazı durumlarda Ic{'ye 

dönüşmesi 
Dl Sözcük ve ekbaşı fs! foneminin Ihf'ye 

dönüşmesi 

El Ikinci hecede geniş yuvarlak ünlülerin 
darlaşması 

5. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "çektiği 

sıkmbya arbk dayanamaz olmak, çok 
bunalmak" anlamı vardır? 

Al Canciğer kuzu sarması 
Bl Cana minnet bilmek 
cı canı bumuna gelmek 
Dl Can evinden vurmak 
El Can damanna basmak 

6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "EI elin 
nes ine, gülerek gider yasına." sözüyle aynı 
anlamdadır? 

7. 

Al EI atma binen tez iner. 
Bl Ei elin eşeğini tü rkü çağırarak arar. 
CL Ei için ağlayan iki gözden olur. 
OL EI. elden kalmaz. dil dilden kalmaz. 
El Ei ile gelen dUğUn bayram. 

çizili 
sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır? 

Al Ormanlar her zaman ~ deposudur. 
Bl Sanayileşmiş ülkeler daha gelişmiştir. 
CL Dün bankadan birrniktar paraçektim. 
Dl gs uldaki bazı dersler boş geçiyor . 
El O.lsiliıb.J. çok beğendi m. onu sen de 

okumalısın. 

IZley,ın sayfaya gRçinlz. 



8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ters 
anlamlı sözcüklerden oluş maktadır? 

Al Tenceredeki su, fokur fokur kaynamaya 
başladı. 

Bl Çocuk , ağlaya ağlaya annesinin yanına 
koştu. 

cı Birden gözleri dolu dolu oldu. 
Dj Her konuea bılır bilmez konuşuyordu. 
E) Öyle kaba bir insan ki hatır gönül bilmiyor. 

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisi , " -Iıki -lik" ekiyle türemi ş soyut bir 
addır? 

Al Gerçek arisadaslık bu değil bence . 
B) Eve yeni bir şekerfk ald ık. 

cı .IS.Wı.k. evimi.zi onartıyoruz. 
Dl Doktoı1uk çileli bir meslektir. 
El sa rsıntıdan ~ devrildi. 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem 
bileşik yapılıdır? 

Al Yazın sadece tatili düşünürüm. 
Bj 0, her yönüyle iyi bir Öğrenciydi. 
cı Sorunlar karşısında pes etmezdi. 
Dj Onu aşağı yukarı iki yıldır görmüyorum. 
El Büyüklerimizi her zaman saymahyız. 

11. "Bir küçük çeşmeyim. 

A 

Yurdumun unutulmuş bir dağında 
Hiç kesilmeyecek suyum 
Yıldızların aydınlığında 

Boyuna akar d...ırurum" 

Yukarıdaki dizelerde kaç tane eylem (fiil) 
kökenli sözcük vardır? 

Ai 1 
Bi 2 
cı 3 
Di 4 
Ei 5 

, 

A 
12. Aşağıdaki cLimlelerden hangisinin sonuna 

soru işareti konulmaz? 

A) Hani bana kitap getirecektin 
8) Nasıl biri serin şu arkadaşın 
C) Onu gördim mü söylerim 
D) Ne anlattığım bilen var m i 
E) Neden susuyorsun oyle 

13. Aşağıdakilerden hangisi eylem cümles idir? 

A) Uzunluğu iki karış iki parmaktı sadece. 
B) Arabayı üstümüze sürünce hepimiz kaçıştık. 
c) Hava dün daha sıcaktl. 
D) Onun en sevdiği çiçek güldü. 
El Ihtiyar, bahçedeki çardağın altındaydı. 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi 
bakımından olumludur? 

A) Bu kitabı incelemiş deği lim. 

8) Sizinle oraya gidecek degiim. 
C) Verilenödevleriyapmışdeğil. 

Dl ° her zamantutarlı değildir. 
El 0, ~ündüğü gibi sağlıks ız değildir. 

anlam 

15. Aşağıdaki ciimlelerin hangisinde Y3zım 
ÜD.L..ı.ıI. vardır? 

A) Siz de mi Elazığ'a taşındınız? 
B) Bu işte onunda mı zaran olmadı? 
CL Bu konularda size de yardımcı oluyor mu? 
Dl O da senin gibi mi düşünüyor? 
El Oda çok zevkli döşenmiş değil mi? 

IZlllYCln sayfaya QIIçlnlz. 



16. çatının aktarılması için her ~~ YTL __ . 

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerin 
hangisinde yazım:t!.!!.l.!.ı!. vardır? 

A) ikiyüz 
B) aktarılması 

cı IŞÇIye 

" E) ödedik 

17. Aşağıdakilerin hangisinde, altı ç izili 
kullanılırsa sözcükten sonra virgül 

cümlenin anlamı~? 

A) ~ ar1<.adaşına döndü: "O akşam ailenin 
tamamı bizde toplanmıştı." deci. 

B) .eıı evi aşağı yukarı elli bine mal ettik. 
cı ~ konuda bilgisi olduğunu sanmıyorum. 
D) Son üç Wın.şampiyonu olan o takımı yendik. 
E) Onun ~ akıı sır ermez. 

18. "Bütün gözlemler şu gerçeği ortaya koymaktadır 
() Ustaca yazı yazmak hernesten beklenemez () 
Doğru ve iyi yazmak ( ) belli bir eğitim görmüş 
hernesten beklenir ( )" 

A 

Yukarıdaki parçada boş parantezle bırakılan 
yertere sırasıyla aliağıdaki noktalama 
işaretlerinden hangisi getirilmelidir? 

A) O {.)(.)(,) 
B) (.)(,)(.)(.) 
cı O (.) (. )(.) 
D) (;) (.)(, )(!) 
E) OL.){.)(.) 

, 

A 
19. "Bu yaz için söyleyebileceğimiz en doğru şey , 

yağışlaroıtalamanın altında geçti." 

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek 
iç in aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) "için- sözü atılrnall 
B) "ortalama ~ söz(J, "mevslmln ~ yapılmalı 

CL "en doğru" sözü , "tek" yapılmalı 
Dl "yağışlar" sözü "yağışların"; "geçti" sözü 

"geçtiğidir" yapılmalı 

El Cümlenin başına "buna göre" sözü 
getirilmeli 

20. Aşağıdaki cümlelerln hangisinde anlatım 
bozukluğu yoktur? 

Al Soğuk , sıfırın altında eksi on dereceye kadar 
ulaşmıştı. 

Bl Bu ilaçtan iki günde ar giiıaşırı alacaksınız. 
CL Çok eskiden bir padişah yaşarm ıŞ önceleri. 
Dl Ankara'ya gdecek, yarın buraya geri dönecek. 
El Sizinle birlikte gelmek istercim; ama hafta 

sonunda çok işim var. 

TF~T RITTL 


