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1. Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden 
biri değildir? 

Al Işaretler sistemi olması 
Bl Sosyal bir kurum olması 
c) Oluşum tarihinin belli olması 
OL iletişim aracı olması 
El Kendine özgü yasalaonm olması 

2. Aşağıdakilerden hangisi, dunya üzarinde 
kabul gören dil kuramlarından biri değildir? 

Al Güneş Dil Kuramı 
Bl Ünlem Kuramı 
c) Yansıma kuramı 

Dl Nesne Kuramı 
El Iş Kuramı 

3. Bir lehçe içinde daha küçük yerleşim 

birimlarina özgü yazı diline yansımamıs 

konuşma biçimine ne ad verilir? 

Al Grup dili 
Bl Ağız 
CL Jargon 
Dl Ortak d~ 
El Argo 

4. Aşağıdakilerden hangisi Türk lehçelerinden 
biri değildir? 

Al Vizigotça 
Bl Halaçça 
CL çuvaşça 
Dl Tatarca 
El Yeni Uygurca 
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5. Özb9kçe gibi çağatayca'nın devamı olarak 
kabul edilen Türk lehçesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Hakasça 
B) Nogayca 
c) Gagauzca 
D) Kırgızca 
E) Uygurca 

6. Türkiye Turkçesinin yazımında hangi yıla 
kadar Arap harfleri kullanılmışbr? 

Al 1926 
B) 1927 
c) 1928 
D) 1930 
E) 1933 

7. "Geçmi~ olsun.", "Kolay gelsin." gibi sözler 
aşağıdakilerden hangisine örnektir? 

Al Deyime 
B) ikilemeye 
c) Atasözüne 
D) Terime 
E) Kalıp sözlere 

8. Aşağıdaki elimleierin hangisinde ikileme 
yoktur? 

Al Agıaya sızlaya gitti. 
Bl Akşam akşam canımı sıktı. 
CL Kamyon geri geri geldi, durdu. 
OL Kuşlar, kara üzüm salkımlannı gagalıyordu. 
El Seriyi özene bezene hazırlamışlar. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9, Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıstır? 

Al Çeyrek ekmek-belirtili ad tamlaması 
Bl Elmanın yan sı -belirtili ad tamlaması 
cı Evin giriş kapısı-zincirleme ad tamlaması 
OL Eski tüfek-sıfat tamlaması 
El Onun görevi-zamirle kurulmuş belirtili ad 

tamlaması 

10_ Aşağıdakilerin hangisinde, 
hem ad hem de 
kullanılmaktadır? 

Al kuş -kış-kat 

Bl sıva-boya -tat 

cı kır-kar-kir 

OL acı -söz-göz 
El eski-k ış-git 

sözcüklerin tümü 
eylem olarak 

11. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi türemiş bir 
addır? 

Al yırtıcı 

Bl balonlann 
CL masada 
ol k itabı 

El baltanın 

12. Aşağıdaki 
yapılıdır? 

cümlelerin hangisi bileşik 

A) Gu zor soruyu da sonunda çözebildik. 
Gl Korkudan adamın benzi S21ranTIl~tl. 
cı Kadın , hırsla satıcıya seslendi. 
Dl lşil , tatil biter bitmez okula başladı. 
El Sınıftaki sıralar neredeyse birbirine bitişikti. 
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A 
13. Iki virgülle olduğu gibi , iki kısa çizgiyle ya da 

ayraçla (parantez) da gösterilebilen, temel 
cümlenin bir oge51 konumunda olan, 
çıkarbldıklarında cümlenin anlamı bozulan 
söz öbeklerine ne ad verilir? 

Al Kesik cümle 
Bl Eksiltili cümle 
c) iç cümle 
D) Devrik cümle 
El Ekeylem 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden hızla 
yargı vardır? 

Al Bu alaca karanlıkta da her şey daha güzel 
görünüyor. 

B) Ankara 'nın üstünde top top kara bulutlar 
vardı. 

C) Çok büyük konUliimayını 
OL Bugün hangi tren le gideceksin? 
El Onlar bugün birbirine küsse de yann 

banşırlar. 

15. "Güneş" sozcugu aşağıdaki 

hangisinde dolaylı tümleç 
kullanılmıştır? 

Al Güneş ' i bugün hiç görmedim. 

cümlelerin 
olarak 

B) Açık renk gÖzlüler güneşe uzun süre 
bakamıyar. 

cı Güneşin en sıcak ışınlan bu saatte geliyor. 
OL Şair, güneşim ol. ısıt beni diyor. 
El Bu ev hiç güneş almıyor. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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16, Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna 
soru işareti getirilmelidir? 

A} Bu durumda kendimi savunmaktan başka 

bir şey yapamazdım ki 
B} O anda bu durumda ne yapabilirim diye 

düşündüm 

c} Ona bu konuda yardım eLmeli miydim 
bilmiyorum 

D} Bu önerimizi kabul eder mi acaba ne 
dersiniz 

E} Bunu bana niçin söylediginizi anlamadım 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 
harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım ~ 
vardır? 

A} Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi , 3. 
sınıf öğrencisiyim. 

B} Kurtulu~ Mahallesi Muhtarlığı 'nda çalışıyor. 

c} Olanlan duyunca dünyası karardı. 
D} Sebzeler, Akdeniz güneşi ile kızanp 

olgunlaştı. 

E} Uçak, AIaLürk hava limanından kalkacak. 

18. Aşağıdaki cümlelarin hangisinde bağlaç olan 
defda nın yazımı yanhsbr? 

A} Zaman dediğinde ne hızlı akıyor. 

B} Düzaltma işareti , bazı sözcüklerde uzatma 
bazı sözcüklerde inceitme işlevi görür. 

CL Yimıi yoşımda iken akşamlan dOğru evlerine 
çekilenlere ne kadar şaşınrdım. 

D} Kesinlik aranan konularda sayılar rakamla 
gösLerilir. 

El Türkça de çok az sözcükte söyleyiş ve yazım 
farkı görülür. 
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19, Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

Al Bacağındaki ağn gün geçtikçe daha çok 
acı veriyordu ona. 

B) Belki de bizim onu arayacagımızı 

düşünememişiir elbette. 
c} Çocuklan sevindimıek için onlara masal 

anlatırdı. 
OL Beklediğirriz konuklar, yann akşama doğru 

burada olacaklamıış. 
El Sabahtan akşama kadar sahilde tek başına 

dolaşıyor. 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu yoktyr? 

A) Şiddetli kışa karşı okulunu bir gün bile 
aksaLmadl. 

Bl Herkese karşı son denli nazik ve kibar 
davranır. 

c} Çalışma yaşamında tembelliğe , gevezehğe 

yer yoktur. 
OL Uykusuzluktan dolayı gözleri kıpkımıızıydı. 
El Bu, seni sevmiyoOJm demek anlamına 

gelmez. 

TEST BITTI. 


