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TÜRK DiLi A 
2009 BS 3401-A 

1. Sözcüklerin ek almadığı ve yapı bakımından 
değişikliğe uğramayan diller, yapı 

bakımından hangi gruba girmektedir? 

Al Bükümlü diller 
Bl Yalınlayan diller 
CL Bağlantılı ve kaynaştıran diller 
D) Bantu dilleri 
El Tek heceli diller 

2. Aşağıdakilerden hangisi Hint-Avrupa dilleri 
grubuna dahil değildir? 

Al Keltçe 
B) Rusça 
CL ingilizce 
D) itaiyanca 
El Mançu Tunguzca 

3. Hakas Türkçesi ile aynı grupta yer alan diğer 
Türk lehçesi, aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Özbek Türkçesi 
Bl Karay Türkçesi 
CL Sarı Uygur Türkçesi 
OL Başkırt Türkçesi 
E) Türkmen Türkçesi 

4. Aşağıdaki eylemlerden hangisinin anlamı 

diğerlerinden farklıdır? 

Al Çalışıp didinmek 
Bl Vakit geçirmek 
CL Emek vermek 
OL Uğraş vermek 
E) Çaba harcamak 

A iR 

5. "Düşmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde "yağmak" anlamında 

kullanılmıştır? 

Al Annesi gidince çocuğun bakımı halaya 
düştü, 

Bl Ağaçların gölgesi buraya düşüyordu, 
CL Benim not ortalamam çok düştü, 
OL Masanın üstündeki kaplaryere düştü, 
E) Yüksek yerlere mevsimin ilk karı düştü, 

6. Aşağıdaki altı çizili bileşik yapılı sözcüklerin 
hangisinde, ikinci sözcüğün ilk sesi 
düşmüştür? 

A) Kuzukulağı bitkisinden salata yapıldığını 
bilmiyordum, 

B) Avcılar karatavuk vurmuşlar. 
C) Kardeşim~çıkardı, 

D) Cumartesi günü tatile gidiyorum, 
E) Dayım otelde ascıbası olarak çalışıyor. 

7. iki virgülle olduğu gibi iki tırnakla da 
gösterilebilen, temel cümlenin bir öğesi 

konumunda olan, çıkartıldıklarında cümlenin 
anlamı bozulan söz öbeklerine ne ad verilir? 

Al iç cümle 
B) Ekeylem 
C) Eksiltili cümle 
D) Devrik cümle 
E) Kesik cümle 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül 
~ yerde kullanılmıştır? 

Al Hava soğumuştu, yağmur yağmaya 

başlamıştı, 
B) Kamyon geri, geri gelmeye başladı, 
C) Bunu, kendim ve arkadaşlarım adına 

söylüyorum, 
D) Ben uzaklarda olmalıyım, çok uzaklarda, 
E) Yol çok uzundu, yürümekle bitecek gibi 

değildi. 
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9. A~ağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 
harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlı~ı 
vardır? 

A) Bursa'dan Antalya'ya gidebilirsiniz. 
B) Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 3. 

sınıf öğrencisiyim. 

C) Uçak, Atatürk havalimanından kalkacak. 
D) Sebzeler, Akdeniz güneşi ile kızarıp 

olgunlaştı. 
E) Kurtuluş Mahallesi Muhtarlığı'nda çalışıyor. 

10. A~ağıdaki cümlelerin hangisinde, kesme 
i~aretinin kullanımıyla ilgili bir yazım ~ 
vardır? 

A) Sınav, saat 17.00'de bitecek. 
B) Ahmet Haşim'de de görülür Fransız şiirinin 

etkisi. 
C) Onlar geçen yıl Amerika'ya yerleştiler. 
D) Bu sorun, Balkan'ların en eski yarasıdır. 
E) Isparta'yı geçer geçmez doğanın değiştiğini 

görürsünüz. 

11. Merhaba kekik (I) Merhaba karamu k (II) Merhaba 
kuzukulağı (III) Yeşilin mübarek olsun 
ebegümeci (IV) Sen hep böyle fincan fincan mı 
çiçek açarsın ayva ağacı (V) 

Yukarıda numaralanmı~ yerlerden hangisine 
ünlem i~areti konulamaz? 

A) i 
B) II 
C) III 
D) LV 
E) V 

12. A~ağıdaki cümlelerin hangisinde çeli~en 

sözler bir arada kullanılmı~tır? 

A 

A) Onun ileride büyük bir adam olacağına 

inan ıyorum. 
B) Yediği yağlı yemekler yüzünden midesi 

ağrıyor. 

C) Eminim ki annem, bu konuda en çok 
sevinen insan olsa gerek. 

D) Gençlere her zaman yeni olanaklar 
sunulmalıdır. 

E) Böyle bir olayın yaşanması çok üzücü. 

1Q 

A 
13. A~ağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcüğün çıkarılması anlam daralmasına ~ 
acmaz? 

A) Beni görür görmez hemen yanıma geldi. 
B) Okuduğum kitapları, izlediğim filmleri 

başkalarına anlatmayı çok severim. 
C) Sabaha karşı siddetli bir yağmur başladı. 
D) Hafif bir rüzgar vardı dün akşam burada. 
E) Ali, kimsenin sözüne aldırış etmez, kendi 

bildiğini okur. 

14. "Ben kitap okumayı severim, karde~im ise 
televizyon izlemeyi." cümlesindeki anlatım 

bozukluğunun nedeni a~ağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Tamlama yanlışlığı 
B) Özne eksikliği 
C) Nesne eksikliği 
D) Yüklem eksikliği 
E) Dolaylı tümleç eksikliği 

15. "Yorumcular ne yapıyorlarsa sizin de onu 
yapmanızı istiyorum, ancak kendi bilgilerinizin 
yetmediği yerde yorumcuların bilgilerinden ve 
görüşlerinden yararlanın. Onların açıklamaları 

hiçbir za man sizin malınız olamaz, kolayca 
aklınızdan çıkabilir. Buna karşılık, sizin 
gördükleriniz kendi zihninizden doğmuştur ve 
sizde kalır. Onları; konuşurken, danışırken, 

çekişirken, tartışırken aramadan bulursunuz." 

Bu parçada, yazarın asıl vurgulamak istediği 
dü~ünce a~ağıdakilerden hangisidir? 

A) Başkalarının yorumları bilgisiz insanları 

kolayetkiler. 
B) Değerlendirme yapmak uzmanlık işidir. 
C) insanlar, yorumcuların bilgilerine tamamen 

güvenmelidir. 
D) Bilginin kalıcı olması için başkalarının 

yorumlarından yararlanılmalıdır. 

E) insanlar, değerlendirme yaparken mecbur 
kalmadıkça başkalarının görüşüne 

başvurmamalı dı r. 
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16. "Kitabın tutmasını kendi kafamda şuna 

bağlıyorum: Yaşadıklarımı tıpkı yaşadığım gibi, 
edebiyat yapmadan anlatmaya çalıştım. 
Konuşma diliyle yazman ın daha çağdaş 

olduğunu düşünüyorum, Bunu yaparken sözcük 
seçimine özen göstermedim diyemem," 

Bu parçaya göre yazar, "edebiyat yapmadan" 
sözüyle aşağıdakilerden hangisini 
vurgulamaktadır? 

Al Anlatımının yalın, açık ve duru olduğunu 
Bl Anlatımında söz sanatlarına fazlaca yer 

verdiğini 

CL Mecaz anlamlı sözcükler kullandığını 
D) Anlatımının kuru ve sıkıcı olduğunu 
E) Olayları duygusal ele aldığını 

17. Türk edebiyatında ilk uzun öykü kitabının adı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Letaif-i Rivayat 
Bl Karabibik 
C) Müsameretname 
D) Ferhat ile Şirin 
E) Küçük Şeyler 

18. Türk edebiyatında eleştiri türünde yazan ilk 
yazar, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Lütfi Ay 
B) Orhan Burian 
CL Yaşar Nabi 
D) Şinasi 

E) Ahmet Hamdi Tanpınar 

19. Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında 
dikkat edilmesi gereken kurallardan biri 
değildir? 

A 

A) Sağ alt köşeye adres yazılması 
B) Dilekçenin sunulacağı makamın adının açık 

ve doğru yazılması 
C) Sağ üst köşeye ya da imzanın öncesinde 

tarih yazılması 
OL Sağ alt köşeye imza atılması ve altına da 

ad ve soyadın yazılması 
El Gelişme bölümünde dileğin, isteğin açıkça 

ortaya konması 

A 
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Türkçenin 

yapısına uymayan söyleyiş bozukluğu 

vardır? 

Al Çocukluğunda buralara pek çok defa 
gelmişti. 

B) Onu, evde de bulamayınca çok merak ettik, 
C) Anahtarımı bulamayınca birden panik 

oldum, 
D) Sınıfta önce fısıldaşmalar, sonra gülüşmeler 

başladı. 

E) Yalan söylemeyi huyedinmişti. 

TF~T RiTTi 
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