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1_ Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden 
biri değildir? 

A) Bireylerin üstünde sosyal bir kurum olup 
ulusal kimliğin temeli olması 

B) işaretler sistemi olması 
cı Doğal bir iletişim araeı olması 
D) ilk halini koruması 
E) Kendi yasalanna aykın zorlamalan 

benimsememesi 

2_ Aşağıdakilerden hangisi Güneybab grubu 
Türk lehçeleri arasında yer almaz? 

A) Tür1o;men Tür1o;çeSi 
B) Çuvaş Türkçesi 
cı Gagauz Tür1o;çesi 
D) Türkiye Türkçesi 
E) Azerbaycan Türkçesi 

3_ Aşağıdakilerden hangisinin 
durum, diğerlerinden farklıdır? 

A) Eksik olmayın. 
B) Allahaısmarladık. 

cı Hoşça kalın. 
D) Bana müsaade. 
E) izninizle. 

kullanıldığı 

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde 
"-Iıkl-lik" eki , topluluk adı yapmıştır? 

A) Köyde uzun yı llar ı<ifls<ili.!s. yapmıştık. 
B) Binanın yanındaki arsanın ~ haline 

gelmesi rahatsız ediciydi. 
C) Her yaz day ımin Ayvalık'taki vazlığına 

giderdik. 
D) Dedem, kulagı agır i~ittigi için ~ 

kullanıyordu. 
E) GeneMjn yetişti rilmesinde lemel eğilimin 

önemi tartışılamaz. 
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat 

tamlaması vardır? 

A) Gülün rengi solmuş. 
B) Evin içini çocuk sesleri doldurdu. 
cı Köye asfalt yol yapıldı. 
D) Keskin sirke küpüne zarar. 
E) Bilgisayann klavyesinin tuşlannı temizledim. 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "güzel" 
sözcüğü ad olarak kullanılmıştır? 

A) Kar güzel yağıyar. 
B) Güzel bir elbise aldım. 
cı Güzeller geçiyor. 
D) Deniz uzaktan çok güzel görünüyordu. 
E) Oh oh! Ne güzeloldu. 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangis inde yazım 

D.D.LJ.ı.ı. vardır? 

A) Özür dilerim, kafam biraz kanşık da. 
B) Çoktandır buraya gelmiyor; ama bugünler 

de gelebilir. 
cı Annem için de bir şeyler alma !ı y ı m. 
D) Bundan böyle sen de buna katlanacaksm 

demektir. 
E) Sen de bu milletin bir ferdi değil misin? 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama 
yanhşlığ ı yoktyr? 

A) Bu konu , T.B.M.M.'de de tartış ılı yor. 

B) Seninle sinemaya gelmek istiyorum: ama 
param yok. 

C) Hava çok SOğuktu; lapa lapa kar 
yağıyordu ... 

D) Dün yanımda gördüğünüz öğrenci, Elirli. 
E) Beklemekten başka yapılacak "Bir şey 

yok?" dedi. 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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9, Şimdi gü lmecenin dünyanın ilerlemesindeki 
işlevini düşünebili riz." 

Bu cümlede üç nokta ( ... ) hangi amaçla 
kullanılmıştır? 

Al Söylenmeyen kısma dikkat çekmek 
B) Benzerleri anlamını vennek 
cı Bitmemişlik olduğunu vurgulamak 
D) Atılan bir kısım olduğunu belirtmek 
E) Söylenenleri düşündürmek 

10. "Yaşlı kadın, oğlunun ya klaş ık iki y ı l a ya kın 

bir suredir işsiz olduğunu söy ı uyor . " 

cumlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Tümleç eksikliği 
B) Noktalama eksikliği 
cı Gereksiz sözcük kullanılınası 
D) Nesne eksikliği 
E) Özne.yüklem uyuşmazlığı 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangis inde anlatım 

bozukluğu vardır? 

Al Yalnız yaşaya n bu yaşlı adama kim bakıyor, 
kim besliyor? 

B) Öznel yargılar, kişin in zevklerine ve 
duygulanna dayanır. 

cı Gün boyu şehrin kalabalık sokaklannda 
dolaştım. 

D) Boynuz, kulaktan sonra çıkar; ama kulağı 
geçer. 

E) Son günlerde gülrnek nedir unutmuştu 

Ayşen. 
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12. Aşağıdaki c ümlelerin hangis inde bir anlatım 

bozukluğu yoktyr? 

A) Elti demek, erkek kardeşin eşlerine denir. 
B) Düşü ncelerini kısaca özetledi, sonra bazı 

aynntilar ekledi. 
cı Genç kız, yavaş yavaş çıkıyordu 

merdivenleri . 
D) Birinci olanlara ödülleri tek tek çağırarak 

verildi. 
E) Alışveriş çok sever, hiç mi hiç bıkmazd ı . 

13. Edebi değer taş ıyan şii rlerin , duygu ve 
düş ünce özelliklerini yans ı ta ca k biç imde 
okunmas ına ne ad verilir? 

A) Kalarsis 
B) inşat 
cı Seci 
D) Diyalog 
E) inşa 

14. (I) Reşat Nuri Güntekin'in romanlarının hemen 
hemen hepsi gÖZlem ürünüdür. (II ) Roman 
kişilerini de gerçek hayattan aldığı söylenebilir. 
(III) Bu gerçekliği bazı romanlannda eleştire l 

boyutlarda ele almıştır. (IV) Eleştirel tutumu nun 
oyunlannda daha da belirginleştiği 
görülmektedir. (v) Arıadolu Notlan adlı kitabı ise 
gezi yazı lan ndan oluşmaktad ı r. 

Yuka rıda ki parçada numa ralandırılmı§ 

cümlelerin hangisinde yorum yapılmamıstır? 

Ai 
B) ii 
C) II I 
D) iV 
Ei V 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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15. Gençliğin bir muııuluk, yaşlılığın ise bir mutsuıluk 

dönemi olduğu doğru değild ir. Gençliğin mutlu 
bir dönem olduğuna, gençlerin dışında herkesin 
inandığı da bir yalandır. Hiçbir genç "Genç 
oldugu m için çok mutluyum." demez; ama 
yaşlılar, "Gençken ne kadar da mutluydum." 
derler. 

Yukarıdaki parçada, aşağıdaki düşünceyi 

geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? 

Al Ömekleme 
Bl Tanımlama 

cı Öykülema 
OL Betimlema 
El Karşılaştımıa 

16. Türk yazmında bas ıla n iJ.k. uzun öykünün a dı 
ve yazarı , a şağıdakilerin hangisinde doğru 
olarak &şleştirilmiştir? 

Al Karabibik·Nabizade Nazım 
Bl Akif Bey+Ahrrıet Mithat Efendi 
cı Yüksek Ökçeler·Samipaşazade Sezai 
OL TClhil ile Zülııe·Recaizade Malımut Ekıem 
El Gizli Mabet·Nam ı k Kemal 

17. "Dile Gelseler" ve "Denemeler Eleştiriler" 

adlı eserler, aşağıdaki yazarlardan hangisine 
aittir? 

Al Emin Özdemir 
Bl Hilmi Yavuz 
cı Nurulllah Ataç 
OL Azra Erhat 
El Vedat Günyol 

18. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazışma 

türlerinden b iri değildir? 

Al Rapor 
Bl Dilekçe 
CL Telgraf 
Dl Tutanak 
El Karar 
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19. Bir araştırma raporunun "ekler" bölümünde 

aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

Al Yararlan ılan kaynaklar 
Bl Görüşme fomıu 
cı Katılımcılarla yapılan sözleşme örnekleri 
OL Öğretim materyalleri 
El Uzun tablolar 

20. Aşağıdaki kelimelerden hangisi söyleyiş 

bakımından yanlıstır? 

Al gazete 
Bl cimnastik 
cı akıbe t 

Dl antrenman 
El aler; 

TEST BinI. 


