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1. Dilbilimde bir dil ailesine kaynaklık eden dile 
ne ad verilir? 

Al Ozel dil 
Bl Ağ ız 

c) Ortak d~ 
OL Anadil 
El Lehçe 

2. Türk yazı dilinin gelişimi bakımından !Ô.2IS. 
önemli olan Orhun Yazıtlan , kaçıncı yüzyıla 

tarihianmaktedir? 

Al V. 
Bi Vi. 
c) Viii. 
Dl X. 
El XIII. 

3. "Doğrusu ............. okuduklanm da oluyor, bu 
kez de yavanlıklan bunaltıyor beni . Kendilerini 
pek büyük gördüklerinden midir nedir? Uslanna 
ne gelirse yazı yazıveriyorlar, Dedikleri birbirini 
tutuyor mu , tutmuyor mu, a ıdırmıyartar orasına." 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri 
aşağıdaki deyimlerdan hangisi, !!!. .!:!:t.9!!!!. 
şekilde tamamlar? 

Al bağnma basıp 

Bl keyfini çıkarıp 
c) dişimi sıkıp 
Dl kendirri kaybedip 
El dilimi tutup 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lils. yargı 

vardır? 

Al Aslında yann gelebilseniz çok iyi olur. 
Bl Bir kera daha gitti mi iş b~ecek. 
CL Öyle çok anlattım ki sonunda 

kavradı. 

Dl Ülkeye gelir gelmez işe başladı. 
El Bu fabrikada üç bin kişi çalışıyor. 

A 

gerçeği 
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5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
eylemsiden oluşmuştur? 

Al Sarhoş adam yalpalayarak dışan Çıktı. 
Bl Kıyıya çaıpan dalgalann sesi eve kadar 

geliyordu. 
c) Tek istediği Türkiye'yi sorı bir defa 

görmekmiş. 

OL Evde oturmaktan canı sikıimış. 
E) Hepimiz onu çalışkan biliyorduk. 

6. "Bir şey var aramızda 
Senin bakışından belli 
Benim yanan yüzümdan 
Dalı veriyoruz arada bir 
ikirniz de aynı şeyi düşünüyoruz belli 
Gülüşerek başlıyoruz söze" 

Yukarıdaki d izelerde , altı çizili sözcüklerden 
hangisinin yazımı yanhstır? 

Ai dalı veriyoruz 
Bi aramızda 

cı arada 
Di ikirniz da 
Ei başlıyoruz 

7. Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde 
virgül ün (,l kullanımı "Okullar tatiloldu, tüm 
öğrenciler karnelerini aldı . " cümlesindekiyle 
benzerdir? 

Al Küçük . ablasını hiçbirzaman unutmadı. 
Bl Tren, saat tam 12.30'da istasyondan 

haraket etti. 
cı Babam iyileşti , yann hastaneden çıkıyor. 
OL Sevimli, yaramaz bir ögraneiydi. 
E) Aslı. mezunlar gününde okul arkadaşlannı 

görmenin sevincini duydu. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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8, Aşağıdaki cümlelerin hangis inde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 

Al Havalar giderek soğuyor, yakında kar 
yağabilir. 

Bl Toplu uygulamalarda tekil aynmlar 
gözetilemez. 

cı Yann önemli bir sınav bizi bekliyor. 
Dl Bu iki konuyu birbiriyle kanştırmamak 

gerekiyor. 
El Şairler, dış dünyaya akıı gözüyle değil , 

duygu gözüyle bakarlar. 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangis inde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 

Al Sonbahar yağmurlanyla barajlann doluluk 
oranlan artıyo r. 

Bl Şair, bu şiirinde sonbahan çok gOzel 
betimlemiş. 

cı Ağaçların kuruyan yaprakları dökülmeye 
başladı. 

Dl Her sanatçının hüzünlü bir yanı vardır 

bence. 
El iki çocuk karşılıklı yumruklaşmaya başladı. 

10. "Yasa öneris i, yirmi be~e kar~ ı on bir oyla 
kabul edildi." c ümles indeki anl atım 

bozukluğunun 
hangisidir? 

Al Özne eksik liği 

nedeni, aşağıdakilerden 

Bl Sözcüklerirı yanlış yerde kullanılması 
cı Gereksiz sözcük kullanılması 
Dl Yardımcı eylem eksikliği 
El Özne -yüklam uyumsuzluğu 

11 . Aşağıdaki c ümlelerin hangisinde anl atım 
bozukluğu yoktur? 

Al Eve girdiğimizde tüm eşyalan çalınmış 

olarak bulduk. 
Bl Belediye başkanı, yangında hayatını 

kaybedenlere başsağlığı diledi. 
CL Boyuna gazoz ve çekirdek yenilen bu yerde 

duramazdım. 

Dl Fotoğrafçıhkla ilgili teknik bilgileri bu kitapta 
bulabilirsiniz. 

El Tüm bildiklerini ve bilmediklerini 
öğrencilerine öğretmek için çabalardl. 
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12. "Eski çağlarda yaşamış bir büyOk adamı 

düşünün; ünü bugüne dek ulaşmıştır; okul 
sıralannda belletilmektedir. Ama o büyük 
adamın evren konusundaki bilgileri bugünkü bir 
orlaokul öğrencisinden de geridedir. Aristo 
dünyanın yuvarlak oldugunu biliyor muydu? 
Vollaire'in atom konusundaki bilgisinin çapı 

neydi? Pasteur, antibiyotikten haberli miydi?" 

Yukarıdaki parçada vurgulanmak istenen asıl 

düş ünce , aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Kişinin büyüklüğÜ kendi dörıemi ve koşulları 
içinde tartışılma lıdır. 

Bl Büyük adamlann her konuda bilgili olmalan 
beklenemez. 

cı Bazı büyük adamlann isimleri gereginden 
çok abartılmıştır. 

OL Evrenin gizlerini çözmek, insanoglunun her 
zaman ilgisini çekmiştir. 

El Büyük adamlann uğraşlan , genç kuşak lara 
öğretilmelidir. 

13. "iyi olarak bilinen bir kitabı okurl<;en isteksizlik 
duyarsanız kendinizi zorlayın. Sevmediğ inizi 

anlamaya kendinizi al ı ştırmalısınız ki anlamamış 
olduğunuzu sevebilesiniz. Zihnin kendine göre 
haksızlıklan , taraf tutmalan , içgüdüsel 
çekinmeleri vardır. On yıl önce çekemediğiniz bir 
kitabı beğenir , eskiden hayranı olduğunuzu da 
yavan bulursunuz." 

Yuka rıdaki parçada , aşağıdakilerin 

hangisinden söz edilmemjstjr? 

Al Okurl<;en içinde bulunduğumuz ruh hali 
beğenimizi etk~ er. 

Bl Bir eser iyi ise tekrar okuduğumu zdD 

yepyeni bir tatla ka~ımıza çıkar. 
cı insanda okuma zevki zamanla değişebilir. 
OL Bir eser kötü ise ikinci kez okumaya 

değmez. 

El Okumak insana olgunluk kazandım. 

izleyen sayfaya geçini z. 
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14. Romanlanmdaki kahramanlar. benden izler taşır 
her zaman, Aslında roman kahramanlanm için 
"Kimdir bunlar?" diye sorarsanız "Benim." 
diyebilirim ben de Flaubert gibi. Zamanında 

Flaubert'e sormuşlar "Madam Bovary kim?" diye. 
O da "Madam Bovary benim ." diye yanıtlamış. 

Yukarıdaki parçada, düşünceyi geliştirme 
yollarından hangis i kullanılmışbr? 

Al Karşılaştırma 

Bl Ömekleme 
c) Betimleme 
OL Tanık gösterme 
El Tan ı mlama 

15. Aşa{Jıdakl konulardan hangisi, dl{Jerlerlne 
göre.s:lihi &2is. sınırlandırılmışbr? 

Al Halit Ziya Uşakhgil'in romancılığı 
Bl ince Memed 'de yerel sözcükler 
CL Yahya Kemal Beyatlı 'nın şiirleri 
OL Tanzimat romanı 
El Türk edebiyatı 

16. Türk yazınında destandan öyküye geç iş in ilk 
özgün örneği olan e~er, aşağıdakilerden 

hangis idir? 

Al Dede Korkut Hikayeleri 
Bl Küçük Şeyler 
CL Ferhat ile Şirin 
OL Karabibik 
El Letaif-i Rivayat 

17. Türk edebiyatında röportaj türünde ürünler 
veren ilk yazar, a~ağıdakil8rdan hangisidir? 

Al Mustafa Baydaş 
Bl Yaşar Nabi Nayır 
CL Hikmet Feridun Es 
OL Ruşen Eşref Ünaydın 
El Mehmet Seyda 

A 20 

A 
18. Aşağıdakilerden hangisi, özel yazışmalarda 

dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri 
değildir? 

Al Kağıdın sol üst tarafına mutlaka tarih 
atılması 

B) Alıcı adresinin doğru yazılması 
cı Seçilen hitaplann , alıcı kişinin yaşına ve 

konumuna uygun olması 
OL Noktalama işaretlerine , yazım kurallanna 

özen gösterilmesi 
El Yazışma nedeninin açıkça belirtilmesi , 

gereksiz sözlerden kaçınılması 

19. Metin iç inde gösterilmi~ olan kaynakla rın , 
yazarların soyadıarına göre alfabetik olarak 
oluşturulan bölüm, aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Ekler 
Bl Kaynakça 
cı Giriş 
OL Bulgular 
El Sonuç 

20. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin 
yazımı doğrudur ? 

Al Her sabah saat yedide cimnastik 
yapıyorum. 

B) Arabaların eksoslarından çıkan gazlar 
çevreye çok zarar veriyor . 

cı Onun çocuklUğundan beri bazı ilaçlara 
alleriisi var. 

DL Gardolaptakj kışlık giysilerimi kaldırdım . 
El Dün akşamki film çok hoşumuza gitti. 

TEST BITTI. 


