“Mutluluk eğitimle, eğitim kaliteyle buluşuyor.”
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Test 5

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1.

4.

Gittin, dağ gibi büyüdü yalnızlık
Issızlığın iki ucunda şimdi sen varsın
Tam ortasında; yokluğun, yokluğun, yokluğun
O konuşsa konuşur, sussa susarsın.

Altı çizili sözcükte görülen ses olayı
aşağıdakilerden hangisidir?

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından
hangisi yoktur?

A) Büyük ünlü uyumuna aykırılık
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ün süz değişimi
D) Ünlü daralması
E) Ünlü aşınması

A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Kaynaştırma
		
E) Ünsüz türemesi

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili
sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesinin
nedeni farklıdır?
A) Adana’da yılın bu vaktinde insanlar yaylalara
akın akın gider
B) Zamanla nasıl değişiyor insan / Hangi
resmime baksam ben değilim.
C) Çiftçiler sıcaktan kavrulan ekinleri biçmeye
başladılar.
D) Burnunun ucuna kadar gelmesine rağmen
onu fark etmedi.
E) Vatan çalışkan insanların omzunda yükselir.

3.

5.
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2.

Ne güç bir ağaç misali meyve verebilmek
Koruyabilmek tomurcuklarını kurttan kuştan

Numaralandırılmış dizelerin hangisinde bir
yazım yanlışı vardır?
A) V.

6.

Fark eyledik ahir vaktin yettiğin
Merhamet çekilip göğe gittiğin
Gücü yeten soyar gücünün yettiğin
Papak belli değil börk belli değil

I. Hele bir duyulsun uzaktan
II. Yayla çıngırakları
III. Yıldızlar seslensin
IV. Hele bir armut ağacı temmuzu yüklensin
V. Hele bir kerecik daha yalınayak yere değsin
içimdeki çocuk

B) IV.

C) III.

D) II.

E) I.

Kitaplarım, bana yetecek kadar büyük bir
dünyadır.
Yukarıdaki cümlede virgülün kullanımı ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından
hangisi yoktur?

A) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için
kullanılmıştır.
B) Cümlede özel olarak vurgulanması gereken
ögeden sonra kullanılmıştır.
C) Ardınca sıralanmış eş görevli sözcükleri
ayırmak için kullanılmıştır.
D) Tırnak içinde gösterilmeyen alıntı cümleden
sonra kullanılmıştır.
E) Cümle içindeki ara sözü belirtmek için
kullanılmıştır.

A) Ulama
B) Kaynaştırma
C) Ünlü Düşmesi
D) Ünsüz Türemesi
E) Ünsüz Değişimi
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7.

(I) Hiç bir iz yok, dedi Reşit. (II) Muhtar, avluyu
yeniden taradı gözleriyle. (III) O her şeyin
mutlaka bir iz bırakacağına inanıyordu. (IV)
İzsiz şey olmazdı. (V) Kuşların bile izi vardı
gökyüzünde; sözcülerin dişte, bakışların yüzde.

10. Aşağıdakilerden hangisinde virgül farklı bir
amaçla kullanılmıştır?
A) Geniş bahçeli, şirin bir eve taşınmıştı.
B) Eserlerinde güzel, etkileyici bir dil kullanmıştır.
C) Kuşları, ağaçları, hayattaki her şeyi çok
severdi.
D) Emre, yemekten sonra minderin üzerine
uzandı
E) Sessiz, sakin, çalışkan bir öğrenciydi.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış
cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı
yapılmıştır?

8.

B) II.

D) IV.

E) V.

C) III.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yazım
yanlışı vardır?
A) Derste bu hafta perende atmayı öğrendik.
B) Yemeğe başlamadan önce aperitif bir şeyler
geldi önümüze.
C) Üzerinde oldukça şık, narçiçeği renginde bir
elbise vardı.
D) Elindeki dökümanları bir an önce teslim
etmesi gerekiyordu.
E) Okyanuslarda yaşayan köpek balığı her
zaman merak konusu olmuştu.

9.
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A) I.

Eğitim ( ) bilgili ( ) çalışkan ( ) sorumluluk
sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlar ( )
Yukarıdaki cümleye getirilmesi gereken
uygun noktalama işaretleri hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?
A) ( ; ) ( , ) ( , ) ( . )
B) ( , ) ( , ) ( , ) ( . )
C) ( : ) ( , ) ( , ) ( . )
D) ( , ) ( , ) ( , ) ( ! )
E) ( ; ) ( , ) ( ! ) ( . )

KATKILARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.
MEHMET VAKAR

CEMİL ŞENGÜL

ALİYE VURANAY

KEMAL ARSLAN
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ÖZLEM AKIN

YAKUP TOZKOPARAN

