
TÜRKÇE 

 

1. “Türkçede ünlüyle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük gelmesi 

durumunda ilk sözcüğün sonundaki ünlü ile ikinci sözcüğün başındaki ünlü 

kaynaşabilmektedir.” 

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilebilir? 

A) ağabey 

B) cüzzam 

C) kahvaltı 

D) pembe 

E) kaplumbağa 
 

2. “kiprik, aryan, yarpak” sözcüklerinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Aykırılaşma 

B) Dudaksıllaşma 

C) Ötümlüleşme 

D) Göçüşme 

E) Türeme 

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde “iyi” sözcüğü türü yönünden diğerlerinden farklıdır? 

A) İyi bir film izlemeyeli uzun zaman oldu. 

B) İyi bir ses tonu vardı. 

C) İyi arkadaş, senin gibi olur. 

D) Kolay değil iyi bir evlat yetiştirmek. 

E) Bu kararı alırken iyi düşün. 

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı, soru sıfatıyla sağlanmıştır? 

A) Okula hangimizin geleceğini öğrenir misiniz? 

B) Böyle bir sınıfa kaç öğrenci sığabilir sizce? 

C) Buraya dün kim geldi? 

D) Ne tür bir gömlek aldığını nasıl öğrenebiliriz? 

E) O saatte oraya nasıl gelmiş? 

 

5. ḳıldı Îman da‘vatını ḳoldılar bir mu‘ciza [19] 

ḳoldı Ḥaḳdın çıḳdı ingen yandı taġnıŋ ṣaḫrasın 

Rabgûzî’nin Kısâsü’l- Enbiyâ adlı eserinden alınan yukarıdaki beytin günümüz 

Türkçesine aktarımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) İmana davet etti bir mucize istediler 

 Allah’tan istedi dişi deve çıktı dağın düzlüğünü dolandı 

B) İman kıldı bir mucize davetini istediler 

 Hak’tan çıktı inen deve sahrayı döndü 

C) İman bir mucize davetini istedi 

 Allah’tan indi döndü dağı sahrayı 

D) İman istediler bir mucize kıldı 

 Hak’tan çıktı dağı sahrayı yandı 

E) İman davetini istediler bir mucize oldu 

 Allah’tan dağı sahrayı dolaşmak istedi 



6. Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyılın ilk nazire mecmuasıdır? 

A) Metaliü’n-Nezair 

B) Mecma’ü’n-Nezair 

C) Mecmuatü’n-Nezair 

D) Cami’ün-Nezair  

E) Mecmu’a-i Nezair 

 

 

7.  

 

 
 

Yukarıdaki ifadenin çevriyazılı doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çü ben gidiservenin kime úalısar / Oàul almasa düşmenüm alısar 

B) Çü ben kidiservinin kimge kalısar / Aàul olmasa düşmenüm alısar 

C) Çü ben gediservenin kime úalısar / Oàul olmasa düşmanım alısar 

D) Çü ben gidiservenin kime úalısar / Ogul olmasa düşmenüm alısar  

E) Çü ben gidiservenün kime úalısar / Oàul olmasa düşmenüm alısar 

 

 

8. II. Meşrutiyet Dönemi’nin en belirgin özelliği aşağıdakilerin hangisidir? 

A) Resimli yayınların artması 

B) Osmanlı Devleti’nin birlik ve beraberliğinin sağlanmış olması 

C) Çocuklara yönelik yayınların artması 

D) Basına yönelik sansür uygulamasının artması 

E) Örgütlenme özgürlüğünü en geniş biçimde kullanılması  

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âtî şiirinin özellikleri arasında sayılamaz? 

A) Serbest müstezat ve sone biçimi yaygın olarak kullanılmıştır. 

B) Beşeri aşk ve tabiat en çok işlenen temadır. 

C) Parnasizmin etkisi yoğun olarak görülür. 

D) Zarif ve nezih hayaller, mevsim ve vakit sık kullanılan unsurlardır. 

E) Ferdi konular ön plândadır. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Türk fıkralarında yaygın olarak kullanılan tiplerden 

değildir? 

A) Terzi Himmet 

B) Nasrettin Hoca 

C) Temel 

D) Bektaşî 

E) İncili Çavuş 
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