
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav soruları ve çözümleri 27-28-29 Mayıs 2019 tarihlerinde eKampüste. Soru çözümleri eKampüs’te canlı olarak yayınlanacaktır.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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GENEL DİLBİLİM-II A
Aşağıdakilerden hangisinin bir sözce
olduğundan emin olabiliriz?

1.

Eskişehir güzel bir şehirdir.A)
Murat en çok Mayıs'ı sever.B)
Bazı insanlar kışı sever. C)
Kış Eskişehir’de sert geçer. D)
Bahar aylarını severim.E)

[Hakikati konuşmaktan] korkmayınız.

Yukarıdaki tümceciğin işlevi aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

YüklemA)
İlgeç tamlayıcısıB)
NesneC)
ÖzneD)
Ad tamlayıcısıE)

Yukarıdaki dizim ağacı aşağıdaki
tümcelerden hangisinin yapısını
göstermektedir?

3.

Herkes eli kolu bağlı oturuyor. A)
İngilizce öğretmeni öğrenciler için hediye
aldı.

B)

Serdar geçen gün beni ziyaret etti.C)
Kuşların cıvıltısı onu çok mutlu etti. D)
Düşünceli arkadaşım benim için çok uğraştı.E)

Gösterge kuramı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Gösterilenle gösteren arasındaki ilişki
koparılamaz türdedir.

A)

Her gösterge bir diğeriyle iki yönlü bir ilişki
içerisindedir. 

B)

Anlam daha çok değer kavramı ile ilintilidir.C)
Gösterge, zihindeki bir kavram ve onunla
eşleşen ses imgesinden oluşur.

D)

Gösteren ve gösterilen arasındaki bağlantı
nedenseldir. 

E)

Grice’ın konuşma ilkelerine göre “belirsizlik
ve bulanıklıktan kaçınma” aşağıdakilerden
hangisinin alt ilkeleridir?

5.

Tarz ilkesiA)
Nicelik ilkesiB)
Nitelik ilkesiC)
Bağıntı ilkesiD)
Bağlam ilkesiE)

Dün Mehmet’in toplantıdaki konuşmasından ben
de pek hoşlanmadım.

Yukarıdaki tümcede verilen “dün” ve “ben”
ne tür bir bilgidir?

6.

Söylemsel eski bilgiA)
Durumsal eski bilgiB)
Çıkarımsal bilgiC)
Yepyeni bilgiD)
Kullanılmamış yeni bilgiE)

Merve dün okuldan bir kitap aldı
tümcesindeki yeni bilgi hangisidir?

7.

Bir kitapA)
MerveB)
DünC)
OkuldanD)
AldıE)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Leech’in cömertlik
ilkesine bir örnektir?

8.

Çorbayı mükemmel yapmışsın.A)
Yarın sınavda daha dikkatli olmalısın.B)
Bana ödevimde yardım et.C)
Daha çok çalışmalısın.D)
Akşam bize yemeğe gel.E)

Sana yalvarıyorum sözcesinde kullanılan söz
eylem aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Söz eylem yokturA)
Dolaylı söz eylemiB)
Edimsöz eylemi C)
Etkisöz eylemiD)
Düzsöz eylemiE)

Aşağıdakilerden hangisi Türkçedeki bilgi
yapısının özelliklerinden biri değildir?

10.

Odak sesbilimsel vurgu alır.A)
Konu asla eksiltilemez.B)
Karşıtsallık eylem sonunda yer alamaz.C)
Odak eylem sonunda bulunamaz.D)
Odak eksiltilemez.E)

Söylem varlıkları (kişiler, olaylar, varlıklar,
vd.) onlara atfedilen özellikler, eylemler ve
bunların arasındaki bağlar hangi bağlam
türünde bulunur?

11.

Durumsal bağlamA)
Söylemsel bağlamB)
Bilişsel bağlamC)
Söylem modeliD)
Toplumsal-kültürel bağlamE)

Aşağıdakilerden hangisi yönlendirici
edimsöz içerir?

12.

Çalışmalarınızdan ötürü sizi tebrik ediyorum.A)
Yemin ederim ben yapmadım.B)
Seni asla terk etmeyeceğime söz veriyorum.C)
Sessiz olmanızı rica ediyorum.D)
Sizi temin ederim ki o gün orada değildim.E)

Aşağıdakilerin hangisi kullanıcı merkezli
metinsellik ölçütlerinden biri değildir?

13.

KabuledilebilirlikA)
AmaçlılıkB)
BilgisellikC)
TutarlılıkD)
DurumsallıkE)

Aşağıdakilerin hangisinde tümceler arasında
gönderim bağıntısı yoktur?

14.

Çocuklar tatlı şeylerden çok hoşlanır. Şu
reklamlar olmasa!

A)

Okula gittiğinde çok şaşırdı. Sınıflarını
boyamışlardı.

B)

Kitaplarını evde unuttuğunu fark etti.
Defterleri ise yanındaydı

C)

Metin tam uyumak üzereydi. Bir anda
telefonu çalmaya başladı.

D)

Evdeki odaları pek beğenmedi. Yalnızca
balkonunu sevmişti. 

E)

Aşağıdaki sözcelerden hangisinde anlatısal
nesnellik vardır?

15.

İstifa dilekçesini ofis arkadaşım görmüş.A)
Hatırladığım kadarıyla istifa edecekti.B)
Sanırım istifa edecekmiş.C)
İstifa edeceğini bizzat işittim. D)
İstifa edeceği söyleniyor. E)
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A
Apartmanda güzel bir koku var, biri parfüm sıktı
sanırım.

Yukarıdaki ifadede hangi tanıt türü
kullanılmıştır?

16.

Üçüncü eldenA)
Artsüremli çıkarımB)
Akla vurmaC)
Görsel çıkarımD)
Folklorik tanıtE)

Bir cismi bırakırsak yere düşer. Bu, yer çekim
yasası ile gerçekleşir. 

Yukarıdaki örnek nasıl bir metin türüdür? 

17.

Savlayıcı A)
İmgeselB)
Olgusal C)
BetimleyiciD)
EstetikE)

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde metin sesi
belirli diğerleridir?

18.

Esma “Yarın geleceğim.” dedi. A)
Yarın geleceklerden biri de Esma.B)
Esma yarın gelecek. C)
Duyduğuma göre Esma yarın gelecekmiş.D)
Esma’nın yarın geleceğini söyledi.E)

“Yapılan deney, dünyayı küresel kuantum
internetine gerçekten bir adım daha yaklaştırdı.”

Yukarıdaki sözcede örneklendirilen ve
anlatıcının metin alıcısına anlatmak
istediklerinin anlamını güçlendirmek için
kullanılan ifadeler aşağıdakilerden
hangisidir? 

19.

Karşılaştırıcılar A)
BağıntılayıcılarB)
AçımlayıcılarC)
GüçlendiricilerD)
BitişE)

“Yusuf bir ovaya, bir de önündeki toprak yığınına
baktı. Dişlerini ve yumruklarını sıktı. Dudaklarını
ısırdı. Buna rağmen gözlerinden yanaklarına
doğru iri damlalar yuvarlanmaya başladı. Bu
yaşlar bütün manzarayı örtüvermişlerdi… İçindeki
bütün yıkıntılara, bütün kederlerine rağmen
başını yere eğmek istemiyordu.”

Yukarıdaki metin parçası hangi metin türü
öntipini örneklemektedir?

20.

Öğretici açıklamaA)
Geleneksel röportajB)
Yakın kişilerarası etkileşimC)
Genel anlatısal açıklamaD)
İmgeleyici anlatıE)
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A Grubu Cevap Anahtarı
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GENEL DİLBİLİM-II B

Yukarıdaki dizim ağacı aşağıdaki
tümcelerden hangisinin yapısını
göstermektedir?

1.

Herkes eli kolu bağlı oturuyor. A)
Düşünceli arkadaşım benim için çok uğraştı.B)
Kuşların cıvıltısı onu çok mutlu etti. C)
İngilizce öğretmeni öğrenciler için hediye
aldı.

D)

Serdar geçen gün beni ziyaret etti.E)

Gösterge kuramı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Gösteren ve gösterilen arasındaki bağlantı
nedenseldir. 

A)

Gösterilenle gösteren arasındaki ilişki
koparılamaz türdedir.

B)

Gösterge, zihindeki bir kavram ve onunla
eşleşen ses imgesinden oluşur.

C)

Her gösterge bir diğeriyle iki yönlü bir ilişki
içerisindedir. 

D)

Anlam daha çok değer kavramı ile ilintilidir.E)

[Hakikati konuşmaktan] korkmayınız.

Yukarıdaki tümceciğin işlevi aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Ad tamlayıcısıA)
ÖzneB)
YüklemC)
İlgeç tamlayıcısıD)
NesneE)

Aşağıdakilerden hangisinin bir sözce
olduğundan emin olabiliriz?

4.

Kış Eskişehir’de sert geçer. A)
Bahar aylarını severim.B)
Eskişehir güzel bir şehirdir.C)
Murat en çok Mayıs'ı sever.D)
Bazı insanlar kışı sever. E)

Aşağıdakilerden hangisi Leech’in cömertlik
ilkesine bir örnektir?

5.

Çorbayı mükemmel yapmışsın.A)
Yarın sınavda daha dikkatli olmalısın.B)
Bana ödevimde yardım et.C)
Daha çok çalışmalısın.D)
Akşam bize yemeğe gel.E)

Aşağıdakilerden hangisi Türkçedeki bilgi
yapısının özelliklerinden biri değildir?

6.

Konu asla eksiltilemez.A)
Odak sesbilimsel vurgu alır.B)
Karşıtsallık eylem sonunda yer alamaz.C)
Odak eylem sonunda bulunamaz.D)
Odak eksiltilemez.E)

Dün Mehmet’in toplantıdaki konuşmasından ben
de pek hoşlanmadım.

Yukarıdaki tümcede verilen “dün” ve “ben”
ne tür bir bilgidir?

7.

Söylemsel eski bilgiA)
Çıkarımsal bilgiB)
Yepyeni bilgiC)
Durumsal eski bilgiD)
Kullanılmamış yeni bilgiE)
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B
Merve dün okuldan bir kitap aldı
tümcesindeki yeni bilgi hangisidir?

8.

MerveA)
Bir kitapB)
DünC)
OkuldanD)
AldıE)

Aşağıdakilerden hangisi yönlendirici
edimsöz içerir?

9.

Yemin ederim ben yapmadım.A)
Sizi temin ederim ki o gün orada değildim.B)
Seni asla terk etmeyeceğime söz veriyorum.C)
Sessiz olmanızı rica ediyorum.D)
Çalışmalarınızdan ötürü sizi tebrik ediyorum.E)

Söylem varlıkları (kişiler, olaylar, varlıklar,
vd.) onlara atfedilen özellikler, eylemler ve
bunların arasındaki bağlar hangi bağlam
türünde bulunur?

10.

Toplumsal-kültürel bağlamA)
Söylemsel bağlamB)
Bilişsel bağlamC)
Söylem modeliD)
Durumsal bağlamE)

Grice’ın konuşma ilkelerine göre “belirsizlik
ve bulanıklıktan kaçınma” aşağıdakilerden
hangisinin alt ilkeleridir?

11.

Bağıntı ilkesiA)
Nitelik ilkesiB)
Nicelik ilkesiC)
Tarz ilkesiD)
Bağlam ilkesiE)

Sana yalvarıyorum sözcesinde kullanılan söz
eylem aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Dolaylı söz eylemiA)
Etkisöz eylemiB)
Edimsöz eylemi C)
Söz eylem yokturD)
Düzsöz eylemiE)

Apartmanda güzel bir koku var, biri parfüm sıktı
sanırım.

Yukarıdaki ifadede hangi tanıt türü
kullanılmıştır?

13.

Akla vurmaA)
Folklorik tanıtB)
Artsüremli çıkarımC)
Görsel çıkarımD)
Üçüncü eldenE)

Bir cismi bırakırsak yere düşer. Bu, yer çekim
yasası ile gerçekleşir. 

Yukarıdaki örnek nasıl bir metin türüdür? 

14.

Savlayıcı A)
Olgusal B)
EstetikC)
BetimleyiciD)
İmgeselE)

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde metin sesi
belirli diğerleridir?

15.

Esma “Yarın geleceğim.” dedi. A)
Yarın geleceklerden biri de Esma.B)
Esma yarın gelecek. C)
Duyduğuma göre Esma yarın gelecekmiş.D)
Esma’nın yarın geleceğini söyledi.E)
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B
“Yapılan deney, dünyayı küresel kuantum
internetine gerçekten bir adım daha yaklaştırdı.”

Yukarıdaki sözcede örneklendirilen ve
anlatıcının metin alıcısına anlatmak
istediklerinin anlamını güçlendirmek için
kullanılan ifadeler aşağıdakilerden
hangisidir? 

16.

Karşılaştırıcılar A)
BağıntılayıcılarB)
AçımlayıcılarC)
BitişD)
GüçlendiricilerE)

“Yusuf bir ovaya, bir de önündeki toprak yığınına
baktı. Dişlerini ve yumruklarını sıktı. Dudaklarını
ısırdı. Buna rağmen gözlerinden yanaklarına
doğru iri damlalar yuvarlanmaya başladı. Bu
yaşlar bütün manzarayı örtüvermişlerdi… İçindeki
bütün yıkıntılara, bütün kederlerine rağmen
başını yere eğmek istemiyordu.”

Yukarıdaki metin parçası hangi metin türü
öntipini örneklemektedir?

17.

İmgeleyici anlatıA)
Öğretici açıklamaB)
Geleneksel röportajC)
Yakın kişilerarası etkileşimD)
Genel anlatısal açıklamaE)

Aşağıdaki sözcelerden hangisinde anlatısal
nesnellik vardır?

18.

Sanırım istifa edecekmiş.A)
Hatırladığım kadarıyla istifa edecekti.B)
İstifa edeceğini bizzat işittim. C)
İstifa edeceği söyleniyor. D)
İstifa dilekçesini ofis arkadaşım görmüş.E)

Aşağıdakilerin hangisi kullanıcı merkezli
metinsellik ölçütlerinden biri değildir?

19.

DurumsallıkA)
AmaçlılıkB)
BilgisellikC)
KabuledilebilirlikD)
TutarlılıkE)

Aşağıdakilerin hangisinde tümceler arasında
gönderim bağıntısı yoktur?

20.

Evdeki odaları pek beğenmedi. Yalnızca
balkonunu sevmişti. 

A)

Çocuklar tatlı şeylerden çok hoşlanır. Şu
reklamlar olmasa!

B)

Metin tam uyumak üzereydi. Bir anda
telefonu çalmaya başladı.

C)

Kitaplarını evde unuttuğunu fark etti.
Defterleri ise yanındaydı

D)

Okula gittiğinde çok şaşırdı. Sınıflarını
boyamışlardı.

E)
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GENEL DİLBİLİM-II C
Gösterge kuramı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Gösterilenle gösteren arasındaki ilişki
koparılamaz türdedir.

A)

Gösteren ve gösterilen arasındaki bağlantı
nedenseldir. 

B)

Gösterge, zihindeki bir kavram ve onunla
eşleşen ses imgesinden oluşur.

C)

Her gösterge bir diğeriyle iki yönlü bir ilişki
içerisindedir. 

D)

Anlam daha çok değer kavramı ile ilintilidir.E)

[Hakikati konuşmaktan] korkmayınız.

Yukarıdaki tümceciğin işlevi aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

YüklemA)
Ad tamlayıcısıB)
NesneC)
İlgeç tamlayıcısıD)
ÖzneE)

Yukarıdaki dizim ağacı aşağıdaki
tümcelerden hangisinin yapısını
göstermektedir?

3.

İngilizce öğretmeni öğrenciler için hediye
aldı.

A)

Serdar geçen gün beni ziyaret etti.B)
Kuşların cıvıltısı onu çok mutlu etti. C)
Herkes eli kolu bağlı oturuyor. D)
Düşünceli arkadaşım benim için çok uğraştı.E)

Aşağıdakilerden hangisinin bir sözce
olduğundan emin olabiliriz?

4.

Bazı insanlar kışı sever. A)
Murat en çok Mayıs'ı sever.B)
Kış Eskişehir’de sert geçer. C)
Eskişehir güzel bir şehirdir.D)
Bahar aylarını severim.E)

Merve dün okuldan bir kitap aldı
tümcesindeki yeni bilgi hangisidir?

5.

MerveA)
DünB)
OkuldanC)
Bir kitapD)
AldıE)

Grice’ın konuşma ilkelerine göre “belirsizlik
ve bulanıklıktan kaçınma” aşağıdakilerden
hangisinin alt ilkeleridir?

6.

Bağlam ilkesiA)
Nicelik ilkesiB)
Nitelik ilkesiC)
Bağıntı ilkesiD)
Tarz ilkesiE)

Dün Mehmet’in toplantıdaki konuşmasından ben
de pek hoşlanmadım.

Yukarıdaki tümcede verilen “dün” ve “ben”
ne tür bir bilgidir?

7.

Durumsal eski bilgiA)
Söylemsel eski bilgiB)
Çıkarımsal bilgiC)
Yepyeni bilgiD)
Kullanılmamış yeni bilgiE)
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C
Sana yalvarıyorum sözcesinde kullanılan söz
eylem aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Düzsöz eylemiA)
Edimsöz eylemi B)
Dolaylı söz eylemiC)
Etkisöz eylemiD)
Söz eylem yokturE)

Söylem varlıkları (kişiler, olaylar, varlıklar,
vd.) onlara atfedilen özellikler, eylemler ve
bunların arasındaki bağlar hangi bağlam
türünde bulunur?

9.

Söylem modeliA)
Söylemsel bağlamB)
Bilişsel bağlamC)
Durumsal bağlamD)
Toplumsal-kültürel bağlamE)

Aşağıdakilerden hangisi Türkçedeki bilgi
yapısının özelliklerinden biri değildir?

10.

Konu asla eksiltilemez.A)
Karşıtsallık eylem sonunda yer alamaz.B)
Odak sesbilimsel vurgu alır.C)
Odak eylem sonunda bulunamaz.D)
Odak eksiltilemez.E)

Aşağıdakilerden hangisi yönlendirici
edimsöz içerir?

11.

Sizi temin ederim ki o gün orada değildim.A)
Seni asla terk etmeyeceğime söz veriyorum.B)
Sessiz olmanızı rica ediyorum.C)
Çalışmalarınızdan ötürü sizi tebrik ediyorum.D)
Yemin ederim ben yapmadım.E)

Aşağıdakilerden hangisi Leech’in cömertlik
ilkesine bir örnektir?

12.

Daha çok çalışmalısın.A)
Akşam bize yemeğe gel.B)
Çorbayı mükemmel yapmışsın.C)
Yarın sınavda daha dikkatli olmalısın.D)
Bana ödevimde yardım et.E)

Aşağıdakilerin hangisi kullanıcı merkezli
metinsellik ölçütlerinden biri değildir?

13.

AmaçlılıkA)
BilgisellikB)
KabuledilebilirlikC)
TutarlılıkD)
DurumsallıkE)

Aşağıdakilerin hangisinde tümceler arasında
gönderim bağıntısı yoktur?

14.

Evdeki odaları pek beğenmedi. Yalnızca
balkonunu sevmişti. 

A)

Okula gittiğinde çok şaşırdı. Sınıflarını
boyamışlardı.

B)

Kitaplarını evde unuttuğunu fark etti.
Defterleri ise yanındaydı

C)

Metin tam uyumak üzereydi. Bir anda
telefonu çalmaya başladı.

D)

Çocuklar tatlı şeylerden çok hoşlanır. Şu
reklamlar olmasa!

E)

Bir cismi bırakırsak yere düşer. Bu, yer çekim
yasası ile gerçekleşir. 

Yukarıdaki örnek nasıl bir metin türüdür? 

15.

EstetikA)
İmgeselB)
BetimleyiciC)
Savlayıcı D)
Olgusal E)
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C
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde metin sesi
belirli diğerleridir?

16.

Yarın geleceklerden biri de Esma.A)
Esma yarın gelecek. B)
Esma “Yarın geleceğim.” dedi. C)
Duyduğuma göre Esma yarın gelecekmiş.D)
Esma’nın yarın geleceğini söyledi.E)

“Yapılan deney, dünyayı küresel kuantum
internetine gerçekten bir adım daha yaklaştırdı.”

Yukarıdaki sözcede örneklendirilen ve
anlatıcının metin alıcısına anlatmak
istediklerinin anlamını güçlendirmek için
kullanılan ifadeler aşağıdakilerden
hangisidir? 

17.

Karşılaştırıcılar A)
GüçlendiricilerB)
BağıntılayıcılarC)
AçımlayıcılarD)
BitişE)

“Yusuf bir ovaya, bir de önündeki toprak yığınına
baktı. Dişlerini ve yumruklarını sıktı. Dudaklarını
ısırdı. Buna rağmen gözlerinden yanaklarına
doğru iri damlalar yuvarlanmaya başladı. Bu
yaşlar bütün manzarayı örtüvermişlerdi… İçindeki
bütün yıkıntılara, bütün kederlerine rağmen
başını yere eğmek istemiyordu.”

Yukarıdaki metin parçası hangi metin türü
öntipini örneklemektedir?

18.

İmgeleyici anlatıA)
Öğretici açıklamaB)
Geleneksel röportajC)
Yakın kişilerarası etkileşimD)
Genel anlatısal açıklamaE)

Aşağıdaki sözcelerden hangisinde anlatısal
nesnellik vardır?

19.

Sanırım istifa edecekmiş.A)
Hatırladığım kadarıyla istifa edecekti.B)
İstifa dilekçesini ofis arkadaşım görmüş.C)
İstifa edeceğini bizzat işittim. D)
İstifa edeceği söyleniyor. E)

Apartmanda güzel bir koku var, biri parfüm sıktı
sanırım.

Yukarıdaki ifadede hangi tanıt türü
kullanılmıştır?

20.

Üçüncü eldenA)
Folklorik tanıtB)
Görsel çıkarımC)
Artsüremli çıkarımD)
Akla vurmaE)
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GENEL DİLBİLİM-II D
Aşağıdakilerden hangisinin bir sözce
olduğundan emin olabiliriz?

1.

Bazı insanlar kışı sever. A)
Murat en çok Mayıs'ı sever.B)
Bahar aylarını severim.C)
Kış Eskişehir’de sert geçer. D)
Eskişehir güzel bir şehirdir.E)

[Hakikati konuşmaktan] korkmayınız.

Yukarıdaki tümceciğin işlevi aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

YüklemA)
İlgeç tamlayıcısıB)
ÖzneC)
Ad tamlayıcısıD)
NesneE)

Gösterge kuramı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

3.

Her gösterge bir diğeriyle iki yönlü bir ilişki
içerisindedir. 

A)

Anlam daha çok değer kavramı ile ilintilidir.B)
Gösterge, zihindeki bir kavram ve onunla
eşleşen ses imgesinden oluşur.

C)

Gösterilenle gösteren arasındaki ilişki
koparılamaz türdedir.

D)

Gösteren ve gösterilen arasındaki bağlantı
nedenseldir. 

E)

Yukarıdaki dizim ağacı aşağıdaki
tümcelerden hangisinin yapısını
göstermektedir?

4.

Herkes eli kolu bağlı oturuyor. A)
Serdar geçen gün beni ziyaret etti.B)
Kuşların cıvıltısı onu çok mutlu etti. C)
Düşünceli arkadaşım benim için çok uğraştı.D)
İngilizce öğretmeni öğrenciler için hediye
aldı.

E)

Aşağıdakilerden hangisi yönlendirici
edimsöz içerir?

5.

Seni asla terk etmeyeceğime söz veriyorum.A)
Sizi temin ederim ki o gün orada değildim.B)
Sessiz olmanızı rica ediyorum.C)
Yemin ederim ben yapmadım.D)
Çalışmalarınızdan ötürü sizi tebrik ediyorum.E)

Dün Mehmet’in toplantıdaki konuşmasından ben
de pek hoşlanmadım.

Yukarıdaki tümcede verilen “dün” ve “ben”
ne tür bir bilgidir?

6.

Yepyeni bilgiA)
Söylemsel eski bilgiB)
Çıkarımsal bilgiC)
Durumsal eski bilgiD)
Kullanılmamış yeni bilgiE)
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D
Merve dün okuldan bir kitap aldı
tümcesindeki yeni bilgi hangisidir?

7.

MerveA)
Bir kitapB)
DünC)
OkuldanD)
AldıE)

Söylem varlıkları (kişiler, olaylar, varlıklar,
vd.) onlara atfedilen özellikler, eylemler ve
bunların arasındaki bağlar hangi bağlam
türünde bulunur?

8.

Durumsal bağlamA)
Bilişsel bağlamB)
Söylem modeliC)
Toplumsal-kültürel bağlamD)
Söylemsel bağlamE)

Aşağıdakilerden hangisi Türkçedeki bilgi
yapısının özelliklerinden biri değildir?

9.

Konu asla eksiltilemez.A)
Odak sesbilimsel vurgu alır.B)
Karşıtsallık eylem sonunda yer alamaz.C)
Odak eylem sonunda bulunamaz.D)
Odak eksiltilemez.E)

Aşağıdakilerden hangisi Leech’in cömertlik
ilkesine bir örnektir?

10.

Bana ödevimde yardım et.A)
Yarın sınavda daha dikkatli olmalısın.B)
Akşam bize yemeğe gel.C)
Daha çok çalışmalısın.D)
Çorbayı mükemmel yapmışsın.E)

Grice’ın konuşma ilkelerine göre “belirsizlik
ve bulanıklıktan kaçınma” aşağıdakilerden
hangisinin alt ilkeleridir?

11.

Nicelik ilkesiA)
Nitelik ilkesiB)
Bağlam ilkesiC)
Bağıntı ilkesiD)
Tarz ilkesiE)

Sana yalvarıyorum sözcesinde kullanılan söz
eylem aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Edimsöz eylemi A)
Dolaylı söz eylemiB)
Düzsöz eylemiC)
Söz eylem yokturD)
Etkisöz eylemiE)

Bir cismi bırakırsak yere düşer. Bu, yer çekim
yasası ile gerçekleşir. 

Yukarıdaki örnek nasıl bir metin türüdür? 

13.

BetimleyiciA)
Savlayıcı B)
EstetikC)
Olgusal D)
İmgeselE)

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde metin sesi
belirli diğerleridir?

14.

Yarın geleceklerden biri de Esma.A)
Esma “Yarın geleceğim.” dedi. B)
Esma yarın gelecek. C)
Duyduğuma göre Esma yarın gelecekmiş.D)
Esma’nın yarın geleceğini söyledi.E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - D

2



Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav soruları ve çözümleri 27-28-29 Mayıs 2019 tarihlerinde eKampüste. Soru çözümleri eKampüs’te canlı olarak yayınlanacaktır.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Ana
do

lu 
Üniv

ers
ite

si 
Açık

öğ
ret

im
 Sist

em
i

20
18

-20
19

 Bah
ar 

Dön
em

i

Dön
em

 Son
u S

ına
vı

D
“Yapılan deney, dünyayı küresel kuantum
internetine gerçekten bir adım daha yaklaştırdı.”

Yukarıdaki sözcede örneklendirilen ve
anlatıcının metin alıcısına anlatmak
istediklerinin anlamını güçlendirmek için
kullanılan ifadeler aşağıdakilerden
hangisidir? 

15.

GüçlendiricilerA)
Karşılaştırıcılar B)
BağıntılayıcılarC)
AçımlayıcılarD)
BitişE)

“Yusuf bir ovaya, bir de önündeki toprak yığınına
baktı. Dişlerini ve yumruklarını sıktı. Dudaklarını
ısırdı. Buna rağmen gözlerinden yanaklarına
doğru iri damlalar yuvarlanmaya başladı. Bu
yaşlar bütün manzarayı örtüvermişlerdi… İçindeki
bütün yıkıntılara, bütün kederlerine rağmen
başını yere eğmek istemiyordu.”

Yukarıdaki metin parçası hangi metin türü
öntipini örneklemektedir?

16.

İmgeleyici anlatıA)
Öğretici açıklamaB)
Geleneksel röportajC)
Yakın kişilerarası etkileşimD)
Genel anlatısal açıklamaE)

Aşağıdakilerin hangisinde tümceler arasında
gönderim bağıntısı yoktur?

17.

Okula gittiğinde çok şaşırdı. Sınıflarını
boyamışlardı.

A)

Çocuklar tatlı şeylerden çok hoşlanır. Şu
reklamlar olmasa!

B)

Kitaplarını evde unuttuğunu fark etti.
Defterleri ise yanındaydı

C)

Metin tam uyumak üzereydi. Bir anda
telefonu çalmaya başladı.

D)

Evdeki odaları pek beğenmedi. Yalnızca
balkonunu sevmişti. 

E)

Apartmanda güzel bir koku var, biri parfüm sıktı
sanırım.

Yukarıdaki ifadede hangi tanıt türü
kullanılmıştır?

18.

Üçüncü eldenA)
Akla vurmaB)
Görsel çıkarımC)
Artsüremli çıkarımD)
Folklorik tanıtE)

Aşağıdakilerin hangisi kullanıcı merkezli
metinsellik ölçütlerinden biri değildir?

19.

DurumsallıkA)
KabuledilebilirlikB)
BilgisellikC)
TutarlılıkD)
AmaçlılıkE)

Aşağıdaki sözcelerden hangisinde anlatısal
nesnellik vardır?

20.

İstifa dilekçesini ofis arkadaşım görmüş.A)
Sanırım istifa edecekmiş.B)
İstifa edeceğini bizzat işittim. C)
Hatırladığım kadarıyla istifa edecekti.D)
İstifa edeceği söyleniyor. E)
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Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav soruları ve çözümleri 27-28-29 Mayıs 2019 tarihlerinde eKampüste. Soru çözümleri eKampüs’te canlı olarak yayınlanacaktır.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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