
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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XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelecek
zamanda çekimlenmiş bir fiil vardır?

1.

İkimiz bir yarudın kirelim.A)
Melūl ḳılmayısar ‘ārif ir kişi köñlün.B)
Biri birine oḫşayur.C)
İvde yaḫni bişe durur.D)
Açı sözin işitmegeyin.E)

Çağatay Türkçesi dönemine ait
aşağıdakilerin hangisinde bir fiil öğrenilen
geçmiş zaman üçüncü çokluk kişi çekiminde
kullanılmıştır? 

2.

bilmeslerA)
biledürlerB)
bilgeylerC)
bilürlerD)
bilipdürlerE)

“tülki (KE)” kelimesinde bulunan ses olayı
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Ünsüz sertleşmesiA)
Ünlü düzleşmesiB)
Ünlü incelmesi C)
Ünlü daralmasıD)
Ünsüz düşmesiE)

mālı dökmege vü śaçmaġa başladı

Yukarıdaki mısrada altı çizili kelimedeki son
ekin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İyelik 3. çokluk kişiA)
İyelik 3. teklik kişiB)
Yükleme haliC)
İsimden fiil yapanD)
Fiilden isim yapanE)

Eski Anadolu Türkçesi döneminde kelime
sonunda /a/ ve /e/ sesleri genellikle nasıl
yazılmıştır?

5.

he (ه) ileA)

elif-ye (اي) ileB)

harekesizC)

elif (ا) ileD)

elif-vav (او) ileE)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
diğerlerinden farklı bir fiilimsi eki
kullanılmıştır?

6.

Ani yatur sen yatası yir degül.A)
Degül men zaḫm uruçı ilge zenbur.B)
Bu olturacaḳ yirdür.C)
İḫtiyār körmegimniñ sebebi ol turur.D)
Kaçan senden biligli ir açıp ağzın söze kilse.E)

Açup yüzini gördi.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin dil
incelemesi aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

7.

3. teklik kişi iyelik + vasıta hâli + 3. teklik
iyelik

A)

3. teklik kişi iyelik + zamir n’si + yükleme hâliB)
2. teklik kişi iyelik + zamir n’si + yükleme hâliC)
2. teklik kişi iyelik + vasıta hâli + yükleme
hâli

D)

İlgi hâli + yükleme hâli + 3. teklik iyelikE)

Aşağıdakilerden hangisi
"Kısasü’l-Enbiyâ"daki manzumelerin
özelliklerinden biridir?

8.

Secili ifadeler kullanılmamasıA)
Rubai tarzında yazılmış olmasıB)
Hece ölçüsü kullanılmış olmasıC)
Mani, tuyuğ şeklinde dörtlükler bulunmasıD)
Farsça yazılmış olması E)

Aşağıdakilerden hangisi isimden isim yapma
ekiyle türetilmiştir?

9.

ilgekA)
içegenB)
uluġınaC)
aḳınD)
yarḳınE)

Aşağıdakilerden hangisi "Klasik Öncesi
Çağatay Türkçesi" dönemi şair ve
yazarlarından biri değildir?

10.

Yakînî A)
Haydar TilbeB)
Seydî Ahmet Mirzâ C)
Şiban Han D)
Gedâyî E)
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Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
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A
Hüseyin Baykara’nın saltanatı döneminde -------
siyasî merkez olmanın yanı sıra dönemin kültür
ve sanat merkezi hâline de gelmiştir. İşte Ali Şir
Nevâyî, Hüseyin Baykara’nın himayesi altında
böylesine bir kültür, sanat ve edebiyat
merkezinde eserler vermiştir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

11.

KâbilA)
Buhara B)
SemerkantC)
TaşkentD)
Herat E)

“ermez > irmes” kelimelerinde görülen ses
olayları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve
doğru olarak verilmiştir?

12.

Ünlü darlaşması - Ünsüz ötümsüzleşmesiA)
Ünlü genişlemesi - Ünsüz ötümlüleşmesi B)
Ünlü yuvarlaklaşması - Ünsüz akıcılaşmasıC)
Ünlü düşmesi - Ünsüz türemesiD)
Ünlü düzleşmesi - Ünsüz ötümlüleşmesi E)

Aşağıdakilerin hangisinde hem ötümlüleşme
hem de akıcılaşma ses olayları
gerçekleşmiştir? 

13.

tegiş- > deyiş- A)
kigür-> kevür-B)
saġlık > savluḫC)
yabız > yawuzD)
teñri> taġrıE)

Kıpçak sahası eserlerinde geçen uruşġanda,
çapdılar, ḳulçuḳaz dil birimlerindeki ortak ses
bilgisi özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

14.

Ünsüz ötümlüleşmesiA)
Ünsüz akıcılaşmaB)
Ünsüz sızıcılaşmasıC)
Ünsüz uyumsuzluğuD)
Ünsüz dudaksılaşmasıE)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belirtili
nesne” görevinde öge yoktur?

15.

Azıcık yiyecek sevdâyı yufkaldur.A)
Suçumuzı bagışlar.B)
Meger şirâzînüŋdür bu cenâze.C)
Gerek kim her bakışuŋ biŋ yûsufı kul ala.D)
Kardaş ben seni bir tag gibi gördümidi.E)

Aşağıdakilerden hangisi Çağatay
Türkçesinde “zarf fiil” eki olarak
kullanılmamıştır?

16.

-GUnçAA)
-GAnçAB)
-GAndAC)
-GAçD)
-GUçIE)

Sırasıyla “iyelik üçüncü teklik kişi” ve
“yönelme hâli” ekini alan kelime
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Boynıga A)
Kişiniñ B)
KöñliniC)
YolıdaD)
KılurgaE)

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde fiilden fiil
yapan ek yoktur?

18.

segir- A)
koy- B)
gözet-C)
kayık- D)
depele-E)

Aşağıdakilerden hangisi Kıpçak sahası
metinlerinde geçen sözlerdeki ünsüz
sızıcılaşması olayına bir örnek değildir? 

19.

sub> suwA)
saḳış > saġışB)
tügme > tüvmeC)
ışıḳ > ışıḫD)
keçi > keşiE)

“uyandum gördüm kim bardaġum śınuk yatur”

Yukarıdaki parçada altı çizili kelimedeki son
ekin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

20.

EdilgenlikA)
Fiilden fiilB)
İsimden fiilC)
İsimden isimD)
Fiilden isimE)
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XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ B
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde fiilden fiil
yapan ek yoktur?

1.

koy- A)
segir- B)
gözet-C)
depele-D)
kayık- E)

Aşağıdakilerden hangisi Çağatay
Türkçesinde “zarf fiil” eki olarak
kullanılmamıştır?

2.

-GAçA)
-GUçIB)
-GAnçAC)
-GAndAD)
-GUnçAE)

Sırasıyla “iyelik üçüncü teklik kişi” ve
“yönelme hâli” ekini alan kelime
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Boynıga A)
Kişiniñ B)
KöñliniC)
YolıdaD)
KılurgaE)

Kıpçak sahası eserlerinde geçen uruşġanda,
çapdılar, ḳulçuḳaz dil birimlerindeki ortak ses
bilgisi özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

4.

Ünsüz dudaksılaşmasıA)
Ünsüz akıcılaşmaB)
Ünsüz ötümlüleşmesiC)
Ünsüz uyumsuzluğuD)
Ünsüz sızıcılaşmasıE)

Aşağıdakilerden hangisi isimden isim yapma
ekiyle türetilmiştir?

5.

uluġınaA)
içegenB)
ilgekC)
aḳınD)
yarḳınE)

Çağatay Türkçesi dönemine ait
aşağıdakilerin hangisinde bir fiil öğrenilen
geçmiş zaman üçüncü çokluk kişi çekiminde
kullanılmıştır? 

6.

bilipdürlerA)
biledürlerB)
bilgeylerC)
bilürlerD)
bilmeslerE)

“ermez > irmes” kelimelerinde görülen ses
olayları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve
doğru olarak verilmiştir?

7.

Ünlü darlaşması - Ünsüz ötümsüzleşmesiA)
Ünlü düşmesi - Ünsüz türemesiB)
Ünlü genişlemesi - Ünsüz ötümlüleşmesi C)
Ünlü yuvarlaklaşması - Ünsüz akıcılaşmasıD)
Ünlü düzleşmesi - Ünsüz ötümlüleşmesi E)

mālı dökmege vü śaçmaġa başladı

Yukarıdaki mısrada altı çizili kelimedeki son
ekin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Fiilden isim yapanA)
İsimden fiil yapanB)
İyelik 3. çokluk kişiC)
Yükleme haliD)
İyelik 3. teklik kişiE)

Açup yüzini gördi.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin dil
incelemesi aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

9.

2. teklik kişi iyelik + zamir n’si + yükleme hâliA)
3. teklik kişi iyelik + vasıta hâli + 3. teklik
iyelik

B)

İlgi hâli + yükleme hâli + 3. teklik iyelikC)
2. teklik kişi iyelik + vasıta hâli + yükleme
hâli

D)

3. teklik kişi iyelik + zamir n’si + yükleme hâliE)

“uyandum gördüm kim bardaġum śınuk yatur”

Yukarıdaki parçada altı çizili kelimedeki son
ekin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

10.

EdilgenlikA)
Fiilden fiilB)
İsimden isimC)
İsimden fiilD)
Fiilden isimE)

“tülki (KE)” kelimesinde bulunan ses olayı
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Ünsüz sertleşmesiA)
Ünsüz düşmesiB)
Ünlü düzleşmesiC)
Ünlü incelmesi D)
Ünlü daralmasıE)
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B
Aşağıdakilerden hangisi Kıpçak sahası
metinlerinde geçen sözlerdeki ünsüz
sızıcılaşması olayına bir örnek değildir? 

12.

tügme > tüvmeA)
ışıḳ > ışıḫB)
keçi > keşiC)
saḳış > saġışD)
sub> suwE)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelecek
zamanda çekimlenmiş bir fiil vardır?

13.

Açı sözin işitmegeyin.A)
Melūl ḳılmayısar ‘ārif ir kişi köñlün.B)
Biri birine oḫşayur.C)
İvde yaḫni bişe durur.D)
İkimiz bir yarudın kirelim.E)

Aşağıdakilerden hangisi
"Kısasü’l-Enbiyâ"daki manzumelerin
özelliklerinden biridir?

14.

Farsça yazılmış olması A)
Mani, tuyuğ şeklinde dörtlükler bulunmasıB)
Rubai tarzında yazılmış olmasıC)
Hece ölçüsü kullanılmış olmasıD)
Secili ifadeler kullanılmamasıE)

Aşağıdakilerden hangisi "Klasik Öncesi
Çağatay Türkçesi" dönemi şair ve
yazarlarından biri değildir?

15.

Gedâyî A)
Seydî Ahmet Mirzâ B)
Şiban Han C)
Haydar TilbeD)
Yakînî E)

Aşağıdakilerin hangisinde hem ötümlüleşme
hem de akıcılaşma ses olayları
gerçekleşmiştir? 

16.

teñri> taġrıA)
yabız > yawuzB)
tegiş- > deyiş- C)
kigür-> kevür-D)
saġlık > savluḫE)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belirtili
nesne” görevinde öge yoktur?

17.

Gerek kim her bakışuŋ biŋ yûsufı kul ala.A)
Kardaş ben seni bir tag gibi gördümidi.B)
Suçumuzı bagışlar.C)
Azıcık yiyecek sevdâyı yufkaldur.D)
Meger şirâzînüŋdür bu cenâze.E)

Eski Anadolu Türkçesi döneminde kelime
sonunda /a/ ve /e/ sesleri genellikle nasıl
yazılmıştır?

18.

harekesizA)

elif-vav (او) ileB)

elif-ye (اي) ileC)

elif (ا) ileD)

he (ه) ileE)

Hüseyin Baykara’nın saltanatı döneminde -------
siyasî merkez olmanın yanı sıra dönemin kültür
ve sanat merkezi hâline de gelmiştir. İşte Ali Şir
Nevâyî, Hüseyin Baykara’nın himayesi altında
böylesine bir kültür, sanat ve edebiyat
merkezinde eserler vermiştir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

19.

SemerkantA)
Buhara B)
TaşkentC)
Herat D)
KâbilE)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
diğerlerinden farklı bir fiilimsi eki
kullanılmıştır?

20.

Bu olturacaḳ yirdür.A)
İḫtiyār körmegimniñ sebebi ol turur.B)
Kaçan senden biligli ir açıp ağzın söze kilse.C)
Degül men zaḫm uruçı ilge zenbur.D)
Ani yatur sen yatası yir degül.E)
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Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
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B Grubu Cevap Anahtarı
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Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
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XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ C
Aşağıdakilerin hangisinde hem ötümlüleşme
hem de akıcılaşma ses olayları
gerçekleşmiştir? 

1.

tegiş- > deyiş- A)
saġlık > savluḫB)
kigür-> kevür-C)
yabız > yawuzD)
teñri> taġrıE)

“ermez > irmes” kelimelerinde görülen ses
olayları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve
doğru olarak verilmiştir?

2.

Ünlü yuvarlaklaşması - Ünsüz akıcılaşmasıA)
Ünlü genişlemesi - Ünsüz ötümlüleşmesi B)
Ünlü darlaşması - Ünsüz ötümsüzleşmesiC)
Ünlü düşmesi - Ünsüz türemesiD)
Ünlü düzleşmesi - Ünsüz ötümlüleşmesi E)

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde fiilden fiil
yapan ek yoktur?

3.

segir- A)
gözet-B)
koy- C)
depele-D)
kayık- E)

Aşağıdakilerden hangisi "Klasik Öncesi
Çağatay Türkçesi" dönemi şair ve
yazarlarından biri değildir?

4.

Seydî Ahmet Mirzâ A)
Yakînî B)
Gedâyî C)
Şiban Han D)
Haydar TilbeE)

mālı dökmege vü śaçmaġa başladı

Yukarıdaki mısrada altı çizili kelimedeki son
ekin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

5.

İsimden fiil yapanA)
İyelik 3. çokluk kişiB)
İyelik 3. teklik kişiC)
Yükleme haliD)
Fiilden isim yapanE)

Açup yüzini gördi.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin dil
incelemesi aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

6.

İlgi hâli + yükleme hâli + 3. teklik iyelikA)
3. teklik kişi iyelik + vasıta hâli + 3. teklik
iyelik

B)

2. teklik kişi iyelik + zamir n’si + yükleme hâliC)
2. teklik kişi iyelik + vasıta hâli + yükleme
hâli

D)

3. teklik kişi iyelik + zamir n’si + yükleme hâliE)

Çağatay Türkçesi dönemine ait
aşağıdakilerin hangisinde bir fiil öğrenilen
geçmiş zaman üçüncü çokluk kişi çekiminde
kullanılmıştır? 

7.

bilmeslerA)
biledürlerB)
bilipdürlerC)
bilürlerD)
bilgeylerE)

Aşağıdakilerden hangisi Çağatay
Türkçesinde “zarf fiil” eki olarak
kullanılmamıştır?

8.

-GAçA)
-GUçIB)
-GAndAC)
-GUnçAD)
-GAnçAE)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belirtili
nesne” görevinde öge yoktur?

9.

Suçumuzı bagışlar.A)
Gerek kim her bakışuŋ biŋ yûsufı kul ala.B)
Azıcık yiyecek sevdâyı yufkaldur.C)
Kardaş ben seni bir tag gibi gördümidi.D)
Meger şirâzînüŋdür bu cenâze.E)

“uyandum gördüm kim bardaġum śınuk yatur”

Yukarıdaki parçada altı çizili kelimedeki son
ekin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

10.

EdilgenlikA)
İsimden isimB)
İsimden fiilC)
Fiilden fiilD)
Fiilden isimE)
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C
Eski Anadolu Türkçesi döneminde kelime
sonunda /a/ ve /e/ sesleri genellikle nasıl
yazılmıştır?

11.

he (ه) ileA)

elif-ye (اي) ileB)

elif-vav (او) ileC)

elif (ا) ileD)

harekesizE)

Kıpçak sahası eserlerinde geçen uruşġanda,
çapdılar, ḳulçuḳaz dil birimlerindeki ortak ses
bilgisi özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

12.

Ünsüz sızıcılaşmasıA)
Ünsüz akıcılaşmaB)
Ünsüz uyumsuzluğuC)
Ünsüz ötümlüleşmesiD)
Ünsüz dudaksılaşmasıE)

Aşağıdakilerden hangisi isimden isim yapma
ekiyle türetilmiştir?

13.

yarḳınA)
uluġınaB)
ilgekC)
aḳınD)
içegenE)

“tülki (KE)” kelimesinde bulunan ses olayı
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Ünsüz sertleşmesiA)
Ünlü daralmasıB)
Ünlü düzleşmesiC)
Ünsüz düşmesiD)
Ünlü incelmesi E)

Sırasıyla “iyelik üçüncü teklik kişi” ve
“yönelme hâli” ekini alan kelime
aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Boynıga A)
Kişiniñ B)
KöñliniC)
YolıdaD)
KılurgaE)

Aşağıdakilerden hangisi Kıpçak sahası
metinlerinde geçen sözlerdeki ünsüz
sızıcılaşması olayına bir örnek değildir? 

16.

ışıḳ > ışıḫA)
tügme > tüvmeB)
sub> suwC)
saḳış > saġışD)
keçi > keşiE)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
diğerlerinden farklı bir fiilimsi eki
kullanılmıştır?

17.

Bu olturacaḳ yirdür.A)
Ani yatur sen yatası yir degül.B)
Kaçan senden biligli ir açıp ağzın söze kilse.C)
Degül men zaḫm uruçı ilge zenbur.D)
İḫtiyār körmegimniñ sebebi ol turur.E)

Aşağıdakilerden hangisi
"Kısasü’l-Enbiyâ"daki manzumelerin
özelliklerinden biridir?

18.

Rubai tarzında yazılmış olmasıA)
Mani, tuyuğ şeklinde dörtlükler bulunmasıB)
Hece ölçüsü kullanılmış olmasıC)
Secili ifadeler kullanılmamasıD)
Farsça yazılmış olması E)

Hüseyin Baykara’nın saltanatı döneminde -------
siyasî merkez olmanın yanı sıra dönemin kültür
ve sanat merkezi hâline de gelmiştir. İşte Ali Şir
Nevâyî, Hüseyin Baykara’nın himayesi altında
böylesine bir kültür, sanat ve edebiyat
merkezinde eserler vermiştir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

19.

Herat A)
Buhara B)
KâbilC)
TaşkentD)
SemerkantE)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelecek
zamanda çekimlenmiş bir fiil vardır?

20.

İkimiz bir yarudın kirelim.A)
Açı sözin işitmegeyin.B)
Biri birine oḫşayur.C)
Melūl ḳılmayısar ‘ārif ir kişi köñlün.D)
İvde yaḫni bişe durur.E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - C

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

C Grubu Cevap Anahtarı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A C B D D E C B E E A C B C A D E B A D

2019 BAHAR DÖNEM SONU - C

3



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

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ D
“ermez > irmes” kelimelerinde görülen ses
olayları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve
doğru olarak verilmiştir?

1.

Ünlü düşmesi - Ünsüz türemesiA)
Ünlü genişlemesi - Ünsüz ötümlüleşmesi B)
Ünlü yuvarlaklaşması - Ünsüz akıcılaşmasıC)
Ünlü darlaşması - Ünsüz ötümsüzleşmesiD)
Ünlü düzleşmesi - Ünsüz ötümlüleşmesi E)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
diğerlerinden farklı bir fiilimsi eki
kullanılmıştır?

2.

Kaçan senden biligli ir açıp ağzın söze kilse.A)
Bu olturacaḳ yirdür.B)
Degül men zaḫm uruçı ilge zenbur.C)
İḫtiyār körmegimniñ sebebi ol turur.D)
Ani yatur sen yatası yir degül.E)

Aşağıdakilerden hangisi
"Kısasü’l-Enbiyâ"daki manzumelerin
özelliklerinden biridir?

3.

Secili ifadeler kullanılmamasıA)
Farsça yazılmış olması B)
Hece ölçüsü kullanılmış olmasıC)
Mani, tuyuğ şeklinde dörtlükler bulunmasıD)
Rubai tarzında yazılmış olmasıE)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belirtili
nesne” görevinde öge yoktur?

4.

Kardaş ben seni bir tag gibi gördümidi.A)
Gerek kim her bakışuŋ biŋ yûsufı kul ala.B)
Suçumuzı bagışlar.C)
Azıcık yiyecek sevdâyı yufkaldur.D)
Meger şirâzînüŋdür bu cenâze.E)

Çağatay Türkçesi dönemine ait
aşağıdakilerin hangisinde bir fiil öğrenilen
geçmiş zaman üçüncü çokluk kişi çekiminde
kullanılmıştır? 

5.

bilmeslerA)
bilürlerB)
bilipdürlerC)
bilgeylerD)
biledürlerE)

“uyandum gördüm kim bardaġum śınuk yatur”

Yukarıdaki parçada altı çizili kelimedeki son
ekin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Fiilden fiilA)
EdilgenlikB)
Fiilden isimC)
İsimden fiilD)
İsimden isimE)

Kıpçak sahası eserlerinde geçen uruşġanda,
çapdılar, ḳulçuḳaz dil birimlerindeki ortak ses
bilgisi özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

7.

Ünsüz akıcılaşmaA)
Ünsüz uyumsuzluğuB)
Ünsüz ötümlüleşmesiC)
Ünsüz dudaksılaşmasıD)
Ünsüz sızıcılaşmasıE)

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde fiilden fiil
yapan ek yoktur?

8.

depele-A)
gözet-B)
koy- C)
segir- D)
kayık- E)

Aşağıdakilerden hangisi "Klasik Öncesi
Çağatay Türkçesi" dönemi şair ve
yazarlarından biri değildir?

9.

Haydar TilbeA)
Seydî Ahmet Mirzâ B)
Şiban Han C)
Yakînî D)
Gedâyî E)

Hüseyin Baykara’nın saltanatı döneminde -------
siyasî merkez olmanın yanı sıra dönemin kültür
ve sanat merkezi hâline de gelmiştir. İşte Ali Şir
Nevâyî, Hüseyin Baykara’nın himayesi altında
böylesine bir kültür, sanat ve edebiyat
merkezinde eserler vermiştir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

10.

Buhara A)
TaşkentB)
SemerkantC)
KâbilD)
Herat E)
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D
“tülki (KE)” kelimesinde bulunan ses olayı
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Ünlü düzleşmesiA)
Ünlü incelmesi B)
Ünsüz sertleşmesiC)
Ünsüz düşmesiD)
Ünlü daralmasıE)

Aşağıdakilerden hangisi Çağatay
Türkçesinde “zarf fiil” eki olarak
kullanılmamıştır?

12.

-GUçIA)
-GAçB)
-GAnçAC)
-GUnçAD)
-GAndAE)

Aşağıdakilerden hangisi Kıpçak sahası
metinlerinde geçen sözlerdeki ünsüz
sızıcılaşması olayına bir örnek değildir? 

13.

sub> suwA)
tügme > tüvmeB)
keçi > keşiC)
ışıḳ > ışıḫD)
saḳış > saġışE)

Aşağıdakilerin hangisinde hem ötümlüleşme
hem de akıcılaşma ses olayları
gerçekleşmiştir? 

14.

saġlık > savluḫA)
yabız > yawuzB)
tegiş- > deyiş- C)
kigür-> kevür-D)
teñri> taġrıE)

Açup yüzini gördi.

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin dil
incelemesi aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

15.

2. teklik kişi iyelik + vasıta hâli + yükleme
hâli

A)

2. teklik kişi iyelik + zamir n’si + yükleme hâliB)
3. teklik kişi iyelik + vasıta hâli + 3. teklik
iyelik

C)

3. teklik kişi iyelik + zamir n’si + yükleme hâliD)
İlgi hâli + yükleme hâli + 3. teklik iyelikE)

Eski Anadolu Türkçesi döneminde kelime
sonunda /a/ ve /e/ sesleri genellikle nasıl
yazılmıştır?

16.

harekesizA)

he (ه) ileB)

elif-vav (او) ileC)

elif-ye (اي) ileD)

elif (ا) ileE)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gelecek
zamanda çekimlenmiş bir fiil vardır?

17.

Melūl ḳılmayısar ‘ārif ir kişi köñlün.A)
Açı sözin işitmegeyin.B)
Biri birine oḫşayur.C)
İvde yaḫni bişe durur.D)
İkimiz bir yarudın kirelim.E)

Aşağıdakilerden hangisi isimden isim yapma
ekiyle türetilmiştir?

18.

ilgekA)
uluġınaB)
aḳınC)
yarḳınD)
içegenE)

Sırasıyla “iyelik üçüncü teklik kişi” ve
“yönelme hâli” ekini alan kelime
aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Boynıga A)
Kişiniñ B)
YolıdaC)
KılurgaD)
KöñliniE)

mālı dökmege vü śaçmaġa başladı

Yukarıdaki mısrada altı çizili kelimedeki son
ekin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

20.

İyelik 3. teklik kişiA)
İsimden fiil yapanB)
İyelik 3. çokluk kişiC)
Fiilden isim yapanD)
Yükleme haliE)
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