TUR201U - TÜRK DİLİ I
Ünite 1 - Alıştırma Soruları
1 ) Hinduizm için kutsal dil olarak kabul edilen dil hangisidir?
A ) Sanskrit
B ) Prakrit
C ) İbranice
D ) Arapça
E ) İngilizce
Çözüm : Yahudilik için Klasik İbranice, Hinduizm için Sanskrit, Budizm için Prakrit (Pali), Islam dünyası için Klasik Arapça
kutsal dillerdir. Doğru cevap A’dır.
Doğru cevap A şıkkıdır.
2 ) Uluslararası kuruluşların kendi birimleri arasındaki iletişimde yazılı ve sözlü olarak yaygın biçimde kullandığı dil için
kullanılan terim hangisidir?
A ) Yerli Azınlık Dili
B ) Göçmen Azınlık Dili
C ) Çalışma Dili
D ) İzole Dil
E ) Jargon
Çözüm : Resmî dilden farklı olarak ulusüstü, uluslararası kuruluşların kendi birimleri arasındaki iletişimde yazılı ve sözlü
olarak yaygın biçimde kullandığı dildir. Avrupa ve dünya ölçeğindeki bu tür yapılanmalarda genellikle başta İngilizce olmak
üzere; Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Arapça gibi uluslararası diller, çalışma dilleri olarak kullanılır.
Örneğin, NATO’nun resmî çalışma dilleri İngilizce ve Fransızcadır. Doğru C’dir.
Doğru cevap C şıkkıdır.
3 ) Aşağıdakilerden hangisi söz dizimi bakımından özne-nesne-yüklem (ÖNY) sıralamasını takip eden diller grubundadır?
A ) Farsça
B ) Fransızca
C ) İngilizce
D ) İspanyolca
E ) Mandarin
Çözüm : Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Mandarin ÖYN(özne-yüklem-nesne) grubunda yer alır. Farsça ise ÖNY (öznenesne-yüklem) grubuna aittir. Doğru yanıt A seçeneğidir.
Doğru cevap A şıkkıdır.
4 ) Aşağıda “kültür” sözcüğü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A ) Kültür tektir, gruplara ayrılmaz.
B ) Maddi ve manevi değerler kültürle ilişkili değildir.
C ) Kültür, sonraki nesillere aktarılamaz.
D ) Kültür, toplum ve kurumlardan bağımsızdır.
E ) Kültür kavramı çok çeşitli anlamlarla tanımlanabilir.
Çözüm : Kültür kavramı çok çeşitli anlamlarla tanımlanabilir. Örneğin Türk Dil Kurumunun yayımladığı Türkçe sözlükte altı
ayrı anlamda tanımlanmıştır. Bunlardan ilki ve en kapsamlı olanı, “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün
maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine
egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” biçimindedir.
Doğru cevap E şıkkıdır.
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5 ) I. Dil bir sistemdir. II. Dilin temeli sestir. III. Dilde nedensizlik ilkesi esastır. IV. İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dilin niteliğini ifade eder?
A ) I ve II
B ) I ve III
C ) II ve III
D ) I, II ve III
E ) I, II, III ve IV
Çözüm : Dil bir sistemdir. Dilin temeli sestir. Dilde nedensizlik ilkesi esastır. İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur. bu özelliklerin
tamamı dilin niteliğini ifade eder. Dolayısıyla doğru cevap e şıkkıdır.
Doğru cevap E şıkkıdır.
6 ) Aşağıdakilerden hangisi İngilizcenin uluslararası dil olarak kabul görmesinde etken olmuştur?
A ) İngilizcenin diğer dillere göre daha eski bir dil olması.
B ) İngilizce konuşan ülkelerin coğrafi konumu.
C ) İngilizcenin diğer dillere göre daha kolay olması.
D ) Siyasetten silahlı kuvvetlere, bilimden ekonomiye değin İngilizce konuşan ülkelerin sağladığı üstünlük.
E ) İngiltere ve Amerika arasında gerçekleşen ikili anlaşmalar.
Çözüm : 20. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri’nin küresel süper güç olmaları siya- setten silahlı kuvvetlere, bilimden
ekonomiye değin İngilizce konuşan ülkelerin sağladığı üstünlük, İngilizceyi tartışmasız biçimde uluslararası ortak dil belki de
bunun da ötesinde küresel dil hâline getirmiştir. Bu statü özellikle Amerikan geleneklerinin, kültürü ve yaşa- ma biçiminin
dünyanın pek çok ülkesinde yayılmasına yol açmıştır.
Doğru cevap D şıkkıdır.
7 ) Türkçe ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A ) Türk yazı dilleri ailesinin konuşur sayısı bakımından en büyük dili Türkiye Türkçesidir.
B ) Türkiye Türkçesi, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmî dilidir.
C ) Türkiye Türkçesi, Cumhuriyet'in ilanından sonraki dönemde sadeleşme çalışmaları sonucu oluşan yeni yazı dilinin adıdır.
D ) Türkçe, Balkanlarda Türk topluluklarının ana dili, Arnavut ve Boşnak Müslüman aydınların ikinci dili olarak da
kullanılmıştır.
E ) Türkiye Türkçesi, dünyada konuşanların sayısı bakımından İngilizceden sonraki en büyük ikinci dildir.
Çözüm :
Doğru cevap E şıkkıdır.
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8)
Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde (www.tdk.gov.tr),
1. Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya
deyim,
2. mecaz. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.
sözleriyle açıklanan sözlüksel birim, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Jargon
B)
Çalışma Dili
C)
İzole Dil
D)
Şive
E ) Argo
Çözüm :
Amaç 2
Doğru cevap E şıkkıdır.
9 ) Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?
A)
Dilin üretim yetisi çok kısıtlıdır
B ) Dil, bir sistemdir
C ) Dil, sözlü anlatım aracıdır
D ) Dilde nedensizlik ilkesi esastır
E ) İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur
Çözüm : Dilin üretim yetisi sınırsızdır. Doğru cevap A'dır.
Doğru cevap A şıkkıdır.
10 ) Türk yazı dilleri ailesinin konuşur sayısı bakımından en büyük dili aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Uygur Türkçesi
B ) Altay Türkçesi
C ) Kıpçak Türkçesi
D ) Türkiye Türkçesi
E ) Sayan Türkçesi
Çözüm : Türk yazı dilleri ailesinin konuşur sayısı bakımından en büyük dili Türkiye Türkçesidir. Doğru cevap D'dir.
Doğru cevap D şıkkıdır.
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