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4. In English, different affixes may share a similar function. 

Based on the information above, in which of the following 

words is the suffix used to serve a different purpose? 
 

A) Industrial         B) Applicant        C) Employer 

D) Violinist           E) Mathematician 
 

5. Which of the following lexical items is monosyllabic? 

  

A) Movie               B) Yellow            C) Talked 

D) Open               E) Measure 
 

6. Which of the following lexical items is inflected? 
 

A) Discussion      B) Stolen       C) Enyojable 

D) Worker            E) Truly 
 

34. Which of the following gives all of the three 

distinguishing features of a consonant? 
 

A) Lip rounding, the height of the tongue and the part of the 

language 

B) The air coming from the lungs, the position of the vocal 

cords and the oral cavity 

C) Place of articulation, manner of articulation and voicing 

state 

D) Meaningfulness, its place in a syllable and its combination 

with vowels 

E) Its audibility, its intelligibility and its contrast with other 

consonants 



35. Which of the following is true of prefixes? 
 

A) They are utilized for derivational purposes. 

B) They follow suffixes. 

C) They follow the base morpheme. 

D) They do not have any function. 

E) They are used for inflectional purposes. 
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1. 

I. Sözün ezgisine dikkat ederek okur. 

II. Akıcı biçimde okur. 

III. Sözcükleri doğru telaffuz eder. 

  

Yukarıdaki okuma ile ilgili kazanımlardan hangileri 

öğrencinin konuşma becerisinin gelişmesine doğrudan katkı 

sağlar? 

  

A) Yalnız I           B) Yalnız II          C) I ve II     

D) II ve III            E) I, II ve III 

  

 

 

9. Dinlediğini anlamanın ilk aşaması, seslerin ve sözlerin 

işitilmesidir. Sesler ve sözler fiziksel olarak alınır ve beyne 

iletilir. Bu süreçte telaffuz, vurgu ve tonlama önemlidir. 

  

Bu açıklamalara dayanarak, okuduğunu anlama sürecinde 

aşağıdakilerden hangisinin çok gerekli olmadığı söylenebilir? 

  

A) Önce harflerin ve sözcüklerin görülmesi 

B) Yazıların ve görsellerin beyne iletilmesi 

C) Metinlerin taranarak okunması 

D) Noktalama işaretlerine uyulması 

E) Dil bilgisi kurallarının dikkate alınması 



13. Konuşmada sözcük ve cümlelerdeki ton değişikliklerinin 

tümüne ---- denir. 

  

Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki ses bilimi 

terimlerinden hangisi getirilmelidir? 

  

A) ezgi               B) vurgu             C) tını 

D) durak          E) ulama 

  

 

 

14. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, aynı boğumlanma 

noktasından çıkan ünsüzler bir arada verilmiştir? 

  

A) b, m, n, v       B) d, n, s, y       C) g, k, l, s 

D) c, ç, j, ş            E) f, l, n, s 

  

  

 

 

41. Yapılandırıcı yaklaşıma göre dil bilgisi öğretiminde 

aşağıdakilerden hangisi öncelikli değildir? 

  

A) Dilin kurallarının öğretilmesine ağırlık verilir. 

B) Dil becerileri temel alınır. 

C) Etkinlikler yoluyla gerçekleştirilir. 

D) Dildeki her birim bağlamla ilişkilendirilir. 

E) Dilin kullanımı esas alınır. 



44. Öğretmen, derste öğrencilerin kullandıkları edebiyat, 

eser, rehber, telaffuz, mesaj, mektup sözcüklerinin Türkçe 

olmadıkları için kullanılmaması gerektiğini söyler. 

  

Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisiyle çelişir? 

  

A) Düşünceyle dil arasında doğrudan bir ilişki vardır. 

B) Dil, kültürün en önemli aktarıcısıdır. 

C) Diller arasında kelime alışverişi olabilir. 

D) Dil, insanın dünyayı tanıma aracıdır. 

E) Hint-Avrupa dilleri geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. 
  
  
  

 

 

48. Çocuk, dili çevresiyle kurduğu ilişkilerden ve 

çevresindeki insanlarla etkileşerek öğrenir. Dil gelişmeden, 

öğrenme mümkün olmaz. Öğrenme dili gerektirir, dil de 

öğrenmeyi etkiler. 

  

Bu paragrafta açıklanan dil öğretim yaklaşımı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

  

A) Bilişsel             B) Geleneksel              C) İşlemsel 

D) Davranışçı       E) Yapılandırıcı 


