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Mantık ve Dil - 1

1.  Aşağıdakilerden hangisi dilin işlevlerini ifade eden 
kavramlardan biri değildir?

A) Bildirme 
B) Belirtme 
C) Eylemsel
D) İmgesel 
E) Törensel

2.  Aşağıdakilerden hangisi dilin belirtme işlevine örnektir?

A) Benim sadık yârim kara topraktır.
B) Bu suçlamayı reddediyorum.
C) Merhaba, nasılsınız?
D) Bu sınavı kazanacağım.
E) Vah ki vah çok üzüldüm.

3.   • Buraya çöp dökme!
• Bu davranışlarınızı onaylamıyorum.
• Yaşasın, çok mutluyum!
• Herkese iyi akşamlar.

Verilenler arasında dilin işlevlerinden hangisine ör-
nek bulunmamaktadır?

A) Bildirme 
B) Eylemsel 
C) Belirtme
D) Yaptırma 
E) Törensel

4.  “Yarın hava yağmurlu olacak.” ifadesi dilin aşağıdaki 
işlevlerinden hangisine örnek gösterilebilir?

A) Belirtme 
B) Eylemsel 
C) Bildirme
D) Törensel 
E) Yaptırma

5.   Yıllar sonra yolda üniversite arkadaşlarımdan biriyle kar-
şılaştım. Tebessüm ederek: “Merhaba” dedim. “Seni gör-
düğüme çok sevindim. Sakın beni tanımadığını söyleme!” 
O da bana: “Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur, 
seni nasıl unuturum.” diyerek karşılık verdi.
Bu parçada dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisine 
örnek olabilecek bir ifade yoktur?

A) Törensel 
B) Bildirme 
C) Belirtme
D) Yaptırma 
E) Eylemsel

6.   Sözcük, cümle ve ifadelerin birden fazla anlama gelecek 
şekilde kullanılması çok anlamlılığa neden olmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çok anlamlılığın 
sakıncaları arasında yer almaz?

A) İletişimi zorlaştırması
B) Kısır tartışmalara neden olması
C) Anlamayı engellemesi
D) Farklı görüş açıları geliştirmesi
E) Kişileri yanıltması



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  Aşağıdaki örneklerden hangisinde çok anlamlılık söz 
konusudur?

A) Dört mevsimden biri de yazdır.
B) Bu yaramaz çocuğu kandırdı.
C) Sınıfın yüzde doksanı başarılı oldu.
D) Ayşe derse gelmedi.
E) Ankara İç Anadolu Bölgesi’ndedir.

8.  Aşağıda verilen örneklerin hangisinde çok anlamlılık 
söz konusu değildir?

A) Yorganın yüzü çok renkli.
B) Sabah kalkınca yüzünü yıkamalısın.
C) Yüz verdim astarını istiyorsun.
D) Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin.
E) İsteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü kara.

9.  Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir mantık hatası 
yoktur?

A)  Sessizliği seviyorum ama yalnız kalmaktan hoşlanmı-
yorum.

B)  Yağmurda şemsiyesiz ıslanmadan yürümek istiyorum.
C)  Bugünkü yazılıya gireceğim ama okula gitmeyi dü-

şünmüyorum.
D)  Tatlı yemeden zayıflamayı düşünüyorum.
E)  İkinci el sıfır kilometrede bir araba alacağım.

10.  “Bu bavul çok ağır.” cümlesindeki anlam belirsizliği 
aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “Bu bavul” ifadesinden sonra virgül getirilerek
B) Cümledeki “çok” ifadesi kaldırılarak
C) Bavulun gerçekte kaç kilogram olduğu belirtilerek
D) Cümlenin sonuna ünlem işareti konarak
E) Cümledeki “bu” ifadesi kaldırılarak

11.  Bir cümledeki anlam belirsizliğinin ortadan kaldırıl-
ması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Genel geçer ölçütler kullanılmalıdır.
B) Yabancı dillerden yararlanılmalıdır.
C) Eleştiri yapmaktan kaçınmalıdır.
D) Günlük ifadeler tercih edilmelidir.
E) Bilimsel kavramlardan faydalanılmalıdır.

12.  Bu çorba çok tuzlu olmuş.

Benim çayım biraz demli olsun.

Bu ev oldukça geniş.
Verilen örneklerde altı çizili ifadelerin, anlamı belirsiz-
leştirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öznel olmaları
B) Anlamsız olmaları
C) Olgulara dayanmaları
D) Genel geçer olmaları
E) Nesnel olmaları


