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12. Sınıf (B)
Mantık

Mantık ve Dil - 1

1. Felsefe dersinde öğretmenimizin “Dini bilgi, bilenle bi-
linen arasındaki bağın inaçla kurularak elde edildiği bir 
bilgi türüdür.” şeklindeki ifadesi dilin aşağıdaki görev-
lerinden hangisine örnek oluşturur?

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

2. Aşağıdakilerden hangisi dilin törensel görevine ait 
bir ifadedir?

A) Öğleden sonra hava yağmurlu olabilir.
B) Bir yıl on iki aydan oluşur.
C) Eyvah! Az kalsın araba çarpıyordu.
D) Hemen buraya gel!
E) Günaydın arkadaşlar.

3. I. Bugün hep beraber bahçede piknik yapalım.
 II. Güzel günler bizleri bekliyor.
 III. Ah! Başım çok ağrıyor.
 Verilen ifadeler sırasıyla dilin görevleri bakımından 

aşağıdaki hangi seçenekte doğrudur?

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

4. Aşağıdakilerden hangisi dilin yaptırma görevine ait 
bir ifadedir?

A) Galiba bu sene havalar çok sıcak olacak.
B) Tenis en az iki, en fazla dört kişiyle oynanır.
C) Kapıyı kapat!
D) Dedesine götüreceğime söz verdim.
E) Herkese iyi günler dilerim.

5. Dilin bilgi aktarma amacını gerçekleştirebilmesi için 
aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

A) Bilgi aktaran kişiyle, bilgi aktarılan kişinin aynı dili 
kullanması

B) Dilsel işaretlerin aynı anlam kurallarına göre 
kullanılması

C) Kullanılan sözlerin tek anlamlı ve belirli olması
D) Söz dizimi kurallarının tek biçimli olması
E) Günlük kullanılan dille ifade edilmesi

6. Aşağıdakilerden hangisinde sentaktik çok anlamlılık 
vardır?

A) Soğuktan tüylerim diken diken oldu.
B) Bu küçük bir felaket.
C) Bu iş beni çok yordu.
D) Neden saçların beyazlamış arkadaş!
E) En sevdiğim müzik türü halk müziğidir.
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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12. Sınıf (B)
Mantık

7. Aşağıdaki örneklerin hangisinde çok anlamlılık söz 
konusu değildir?

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

8. “En lezzetli elmalar Ankara’da yetişir.”

 Verilen ifadedeki çok anlamlılığın benzeri aşağıdaki-
lerden hangisinde vardır?

A) Arkadaşlarının yanında yüzemediği için yüzü kızardı.
B) Köşeyi dönünce yüz yüze geldiler.
C) Bugün kötü bir gün.
D) Olduğu yere yığıldı kaldı.
E) Ağrı Dağı Türkiye’nin en yüksek dağıdır.

9. Aşağıdaki yargılardan hangisinin anlamı diğerlerine 
göre tartışmaya daha açıktır?

A) Deniz çok dalgalıdır.
B) Deniz az dalgalıdır.
C) Denizdeki dalga boyu bir metreyi bulmaktadır.
D) Denizdeki dalgalar bir insan boyundan fazladır.
E) Dalgalı deniz çok eğlencelidir.

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde diğerlerinden farklı 
bir çok anlamlılık vardır?

A) Güzel bir araba yapmışlar.
B) Bu devirde iyi insanla karşılaşmak çok zor.
C) Bu lokantanın yemekleri lezzetlidir.
D) Burda döner yiyen tekrar buraya döner.
E) Hoş bir sohbet oldu.

11. Aşağıdaki ifadelerin hangisinde pragmatik anlam be-
lirsizliği vardır?

A) Çok uzakta kaldın, biraz bana doğru yaklaş.
B) İlk defa deniz gördüm ama en güzeli bu olsa gerek.
C) Çok hızlı yürüyorsun sana yetişemiyorum.
D) Güzel bir elbise gördüm.
E) Komşudan mis gibi kokular geliyor.

12. Aşağıdakilerden hangisinde bir belirsizlik durumu 
yoktur?

A) Baklava biraz şekerli olmuş.
B) Konferansı çok sayıda insan dinledi.
C) Az kalsın çarpıyordun.
D) Bu kaza senin kadar beni de sarstı.
E) Jüriyi selamlayıp gösterisine başladı.


