TEST – 1
1.

Yıl Sonu Tekrar

Aşağıdakilerin hangisinde ögelere
ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

6.

A) Her gece/odasından saatlerce/çıkmazdı.
B) Yatmaya giderken/babamın çalıştığı
odaya/uğradım.
C) Babam/gündüz/işe/gider/gece de/
evde/saat/tamir ederdi.
D) Yine/bir saatle/uğraşıyordu.

2.

A) Önce kuşu yemledi, sonra kediyi
doyurdu.
B) Gazetesini okudu, sonra dinlenmeye
çekildi.
C) Hakan içeriye seslendi ve çantasını
istedi.
D) Yağmur damlaları cama vuruyor, biz
hayaller kuruyoruz.

Aşağıdaki sorulardan hangisi zarf
tümlecini buldurur?
A)
B)
C)
D)

3.

Soruların tamamını haftaya mı istiyor?
Bu evi beğenmedin?
Bunu, bize siz mi getirdiniz?
Davetliler yarın evlerine mi dönecekler?

7.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece
özne ve yüklemden oluşmuştur?

9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman
bildiren zarf tümleci vurgulanmıştır?
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Gönül kimi severse güzel odur.
Yuvayı yapan dişi kuştur.
Ak akçe kara gün içindir.
Kuzguna yavrusu anka görünür.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin
öznesi sıfat tamlamasıdır?
A)
B)
C)
D)

Yarın önemli bir toplantı var.
Bu filmi dün izlemiştik.
Zamanla korkusunu yener.
Öfkeyle yapılan işlerden zarar gelir.
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Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesi
değildir?
A)
B)
C)
D)

A) Bir akşam, rıhtım boyunca yalnız
geziniyordum.
B) Adanın çocukları akşamları burada
toplanıyorlar.
C) Dereye düşen köpek dikkatimi çekti.
D) Vahşi kedilerim birer birer ortadan
çekildi.

A)
B)
C)
D)

Sizi yarım saat daha beklerim.
Böyle günlerde çalışmak istemiyorum.
Tek istediği bir ev almakmış.
Televizyon programlarını beğenmiyor.

zarf tümleci
özne
belirtisiz nesne
dolaylı tümleç

8.

5.

Aşağıdakilerden hangisi bir fiil cümlesi
değildir?
A)
B)
C)
D)

“Dersten çıkınca nereye gideceksin?”
sorusuna verilecek yanıt cümlenin hangi
ögesi olur?
A)
B)
C)
D)

4.

Aşağıdakilerden hangisinde, ortak özne
kullanılmamıştır?

Matematik testi oldukça kolaydı.
Kapının eşiğinde bekliyor.
Dolabın yerini tek başıma değiştirdim.
Kültürlü insan her yerde kendini belli
eder.

TÜRKÇE
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10.

“Doğa depremleri, toplum depremleri,
siyasal depremler içinde kolaysa dalıp git
eskisinin özlemine.”

14.

A) Dağ kıvrımları buradan daha iyi
gözleniyor.
B) Son günlerde burnu havalarda geziyor.
C) Onun derdine çare aradık.
D) Söylediklerin zihnimi karıştırıyordu.

Bu cümlede fiilin kipi hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Emir kipi
İstek kipi
Geniş zaman kipi
Görülen geçmiş (di’li geçmiş zaman)

15.

11.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde
zaman kayması vardır?

Hasan Çavuş ( ) yaralı askerleri bir an bile
yalnız bırakmadı ( ) Onların yaralarını sardı
( ) acılarını hafifletmeye çalıştı ( )
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Olayı ayrıntılarıyla sana da anlatayım.
B) Çiçeklerin üstüne birkaç damla yağmur
düştü.
C) Öykülerinde hep bu tarzı kullanıyor.
D) Sık sık resim sergilerine giderim.

16.

12.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hece
düşmesine örnek sözcük yoktur?

A) (,) (;) (,) (.)

B) (,) (.) (;) (.)

C) (;) (,) (;) (,)

D) (,) (.) (,) (.)

“Tavrımı reddetmişti.” cümlesinde
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)
B)
C)
D)

İhtiyar, çocukların eve dönmesini beklediği
için uyumuyordu. Karanlık iyice bastırdı,
pencereye doğru yanaştı. Farlarıyla
karanlığı delip gelen müdürün arabasını
gördü. Araba, büyük ağılın önünde
durmuştu.

Ünsüz yumuşaması
Ünlü düşmesi
Ünsüz türemesi
Ünsüz benzeşmesi

Bu parçada kaç tane fiilimsi
kullanılmıştır?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 1

17.

“Bazı iki heceli sözcükler, ünlüyle başlayan
bir ek aldıklarında ikinci hecedeki ünlü
düşer.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu
tanıma uyan bir sözcük kullanılmıştır?

13.

A) Artık, bu solan bahçede bülbüllere yer
yok.
B) Seni, sesini, gözlerinin rengini
unutabilsem.
C) Tüm bu mal varlığını alnının teriyle
yapmıştı.
D) Suçu için özür dileyince kendisini
affettik.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir
yazım yanlışı yapılmamıştır?
A)
B)
C)
D)

TÜRKÇE

Emre’nin babası 1960’da doğmuş.
DSİ’ndeki sorunu çözdük.
Her şey çok açık ortadaydı.
Trakya’lı bir arkadaşım vardı.

247

İLKÖĞRETİM 8

Yıl Sonu Tekrar

18.

22.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün
sözcükler arasında ulama vardır?
A) Kapının önünde çocuklara oynamayı
severdi.
B) Kalbinin ağrıdığını duyunca doktora
götürdüm.
C) Parkta yürürken telefonunu çaldırmış
D) Dün akşam üç ekmek aldım.

Liseyi bitirince çocukluğumdan beri içimde
taşıdığım isteğe erişmiş, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesini’ne
yazılmıştım. Üniversite, benim yaşamımın
bal yılları olmuştu.
Paragrafta geçen “bal yılları” sözüyle
anlatılmak istenen, aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
A)
B)
C)
D)

19.

“Müzik dinlemek ( ) güzel sanatlarla
uğraşma ( ) yaşama gücümüzü ( ) zevk
alma yeteneğimizi güçlendiriyor.” Diyen
sanatçı ( ) bugüne kadar sayısını kendisinin
de bilmediği eser oluşturdu.

23.

Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangisi sırayla
getirilebilmelidir?

20.

A) (.) (,) (,) (.)

B) (;) (.) (.) (,)

C) (,) (;) (,) (,)

D) (;) (,) (.) (,)

A) Kilim dokuyanların eğitimsizliğine
B) Hayatlarında bir defa bile ellerine kurşun
kalem almamalarına
C) Koca bir kilimi nasıl dokuduklarına
D) Eğitimsiz birinin nasıl bu kadar güzel
kilim dokuduğuna

24.

Yanlış anlamda sözcük kullanılması
Özne – yüklem uyumsuzluğu
Duruluğun olmayışı
Açıklığın olmayışı

25.
“Eski devlet bakanı bu konuda açıklama
yaptı.” cümlesinde anlatım bozukluğunun
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

“Bakın… İşte, yol kesen bir kalabalık. Ta
yolumuzda, dinlenmeden, görmeden
geçemeyeceksiniz. Sebep? İki kişi kavga
ediyor. Etrafına vaaz dinler gibi, elli kişi
dizildi. Ne laflar, ne küfürler!
Yukarıdaki parça hangi yazı türünden
alınmış bir parça olabilir

A) Özne – yüklem uyuşmazlığı
B) Gereksiz sözcüğün kullanımı
C) Bir sözcüğün yanlış anlamda
kullanılması
D) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması
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Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf
oluşturulursa hangisi dışarıda kalır?
A) Baktım beş adım önümde gıcır gıcır bir
on lira duruyor.
B) Ayağım takılınca az daha
düşünüyordum.
C) Bir akşam üstü Kızılay’dan geçiyordum.
D) Parayla aram beş adım.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

21.

Ömrübillah okul yüzü görmemiş.
Ak ellere kurşun kalem değmemiş.
Bu koca kilimi nasıl da donatmış!
Kilimi dokuyan ellere kurban.
Yukarıdaki dörtlüğün şairi neye hayret
etmektedir?

“Almanya’dan gelen amcamın kızından
haber yok.”

A)
B)
C)
D)

Tadına doyulmayan yıllar
Zevkli, mutlu geçen yıllar
Tekrarlanmasını arzu etmediği yıllar
Hayatın en güzel yılları
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A) Biyografi

B) Otobiyografi

C) Makale

D) Sohbet

TÜRKÇE

TEST – 2
1.
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“Yaşlı kadının bir pamuk kadar yumuşak
saçları, sol kulağının üstüne düşüyordu.”
cümlesin ögeleri aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru sıralanmıştır?
A)
B)
C)
D)

5.

A)
B)
C)
D)

özne – zarf tümleci – yüklem
dolaylı tümleç – yüklem
nesne – dolaylı tümleç – yüklem
özne – dolaylı tümleç – yüklem

6.

2.

7.

A) zarf tümleci – dolaylı tümleç – nesne yüklem
B) dolaylı tümleç – nesne – yüklem
C) zarf tümleci – yüklem
D) dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem

8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“adlaşmış sıfat fiil” vardır?

9.

A) Ülkemizde uzun yıllar önce yayınlanan
çizgi roman okuyucuya sunuluyor.
B) Çok bilsen bile bir bilene danış.
C) Davranışlarıyla örnek alınacak bir
insandı o.
D) Buralarda tanıdık bir yüze
rastlayamadık.

TÜRKÇE

Sevdim mi tam severim.
Yeni iş yerinde mutlu musun?
Tiyatroya siz de gelecek misiniz?
Bu kitap sizde bulunur mu?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı
çizili sözcük tür olarak ötekilerden
farklıdır?
A)
B)
C)
D)

4.

Ömrüm yollarını gözlemek geçti hep
Dev aynasında görürdü hep kendini.
Bir bahar akşamı rastladım size.
Kızımın başarısıydı tüm bu mutluluğum.

“mi” ilgeci soru anlamı oluşturur.
Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir
anlam oluşturmuştur?
A)
B)
C)
D)

“Vitrindeki allı pullu giysilere imrenerek
bakıyordum.” cümlesindeki ögelerin
dizilişi aşağıdakilerden hangisinde
doğru sıralanmıştır?

Çarşıda gezdiği yerleri iyice tanıdı.
Çalışmalarımız gün geçtikçe arttı.
Tüm bunlar olurken başı dimdikti.
Televizyon izlemeyi seviyordu.

Aşağıdakilerin hangisi devrik bir isim
cümlesidir?
A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
ögelerine ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Kurunun yanında / yaş da / yanar.
B) Akşam üzeri / ona / çay içmeye / gittik.
C) Şehrimize / göçmen kuşlar / erken /
geldi.
D) Bahçenin / güzel güllerine / hayran
kaldık.

3.

Aşağıdakilerin hangisi yükleminin
türüne göre farklı bir cümledir?

Toprak kokusu öyle güzel geldi ki?
Şiirde öz çok önemlidir.
Şiirin değeri zamanla anlaşılır.
Şiirde ölçü şart değildir.

Aşağıdaki eylemlerin hangisi çatı
bakımından ötekilerinden farklıdır?
A) Bu gençler, sınavı anlatıyorlar
durmadan.
B) Hava sıcaklığı eksiye düşünce yollar
tuzlandı.
C) Annesi, filmi ona anlattı.
D) Diplomamı bana uzattı.
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10.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin
yüklemi yapıca farklıdır?

15.

A) Rüzgar çocuğun elindeki balonu
uçuruverdi.
B) Bunca iyiliğime karşılık yine
yaranamadım.
C) Televizyona bakarken uyuyakalmışım.
D) Başımdaki ağrı iki akşamdır beni
uyutmuyor.

11.

Parçadaki numaralan yerlere aşağıdaki
hangi noktalama işaretleri
kullanılmalıdır?
A)
B)
C)
D)

16.

A) Kendisine tembel diyenlere çok
kızıyordu.
B) Annesi salonda şarkı söylüyordu.
C) Söylediklerinin hepsini anlıyorum.
D) Senin gördüklerini görmüyor mu?

Adanın açıklarında bir gemi ilerliyor.
Akşamları geç vakit eve dönüyor.
Baban yarın ava gidiyor
Ne söylesem bana kızmıyor.

17.

A)
B)
C)
D)

18.

Yukarıdaki cümledeki sözcüklerde kaç
kaynaştırma harfi kullanılmıştır?
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B) 2

C) 3

Kıza o odayı vermişlerdi.
Bu ad bebeğe çok yakıştı.
Dağ çok heybetli görünüyordu.
Akşamları oturup sohbet ederdi

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı
çizili sözcükte hece düşmesi yoktur?
A) Teknolojide ilerlemek için çalışmalıyız.
B) Oynamak çocukların eğitimini için
önemlidir.
C) Borçların en kısa sürede ödenmesi
gerekir.
D) Rahatsızlığından ötürü boynuna korse
takmıştır

“Cumartesi günü hastanede gördüğümüz
hastanın durumu düzelmiş.”

A) 1

“Türkçe sözcüklerin sonunda “b, c d,g”
ünsüzleri bulunmaz.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yukarıdaki açıklamaya aykırı bir sözcük
vardır?

Aşağıdakilerden hangisinde, büyük
harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım
yanlışı vardır?
A) Bu konuda son kararı Anayasa
mahkemesi verecek.
B) Bu davayı Avukat Demir Bey’e götürelim
C) Dün bizim Tekir hastalandı.
D) Van Gölü, güneş altında tümüyle
turuncu kesilmişti.

14.

“-yor” eki kendinden önceki geniş ünlüleri
daraltır.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde
yukarıdaki açıklamayı örneklemeyen bir
ünlü daralması vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yapılmakta olan bir eylem vardır?
A)
B)
C)
D)

13.

(“) – (:) – (,) – (,) – (.) – (.) – (”)
(:) - (“) – (.) – (.) – (;) – (.) – (”)
(:) – (“) – (, ) – (.) – (,) – (.) – (”)
(“) – (,) – (.) – (,) – (.) – (, ) – (”)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden
çok yargı vardır?
A) Heykelin tam karşısına bir ağaç daha
dikmeliler.
B) Park her sabah bir baştan bir başa
süpürülüyor.
C) Her hafta sonu arkadaşlarla
Büyükada’ya giderdik.
D) Önce filmi seyredelim, fikrimi
söyleyeceğim.

12.

Aristo’nun ünlü sözüdür (1) (2) Yaşamak (3)
bir şölendir (4) Bu şölene çağrılan kimseler
pek çoksa da (5) masaya oturmayı
başaranlar pek azdır(6) (7)

D) 4
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19.

Köroğlu (I) (II) Tut ki (III)Bolu Beyi’ni
öldürdüm (IV) Bir kötü eksilir dünyadan (V)
Bir kötü gelir onun yerine (VI) Ne çıkar
bundan (VII) (VIII) dedi.

23.

Numaralandırmış parantezlerden
hangilerine tırnak işareti getirilmelidir?

20.

A) I-VII

B) II-VIII

C) III-V

D) IV-VIII

Yukarıdaki paragrafla ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Paragrafta betimleme yapılmıştır.
B) Paragrafta kişileştirme yapılmıştır.
C) Bir manav dükkanındaki sebze ve
meyveler betimlenmiştir.
D) Paragrafta işitmeye dayalı anlatım
vardır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
gereksiz bir sözcük kullanılmıştır?
A) Yıllarını bu dar ve karanlık evde
geçirmiş.
B) Oyunun ilk başında seyircilere uzunca
bir açıklama yapıldı.
C) Kötü günlerde kendini yalnız bırakmayan
arkadaşına daha da bağlanmıştı.
D) Onun yönettiği filmler yıllarca zevkle
izlendi.

21.

22.

24.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde
virgülün kaldırılması cümlenin anlamını
etkilemez?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Yazdıklarıma karşı acımasızım. (1) Onların
çoğu sürekli bir didişmenin ürünüdür. (2)
Öykülerimi yayımlamadan önce
dinlendirmeye bırakırım. (3) Son biçimini
aldıklarına güvendiğim anda yayımlarım (4)
Yeni teknoloji ile bu daha kolay oluyor. (5)
Yaklaşık beş yıl önce bilgisayara geçtim.

25.

TÜRKÇE

C) 4

Ezbercilik ve Eğitim
Eğitimde Başarı
Öğretimin Yararları
Ezbercilik ve Yararları

“Eldeki bilgi ve belgelerin ışığında Nasrettin
Hoca, bir efsane kahramanı değildir.
13.yy’da Selçuklular zamanında yaşamıştır.
1208’de Eskişehir’de doğmuş ve 1284’te
Akşehir’de ölmüştür. Türbesi Akşehir’dedir.”
Yukarıdaki paragraf hangi yazı türünden
alınmış olabilir?

Bu parça, açıklanan düşünceler
bakımından iki paragrafa ayrılmak
istense, ikinci paragraf hangi numaralı
cümleyle başlar?
B) 3

“Ezber bilmek, bilmek değildir.” Montaigne
Baba, batı düşüncesinin baş
kaynaklarından biri olan bu sözü söyleyeli
dört yüzyıldan fazla zaman geçti. Ortaçağın
eğitim, öğretim sistemine karşı bir isyan
bayrağıydı bu söz.
Parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi
olabilir?

Çocuk, oyuncaklarını topladı.
Genç, kızın arkasından koştu.
Orman, yangınlarının önlenmesi gerek
Hırsız, polisi görünce kaçtı

A) 2

Sararmış armutlar, henüz kızarmamış
tatlanmamış elmalar, yeşil muz hevenkleri
şahrem çatlayan kabuklarından bal akıtan
kavak incirleri, raflarda dizili karpuzlar ve
tavanda asılı kavunlar, meyvelerin sultanı
üzümün yanında terbiyeli olgun bir tavırla
nöbet bekliyorlar.

A) Hikaye

B) Fıkra

C) Anı

D) Biyografi

D) 5
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TEST – 3
1.

“Dil, bir toplumun en önemli ögesidir.”
cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

2.

Yıl Sonu Tekrar

6.

A)
B)
C)
D)

dil
ögesidir
bir toplumun en önemli ögesidir
bir toplum

“Başarılı kimseler, başarısızlıklardan kolay
ayrılır.” cümlesinde aşağıdaki ögelerden
hangisi yoktur?
A)
B)
C)
D)

7.

“Uzun boylu çocuklar kediyi zorlukla
ağaçtan indirdiler.” cümlesinin yüklemine
aşağıdaki sorulardan hangisi
sorulduğunda yanıt alınamaz?
A) Kim?

B) Niçin?

C) Neyi?

D) Nasıl?

9.

4.

“Okul yönetimi, bu yıl spor salonu yaptırdı.”
cümlesinde hangi öge yoktur?
A)
B)
C)
D)

10.
5.

“Çocukların düşüncelerinin güzelliği
dikkat çekiciydi.” cümlesinin ögeleri hangi
seçenekte doğru sıralanmıştır?
A)
B)
C)
D)

A) Sıfat (Önad)

B) Zamir (Adıl)

C) Zarf (belirteç)

D) Fiil (eylem)

Aşağıdakilerden hangisi şaşma bildiren
bir ünlemdir?
Ah, onu bir yakalarsam!
A…şimdi aklıma geldi!
Ah, ben neler yaptım!
A, burada sinema yokmuş!

Biz de hafif olsaydık bu rüzgârdan
Yer alsaydık şu bulut kervanında
Güzele ve yeniye koşan…
Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)

özne – yüklem
nesne – özne – yüklem
nesne – dolaylı tümleç – yüklem
nesne – yüklem
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Şimdi git ve yapacaklarımı iyice düşün.
Ahmet kalktı, tahtayı sildi.
Yüzünde bir yara çıkmıştı, krem sürdü.
Herkese tepeden bakıyor, kendini
yüksek görüyordu.

Arkadaşımın verdiği kitap beni sarmadı.
Bu cümlede aşağıdaki sözcük
türlerinden hangisinin örneği yoktur?

A)
B)
C)
D)

dolaylı tümleç
zarf tümleci
özne
nesne

Hiç çeker mi bu dünyadan elini
Yapmaz mıyım ben onun istediklerini.
Hastanın halinden ne anlar sağlar.
Benim can vermeye dermanın mı var.

Aşağıdakilerden hangisi özneleri ortak
sıralı cümle değildir?
A)
B)
C)
D)

zarf tümleci
özne
nesne
dolaylı tümleç

8.
3.

Aşağıdaki dizelerden hangisi, anlamca
olumlu cümledir?
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Belirtisiz ad tamlaması vardır.
Adlaşmış sıfat kullanılmıştır.
Kişi zamiri kullanılmıştır.
Edat kullanılmıştır.
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11.

“Yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde edat görevinde
kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

16.

A) Geniş, biraz da pahalı bir ev tutulmuştu.
B) Malını mülkünü, ailesini kaybetti
depremde.
C) Sarı şaçlı, kısa boylu biriydi o
D) Az su isteyen, iğne yapraklı bitkilerdi
bunlar.

Yalnız taş duvar olmaz.
Sonsuza kadar yalnız kalamazsın
Yalnız kalamam, korkarım
Ankara’ya yalnız seninle gittim.

17.
12.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne
ve sözde özne yoktur?
A)
B)
C)
D)

13.

Piknik alanına güçlükle ulaşıldı.
Bütün meyve ve sebzeler yıkandı.
Evdekiler çok çabuk kaynaştı.
Yere atılan çöpleri hemen topladı.

A)
B)
C)
D)

Aşağıdakilerin hangisinde, öznenin
yaptığı işten yine özne etkilenmiştir?

18.

Sağa sola savruk eşyaları topladı.
Yemyeşil, güzel bir tepe çıktı karşımızda
Bütün çeyizleri sandığa doldurdu.
Yeşilçe bir elbise vardı sırtında.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili
sözcüklerin hangisinde “ünsüz
yumuşaması” yoktur?
A) Babasının öğütleri bir kulağından girip
diğerinden çıkıyor.
B) Çocuklar başkalarını takmadan bahçeye
çıkmışlar.
C) Küçük kardeşi büyüğüne göre daha zeki
görünüyordu.
D) Çok ısrara dayanamayıp akşam,
yemeğe kaldık.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı yoktur?
A)
B)
C)
D)

15.

“Aslında her şey mutlu olmak içindir.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükte
gözlenen ses düşmesi, aşağıdaki
cümlelerin hangisinde vardır?

A) Bu küçük kuvvetle, bebek yıkanmış.
B) Boğazları geçerken kılavuz kaptan
alınmalıdır.
C) Bu yılın başarılı öğrencileri kutlandı.
D) Akşamki balo için süslendim.

14.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül
”(,)” farklı türdeki kelimeleri ayırmıştır?

1963’den bu yana okunuyor bu eser.
Karanlıkta önümüzü göremiyorduk.
Bize dostca bir yaklaşımda bulundu.
Kendisini anlamıyan bir arkadaş vardı.

19.

Dizelerinde altı çizili sözcüklerdeki ses
olayları seçeneklerin hangisinde doğru
verilmiştir?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, bir
yardımcı eylemle birleştiğinde ses olayı
görülmez?
A) his

B) devir

C) hapis

D) arz
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İlk göz ağrımsın
Suyunu kana kana içtiğim
Engin ufuklarında doyasıya uçtuğum
Daracık dünyamı zenginleştirdiğim
Güzel yurdum

A)
B)
C)
D)
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ses düşmesi – ünlü türemesi
ünsüz benzeşmesi – ünsüz yumuşaması
kaynaşma – ses türemesi
ses türemesi – ses düşmesi
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20.

Yönetimler, kendi paylarına düşen şairin
şiirlerine görüntü düşünedursunlar ( ) ben,
hayalhanemde neredeyse bütün şiirlerin
kliplerini çektim bile ( ) Orada ( ) benim
hayal ülkemde ( ) Ahmet Haşim ince, narin
yapılı bir Bab-ı Âli efendisidir.

23.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?

Numaralanmış cümlelerden hangisi
anlatımın akışını bozmaktadır?

A) (;) (.) (,) (,)

B) (,) (;) (,) (;)

A) 1

C) (.) (;) (.) (?)

D) (.) (.) (;) (;)

24.
21.

(I) Kapıya tüm gücüyle asıldı; ama
açamadı. (II) En iyisi kapıyı kırmak diye
düşündü. (III) Baltayı almak için merdivenin
altındaki odunluğa girdi. (IV) Ancak balta
yerinde yoktu. Daha da sinirlenerek fırladı
odunluktan.

A) I

B) II

C) III

C) 3

D) 4

“Şiir, her okumada insanı bir başka limana
atabilmeli, yani her okuyan onda ayrı bir tat,
anlam bulabilmeli. Hatta belki de insan
başka okumalarda onda daha önce
bulamadıklarını bulabilmeli. Evet bence şiir
budur.”

A)
B)
C)
D)

D) IV

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne
eksikliğinden kaynaklanan anlatım
bozukluğu vardır?

25.

A) Eğitime önem verenler bize yardım eder,
destekler.
B) Adamın parasını alıyoruz, ona güleryüz
göstermeliyiz.
C) Bu sözleri ulus dinler mi, bunlara inanır
mı?
D) Türkiye, baraj inşaatı sektöründe
dünyada ikinci pazardır.
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B) 2

Bir şiirin okunması için şiir nasıl
olmalıdır?

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden
hangisinde bir anlatım bozukluğu
vardır?

22.

(1) Şairler ve yazarlar yaşadıkları,
yetiştikleri toplumun ürünüdür. (2) Elbette
şiirlerini de halkın sözcükleriyle kurarken o
dili de geliştirirler. (3) Dil bir insan
topluluğunun varlığını, benliğini geliştirir.(4)
Halkın dilini işlemek, o halkın şairine,
yazarına düşer.

Şiirde anlam zenginliği olmalıdır.
Konusunda özgünlük olmalıdır.
Süslü ve canlı anlatım olmalıdır.
Biçimsel güzellik sağlanmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi destan
özelliklerinden biri olamaz?
A) Savaş, göç, afetler… gibi büyük yankı
uyandıran olayları anlatır.
B) Doğal ve yapay destanlar diye ikiye
ayrılırlar.
C) Günümüz olaylarını sade, canlı bir
biçimde aktarır.
D) Olay ve kişileri olağanüstülükleri
gösterir.
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TEST – 4
1.

Aşağıdaki sorulardan hangisi yüklemi
buldurmaya yöneliktir?
A)
B)
C)
D)

2.

6.

7.

Ömrüm boyunca bu evde yalnızdım.
Yaşamın anlamını acı çekerek öğrenci.
Ders çalışırken onu meşgul etmeyin.
Gazetenin içinde bulunan her şey
edebiyat dışıdır.

8.

Çiçekler açtıkça içim huzur doluyor.
O yıllarda unutulmaz günler geçirmiştik.
Yaşadığımız günleri nasıl unutabiliriz?
Geçmiş günleri bir daha yaşayabilir
miyiz?

Aşağıda cümlelerden hangisi biçimce
olumlu anlamca olumsuz bir cümledir?
A)
B)
C)
D)

“Yemyeşil bir ova” söz öbeği aşağıdaki
cümlelerin hangisinde “dolaylı tümleç”
görevinde kullanılmıştır?

Arkadaşımın yardımına hemen koşarım.
Bu sözlere ikimizin de gözleri yaşardı.
Yarın arkadaşlarıyla buluşacaktı.
Babam Ankara’ya bu akşam gidecek.

“Birisi karşımda ağlayınca çok üzülürüm.”
cümlesi, yan cümlenin görevi
bakımından, aşağıdakilerden hangisiyle
özdeştir?
A)
B)
C)
D)

dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem
zarf tümleci – dolaylı tümleç – yüklem
nesne – dolaylı tümleç – yüklem
nesne – zarf tümleci – yüklem

Gel de ders çalış çalışabilirsen.
Karşıdan gelen adamı tanımıyor değilim.
Çoktan beri buralara uğramıyor.
Radyo dinlemesin demiyorum.

Aşağıdakilerden hangisi sıralı cümledir?
A) Uçsuz bucaksız topraklarda at
koşturmayı, gönlünce yaşmayı istiyordu.
B) Bu evde annesi, babası ve iki kardeşiyle
yaşıyordu.
C) Sıcak güneş, toprağı, ağaçları,
hayvanları kavuruyordu.
D) Seçim haberlerini ilgiyle dinliyor,
kendince yorum yapıyordu.

A) Dağın arkasında yemyeşil bir ova vardı.
B) Yemyeşil bir ovaya hasret gidecek bu
gönül.
C) Size yemyeşil bir ovayı nasıl anlatsam
bilmem ki…
D) Otel yemyeşil bir ovada inşa edilmiş.
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Aşağıdakilerden hangisinde zarf tümleci
yoktur?
A)
B)
C)
D)

Hayvanları nasıl vurmuşlar?
Kitap aldın mı yanına?
Onu mu görmeye çalışıyormuş?
Bize de mi gelmeyeceksin?

Aşağıdakilerden hangisinde yüklem
yanlış işaretlenmiştir?
A)
B)
C)
D)

4.

5.

“Yaşadıklarını anlatmayı hiç istemiyordu.”
cümlesinde ögelerin sıralanışı
aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

3.

Yıl Sonu Tekrar
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9.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı
bakımında diğerlerinden farklıdır?
A)
B)
C)
D)

10.

Arabacının beklemeye vakti yoktu.
Yeni gelen kitapları raflara yerleştirdi.
Eskisi kadar iyi saz çalamıyorum.
Gözlerinin içi, yüreklere şenlik veren bir
neşeyle doluydu.

14.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf,
zarftan önce gelmiştir?

15.

16.

A) Ailesi tatile gittiğinden o evde yalnız
kaldı.
B) Yalnız kalmaktan çok korkardı.
C) Bu konu yalnız beni ilgilendirmiyor.
D) Sınavı kazanmadı yalnız iyi puan aldı.

İLKÖĞRETİM 8

Sünnet çocukları atlara bindirildi.
Bize gelen konuklar gezdirildi.
Kapıları boyadı.
Kolileri taşımak için hazırlattı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)
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Kiminle konuşuyorsun?
Hangi evde oturuyorsunuz?
Mantıyı nasıl yaparsın?
Bu çocuğun kimi kimsesi yok mu?

Aşağıdaki altı çizili eylemlerin hangisi
birden çok çatı eki almamıştır?
A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “yalnız”
sözcüğü edat göreviyle kullanılmıştır?

Güldükçe / güller / açar / yanaklarında.
Zil çalar çalmaz / oyun / başladı.
Ahırı yanana / alaca dana / sorulmaz.
Gün / doğmadan / yola çıktılar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru
anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?
A)
B)
C)
D)

Bugün çok güzel görünüyorsun.
Daha ucuz bir ayakkabı alacağım.
En kötü günümüz böyle olsun.
Gayet sağlıklı bir ihtiyardı.

A) Başkasının konuşmasını asla doğru
bulmuyorum.
B) Seni dün arkadaşın aradı.
C) Toplantı uzun sürebilir.
D) Müdür bey personele kısa konuştu.

12.

Aşağıdakilerden hangisinde, öğelere
ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)

Pek başarılı bir öğrenciydi.
Cümlede altı çizili sözcükle aynı türde ve
yerde kullanılan sözcük seçeneklerin
hangisinde yoktur?
A)
B)
C)
D)

11.

13.

Havalar oldukça sıcak gidiyor.
O, buluttan nem kapar.
Hayatını her zaman kendi kazandı.
Boşuboşuna konuşup duruyor, kimse
onu dinlemiyor.
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17.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz
yumuşaması örneklenmemiştir?

22.

A) Çalışkanlığına hayranım.
B) Ödevlerimi yapacağım gelemem.
C) Çalışma odasının aydınlığına önem
vermelisin.
D) Köye kadar yürüdüm bir akşam.

18.

A)
B)
C)
D)

“Kapıya alarm taktıracağım.” cümlesinde
altı çizili kelimede bulunan ses olayları
aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?

23.

Çantasının gözü
Bahçenin kapısı
Kaptanın köşkü
Komşularının yardımı

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir
anlatım bozukluğu yoktur?
A) Bayram tatili perşembeden itibaren
başlıyor.
B) Arkadaşlarımızın başarısı okulda olumlu
tepki uyandırdı.
C) Akşamları hiç durmadan çalıştığını
söylüyordu.
D) Dün aldığım kot pantolonu geri iade
ettim.

A) Ünlü daralması – ünsüz türemesi
B) Ünsüz benzeşmesi – ünsüz
yumuşaması
C) Ses türemesi – ünlü düşmesi
D) Kaynaştırma – ünlü daralması

19.

Aşağıdaki tamlamalardan hangisinde
kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır?

“-gi” eki aşağıdaki sözcüklerden
hangisine getirildiğinde ünsüz
benzeşmesine uğrar?
24.
A) çal

B) sar

C) kes

D) sil

Arabanın bozuk olan farı tamirciye götürüI
II
III
lerek tamir ettirildi.
IV
Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin
çıkarılmasıyla giderilebilir?

20.

A) I

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert
ünsüzlerin benzeşmesine örnek vardır?
A)
B)
C)
D)
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D) IV

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
deneme türünün tanımı yapılmaktadır?
A) Olmuş yahut olması mümkün olayların
anlatıldığı uzun yazılardır.
B) Çeşitli konularda, yazarın, ispatlama
kaygısı olmadan özgürce yazdığı
yazılardır.
C) Bir düşünceyi açıklamak için yazılan
ciddi gazete yazılarıdır.
D) Bir kişinin kendi hayat hikayesini
anlattığı yazılardır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
özneden sonra virgül (,) getirilmesi
zorunludur?
A)
B)
C)
D)

C) III

Ne halı vardı ne perde.
Kişiliklerinden uzaklaşmışlardır.
12 Temmuz gününü hatırlatıyor.
Ninemin anlattığı masallarla büyüdük.
25.

21.

B) II

Yaşlı kadına bakıp gülümsedi.
Vapur sarsıla sarsıla yanaştı iskeleye
Yazar eserlerini tanıttı.
Eski eşyalar bu salona yakışmıyor.
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TEST – 5
1.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)

2.

Yıl Sonu Tekrar

6.

Beni / akşam / yemeğe / çağırdı.
Konunun / ayrıntılarına / inilmeli.
Toplantıya / yeterli katılım/ sağlanamadı.
Sokağa çıkar çıkmaz / düştü.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci
yan cümlecik özne, ikinci yan cümlecik
nesne görevindedir?
A)
B)
C)
D)

“Bankadaki görevli sorularımı istemeyerek
yanıtladı.”
yukarıdaki cümlede hangi öge vurgulanmıştır?
7.
A) özne

B) yüklem

C) nesne

D) zarf tümleci

“Başarısının sırrını açıklamaya başlamıştı.”
cümlesinin özellikleri hangi seçenekte
yanlış verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

3.

özne – zarf tüm. – dolaylı tüm. – yüklem
özne – dolaylı tüm. – zarf tüm. – yüklem
özne – yüklem – zarf tüm. – dolaylı tüm.
özne – dolaylı tüm. – yüklem – zarf tüm.

8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru
anlamı zarfla sağlanmıştır?
A)
B)
C)
D)

“Filmin sonunu nasıl buldun?” sorusuna
verilecek cevap cümlenin hangi ögesi
olur?
A)
B)
C)
D)

Sizin dışınızda kimler geliyor?
Bu otel ne zaman yapıldı?
Nasıl bir ev arıyorlardı?
Niçin aradığını söyledi mi?

nesnesi
dolaylı tümleci
zarf tümleci
yüklemi
9.

5.

kurallı cümle
devrik cümle
birleşik cümle
fiil cümlesi

“Kurtarma ekibi olay yerine hemen ulaştı.”
cümlesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

4.

Gelen gideni aratır.
Akacak kan, damarda durmaz.
Erken eken, erken biçer.
Yatan insan, yürüyene borçludur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
virgülden (,) sonra gelen cümle
eksiltilidir?

A) Akşama kadar bekledik ancak kimse
gelmedi.
B) O, resimde kardeşi kadar yetenekli
sayılmazdı.
C) Kitaplığında yüz kadar kitabı vardı.
D) Vakit öldürmek kadar kötü bir alışkanlık
yoktur.

A) Besle büyüt danayı, tanımasın anayı
B) Bekarın parasını it yer, yakasını bit
C) Beslenmeden kadın, gül ağacından
odun olmaz
D) Bıçak yarası geçer dil yarası geçmez

İLKÖĞRETİM 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kadar”
edatı cümleye “yaklaşık, civarında” anlamı
katmıştır?
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10.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ancak”
sözcüğü bağlaç olarak kullanılmıştır?

14.

A) Burada ancak senin yanında rahat
ediyorum.
B) Aradığım kitabı ancak bulabildim.
C) Bu elbiseyi almak isterdim ancak param
yok.
D) Av yerine ancak varmışlar.

11.

A)
B)
C)
D)

“Akşama değin ev ev dolaştık.”cümlesinde
altı çizili ikilemeyle eylemin anlamı
çoğaltılmıştır.
Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer
bir kullanım vardır?
A)
B)
C)
D)

15.

Alperenler Anadolu’yu köy köy gezdi.
Okula doğru hızlı hızlı yürüyordu.
Yarışmada olanları uzun uzun anlattı.
Senin yokluğuna yeni yeni alıştım.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere
ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

17.
13.

Bu davranışlarıyla kendini affettirdi.
Kızınca anında salonu terketti.
İşin sonuna geldik, biraz daha sabret.
Bunun böyle olacağını hissettim.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”
nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)

A) Bizim çocukluğumuzda/savaş/vardı.
B) Onun/anladığı anlamda bir
açıklama/yapamadım.
C) Karnı acıkınca/bir lokma ekmek/istedi
D) Kimileri/ gereklilikten/söz ediyor.

Kalkar kalkmaz elini yüzünü yıkadı.
İş görüşmesi için hazırlık tamamlandı.
İnci, o akşam mışıl mışıl uyudu.
Sınıfı bu sabah temizlediler.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde
birleşik eylem yanlış yazılmıştır?
A)
B)
C)
D)

16.
12.

“Bahçedeki güller budandı.”
Bu cümlenin yüklemi çatı bakımından,
aşağıdaki cümlelerden hangisiyle
benzerlik göstermektedir?

Derenin suyunda pislik bulunmaz.
Elin de kocaman bir paketle girdi.
Çalıştım da kazandım hayatımı.
Telefonda seninle konuşalım.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı
özelliği aranmaz?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı
çizili sözcükte ünsüz yumuşaması kuralı
gerçekleşmiştir?

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)
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Zeytinleri iyice silkeledim.
Çok iyi bir skor elde edildi.
Bizim de köyde çok tanıdığımız var.
İzin ver geçelim, Bulgar Dağı.
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Çocuğumuz çok başarılıydı.
Tekimiz bile bu işi yaparız
Açık kapıdan girdi.
Saçından bir tel kopardı.
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18.

22.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?
A)
B)
C)
D)

Sabahtan beri televizyon izliyor.
Tencerenin dibi tutmuş.
Çantasında şeker saklıyor.
Tabaklara ikişer köfte koydu.

Altı çizili sözcükteki ses olayı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

23.
19.

“Kız çocuklarına penbe yakışır.”
cümlesindeki altı çizili sözcükte görülen
ses olayı aşağıdakilerden hangisinde
örneklenir?
A)
B)
C)
D)

Aşağıdakilerin hangisinde “ulama”
vardır?
A)
B)
C)
D)

21.

Bereket var toprağında taşında.
Haydi Abbas, vakit tamam.
Taşı mızrağımın temreni.
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir.

25.

Yukarıdaki cümlenin noktalama işaretleri
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Aşağıdaki cümlelerin hangi ikisinde
özne-yüklem uygunluğu yoktur?

A) I – III

B) III – IV

C) I – IV

D) II – III

Ben oradayken, genç bir adam geldi. Elinde
bir değnek vardı. Demirciye uzattı. Bu
değneğin ucuna beş on halka geçirilecek.
Bu genç adam onunla her sabah akşam
bağa giderken, eşeği dürtecek.
Yukarıdaki parça hangi yazı türünden
alınmış bir parça olabilir?

(;)(,)(,)(…)
(:)(,)(,)(,)
( ; ) ( , ) ( , ) (.)
(:)(,)(,)(…)
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“Vermiş olduğunuz bilgiler hep yanlıştı.”
cümlesindeki anlatım bozukluğunu
gidermek için aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?

I. Annem ve ben sinemaya gittim.
II. Siz beni hâlâ anlayamadınız.
III. Duygular aldatır insanı.
IV. Yıllar su gibi akıp gidiyorlar.

Ailesinin mutluluğu için her şeyi yaptı ( )
Para verdi( ) zor günlerinde yanlarında
oldu( ) hastalıklarıyla ilgilendi ( )

A)
B)
C)
D)

ünsüz yumuşaması
ünlü düşmesi
ünsüz benzeşmesi
kaynaştırma harfi

A) “bilgiler” yerine “kelimeler” getirilmelidir.
B) “vermiş olduğunuz “ yerine “verdiğiniz”
getirilmeli
C) “yanlıştı” yerine “yanlış mıydı?”
getirilmeli
D) “hep” yerine “hiçbir zaman” getirilmeli

Çamlıbel’de güzel günlerimiz geçti.
Olayı onbaşı da bilmiyordu.
İstanbul, sisli bir gün yaşadı.
Anbarların dolması köylüyü rahatlattı.

24.
20.

Veysel Şatır ayrı düştüm eşimden
Onun için duman gitmez başımdan
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A) Roman

B) Tiyatro

C) Öykü

D) Masal
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1.

Yıl Sonu Tekrar

5.

Aşağıdaki ikilemelerden hangisi,
cümlenin farklı ögesidir?
A) Ayşe abla bugün yerli yersiz konuşuyor.
B) Son olaylar bana dostumu düşmanımı
öğretti.
C) Öğretmenimi görünce bucak bucak
kaçardım.
D) Elektrik işlerinden iyi kötü anlarım.

2.

A) Bahçemizde elma, armut ağaçları ve
asmalar vardı.
B) Seni, en iyi arkadaşımı, nasıl unuttum.
C) Arkadaşlarıyla iyi geçinir, onlara yardım
ederdi.
D) Odada kitaplarını, defterlerini unutmuştu.

“Öğretmenimiz bizi bu hafta geziye
götürecek.” cümlesinde aşağıdaki
sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Kim?

B) Ne zaman?

C) Kimi?

D) Nasıl?

6.

Dolaylı tümleci isim tamlaması olan
cümle aşağıdakilerden hangisidir?

8.

TÜRKÇE

C) 3

D) 4

Sıkıcı ortamlardan uzak durur.
Yeni işini çok sıkıcı bulmuş.
Bu sıkıcı romanı nasıl bitirdin.
Sıkıcı insanlar hemen anlaşılır.

Aşağıdakilerin hangisi yapıca basit bir
cümledir?
A) Karın görüntüsüne hayran hayran
bakıyoruz.
B) Mehmet babasının verdiği parayı
bitirmiş.
C) Kardeşçe yaşamak varken kavganın hiç
gereği yok.
D) Arkadaşlığa onun kadar önem veren
kimse görmedim.

“Denizin suyu ancak bu mevsimde ısınır.”
Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

B) 2

“Sıkıcı” sözcüğü aşağıdakilerden
hangisinde ötekilerden farklı bir türde
kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)

A) Küçük çocuk soruya cevap vermedi.
B) Kızın kafasından aydınlık düşünceler
geçti
C) Son kelimeyi bir çırpıda söyledi.
D) Arkadaşlarımı eski iskelede bekledim.

4.

“Hayvanları ve doğayı sevmeyen insanlar,
insanları sevmekte zorlanır.”
cümlesinde kaç tane yan cümlecik
vardır?
A) 1

7.
3.

“Sıralı cümleler, aralarında anlamca bir ilgi
bulunan birden fazla cümlenin, virgül ya da
noktalı virgülle birbirine bağlanmasıyla
oluşur.”
Aşağıdakilerden hangisi sıralı bir
cümledir?

Belirtili isim tamlaması kullanılmıştır.
Sıfat tamlaması kullanılmıştır.
Yüklemine göre fiil cümlesidir.
Yapısı bakımından bağlı bir cümledir.
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9.

14.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
özneleri birbirine bağlayan bir bağlaç
kullanılmıştır?

A)
B)
C)
D)

A) Evlerini ve arabalarını satıp buradan
taşındılar.
B) Sınavlar için ya ders al ya da kendin
çalış.
C) Ardından çok koştu ama yetişemedi.
D) İnsan ve doğa sevgisi onda çok
gelişmişti.
15.

10.

“Konuya iyice çalıştıktan sonra soruları
yapabildim.”cümlesinin yüklemi, yapısı
ve çatı bakımından ne çeşit fiildir?
A)
B)
C)
D)

bileşik-etken-geçişli
türemiş-etken-geçişsiz
türemiş-dönüşlü-geçişsiz
bileşik-edilgen-geçişli

Burada tanıdık kimse yok.
Yanmış yemek kokuyor.
Akacak kan damarda durmaz.
Ödevini yapmadan gitmedi.
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Köyde gelincikler tarlaları süslerdi.
Küçükken saçlarım kıvırcıktı.
Ufacık kollarıyla annesine sarıldı.
Gözünde arpacık çıktı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü
daralmasına uğramış birden fazla
sözcük vardır?
A) Elindeki hortumla bahçedeki çiçekleri
suluyordu.
B) Havadaki sivrisineği bir hareketle
yakalıyor.
C) Annesinin yolunu gözlüyor, geç kalınca
ağlıyor.
D) Artık emekli olmak istiyor.

Altı çizili eylemsilerden hangisi
diğerlerinden farklıdır?
A)
B)
C)
D)

“Bahçe duvarının dibinde, ağlayan küçücük
bir çocukla karşılaştık.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün
uğradığı ses olayı, aşağıdaki cümlelerin
hangisinde görülür?
A)
B)
C)
D)

18.

13.

Kış gelince beyaz çarşafa bürünür.
Çektirdiğim resme bakıp güldü.
Aşkın derdini yeniler durur.
Ekmeğime katık ettim tuzumu.

Kavga eden iki arkadaş barıştırıldı.
Öfkesi sonunda yatışmıştı.
Bu semte yeni bir market açıldı.
Olay, şehirde hemen duyuldu.
17.

12.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin
hangisinde “hece düşmesi” olmuştur?
A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin
yüklemi, birden çok çatı eki almıştır?
A)
B)
C)
D)

Festival yarın sabah başlıyor.
Başı sıkışınca bana geliyor.
Bütün edebiyat dergilerini izliyor.
Yazın hiç kitap okumuyordu.

Onu / dün / sahilde / görmüştüm.
Aklının / bir köşesinde / bulunsun.
Toplantıya / yeterli katılım/ sağlanamadı.
Aklına gelen ilk numarayı / çevirdi.
16.

11.

Bozuk bir radyoki çalışmıyor.
Sevdiğim herşeyi kaybettim.
Dolaptaki yiyecekler bozuldu.
Yazlıktan dönüş te size uğrarız.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden
hangisinde “ünlü daralması” yoktur?
A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere
ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı yoktur?
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19.

I. Kaportacılık usta (I)çırak ilişkisine göre
öğrenilir.
II. Çok zeki (II)bir çocuktu.
III. O, zeki (IV)başarılı ve afacan bir
çocuktu.
IV. Adam, bir de çıkıp gelirse (V)
Verilen cümlelerde belirtilen yerlerin
hangisinde (-) kısa çizgi kullanılır?
A) I

20.

B) II

C) III

23.

D) IV
A) Dil fanetiğini düşünerek yaptığı bestelerin yorumunda farklılaşma olmuştur.
B) Şarkı söylerken, yerel ağzı kullandığı
için vurgu yanlışlıkları yapmaktadır.
C) Sanatçılar, yapıtlarında bölgesel ağızları
özenle kullanmalıdır.
D) Yerel ağız özellikleri korunursa, türküler
daha doğal söylenirler.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük
ünlü uyumuna aykırı birden fazla sözcük
vardır?
A)
B)
C)
D)

Annem bana pasta yapmış.
Hani, çocukları parka götürecekti?
Bana güzel bir kalem alır mısın?
Kardeşini üzmemek için sinemaya
götürdü.
24.

21.

“Haklı bir eleştiriydi . Fakat ilk bakışta bunu
düşünemedim. Öylesine kaptırıp
gidiyordum ki, dil fanetiğime uygun şekilde
bestelediğim şarkıları değiştirdiğimiz
zaman, yorumda olumsuz anlamda
farklılaşma oluyordu. Sonra daha dikkatli
davranarak sorunu gidermeye çalıştım.”
Verilen paragrafta, sanatçıya yöneltilen
eleştiri nedir?

“Herkes onu eleştirir, kendisine bakmaz.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

(1)Evi adanın en kötü tarafına kurduğumu
anladım. (2)Emniyetli ve bereketli bu
bölgeye taşınmayı düşündüm. (3)İnsanlar
toplu yaşamak için birlik içinde olmalıdır.
(4)Fakat burası adanın çok içerisinde
kalıyordu, deniz de bir hayli uzaktı.
Bu parçayı oluşturan numaralı
cümlelerden hangisi anlatım akışını
bozmaktadır?
A) 1

A)
B)
C)
D)

25.

22.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi ünlü uyumuna uymayan
bir ek aldığı için ünlü uyumlarına
uymamıştır?
A) Ömrünü boş şeylerle uğraşarak
geçiriyor.
B) Geceleyin ders çalışırım.
C) Gözlüksüz göremiyorum.
D) Eve gelirken heyecanı daha da artmıştı.
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B) 2

C) 3

D) 4

Söz dizimi bozukluğu
Nesne eksikliği
Gereksiz sözcük kullanımı
Özne eksikliği

“Niğde’ye yaklaşıyorduk. Yanımda oturan
bir Niğdeli, şehrin eteğini saran ağaç
kümeleri arasında pek iyi seçemediğim bir
noktayı işaret etti.
- Faruk Nafiz’in Hanı, dedi.
Yol arkadaşımın bana gösterdiği bina,
sadece Faruk Nafiz’in unutulmaz Han
Duvarları şirinde tasvir edebildiği handı.”
Aşağıdaki yazı hangi tür bir yazıdan
alınmış olabilir?
A)
B)
C)
D)
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Sohbet yazısından
Gezi yazısından
Deneme yazısından
Fıkradan
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