12. Sınıf (A)
Türk Dili ve
Edebiyatı

30
İsim (Ad) - 1
1.

4.

I. Ufkunda doğacağım, ufkunda batacağım;
II. Asırlarca yazsam hep seni anlatacağım.
III. Ben de giyersem eğer bir gün deha tacını
IV. “İstersen çiğne.” diye önüne atacağım...

A) Başarınızın büyüklüğünü inancınızın büyüklüğü belirler.

V. Söndüğünü görsem de bin “meşale emel”in

B) Mutluluğun tek yolu onu paylaşmaktır.

Numaralanmış dizelerin hangisinde isim türünde bir
sözcük yoktur?

C) Sevgi olmadan çalışmak köleliktir.

B) II.

C) III.

D) IV.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
B) Soyut ad

C) Özel ad

D) Çoğul ad

E) Anlayış, sahibine yaşam kaynağıdır.

E) V.

Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum;
Her lahza bir alev gibi hasretti duyduğum.
Kalbimde vardı Byron’u bedbaht eden melâl
Gezdim o yaşta dağları, hülyam içinde lâl...
A) Cins isim

D) Seni intikama sürükleyecek iplerin hepsini kes.

5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük
küçültme adıdır?
A) Adana’ya giderken yolum ufacık bir köye düştü.
B) Büyücek bir çocuk yolun karşısında yürüyordu.
C) Yolun iki tarafına alçacık ağaçlar dizilmişti.
D) Şoförün dikkati sayesinde kedicik ezilmekten kurtuldu.
E) Babamın verdiği azıcık parayla kışı geçirmeye çalışıyoruz.

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili isim, özel
anlamlıdır?
A) Çocuk, ebeveyninden gördüğü davranış üzere şekillenir.
B) Öğretmen, bir toplumu imar eden en önemli kişidir.
C) Okul, tam gündü ve çift yabancı dille eğitim yapıyordu.
D) Sokak bambaşka bir yöne doğru evriliyor ülkemizde.
E) İnsan farklı yönlerde gelişim gösterir.
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E)  Topluluk adı

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

A) I.

2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük
isim değildir?

6. Yılmam ölümden, yaradan, askerim;
		
I		
Orduma, “gazi” dedi Peygamber’im.
II
Bir dileğim var, ölürüm isterim:
III
Yurduma tek düşman ayak basmasın.
IV
V
Bu dizelerde numaralanmış isimlerden hangileri türemiş yapılıdır?
A) I ve II.

B) I ve III.
D) III ve V.

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

C) II ve IV.
E) IV ve V.

12. Sınıf (A)
Türk Dili ve
Edebiyatı

30
İsim (Ad) - 1
7.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırıldığında sözcüğün türü değişir?

(I) Hamiyet Hanım geniş kanepenin üzerine yayılarak
oturdu. (II) Yeşil başörtüsünü elleriyle düzeltti. (III) Son
darbesini indirecek bir dövüşçü gibi toplandı. (IV) Sanki
göğsünü nefesle doldurdu. (V) Kelimeleri ayrı ayrı söyleyerek sordu.

A) Sehpa, takımın en ilginç eşyası gibi duruyordu.
B) Yolcu, koltuğunu bırakıp koridora yöneldi.
C) İhtiyar, insanlarla iç içe olmaktan hazzetmiyordu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ad
takımı (isim tamlaması) kullanılmıştır?

8.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) Aşçı, yamağına birtakım talimatlar veriyordu.

E) V.

En eski yalnızlığımdır aşk benim
Gitgide büyüyen karanlıklarla
Ne zaman sevdiysem kavruldu tenim
Bir ateşin açtığı yanıklarla
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Soyut isim
B) Tamlayanıyla tamlananı yer değiştirmiş ad takımı
C) Türemiş isim
D) Zincirleme ad takımı

11. (I) Şiirimizin o yiğit sesi edebiyatımızda hep uç beyi olarak
anıldı. (II) Bu gür sesli çağlayan için farklı yakıştırmalar,
değişik isimlendirmeler yapıldı. (III) Şiirimizin kara sevdalı
delikanlısı, sanatıyla ve taviz vermeyen duruşuyla, bükülen beline rağmen her zaman yeni, her zaman genç, her
zaman diri yaşadı. (IV) Onu şiir şölenlerinde dinlediyseniz
yürekten gelen mısralarına kulak verdiyseniz ömrünüzün
en bereketli zamanlarından birine sahipsiniz demektir.  
(V) Anadolu’nun bu yiğit evladı denebilir ki Anadolu’da
yaşayan şairlerin en verimlisidir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

9.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı düşmüş
isim tamlaması yoktur?
A) Yarın gece gideceğim bu kentten
Bir ırmağa yolcuyum sular çekiyor beni
B) İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor;
C) Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden
D) O coşkun gençliğimi bütün yoluma verdim,
Git, kanlı gözlerimde ateşlenmesin derdim
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E) Cins isim

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

A) I.

D) Takım, otobüsüne binip havaalanına gitti.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük
topluluk adı değildir?
A) Ordu, ağırlıklarını bırakarak Domaniç tarafına ilerliyordu.
B) Sınıf, kendi arasında para toplayıp arkadaşlarına hediye aldı.
C) Meclis, bu kanunu tekrar görüşmek üzere 14’te toplanacak.
D) Mahalle, yardım faaliyetine gönülden destek veriyor.
E) Koğuş, her zamankinden temiz görünüyordu o gün.

E) Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya,
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya.

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

