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I.

4.

Kalbin atış hızının artması kan basıncıyla ilgilidir.

II. Yeni romanının kapak tasarımı oldukça şaşırtıcıydı.

I. Roman ve hikâyenin usta ismi son eserini tamamlamış.
II. Okul ve özel hayatını dengelemeyi başarabilmişti.

III. Çocukluk günlerinin hülyası doldurur rüyalarımı.
IV. Ateşin kızgın kavları yüzümüzü yalayıp geçiyordu.

III. Kitabın son sayfasına ve kapağına çarpıcı cümleler
damga vurmuş.

V. İnsanın sözlerinin cazibesi sadece doğruluğundadır.

IV. O, edebiyatın ustası ve üstadı olarak anılırdı.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde, arasına sıfat
girmiş belirtili ad takımı vardır?

V. Dilek ve şikâyet kısmında tartışmalar yaşandı.

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde tamlayanı ortak isim tamlaması kullanılmıştır?

E) V.

A) I ve II.

Ömrün ağır yumruğu beni dahi inletti;
B) Eşya fışkırmış gibi tılsımlı bir uykudan,
Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi.
C) Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
D) Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır,
Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor,
E) Taşında otlar biten şu sokakta yürümek.
Bir bahçe duvarının kokulu gölgesinden.

3.

(I) Eğer yürüyüş yapmayı, deniz kıyısında bulunmayı ve
denizi seven biri iseniz çok hoş bir rotası var Sarıyer’in.
(II) İstinye’den yavaş yavaş yürümeye başladığınızı varsayalım. (III) Karşınıza önce Yeniköy’e geçen caddedeki İstinye İskelesi çıkacaktır, iskelenin yanında göze hoş
gelen işlemeli bir çeşme bulunmakta. (IV) 1908 yılında
yapılan bu çeşmeye İnsan suresinin 21. ayeti yazılmış.
(V) Buradan Avusturya Konsolosluğu önüne kadar gideceğiniz yol, deniz kıyısından uzaklaşmış olacak.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
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A) Ben bir küçük çocukken bir zavallı sefildim;

D) III ve IV.

5.

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

Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı,
Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı.
Bir pırıltı gördü mü gözler hemen dalıyor,     
Göğüsler çekilerek nefesler daralıyor.
Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı     
Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı.
Gitgide birer ayet gibi derinleştiler     
Yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki çizgiler...   
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Arasına sıfat girmiş belirtili isim tamlaması
B) Tamlayanı hem niteleme hem belirtme sıfatı almış belirtili isim tamlaması
C) Zincirleme isim tamlaması

●

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?

D) Sıfatla belirtilmiş isim tamlaması
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2.

B) I ve III.

E) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması

6.

Kimi isim tamlamalarında tamlanan eki düşürülebilir.

A) I. cümlede tamlayanı ve tamlananı yer değiştirmiş
isim tamlaması kullanılmıştır.

Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek olabilecek bir
tamlama söz konusudur?

B) II. cümlede isim tamlaması yoktur.

A) Ankara’nın havası benim hastalığa çok iyi geliyor.

C) III. cümlede hem belirtili hem belirtisiz isim tamlaması
vardır.

B) Suyun sesi ve kuşların ötüşü bizi dinlendiriyordu.

D) IV. cümlede zincirleme isim tamlamasına yer verilmiştir.

D) Mevsimlerin en güzelidir bana göre sonbahar.

E) V. cümlede belirtili isim tamlaması yer almaktadır.

C) Konuşmaların özeti az sonra verilecekmiş.
E) Ne mümkün çocukluk arkadaşlarını unutmak!

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
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10. I. Hani, o bırakıp giderken seni

Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor
Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum
Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor
Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum

II. Bu öksüz tavrını takmayacaktın?
III. Alnına koyarken veda busemi,
IV. Yüzüne bu türlü bakmayacaktın?

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

V. Hani, ey gözlerim bu son vedada,

A) Belirtili ad tamlaması

Numaralanmış dizelerin hangisinde isim kullanılmamıştır?

B) Birleşik ad
C) Tamlayanı düşmüş ad tamlaması

A) I.

D) Bulunma hâl eki almış birden fazla isim

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Peygamber çiçeğinin aydınlığında ara
Sana doğru uzanan çaresiz ellerimi.
Bu dizelerdeki isim tamlamasının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Evimizin arka bahçesi piknik alanımız gibiydi âdeta.
B) Bu akşam, çocukluk arkadaşımın düğününe davetliyim.
C) Güzel bir yemeğin ardından çaylarımızı yudumluyoruz.
D) Eski günlerin bitmeyen özlemi sardı yine gönlümüzü.

11. (I) Üniversite öğrenciliği için İstanbul’a geldiğimde dikkatimi çeken ilk şey turşucu dükkânları olmuştu. (II) Çocuklukta isminden ve lakabından kaçtığım şey burada bir
kuyumcu vitrini itibarı görüyor, renk renk dizilmiş turşular
göz doldurup iştah kabartıyordu. (III) Üstelik cam kaplara
konulduğu için de dışarıdan bütün ayrıntıları görebiliyordunuz. (IV) Domates, domates olmaktan çıkıyor âdeta
büyülü bir sanat nesnesine dönüşüyordu. (V) O körpe salatalıklar dişinizin ucuna doğru kendiliğinden uzanıyor, dilinizle hissettiğiniz ipeksilik ruhunuza ferahlık yayıyordu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
isim tamlaması sıfatla nitelenmiştir?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.
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E) Başarılı iş insanları, o gün çeşitli ödüllerle onurlandırıldı.

●

8.
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E) Belirtme hâl eki almış isim

9.

12. I. oyunbozan

I. Gözlerim daldı gitti bir rüya denizine,
II. Sularda uzun uzun baktım ayın izine

II. kahvaltı

III. Dedim: Yirmi yaşımın ay ışığı değil bu,

III. Kızılırmak

IV. Hani başım düşerdi bir sevgili dizine.

IV. kardelen

V. Sular gene o sular, kıyı gene o kıyı,

V. Beypazarı

Numaralanmış dizelerin hangisinde isim tamlaması
yoktur?

Numaralanmış birleşik isimler oluşumuna göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) I.

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

B) II.

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

C) III.

D) IV.

E) V.

