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1.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde asıl ünlem kullanılmıştır?

4.

– Bunu duyduğunda için acıyacak ama söylemek zorundayım.

B) Sersem, sen kendini ne sanıyorsun?

– Onun, memleketine için için hasret duyduğunu biliyorduk.

C) Aman, çocuğu sıkı tutun da düşmesin!

– Bu meseleyi konuşmak için çok erken.

D) Allah’ım, bütün aksilikler beni buluyor!

Verilen cümlelerde “için” sözcüğü,

A) Çabuk olun, hırsız şu tarafa doğru kaçıyor!

E) Dur, şimdi merdivenlerden yuvarlanacaksın!

I. İsim
II. Edat
III. Zarf

2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat, ek eylem alarak yüklem olmuştur?
A) Yapabileceğinizin en iyisini yapmak, hiç yapmamaktan iyidir.
B) Alışkanlık ya en iyi hizmetçidir ya da en kötü efendi.
C) Değişmezsek gelişemeyiz, gelişemiyorsak aslında
yaşamıyoruz demektir.
D) Değişimin kendisi dünyada değişmeyen tek şeydir.

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.
D) I ve II.

5.

C) Yalnız III.

E) I, II ve III.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti getirilemez?
A) Ne güzel bir kitap bu böyle
B) Sözlerine dikkat et benimle konuşurken
C) Haddini aşmaya başladın
D) Bizi diğer durakta indirirsiniz
E) Artık aklını başına al

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, nesneleri
bağlamıştır?
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E) Bazı kitaplar tadılmak, bazıları yutulmak içindir.
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türlerinden hangileriyle kullanılmıştır?

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kadar” edatı karşılaştırma anlamı katmıştır?

A) Ne ağlamak ne de uyumak öfkemi yatıştırmıştı o gün.

A) Dev kadar bir adam dikilivermesin mi karşımıza?

B) Düğünüme seni de kardeşini de davet ettim.

B) Üç saat kadar uğraştık burayı temizlemek için.

C) Garson siparişlere yetişmek için bir o masaya bir bu
masaya koşuyor.

C) Ağabeyim kadar çalışkan olmasam da çalışmayı severim.

D) Hem arkadaşlarıyla muhabbet ediyor hem de ders
çalışıyordu.

D) Bir elbise için bu kadar heveslenmek niye?
E) Bu alışkanlığı bıraktırana kadar akla karayı seçtik.

E) Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün.

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
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7.

Ünlemler yapım eki alarak ünlem olmaktan çıkıp cümlede
farklı görevlerde kullanılabilir.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “doğru” sözcüğü
edat olarak kullanılmıştır?

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım
eki alan ünlem sıfat olarak kullanılmıştır?

A) Bize, doğru gelen kimi davranışlar, başkalarınca yadırganabilir.

A) Ahın vahın zamanı değil, çalışmak lazım.

B) Dünyada en kazançlı kişi, doğru insanlarla dost olandır.

B) Şurada oflayan bir adam var; git, bu adresi ona ver.

C) Doğrudan ayrılmamayı ilke edinen bir insandı arkadaşım.

C) Mazlumun ahını almaktan korkun bu dünyada.
D) Aman dileyene kılıç kalkmaz, demiş atalarımız.

D) Buradan sağa sapıp doğru gidersen okula varırsın.

E) Eyvah, deyip hızla koşmaya başladı.

Rüyaların yarasalar gibi uçuştuğu geceler içinden
B) Kalınca büsbütün sizden uzakta
Vücudum çürürken kara toprakta
C) Artık beyaz bir yumruk gibi kaldım diye hayatın karşısında
Bütün kurnazlığımı siliyor dışardaki yağmur
D) Mevsimlerin bizim âşıklarımız olduklarını bilmezdim
Bizi duysunlar için doluyorlarmış meğer etrafımıza
E) Bağrı çok savruk da olsa sabah, günün en çıplak vaktidir
Günün en çıplak kuşları gezinir orda

9.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, cümlenin
öznelerini bağlamıştır?
A) Ya sözel bölümü ya da eşit ağırlığı tercih edeceğim.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

A) Nereye sevdiğim benim, inandığım nereye

11. I. Bir an tereddüt etmeden atıldı düşmana Ali Onbaşı.
(sıfat)
II. Kimseye ihtiyacım yok, bir sen olsan yeter. (isim)
III. Evlerden biri, Necatigil’in güzel şiirlerindendir. (zamir)
IV. Bir küçük çocuğa bir ablasına bakıyordu kadıncağız.
(bağlaç)
V. Annemle bu konuda bir düşünüyoruz. (zarf)
Numaralanmış cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü
ayraç içinde verilen türde kullanılmamıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

●

Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla edat kullanılmıştır?
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8.

E) Sahile doğru yürüdüğünüzde saat kulesini göreceksiniz.

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlem kullanılmamıştır?
A) Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle
Bir gün, bir uzak hatıra özlersen o yazdan

B) Ne şehrin ne kasabasının havasını tercih ederim buraya.

B) Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç

C) Hem Paris’te hem de Tokyo’da yüksek lisans yapmış.

Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç

D) Şiirin gerek ahengi gerek teması okuru şiire çeken bir
yapıdaydı.

C) Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde

E) Dostlarını gerekli durumlarda ikaz edin ve eleştirin.

D) Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi

Sen nerdesin, ey sevgili, yaz günleri nerde
Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi
E) Yürü behey Bulgar Dağı
Senden yüce dağ olma mı?

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

