“Mutluluk eğitimle, eğitim kaliteyle buluşuyor.”
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Test 6

1. Bu testte 15 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1.

5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim
hem niteleme hem de belirtme sıfatı almıştır?
A) Ağacın arkasında, sağlam dikilmiş destekli
beton levhalar vardı.
B) Bazıları etraftaki kalabalığa bakmak için
boynunu uzatarak geriniyordu.
C) O yüksek levhaların arkasında pencere
çerçeveleri henüz oturtulmamıştı.
D) Tepecik üstündeki ağacın dikili olduğu
meydana yaklaşan insanları engelleyemediler.
E) Dizlerine vurarak karşılık veren yardımcı
güvenlik güçlerinin arkasında itişiyorlardı.

Güneş, ışığını ekmeye devam ediyor maviliğe.
Zerre zerre azalırmış gibi yapım her dalgada,
dipte kalanlarla yüzeye çıkanlar arasındaki
dengeyi kurduğunda gücünü yeniden ispatlıyor.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki sözcük
türlerinin hangisine yer verilmemiştir?
A) Adlaşmış sıfat
		
C) Zarf				
		
E) Zamir

3.

B) İsim
D) Edat

Karmaşık duygularla otobüsün koltuğuna
1

2

gömülüyorum. Farlar gecenin karanlığını yırtarak
3

Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Birden fazla sıfat tamlaması vardır.
B) Zamir kullanılmıştır.
C) Tüm fiilimsi türlerine örnek vardır.
D) İsim tamlaması kullanılmıştır.
E) Edat ek eylem alarak yüklem olmuştur.

6.

İstanbul’u geride bırakıyor. Önce binaların ışıkları
4

Boğaz’ın durgun
sularına düşüyor, sonra
gecekonduların arkasında birer birer kayboluyor.
Numaralandırılmış tamlamalardan hangisi
diğerlerinden farklıdır?

4.

B) 2

C) 3

D) 4

A) Ormanın derinliklerinde küçük bir ev vardı.
B) Bizim ev, o evden bir hayli büyüktü.
C) Arabamız yolun ortasında duruvermişti.
D) Olanları duyunca yüzünün şekli değişti.
E) Üç saat sonra şehir merkezine varırız.

7.

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili
sözcükler “Onun tek derdi, dünyada hiç
kimsenin sahip olmadığı güzellikte bir anıt
mezara gömülerek adını tarihe kazımakmış. “
cümlesinde geçen altı çizili sözcüklerle aynı
görevde kullanılmıştır?
A) Şunun şurasında bu kitabı bitirmesine iki gün
var.
B) Bu dosyayı bana vereceğini söyleyen kimdi?
C) Senin yanındayken başka insanlara ihtiyaç
duymam.
D) Bana açıklamak istediğin bir sırrın var mı?
E) Biz bir gün gelecek birçoğundan daha iyi işler
çıkaracağız.

5

A) 1

“Kimi ad tamlamalarında tamlanan eki düşebilir.”
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya
uygun bir örnek vardır?
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2.

Yüzüne yılların gölgesi düşmüş
Eski şarkılarda kalmış gibisin
Siyah saçlarına aklar üşüşmüş
Kendini koyverip salmış gibisin.

E) 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru
anlamı farklı bir sözcükle sağlanmıştır?
A) Bu kaçıncı araba önümüzden hızla geçen?
B) Hangi bedende esir kaldın acımasızca?
C) Nasıl duygular gözlerimize perde olabilir?
D) Her ölüm erken ölüm mü acaba insan için?
E) Kaç gece gözlerini kapatarak izledin semayı?
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8.

12.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi
durum yönünden niteleyen bir sözcük
kullanılmıştır?
A) Rüzgar durduktan sonra yağmur çiselemeye
başladı.
B) Geceleri soluk alışverişini bazen kesik kesik
duyuyorum.
C) İçimize acı sular dolduran yeşil gözlerini
unutamazdık.
D) Arada sırada eve sevmediğim arkadaşlarını
getirirdi.
E) Onun da gözlerinde aynı sabırsızlığı
defalarca gördüm.

9.

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerin hangisinin
örneği yoktur?
A) İyelik eki almış isim
B) Çoğul isim
C) Hal eki almış isim
D) Belirtili isim tamlaması
E) Topluluk ismi

13. “Yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?

Ben daha sıkı tutunmaya çalışıyordum ipe. Yumak
kat kat açılıyordu ve ben için için yanıyordum.

E) Sıfat

10. Aşağıda verilen cümlelerde –lık, -lik ekini
alan hangi sözcüğün görevi diğerlerinden
farklıdır?
A) Bugünlerde yeni bir kitaplık bakıyorum
B) İnsanlığın başlangıcı çok öncelere dayanır.
C) Sonbahar geldi mi kışlık yiyecek hazırlığı
başlar.
D) Güzellik, ruhun mayasından doğar ancak.
E) Doğanın canlılığı için insanoğlunun duyarlılığı
şart.
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Yukarıdaki cümlelerde aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) Zamir B) Zarf C) İsim D) Bağlaç

İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgar esiyor
Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda
Uzaklarda çok uzaklarda
Sucuların hiç durmayan çıngırakları

11. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde
arasına sıfat girmiş isim tamlaması yoktur?

A) Aslında herkes biraz yalnızdır hayatta.
B) Yalnız yaşayanlar anlar benim halimden.
C) Yaşlı adam bu evde yalnız yaşıyordu.
D) Bugünlerde yalnız kalmak ona iyi gelmiyor.
E) Evine yalnız dönmüştü yıllar sonra.

14. Her gün yürüdüğü yollar ağır gelmeye başlamıştı.
Bedeni ileriye giderken yorgunluk paçalarından
dökülüyordu.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Durum zarfı		
C) Yer-yön zarfı		
		
E) İsim

B) Sıfat-fiil
D)Belgisiz sıfat

15. O mavi gözlü bir devdi
Minnacık bir kadın sevdi
Kadının hayali minnacık bir
Bahçesinde ebruli
Hanımeli açan bir ev

A) Bir ölümsüzlüğün dayanılmaz acısında
öylece kalırdık.
B) Bir sessizlik günü kutlanırdı durmadan.
C) Ağaçların kurumuş yaprakları bir bir
süzülürdü arza doğru.
D) Şehrin metruk bir sokağından geliyordu bu
sesler.
E) Doğanın çıplak yalnızlığı ürpertici bir
dokunuşla kuşatıyordu benliğimi.

Parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği
yoktur?
A) Kurallı birleşik sıfat
B) Niteleme sıfatı
C) Belgisiz sıfat		
D) Sayı sıfatı
E) Küçültme sıfatı
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