
Hayatı güzelleştiren, anlam kazandıran birçok 
arkadaşı vardı.

Yukarıdaki cümlede geçen anlatım 
bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Çatı uyuşmazlığı
B) Dolaylı tümleç eksikliği
C) Çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması
D) Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı
E) Gereksiz sözcük kullanımı

6.

Aşağıdakilerin hangisinde bağdaşıklıktan 
kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Çayı az, kahveyi hiç sevmem.
B) Hiç olmazsa bari havanın aydınlanmasını 
    bekleseydik.
C) O bana dert ben ona mutluluk verdim.
D) Çalışanları yüreklendirmeli, destek olmalıyız.
E) Oraya sen ve Yağız gideceksin

5.Çünkü sabaha geç kalabilirsin. Şunu da unutma ki                 
               I                   II                           III
yeryüzünde  gecikmişliğin ilacı yoktur.
        IV                  V

Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden 
hangisi hem yapım hem de çekim eki 
almıştır?

A) V.         B) IV.         C) III.         D) II.         E) I.

2.

Gönlünü çalan köylü kızını görebilmek umuduyla 
sık sık kavak ağaçlarının bulunduğu dere 
kenarına giderdi. 

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin 
hangisinde sırayla doğru bir biçimde 
verilmiştir?

A) Zarf tümleci – zarf tümleci – dolaylı tümleç       
    – yüklem
B) Zarf tümleci – dolaylı tümleç – zarf tümleci 
    – yüklem
C) Dolaylı tümleç - dolaylı tümleç – zarf tümleci 
    – yüklem
D) Dolaylı tümleç – zarf tümleci - dolaylı tümleç 
    – yüklem
E) Zarf tümleci - dolaylı tümleç - dolaylı tümleç 
    – yüklem

4.Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili 
sözcüğün kökü sözcük türü bakımından 
diğerlerinden farklıdır?

A) Sevgileri yarınlara bıraktınız.
B) Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı.
C) Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi.
D) Kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı.
E) Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı.

1.

İnsanın içinde yarım kalan her şey bir ukdeydi.

Yukarıdaki cümle ile ögelerin sıralanışı 
yönünden benzer olan cümle aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Sivas ellerinde sazım çalınır.
B) Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında
C) Kitaplarım, bana yetecek kadar büyük bir 
     dünyadır
D) Herkes dışarıdan gelen sesle aşağıya indi
E) Adana’nın sokakları kebap kokar buram buram

3.
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1. Bu testte 10 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
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Test 8

“Mutluluk eğitimle, eğitim kaliteyle buluşuyor.” 



KATKILARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.

MEHMET VAKAR CEMİL ŞENGÜL ALİYE VURANAY KEMAL ARSLAN ÖZLEM AKIN YAKUP TOZKOPARAN

Aşağıdakilerden hangisinde yüklem 
uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım 
bozukluğu vardır?

A) Ödülü ben ve sınıf arkadaşım kazandı.
B) Ona değer verir, her gün arardı.
C) Babasından aldığı harçlığı küçümsüyordu.
D) Araba kullanmasını bir türlü öğrenemedi.
E) Bu konuda birçok arkadaşlarım benim gibi 
     düşünüyordu.

7.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi basit bir 
cümledir?

A) Sen gülünce güller açar Gülpembe!
B) Tükenmez dertlere düşürdün beni!
C) Yar yoluna dökülmedik dilleri neyleyim!
D) Gün doğmadan neler doğar?
E) Saatlerin ardında hep kendimi ararım.

8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yargı sayısı 
bakımından diğerlerinden farklıdır? 

A) Kara tren gecikir, belki hiç gelmez.
B) Bir bozuk saattir yüreğim hep sende durur.
C) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
D) Sakla samanı gelir zamanı.
E) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

9.

Gitmek fiilinin altını çift çizgi ile en güzel trenler 
çizermiş.

Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Bağımlı sıralı bir cümledir.
B) Yüklemin türüne göre fiil cümlesidir.
C) Bir tane yan cümlesi vardır.
D) Nesnesi, ad-eylemden oluşmuştur.
E) Öge dizilişine göre kurallıdır. 

10.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

2

ŞA
N

LI
U

R
FA

 İL
 M

İL
Lİ

 E
Ğ

İT
İM

 M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


