
Tü
rk

çe
 D

er
si

 E
tk

in
lik

 P
ay

la
şı

m
ı F

ac
eb

oo
k 

G
ru

bu

Türkçe Dersi Etkinlik Paylaşımı Facebook Grubu (Osman Nuri CEYLAN - Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL)

8. SINIF  KARIŞIK SORULAR

TEST 1Adı:	 Soyadı:	 Sınıf:	 										No:	

Etkinlik
Paylaşımı

Tü
rkçe Dersi

1. I. Geçen zaman herkesi başka bir yere savurdu.

II. Aynı hatalara tekrar düşecek halim yok.

III. Onu İzmit’te bırakıp akşam yola çıkacağız.

IV.Kendisine bu denli aşılmaz hedefler koymasay-

mış.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde farklı 

türde bir fiilimsi vardır?

A) I B) II

C) III D) IV

2. Aşağıdaki sorulardan hangisi doğrudan özneyi

buldurmaya yöneliktir?

A) Bütün bu çalışmayı tek başına nasıl yaptın?

B) Proje ödevini ne zaman teslim etmeyi düşünü-

yorsun?

C) Geçen yıl ara tatilde tam olarak nereye gitmiş-

tiniz?

D) Benim bugün gelmeyeceğimi sana kim söyle-

di?

3. “Osmanlı Devleti, asırlar boyunca çeşitli millet-
leri sınırlarında barındırmıştır.”

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde

doğru sıralanmıştır?

A) Özne- belirtili nesne-yer tamlayıcısı-yüklem

B) Belirtisiz nesne-zarf tamlayıcısı – özne-yer tam-

layıcısı- yüklem

C) Özne- zarf tamlayıcısı-belirtili nesne-yer tamla-

yıcısı-yüklem

D) Özne- belirtisiz nesne – zarf tamlayıcısı- yer

tamlayıcısı – yüklem

4. Onca yolu tepip buraya kadar nasıl geldiği nihayet

anlaşıldı. 

Bu cümlede altı çizili olan söz grubu cümlenin 

hangi ögesidir?

A) Belirtili Nesne B) Dolaylı Tümleç

C) Zarf Tümleci D) Özne

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük

diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Meseleyi ona sorma konusunda tereddütlüyüm.

B) Akşam için taze biberlerden dolma yapalım.

C) Kazma kullanmadan burayı açmanız mümkün

görünmüyor.

D) Saçlarıma kuaförde perma yaptırmak istiyorum.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil cümle-

ye zaman anlamı katmıştır?

A) Beni görür görmez gülücükler saçıyor.

B) Babama danışmadan hareket etmem.

C) Bu sonuca hep birlikte tartışarak vardılar.

D) Biraz para biriktirip araba alacaklarmış.

7. “Kültürsüz ve dilsiz milletlerin ayakta kalması zor-
dur.” cümlesindeki fiilimsiyle türce özdeş bir fii-

limsi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) İnsan yaşadıkça tecrübe kazanır.

B) Bu teklifi reddetmesi mümkün değildi.

C) Kapının önüne oturarak bir süre dinlendi.

D) Ağladığında bütün apartmanı ayağa kaldırıyor-

du.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kullanıl-

mamıştır?

A) Yahya Kemal’in “Sessiz Gemi” şiiri beni çok

duygulandırır.

B) Yazarın son kitabı edebiyat çevrelerinde çok

beğenildi.

C) Cahit Sıtkı’yı lise yıllarımdan beri okurum.

D) Necip Fazıl şiirlerinde ilahi aşkı işlemiştir yer

yer.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, yüklemi

buldurmaya yöneliktir?

A) Seni şimdiye kadar en çok etkileyen kitap han-

gisidir?

B) Kimler bu konuda benimle aynı şeyleri düşünü-

yor?

C) Niçin sürekli aynı soruyu sorup duruyorsun?

D) Baban mı gönderdi seni buraya?
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10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden fi-

ilimsiler aynı cümlede yer almıştır?

A) Basit meseleleri neden bu kadar büyütür?

B) Her duyduğuna inanmak zorunda değilsin.

C) Belki bunu da bilmeyen birileri çıkabilir.

D) Zaten hep birlikte hareket etmek pek kolay ol-

mazdı.

11. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcük grupla-

rının hangisi farklı bir ögedir?

A) Avustralya’da büyük hayvanlar çok sayıda bu-

lunmaz.

B) Yılanlar dış derilerini belirli aralıklarla değiştirir.

C) Son dönemde ülkemizde psikolojik rahatsızlık-

lar arttı.

D) Çocuğun saçları rüzgârda altın gibi parlıyordu.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge dizilişi di-

ğerlerinden farklıdır?

A) Kalabalığın sel gibi aktığı daracık bir kaldırım-

da yürüyorduk.

B) Kaldırımda ağaçlar, elektrik direkleri, reklam pa-

noları vardı.

C) Onların arasında sokak satıcıları duruyordu.

D) Pazarın bir ucuna küçük bir çeşme yapılmıştı.

13. I.  Akşam saatlerinde İzmir’den yola çıktık.

II. Hiç durmadan yol aldık ve gece yarısı Ankara’ya 

indik.

III. Ertesi gün Anıtkabiri ziyaret ettik, Mogan Gö-

lü’ne gittik.

IV. Hepimiz için güzel bir hafta sonu olmuştu.

 Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde fiilimsi 

vardır?

 A) I         B) II          

 C) III           D) IV

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil eki alan 

sözcük kalıcı isim olmamıştır?

A) Ramazanda ihtiyaç sahiplerine giyecek yardımı   

yapıldı.

B) Liseyi bitirince babasının dolmuş hattında ça-

lışmaya başladı.

C) Kış gelmeden yakacak ihtiyacımızı karşılasak iyi 

olur.

D) Gelecek güzel günler için çok çalışmamız ge-

rekiyor.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 

fiilimsi değildir?

A) Onunla tanışmak için çok uzun bir yoldan gel-

dik.

B) Arabayı çarpmasına neredeyse bir parmak me-

safe kalmıştı.

C) Çok konuşmak yerine konuşulanları da dinle-

meliyiz.

D) Çiviyi buraya çakmak düşündüğümüz kadar ko-

lay olmadı.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde fii-

limsiler bir arada kullanılmıştır?

A) Bebeğin gülüşü herkesin dikkatini çekmişti.

B) Atılacak eşyaları büyük bir poşetle aşağı indir-

dim. 

C) Çocuğun törende giyeceği elbiseleri hazırlamak 

için uğraşıyordu.

D) Kaldırımdaki insanlar askerlerin gösterilerini iz-

lemek için toplanmıştı.

17. “Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez.” cümlesindeki 

fiilimsinin cümleye kattığı anlam aşağıdaki cüm-

lelerin hangisinde vardır?

A) Lokma çiğnenmeden yutulmaz.

B) El elin eşeğini türkü çağırarak arar.

C) Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

D) Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa ko-

nuşa anlaşır.
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8. SINIF  KARIŞIK SORULAR

TEST 2Adı:	 Soyadı:	 Sınıf:	 										No:	

Etkinlik
Paylaşımı

Tü
rkçe Dersi

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yer al-

mamıştır?

A) Daha geleli bir gün bile olmadan geri döndü.

B) Bu kadar üzülecek bir konu değil bence.

C) Danışarak iş yapan insanlar başarılı olurlar.

D) Dün akşam buraya mavi bir bisiklet park etmiş-

ti.

2. (1)Sonra sırtındaki asker çantasına takıldı kafası.

(2)Bu çanta kendisini oldukça rahatsız ediyordu.

(3)Çantayı almak için elini uzattı. (4)O anda bahçe-

nin girişindeki kocaman köpeğin başını gördü.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde fiilimsi

vardır?

A) 3 – 4 B) 2 – 4

C) 2 – 3 D) 1 – 4

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir

fiilimsi kullanılmıştır?

A) Göz görmeyince gönül katlanır.

B) Köpekler uluyordu doğan aya karşı.

C) Ne bir arayanı vardı ne de soranı.

D) Görülmemiş bir güzelliği vardı bu yaylanın.

4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat fiil ad-

laşmamıştır?

A) Az veren candan, çok veren maldan.

B) Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.

C) Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.

D) İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük

fiilimsi değildir?

A) Elbette çözecek, bu onun da sorunu.

B) Çekilecek çilesi varmış zavallı adamın.

C) Daha gidilecek çok yolumuz var, dedi.

D) Tezgâhta yıkanacak bardaklar üst üste yığılmış-

tı.

6. Necip Fazıl Kısakürek’in aşağıdaki dizelerinin

hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

A) İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;

Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya

B) Su iner yokuşlardan hep basamak basamak

Benimse alın yazım yokuşlarda susamak

C) Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir

Oluklar çift, birinden nur akar; birinden kir

D) Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat

Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat

7. Aşağıdaki cümlelerden kullanılan zarf-fiillerden

hangisi cümleye farklı bir anlam katmıştır?

A) Okuldan çıkar çıkmaz eve gitti.

B) Hep yalan söylediğinden kimse ona inanmaz-

dı.

C) Ödevlerini yapınca dışarı çıktı.

D) Yemek yemediğinde huysuzlaşır.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikiden fazla fii-

limsi yer almaktadır?

A) Bunu nasıl yaptığını bilen birisi mutlaka çıkacak-

tır.

B) Beni görmek isteyen arkadaş tekrar gelecek mi?

C) Derslerine düzenli çalışan bir çocuk olmanı is-

terdim.

D) Bilip bilmeden konuşan insanlardan uzak duru-

rum.

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde birden faz-

la fiilimsi yer almaktadır?

A) Bin bilsen de bir bilene danış.

B) Damlaya damlaya göl olur.

C) Gezen tilki yatan aslandan yeğdir.

D)El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
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10. O günü hatırlayınca hâlâ ağlarım ve niçin ağladığı-

mı bilmem. O ilk ağladığım zaman döktüğüm yaş-

lar başkaydı. İnsan o yaşları hayatında ancak bir

defa döker bence.

Yukarıdaki parçada kaç tane fiilimsi kullanılmış-

tır?

A) 2 B) 3

C) 4 D) 5

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir

fiilimsi kullanılmıştır?

A) Tepeyi aşınca uçsuz bucaksız bir manzara bizi

bekliyordu.

B) Burada eski mahalleden tanıdık bir sürü insan

varmış.

C) Kimseye bir şey söylemeden başına buyruk ha-

reket ediyor.

D) İşlerini her zaman özenerek yapıyor, bu yüzden

takdir topluyordu.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanıl-

mamıştır?

A) Arkadaşlarıma niyetimi açıklayıp Yavuz’a yak-

laştım.

B) Köyün muhtarından izin almamız gerekiyordu.

C) Su yolu boyunca arkadaşlarla yürüdük.

D) Minik bir toplantı yaparak işe başladık.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil cümle-

ye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?

A) Elindeki işi bitirince bize haber et.

B) Buraya geleli henüz bir ay bile olmamıştı.

C) Yağmur yağınca hemen çadırlara girdik.

D) Hiç konuşmadan saatlerce oturabilir.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece yüklemden

meydana gelmiştir?

A) Sezin, zekâsıyla herkesi kıskandıran bir çocuk-

tu.

B) Ailem, yirmi yıl önce Konya’dan göç etmiş.

C) Kolay kolay sahip olunamayacak bir başarıydı.

D) Bu arada hepinizin bayramını tebrik ediyorum.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümle-

ye durum anlamı katmıştır?

A) Akşam olur olmaz tavuklarımız tünerdi.

B) Onu görünce kaçacak delik arıyordum.

C) Ağlaya ağlaya gözleri kıpkırmızı olmuştu.

D) Sen gideli buraların pek tadı kalmadı.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yer al-

maz?

A) Henüz üniversitede öğrenciyken tek başıma ser-

gi açmıştım.

B) Onun gayretli biri olduğunu hepimiz biliyoruz.

C) Buraya bıraktığı eşyaları şimdilik alan olmadı.

D) Evi temizleme işine açıkçası çok üşeniyorum.

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve

yüklemden oluşmuştur?

A) İki gün önce buraya hiç tanımadığımız insanlar

geldi.

B) İstanbul, tarihi çok eskilere dayanan bir kenti-

mizdir.

C) Zamanla onun nasıl güzel bir insan olduğu an-

laşılacaktır.

D) Televizyon kanalları, eğitici programlara yer ver-

melidir.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili öge

yanlış gösterilmiştir?

A) Konya Ovası Türkiye’nin buğday ambarıdır.

Yüklem

B) Şanlıurfa, peygamberler şehri olarak anılır.

Özne

C) Nemrut Dağı’nı her yıl binlerce insan ziyaret

eder.               Zarf Tümleci

D) Karadeniz Bölgesi, kendine has bir kültüre sa-

hiptir.                         Dolaylı Tümleç
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8. SINIF  KARIŞIK SORULAR

TEST 3Adı:	 Soyadı:	 Sınıf:	 										No:	

Etkinlik
Paylaşımı

Tü
rkçe Dersi

1. Sözcük, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan di-

lin anlamlı en küçük parçasıdır. Sözcükler, temel-

de bir varlık, kavram ya da eylemi karşılar; zaman-

la anlam genişlemesine uğrayarak değişik anlam-

lar kazanabilir.

Parçada kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4

2. Sözcüğün, söylendiğinde akla gelen ilk anlamına

gerçek anlam denir. Buna, sözcüğün temel anla-

mı veya sözlük anlamı denir.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sıfat-fiil olan

sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Haberi duyunca havalara uçan öğrenciler se-

vinçlerini doyasıya yaşadı.

B) Elindeki yarısı yenmiş gofreti kardeşine uzattı.

C) Hayatta bizi en çok üzen şey dostlarımızın ses-

sizliği olacaktır.

D) Bu konuda hepimiz düşündüklerimizi açıkça

söylemeliyiz.

3. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile il-

gili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcükle-

re terim anlamlı sözcükler denir.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde terim anlam-

lı sözcük bir sıfat-fiille birlikte sıfat tamlaması

oluşturmuştur?

A) Elindeki nota defterini alıp yanımıza kadar koş-

tu.

B) Sahnede tek kişinin konuşmasıyla monolog de-

nen tür ortaya çıkıyor.

C) Oynanan üç perdelik oyun tüm seyircinin be-

ğenisini kazandı.

D) Dersi açılar konusunu anlatarak sonlandırdık.

4. Anlatıma çekicilik katmak için bir sözcükle belirti-

lebilecek bir kavram veya varlığın birden fazla söz-

cükle anlatılmasına dolaylama denir.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde dolaylama fi-

ilimsi grubunun içinde yapılmıştır?

A) Yola çıkan insanlar yolda Minik Serçe’yi dinli-

yorlardı.

B) Hayat arkadaşını kaybedince bütün ümidini yi-

tirmişti.

C) Kara elmas bu sene çok can aldı.

D) Kasa Faresi adlı bir kitap çıkarmıştı yazar son

zamanlarda.

5. Söylendiğinde insan zihninde olumsuz çağrışımlar

uyandıran bazı durum, olay, kavram veya varlıkla-

rı güzel bir biçimde dile getirmeye “güzel adlandır-

ma” denir. Güzel adlandırma da bir bakıma dolay-

lamadır. Ancak buradaki amaç, kavramın içindeki

olumsuzluğu örtmeye çalışmaktır.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde güzel adlan-

dırma zarf-fiil ile birlikte cümleye zaman anlamı

katmıştır.

A) İnce hastalığa yakalanan arkadaşım sonunda

uçmağa vardı.

B) Son yolculuk denen ölümle tanışıp geri dönen

var mı acaba?

C) Görme engelliler ile ilgili bir haber duyunca he-

men dikkat kesilirdi.

D) Bacasız sanayi her yıl kar ettirdiğinden insan-

lar ona yöneliyor.

6. Doğadaki seslerin taklit edilmesiyle oluşan söz-

cüklere yansıma sözcükler denir.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kökü yansı-

ma olan sözcük zarf-fiildir?

A) Balıklar ışıldayarak suda zıplıyordu.

B) Fokurdayan çaydanlık güzel kokular yaymaya

başlamıştı.

C) Ayakları patırdatarak yürüyen öğrenciler uyarıl-

dı.

D) Kulağına bir şeyler fısıldanmış kişiler bunları ya-

panlardır.
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7. Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş

anlamlı sözcükler; anlamca birbirlerine karşıt olan

sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ikileme, zıt

anlamlı sözcüklerden oluşan bir zarf-fiildir?

A) Düşe kalka ilerleyen adam sonunda tutunacak

bir dal buldu.

B) Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler, bil-

mez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

C) Otel o kadar kalabalıktı ki yatan kalkan hiçbir

şekilde anlaşılmıyordu.

D) İleri geri manevra yapan araç sonunda duvara

tosladı.

8. İkilemeler; anlamı pekiştirmek, güzelleştirmek, çe-

şitli anlam ilgileri kurmak için oluşturulmuş söz

gruplarıdır.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zarf-fiil olan

ikilime cümleye zaman anlamı katmıştır?

A) Ağlaya sızlaya yaşadıklarını anlatıyordu.

B) Güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyar.

C) Sınav biter bitmez kağıtları toplamalısın.

D) Aksıra tıksıra bütün gece bizi uykusuz bıraktı.

9. En az iki sözcükten oluşan, genellikle mecaz an-

lam taşıyan, kalıplaşmış, özlü sözlere deyim denir.

Aşağıdaki seçeneklerde verilen deyimlerin han-

gisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?

A) Artık çok geç, atı alan Üsküdar’ı geçti.

B) Bütün işlerinde ince eleyip sık dokuyordu.

C) Kılı kırk yararak yaptığı işler hep beğenilmiştir.

D) Ağzımdan laf alamayınca konuşmayı bıraktı.

10. Uzun deneyim ve gözlemlere dayanılarak söylen-

miş, genellikle mecaz anlamlı, kalıplaşmış, yargı

bildiren özlü sözlere atasözü denir.

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat-fiil kul-

lanılmıştır?

A) Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

B) Kişi her bildiğini ayağının altına alsa, başı göğe

değer.

C) Gündüzün şerri gecenin hayrından yeğdir.

D) Eşeğe altın semer vursalar eşek yine eşektir.

11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sıfat-fiil ve

adlaşmış sıfat-fiil kullanılmıştır?

A) Ümidini kaybetmiş olanın, başka kaybedecek

şeyi olmaz.

B) Üzüm üzüme baka baka kararır.

C) Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene, cahil ne

gelirse söyler diline.

D) Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.

12. Bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeden baş-

ka bir sözcüğün yerine kullanılmasına ad aktarma-

sı (mecaz-ı mürsel) denir.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hem mecaz-ı

mürsel hem de cümleye sebep anlamı katan bir

fiilimsi vardır?

A) Evi gelecek hafta taşıyoruz.

B) Biz Yahya Kemal’i okuyarak yetiştik

C) Takımı şampiyon olunca tüm Kütahya bayram

etti.

D) Tören, bütün kasaba meydanda toplandığında

başladı.

13. Duyular Arası Aktarma: Bir duyuya ait olan kav-

ramların başka duyular ile birlikte kullanılmasıdır.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hem duyular

arası aktarma hem de fiilimsiye yer verilmiştir?

A) İçeriye keskin bir koku yayılınca anladık gaz ka-

çağını.

B) Onun çok yumuşak bir sesi vardır.

C) Sert sert, sulu sulu elmaları yiyenler çok mut-

luydu.

D) Acı bir çığlıkla herkesin kafası o yöne çevrildi.
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Etkinlik
Paylaşımı
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1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde somutlaştır-

ma ile birlikte farklı bir fiilimsi türüne yer verilmiş-

tir?

A) Ondaki kafanın kimsede olmadığını söylemiş-

tim.

B) Gönlümüzde yeşeren ümit çiçekleri elbet çiçek

açacak.

C) Bu soğuklukla kimseyle yakınlık kuramayaca-

ğını ona söylemiştim.

D) Ben güzele güzel demem güzel benim olma-

yınca.

2. Varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren; sa-

yılamayan, ölçülemeyen bir değeri, özelliği ifade

eden sözcüklere “nitel anlamlı sözcükler” denir.

Kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğa-

labilen özelliklerini gösteren sözcüklere nicel an-

lamlı sözcükler denir.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde fiilimsi nitel

anlamlı bir sözcük tarafından nitelenmiştir?

A) Güzel bakan güzel görür.

B) Çok gezen çok bilir.

C) Çalışmayı çok gören rahatı az görür.

D) Çok çalışan iyi kazanır.

3. Bir düşünceyi kısa ve özlü bir şekilde anlatan, bir

veya birkaç cümleden oluşan sözlere özdeyiş (ve-

cize) denir.

Aşağıdaki özdeyişlerin hangisinde farklı bir fiilim-

siye yer verilmiştir?

A) Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındaki-

nin anlayabileceği kadardır.

B) Yaşlanmak, bir dağa tırmanmak gibidir.

C) Kıymetli malı olanlar bağırmaz.

D) Siz hiç bir sarrafın bağırdığını duydunuz mu?

4. I. Öyle çok mutluyum ki anlatamam.

II. Yalnız onun da nazı çekilecek gibi değil.

III. Ona yanlış düşündüğünü anlatmaya çalıştım

IV. Madem ki beni dinlemiyor, kendisi yapsın.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı yapılmıştır?

A) I B) II

C) III D) IV

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kulla-

nımında yanlışlık yapılmıştır?

A) Ege’nin incisi, İzmir,  fuar hazırlıklarına başladı.

B) Yavaş, yavaş bu işe ısınmaya başladım.

C) Her gece aynı saatte kalkar, su içerim.

D) Seni hiç anlamak istemiyorum, dedi.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazı-

mıyla ilgili bir yanlışlık söz konusudur?

A) Tüm takımlar arasında 4’üncü sıraya yerleşmiş-

ler.

B) Ellibir iskambil oyunlarının en bilinenlerindendir.

C) Sınıftan on dört kişi geziye katılıyor.

D) Müsabaka için 2’şerli gruplara ayrıldık.

7. Bana baksana sen( ) Benim ne dediğimi duymu-

yor musun( ) Sana diyorum( ) hey( ) Tepemi attır-

ma benim( )

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi nok-

talama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (!) (,) (.) (.) B) (!) (?) (,) (!) (!)

C) (.) (!) (,) (.) (!) D) (!) (?) (,) (!) (.)
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8. “Atalarımızdan devraldığımız kültürel mirası koru-

yup muhafaza etmeliyiz.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşa-

ğıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanılması

B) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

C) Sıralama ve mantık hatası

D) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama

yanlışı vardır?

A) “Çile” benim başucu kitaplarımdan biridir.

B) Yunus Emre(1240?-1320) sevgi temasını işle-

yen dünyaca ünlü bir şairimizdir.

C) 15.30’daki toplantıyı unutma! dedi.

D) Şair(!) oğlum benim, ne güzel yazmış.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül eş görev-

li sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır?

A) Ahmet, bize evvelki akşam neler yaptığını anla-

tıyordu.

B) Başını hafifçe kaldırdı, bize doğru seslendi.

C) Omzumda ağır bir yük, önümde koca bir dün-

ya yürüyüp duruyorum.

D) Pekâlâ, bir daha seni asla rahatsız etmeyece-

ğim.

11. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı var-

dır?

A) 21 Ocak-25 Şubat tarihleri arasında Özcan Ağa-

oğlu’nun fotoğraf sergisi vardı.

B) Küre Dağları Milli Parkı geçen hafta ziyarete

açıldı.

C) “İstanbul’un Tarihi Geçmişi” konulu konferan-

sa katılım beklenenden fazla oldu.

D) Türkiye’den de gözlemlenen ay tutulması 10

Aralık 2011 akşamı gerçekleşti.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı

yoktur?

A) Tabakları masaya gelişi güzel koymuşlar.

B) Yazdıklarımı peyderpey yayın evine gönderiyo-

rum.

C) İşlerin uzamasının yanı sıra günler de kısalıyor.

D) Bu yıl ard arda üçüncü kupamızı aldık.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül diğerle-

rinden farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Tamam, bu meseleyi sonra görüşürüz.

B) Elbette, neden sizin dediğiniz gibi olmasın?

C) Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

D) Olmadı, düşündüğümüz gibi çıkmadı.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin

yazımıyla ilgili bir yanlışlık söz konusu değildir?

A) İstanbul’un önemli merkezlerinden biri de Ka-

raköy Meydanı’dır.

B) Bu Dünya’nın içinde Dünya’dan habersiz yaşı-

yorum.

C) Ben batı medeniyetinin bu konudaki tavrını an-

lamıyorum.

D) Ege denizinin kıyısında küçük bir kasabada ya-

şıyormuş.

15. Yabancı yazarlardan Dostoyevski( ) Tolstoy ve Mak-

sim Gorki( ) yerli yazarlarımızdan Oğuz Atay( ) İh-

san Oktay Anar ve Ahmet Ümit’in tamamını oku-

dum( )

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi noktalama

işaretleri konulmalıdır?

A) (,) (;) (;) (.) B) (;) (,) (,) (.)

C) (;) (;) (,) (.) D) (,) (;) (,) (.)

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yan-

lışı yapılmıştır?

A) Herşey onun itiraz etmesiyle başladı.

B) Lakin herhangi bir sonuç alınmış değil.

C) Birkaç arkadaş biz de katkı yapalım istedik.

D) Konuyla alakalı birçok kişinin fikrini aldık.
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1. İnsan dokusunu yapıştırma özelliği erken fark edi-

len bu yapıştırıcılar, Vietnam Savaşı’nda yaralı as-

kerlerin hastaneye götürülene kadar kan kaybet-

mesini engellemek için kullanıldı. Günümüzde de

halen bu yapıştırıcılar, özellikle acil durumlarda ke-

sik yaraların üzerine sürülerek yapılan dikişsiz te-

davide, bazı cerrahi operasyonlarda ve hatta diş

hekimliği uygulamalarında kimi malzemelerin için-

de kullanılıyor. Ancak bütün bu alanlarda kullanı-

lan yapıştırıcılar gündelik hayatta kullandığımız si-

yanoakrilat yapıştırıcıların farklı türevleri. Üstelik

daha sağlıklı ve özel şartlarda hazırlanan bu yapış-

tırıcılar farklı bileşenlerle bir arada kullanılıyor.

Bu parçada kullanılan cümleler ile ilgili aşağıda-

kilerden hangisi söylenemez?

A) Farklı yapılarda cümlelere yer verilmiştir.

B) Cümlelerden bir tanesi çatısı bakımından ince-

lenemez.

C) Tüm cümlelerde fiilimsiye yer verilmiştir.

D) Cümleler çatıları bakımından farklı özellikler gös-

termektedir.

2. (1)Elektrik ve manyetizma birbiri ile bağlantılı olgu-

lar. (2)Elektriğin kaynağının elektrik yüklü parça-

cıklar olduğu biliniyor. (3)Elektrik yüklerinin hare-

keti aynı zamanda manyetizmanın da kaynağı. (4)

Ancak noktasal elektrik yüklerinin elektrik alan oluş-

turmasına benzer biçimde, manyetik alanlar oluş-

turan noktasal manyetik yüklerin de olduğuna da-

ir herhangi bir kanıt yok. (5)Fakat pek çok araştır-

macı doğada noktasal manyetik yüklerin olduğu-

nu düşünüyor. (6)Noktasal manyetik yüklerin var-

lıklarını belirlemek için çalışmaya devam ediyor.

Yukarıdaki cümlelerden hangileri çatıları bakımın-

dan incelenemez?

A) 1-2-5 B) 1-3-6

C) 1-5-6 D) 1-3-4

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin çatısı öznesi-

ne göre diğerlerinden farklıdır?

A) Sirkeci’den yukarı bir kalabalık yürüyordu.

B) Sevinçten içim içime sığmıyordu.

C) O anda bir anons duyuldu.

D) Herkes sesin geldiği yere baktı.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre di-

ğerlerinden farklıdır?

A) İnsafsız adam, atların karnını iyi doyurmuyor-

du.

B) 18 Haziran’da yeni bir başlangıç yapacağım.

C) Sırtına aldığı odunları fırının önüne bıraktı.

D) Biraz sonra bir adam ve bir çocuk geldi yanı-

mıza.

5. Uzmanlar, kıvamına ve rengine bakarak, koklaya-

rak hatta tadarak balın gerçeğini sahtesinden ayırt

etmenin mümkün olmadığını belirtiyor.

Bu cümlenin yapı ve çatı özellikleri bakımından

özdeşi hangi seçenekte verilmiştir?

A) Balın hileli olduğunu ya da içeriğinde zararlı bir

kimyasal madde olup olmadığını anlamanın tek

yolunun uluslararası kabul görmüş bir labora-

tuvar analizi olduğu özellikle vurgulanıyor.

B) Bal mevsiminin başlangıcından bal hasadına

kadar olan üretim sürecinde sadece arılar çalı-

şır.

C) Şeker şurubu ilave edilmiş sahte bal, içeriğin-

de doğal özler bulunmadığı için kristalleşmez.

D) Arılar çiçeklerden, meyve tomurcuklarından ve-

ya bazı ağaçların gövdesinde yaşayan böcek-

lerin salgılarından toplayarak yuttukları nektarı

(bitki özü) bal midesi denilen organlarında in-

vertaz enzimi sayesinde kimyasal değişime uğ-

rattıktan sonra kovandaki petek gözlerine ku-

sar.
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre di-

ğerlerinden farklıdır?

A) Artvin’deki bir köyde yalnız başına yaşıyordu.

B) Ağacın dallarına küçük bir kuş yuva yapmıştı.

C) Bir süre sonra ağlaya ağlaya yanıma geldi.

D) Hep bir ağızdan şarkı söylediler.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir söz-

cük grubundan oluşmamıştır?

A) Bana yardım etmeni rica ediyorum.

B) Dostlarına teşekkür ederek oradan ayrıldı.

C) Bu, herkese havlayan sarı ve çirkin bir çoban

köpeğiydi.

D) Düşündüğü tek şey çocuklarının hastalığıydı.

8. Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir noktada

Tuz Gölü’ne çıplak ayakla girmek ve tuz tabakası

üzerinde yürümek mümkün.

Aşağıdakilerden hangisi yapısı ve yükleminin tü-

rü bakımından bu cümle ile özdeştir?

A) Yer hareketleri sırasındaki kırılma, kıvrılma, yük-

selme ve çökme hareketleri sonucu oluşmuş

tektonik bir göl.

B) Bulunduğu alanın çok az yağış alması, gölü bes-

leyen suların çok az olması, yazın tamamen ku-

ruması ve aşırı buharlaşma gibi nedenlerle göl

hayli sığ.

C) O zaman, dünyanın başka hiçbir yerinde yaşa-

mayan pembe, kırmızı, sarı, beyaz, mor renkli,

güzel çiçekli bitkileri fark ediyoruz.

D) Tuzcul bitkilerin gövde yaprakları da kuraklığa

uyum sağlamak için değişikliğe uğramış.

9. “Manyetizma, insanların eski çağlardan beri aşi-
na olduğu bir olgudur.” cümlesiyle ilgili aşağıda-

kilerden hangisi söylenemez?

A) Sadece temel ögelerden oluşmaktadır.

B) Yüklemi isim soylu sözcük grubudur.

C) Cümlede fiilimsiye yer verilmiştir.

D) Kurallı, olumlu bir fiil cümlesidir.

10.  1. Doğal, faydalı ve tatlı bir gıda olan balın tam 

olarak ne zaman ve nasıl keşfedildiğini bilmiyoruz.

2. Arıların yaklaşık 30 milyon yıldır var olduğunu,

o günden beri de bal yaptığını biliyoruz.

3. “Arılar Sadece Bal Yapmaz” ve “Balarısının Uzun

Tarihinden Kısa Notlar” başlıklı yazılarımızda,

bu konuları ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık.

4. Ham maddesi nektar olan bal, kaynağına göre

çiçek balı ve salgı balı, elde ediliş şekline göre

de petekli bal, süzme bal ve pres balı olarak sı-

nıflandırılır.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi çatı özelliği ba-

kımından diğerlerinden farklıdır?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4

11. (1)Çiçek balının nektarı çiçeklerden gelir. (2)Ihla-

mur balı, yonca balı, narenciye balı ve yayla balı

en önemli çiçek balı çeşitleri olarak bilinir. (3)Sal-

gı balının nektarı ise arıların emici bazı böceklerin

salgıladığı sıvıyı ağaç gövdelerinden ya da yaprak-

lardan toplamasıyla elde edilir. (4)Bitki kaynağına

göre çam balı, meşe balı, köknar balı ve yaprak

balı gibi çeşitleri bulunur. (5)Türkiye, dünya bal üre-

timinde dördüncü sırada yer alıyor ve dünya çam

balı üretiminin de yüzde 90’ından fazlasını sağlı-

yor.

Yukarıda verilen cümleler nesne yüklem ilişkisi

bakımından değerlendirildiğinde hangisi dışta ka-

lır?

A) 5 B)2

C)3 D)4
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TEST 6Adı:	 Soyadı:	 Sınıf:	 										No:	

Etkinlik
Paylaşımı

Tü
rkçe Dersi

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne

göre diğerlerinden farklıdır?

A) Günümüzde neredeyse her on günde bir, yeni

bir bitki türü keşfediliyor.

B) Bu durum yabani bitkilerimizin hâlâ keşfedilme-

ye açık olduğunun, bitki sistematiği araştırma-

larının bitmeyeceğinin göstergesi.

C) Yeni keşfedilen bitkilerimizin çoğu endemik.

D) Yani Dünya üzerinde başka hiçbir yerde yaşam

alnı yok.

2. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi yüklemin

yerine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Anadolu’da çok sayıda endemik bitkinin mer-

kezi kabul edilen bölgeler var.

B) Akdeniz Bölgesi 800 civarında endemik türle

en zengin bölgemiz istatiksel olarak.

C) Sonra 380 türle Doğu Anadolu, 280 türle İç Ana-

dolu bölgesi geliyor.

D) Bozkır gibi yaşam ortamlarında da endemizm

oranı çok yüksektir.

3. Tuz Gölü ve çevresinde yaşayan her 3 bitkiden

biri endemiktir.

Bu cümlenin özellikleri ile ilgili aşağıda verilen

seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) Kurallı, birleşik, olumlu bir isim cümlesidir.

B) Kurallı, basit, olumlu bir isim cümlesidir.

C) Kurallı, birleşik, olumlu bir fiil cümlesidir.

D) Kurallı, birleşik, olumsuz bir isim cümlesidir.

4. Okyanus bölgeleri koruma programı çerçevesinde

yer alan mercan kayalıklarında balık avının yasak-

lanmasının bu bölgeyi iyileştirmek için yeterli ol-

mayacağını belirten uzmanlar, etrafa yayılan kim-

yasal kokunun yosunlar o bölgede kalmaya devam

ettiği sürece var olacağını özellikle vurguluyor.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge dizilişi ve ça-

tı bakımından bu cümle ile özdeştir.

A) Okyanuslardaki mercan kayalıklarının sayısı ve

kapladığı alan gittikçe azalıyor.

B) Balık ve mercan larvalarının özellikle sağlıklı ka-

yalıklardan elde edilen suya doğru hareket et-

meyi tercih ettiği gözlenmiş.

C) Yosunların fazlaca yayılış gösterdiği alanlardan

çevreye yayılan kimyasal sinyaller genç mer-

canların ve balık larvalarının buraya yerleşme-

sini uzun zamandır engelliyor.

D) Sağlıklı mercan kayalıklarında yaygın olarak ya-

şayan Acropora nasuta mercan türünün bulun-

duğu su tankının, kendilerine yaşam alanı ara-

yan yavru balıklar ve mercanlar için daha cazip

olduğu görülmüş.

5. Üstün zekâlılar ve yetenekliler için sürdürülebilir

eğitim sistemlerini incelemek, eğitim uygulamala-

rını ve bunlara entegre edilebilecek son teknoloji-

leri tartışmak gibi amaçları olan bu kongreye aka-

demisyenler psikologlar, eğitim politikası danış-

manları ve yöneticileri, eğitim uzmanları, iş ve en-

düstri dünyasının liderlerinin yanı sıra özellikle üs-

tün zekâlıların ve yeteneklilerin eğitimine ilgi duyan

uzmanlar, program koordinatörleri, okul idarecile-

ri, öğretmenler, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile

aileler katılabilecek.

Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-

nemez?

A) Özne içinde sıfat fiil kullanılmıştır.

B) Öge dizilişi yer tamlayıcısı-özne-yüklem şeklin-

dedir.

C) Yer tamlayıcısı içinde iki sıfat fiil vardır.

D) Özne içinde birden çok isim tamlaması vardır.
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6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bütün ögele-

re yer verilmiştir?

A) Biyolojik malzemeler kullanılarak 3D yazıcılar-

dan elde edilen iplikçik implantlar ameliyata ge-

rek olmadan kendi kendini vücutta yok ediyor.

B) Bilim insanları biçim bellekli polimeri, kemik üre-

tim hücrelerinin etkinliğini artırmak için, kemik-

lerin polimere bağlanmasına yardımcı olan po-

lidopamin adındaki farklı bir polimer ile kapla-

dı.

C) Araştırma ekibinin lideri Melissa Grunlan labo-

ratuvar koşullarında yaptıkları bu çalışmanın so-

nuçlarının çok heyecan verici olduğunu söylü-

yor.

D) Üç günlük deneme sonrasında, kaplanmış bi-

çim bellekli polimerde, kaplanmamış olanına

göre 5 kat daha fazla osteoblast gelişti.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aran-

maz?

A) Bu çocuk çok çalıştı bugün.

B) Dağın arkasında çok soğuk bir su vardı.

C) Herkes fırtınanın ne zaman biteceğini düşünü-

yordu.

D) Onun hareketlerinden hepimiz şüphelenmiştik.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne fiilimsi gru-

bundan oluşmuştur?

A) Ahmet’in annesi bugün herkese kurabiye da-

ğıttı.

B) Tarlanın içindeki kuşlar birden havalandı.

C) Balıkçı tekneleri yavaş yavaş denize açıldı.

D) Bugün yaşadığımız olay hepimizi korkuttu.

9. Karşımızdaki parlak beyazlık, tuz kristallerinin yo-

ğunluğu nedeniyle kar ya da buz tabakasını andı-

rıyor.

Yukarıdaki cümlenin devrik, olumsuz ve soru şek-

li hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Tuz kristallerinin yoğunluğu nedeniyle kar ya da

buz tabakasını andırıyor mu arşımızdaki parlak

beyazlık?

B) Karşımızdaki parlak beyazlık, kar ya da buz ta-

bakasını andırıyor tuz kristallerinin yoğunluğu

nedeniyle?

C) Karşımızdaki parlak beyazlık, kar ya da buz ta-

bakasını andırıyor mu tuz kristallerinin yoğun-

luğu nedeniyle?

D) Karşımızdaki parlak beyazlık, kar ya da buz ta-

bakasını andırmıyor mu tuz kristallerinin yoğun-

luğu nedeniyle?

10. Son yıllardaki küresel ısınmanın sonuçlarıyla ilgili

yazdığı çok tartışıldı.

Yukarıdaki cümleyle ilgili verilen bilgilerden han-

gisi yanlıştır?

A) Öznesine göre etken çatılı bir cümledir.

B) Öge dizilişi “özne-zarf tamlayıcısı-yüklem” şek-

lindedir.

C) Yapısına göre basit cümledir.

D) Oolumlu bir fiil cümlesidir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi devrik bir isim cüm-

lesidir?

A) Hiç hoşlanmam asık suratlı insanlardan.

B) Güler yüz, insana cesaret verir.

C) İnsandır doğaya en çok zarar veren canlı.

D) Burası, uzayla ilgili araştırmalar yapılan bir yer-

di.
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8. SINIF  KARIŞIK SORULAR

TEST 7Adı:	 Soyadı:	 Sınıf:	 										No:	

Etkinlik
Paylaşımı

Tü
rkçe Dersi

1. Prof. Dr. Ergin Hamzaoğlu Eskil’deki tuzlu batak-

lığın ortasında çok küçük bir alanda endemik do-

kuz bitkiyi bir arada buluyor.

Yukarıdaki cümlenin  yapısı, çatı özelliği ve yük-

lemin türü bakımından özdeşi hangi seçenekte

verilmiştir?

A) Tuz Gölü, Seyfe Gölü, Sultan Sazlığı gibi tuzlu

bataklıklar ve jipsli bozkırlar bu alt bölgenin en

zengin alanları.

B) Geniş bir yüz ölçümüne sahip olan Tuz Gölü,

yaklaşık 300 bitki türü barındırıyor.

C) Özellikle son yıllarda, bilim insanlarımızın bu göl

ile ilgili bilimsel çalışmaları hız kazandı.

D) Kendisi bu dokuz bitkinin tamamını büyük öz-

verilerle laboratuvarda yaşatıyor.

2. Tuz Gölü’nün florası ve ekolojisi üzerine çalışma-

ya başladığım yıllarda, göl civarında 6-8 metreden

artezyen ile su çıkarılıyordu.

Yukarıdaki cümlenin yapısı, çatı özelliği ve anla-

mı bakımından özdeşi hangi seçenekte verilmiş-

tir?

A) Tuz Gölü çevresinde genel olarak iki çeşit ha-

bitat (yaşam alanı) olduğunu söyleyebiliriz.

B) Çoğunluğu tuzlu bataklıklarda olmak üzere, Tuz

Gölü çevresinde yaklaşık 100 endemik bitki tü-

rü yaşıyor.

C) Bu çalışmaların bir meyvesi olarak bilim dün-

yasına çok sayıda yeni bitki türü tanıtıldı.

D) Bu etkenler arasında deniz seviyesinden 5000

metreye kadar farklı yükseklikler, farklı yeryüzü

şekilleri, jeolojik ve jeomorfolojik çeşitlilik, de-

niz, göl ve akarsu gibi farklı sucul ortamlar sa-

yılabilir.

3. Kayalıklara doğru zamanda ve minimum düzeyde

yapılacak olan müdahalenin birçok şeyi olumlu

yönde etkileyeceğinin altını çizen yetkililer, bir son-

raki aşamanın deniz yosunlarının o bölgeden te-

mizlenmesi olduğunu belirtiyor.

Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi hangi seçenek-

te doğru olarak verilmiştir?

A) Yer tamlayıcısı-özne-belirtili nesne yüklem

B) Özne-belirtili nesne yüklem

C) Yer tamlayıcısı-özne-belirtisiz nesne-yüklem

D) Özne-belirtisiz nesne-yüklem

4. Plastik üretiminde kullanılan ve çoğu termoplastik

özellik gösteren polimerler ısı yardımıyla eritilip ka-

lıplanabilir ve farklı malzemelerin üretiminde tek-

rar kullanılabilir.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylene-

mez?

A) Öznesi ortak sıralı cümledir.

B) İlk cümlenin öznesinde birden fazla fiilimsi ku-

lanılmıştır.

C) İkinci cümlede vurgulanan öge zarf tamlayıcı-

sıdır.

D) İlk cümlede özne, ikinci cümlede yer tamlayıcı-

sı içinde isim tamlaması kullanılmıştır.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesneleri ortak sı-

ralı cümledir?

A) Bu sabah otları topladık, öğleden sonra traktö-

re yükledik.

B) Güvercinler yere kondular ve yerdeki yemleri

yemeye başladılar.

C) Odunları kesti ve mutfağa taşıdı.

D) Mahalle bakkalımız beni davet etti ve bana bir

kahve ısmarladı.
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6. Polimerlerdeki az bir kusur bile üretilen malzeme-

nin dayanıklılığını ve kalitesini azaltabildiği için ge-

ri dönüştürülen polimerler her alanda kullanılamı-

yor.

Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi hangi seçenek-

te doğru olarak verilmiştir?

A) Özne-zarf tamlayıcısı-yer tamlayıcısı-yüklem

B) Zarf tamlayıcısı-özne-yer tamlayıcısı-yüklem

C) Belirtili nesne-özne-yer tamlayıcısı-yüklem

D) Zarf tamlayıcısı-nesne-yer tamlayıcısı-yüklem

7. Newton’un kütle çekim kanunu, iki cisim arasın-

daki kütle çekim kuvvetinin, cisimlerin kütleleri ile

doğru orantılı, cisimlerin arasındaki mesafenin ka-

resi ile ters orantılı olduğunu söyler.

Yukarıda verilen cümle ile ilgili aşağıdakilerden

hangisi yanlıştır?

A) Nesnesinde belirtili isim tamlaması kullanılmış-

tır.

B) Öznenin tamamı bir isim tamlamasıdır.

C) Yüklem olan fiil nesne alabildiği için geçişlidir.

D) Nesnenin içerisinde farklı türde fiilimsiler kulla-

nılmıştır.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumsuz bir isim

cümlesidir?

A) Mesleğinin püf noktalarını bir türlü öğreneme-

di.

B) Ustasının sonu gelmez nasihatlerinden sıkılmış-

tı.

C) Babamın durumundan sadece benim haberim

yoktu.

D) Öğrenciler soruları çözmede hiç zorlanmadılar.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre di-

ğerlerinden farklıdır?

A) Uzay istasyonunda yorucu bir gün daha sona

erdi.

B) Astronotlar uzayda uyku tulumlarının içinde uyu-

yorlar.

C) Egzersiz bandına biniyor, koşu bandında koşu-

yorlar.

D) İstasyonun içinde çok değişik bölümler var.

10. Kütleçekim sabitini ölçmek için kullanılan klasik

yöntem, bir terazinin ucundaki ağırlıklara kütleçe-

kimi nedeniyle etki eden dönme momentinin ölçül-

mesine dayanıyor.

Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden  hangisi

söylenemez?

A) Yüklem dışındaki ögelerde fiilimsiye yer veril-

miştir.

B) Fiilimsilerin tamamı özne yüklem ilişkisi bakı-

mından temel yüklem ile özdeştir.

C) Bir ögede birden fazla isim tamlaması kullanıl-

mıştır.

D) Yüklem nesne yüklem ilişkisi bakımından ge-

çişsiz olduğundan neyi, kimi sorularına cevap

vermez.

11. Cavendish’in yöntemi kullanılarak yapılan çok sa-

yıda deney birbirinden farklı sonuçlar verdi.

Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi hangi seçenek-

te doğru olarak verilmiştir?

A) Özne- belirtisiz nesne-yüklem

B) Özne-yüklem

C) Özne-belirtili nesne-yüklem

D) Özne-zarf tamlayıcısı-yüklem

12. (1)Dr. G. Rosi ve arkadaşları, yeni bir yöntem kul-

lanarak kütleçekim sabitini ölçtü. (2)Kütleçekim sa-

bitinin bu yöntem ile ölçülebileceği Stanford Üni-

versitesi’nde çalışan Mark Kasevich önderliğinde-

ki bir grup araştırmacı tarafından öne sürülmüştü.

(3)Atom interferometriye dayalı yeni yöntemde küt-

leçekiminin atomlara eşlik eden madde dalgaların-

da sebep olduğu etkilerden yararlanılıyor. (4)Araş-

tırmacılar kütleçekim sabitinin değerini açıkladı.

Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde zarf tamla-

yıcısı kullanılmıştır?

A) 1-2 B) 2-3

C) 1-4 D) 3-4
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8. SINIF  KARIŞIK SORULAR

TEST 8Adı:	 Soyadı:	 Sınıf:	 										No:	

Etkinlik
Paylaşımı

Tü
rkçe Dersi

1. İmplant dediğimizde tedavi amacı ile cerrahi yön-

temlerle vücudun içerisine yerleştirilen sert mad-

deler anlaşılıyor.

Yukardaki cümlenin öge dizilişi hangi seçenekte

doğru olarak verilmiştir?

A) Yer tamlayıcısı-özne-yüklem

B) Zarf tamlayıcısı-nesne-yüklem

C) Zarf tamlayıcısı-özne-yüklem

D) Özne-zarf tamlayıcısı-yüklem

2. Uzmanlar tarafından yeni nesil teknoloji sayesin-

de geliştirilen iplikçik şeklindeki implant ile akıllı

ilaç iletme sisteminde kullanılan diğer tıbbi imp-

lantlar ve kateterler arasına yeni bir kavram daha

eklenmiş oldu.

Aşağıdakilerden hangisi ögelerinin sıralanışı ba-

kımından bu cümle ile özdeştir?

A) 3D yazıcı teknolojisi ile hızlı bir şekilde proto-

tiplendirilen iplikçik implantların özellikle kişiye

özel tedavi yöntemlerinde tercih edileceğinden

uzmanlar tarafından bahsediliyor.

B) Biyolojik malzemeler kullanılarak 3D yazıcılar-

dan elde edilen iplikçik implantlar ameliyata ge-

rek olmadan kendi kendini vücutta yok ediyor.

C) İplikçik implantların üretiminde insan bedenine

zarar vermeyecek ve olumsuz etkileri en az olan

tıbbi malzemeler kullanılıyor.

D) 20. yy’da çok fazla gelişmiş tıbbi laboratuvar-

larda bu tip implantlar üretildi.

3. Kanuni Sultan Süleyman öldüğünde Osmanlı Dev-

leti en görkemli dönemini yaşıyordu.

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ögelerden hangi-

si yoktur?

A) Özne B) Belirtili nesne

C) Zarf tamlayıcısı D) Yer tamlayıcısı

4. PDF dosya biçimi, belgelerin görüntülenmesi ve

paylaşımı açısından son derece ideal olduğu için

çoğu kişi ve kurum tarafından tercih ediliyor.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu cümle ile

ögelerinin sıralanışı bakımından özdeştir?

A) Bu dosya biçimiyle oluşturulmuş belgeleri dü-

zenlemek, Word ile oluşturulmuş belgelerle uğ-

raşmak kadar kolay değil.

B) ABD’deki MIT ve Kaliforniya Üniversitesi araş-

tırmacıları, geçtiğimiz ay gözlüğün gözünüz üze-

rindeki etkisini doğrudan ekran üzerine yansı-

tabilecek yeni bir yüzey kaplamasına dair de-

tayları paylaştı.

C) Bu teknoloji, bu yüzyılın tamamında görme ala-

nıyla ilgili ilerleme sağlanması için kullanılacak.

D) Bazen hiç ummadığınız yazılımların üzerinde yer

alan küçük hatalar beklenmedik sonuçların or-

taya çıkmasına neden olabiliyor.

5. İnsan beyninin kendine özgü karmaşık yapısı ve

öğrenme yetisi, bilgisayar tasarımcılarının oldum

olası ilgisini çeken ve taklit etmeye çalıştıkları bir

konudur.

Aşağıdakilerden hangisi öge dizilişi bakımından

bu cümle ile özdeştir?

A) Yüksek kapasiteli devasa veri merkezleri kuru-

yor

B) Bulut bilişim, bilişim dünyasına bu aralar son

derece popüler olan ve geleceğe damgasını vu-

racak bir kavram.

C) İrili ufaklı birçok şirket bu alanda dev yatırımlar

yapıyor

D) Sistem, diğer geleneksel bilgisayarlara benzer

bir performans gösteriyor.



8.
 S

ın
ıf 

3.
 Ü

ni
te

 -
 M

ad
de

ni
n 

Ya
pı

sı
 v

e 
Ö

ze
llik

le
ri

Türkçe Dersi Etkinlik Paylaşımı Facebook Grubu (Osman Nuri CEYLAN - Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL)

8.SINIF KARIŞIK SORULAR TEST 8

Tü
rk
çe
	D
er
si
	E
tk
in
lik
	P
ay
la
şı
m
ı	F
ac
eb
oo
k	
G
ru
bu

6. (1)Süper yapıştırıcılar da çözücü bazlı diğer yapış-

tırıcılar gibi bulundukları kaba yapışmaz ancak bu-

nun sebebi biraz farklı. (2)Diğer yapıştırıcılar, kim-

yasal maddeler veya su içinde çözünmüş halde 

bulunur. (3)Bu yapıştırıcılar, bir yüzeye sürüldüğün-

de havaya temas eder ve içlerindeki çözücü bu-

harlaşır. (4)Böylece yapıştırıcı kuruyup sertleşir ve 

sürüldüğü yüzeyleri birbirine yapıştırır. (5)Yapıştı-

rıcının içinde bulunduğu kap kapalıyken çözücü 

buharlaşmaz ve etkisini gösteremeyen yapıştırıcı 

kaba yapışmaz.

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili ola-

rak aşağıda verilen maddelerden kaç tanesi doğ-

rudur?

 1. Tüm cümleler yapıca özdeştir.

 2. Üç tane bağlı cümle kullanılmıştır.

 3. Birinci ve üçüncü cümlelerde sadece temel öge-

lerden oluşan cümlelere yer verilmiştir.

 4. Dördüncü cümle öznesi ortak bağlı cümledir.

 5. Birinci cümlede birden fazla fiilimsi kullanılmış-

tır.

 6. Beş numaralı bağlı cümlede herhangi bir öge 

ortaklığı yoktur.

 7. Çatı bakımından incelenemeyecek tek bir cüm-

le kullanılmıştır.

A) 5  B) 4  

C) 3  D) 2

7. Elektronik cihazlardaki parçalardan takma tırnağa 

kadar aklımıza gelebilecek pek çok nesneyi yapış-

tıran, okçuluktan tıbba kadar sayısız alanda görev 

alabilen süper yapıştırıcıları kullanırken dikkat et-

memiz gereken önemli bir nokta var.

 Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi hangi seçenek-

te doğru olarak verilmiştir?

A) Zarf tümleci-özne-yüklem

B) Yer tamlayıcısı-özne-yüklem

C) Özne-yüklem

D) Zarf tümleci-nesne-yüklem

8. “Astronotlar kimi zaman giysilerini giyerek dışa-
rı çıkarlar.” cümlesinin öge dizilişi aşağıdakiler-

den hangisidir?

A) Özne-zarf tam.-zarf tam.- zarf tam.-yüklem

B) Özne-zarf tam.-zarf tam.-yüklem

C) Özne-zarf tam.-zarf tam.- yer tam.-yüklem

D) Nesne-zarf tam.- zarf tam.- yüklem

9. 2009 yılı Eylül ayında önce Silivri’de başlayan ve 

sel baskınlarına neden olan yağış bir gün sonra İs-

tanbul’u vurunca, bölge Marmara Depremi’nden 

beri yaşadığı en büyük doğal felaketle baş başa 

kaldı.

 Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi hangi seçenek-

te doğru olarak verilmiştir?

A) Zarf tümleci-yer tamlayıcısı- özne-zarf tümle-

ci-yüklem

B) Zarf tümleci- özne-zarf tümleci-yüklem

C) Zarf tümleci-yer tamlayıcısı- özne-yüklem

D) Zarf tümleci-yer tamlayıcısı- nesne-zarf tümle-

ci-yüklem

10. (1)Güneş ışığı insanlar için sadece bir enerji kay-

nağı değil. (2)Örneğin mimarlar için projelerinde 

yeni boşluklar ve alanlar kazandıran bir tasarım 

aracı.(3)Gün ışığının en verimli kullanıldığı bina ta-

sarımlarının birçok avantajı var. (4)Güneş ışığından 

etkin bir şekilde yararlanmanın, enerji maliyetleri-

nin düşmesine neden olan ekonomik kazanımların 

yanı sıra insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri ol-

duğu da biliniyor.

 Yukarıdaki cümlelerden hangisi çatısının incele-

nebilirliği bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) 1  B) 2   

C) 3  D) 4
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(1)Kimyasal reaksiyon mühendisliği alanında sür-

dürdüğüm çalışmalar, çevreye duyarlı yeni süreç-

ler ve ürünler için yeni katalizörler ve reaksiyon sis-

temlerinin geliştirilmesi konularına yoğunlaşıyor. 

(2)Sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynakların 

kullanım veriminin yüksek olduğu ve atıkların mi-

nimum düzeye indirildiği yeni süreçlerin ve çevre-

ye duyarlı yeni alternatif ürünlerin geliştirilmesi, 

kimya mühendisleri tarafından çözülmesi beklenen 

önemli sorunlar. (3)Petrol ve diğer fosil kaynakla-

rın hızlı tüketimi ve bunun olumsuz bir sonucu olan 

çevre sorunları, petrol dışı kaynaklardan temiz ya-

kıt elde etme alternatifleri ve değerli kimyasal mad-

deler üretilmesi yönündeki çalışmaları hızlandırdı. 

(4)Ben ve ekibim biyoatıklardan dizel alternatifi ola-

bilecek değerli bir yakıt üretimi, bu üretim işlemin-

de küresel ısınmaya neden olan karbondioksitin 

tepken olarak kullanılabilmesi, biyoetanolden al-

ternatif motorlu taşıt yakıtlarının ve etilen gibi pet-

rokimya endüstrisinin önemli bir girdisinin üretile-

bilmesi, yakıt pili ile çalışan araçlara yönelik olarak 

alkollerin araç üzerinde reformlanması ile gerekli 

hidrojenin üretimi ile ilgili araştırmalar yapıyoruz.

1-4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplandı-

rınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi 1 numaralı cümle için

söylenemez?

A) Kurallı, olumlu, birleşik bir fiil cümlesidir.

B) Yüklemi neyi, kimi sorularına cevap vermediği

için geçişsizdir.

C) Yüklem dışındaki diğer ögelerde fiilimsiye yer

verilmiştir.

D) Öge dizilişi özne, zarf tamlayıcısı, yer tamlayı-

cısı, yüklem şeklindedir.

2. 2  numaralı  cümle  için  aşağıda  söylenenlerden

hangisi yanlıştır?

A) Öge dizilişi özne-yüklem şeklindedir.

B) Olumlu bir isim cümlesidir.

C) Kurallı ve birleşik bir cümledir.

D) 5 tane fiilimsi kullanılmıştır.

3. Aşağıdakilerden hangisi 3 numaralı cümle için

söylenemez?

A) Öge dizilişi özne-yer tamlayıcısı-yüklem şeklin-

dedir.

B) Kurallı, olumlu, birleşik bir fiil cümlesidir.

C) Yüklem dışındaki ögelerde isim tamlaması kul-

lanılmıştır.

D) Etken-geçişli bir eylem yüklem olarak kullanıl-

mıştır.

4. 4 numaralı cümle için aşağıdakilerden hangisini

söyleyemeyiz?

A) Altı çizili kısım cümlenin belirtisiz nesnesidir.

B) Üç ögeden oluşan bir cümledir.

C) Kurallı, olumlu, basit bir fiil cümlesidir.

D) Birden çok sıfat fiil kullanılmıştır.

5. Soyları tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan tür-

lerin biyoçeşitliliği ve ekosistem hizmetleri üzerin-

de yoğunlaştırdığım çalışmalarımda insanların bas-

kın olduğu çevrelerde insan ve diğer canlıların bir

arada yaşamlarını nasıl sürdürebildiğini inceliyo-

rum. Bu çalışmalarımda özellikle kuş çeşitliliğinin

günden güne azalmasının nedenleri ve sonuçları

ile yok olma eğilimi arasındaki ilişkiyi araştırıyorum.

Ben ve ekibim, Kosta Rika, Etiyopya, Türkiye ve

Utah’ta son 15 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz çalış-

malardan elde ettiğimiz verilerle bu bölgelerdeki

kuş türlerinin soylarının devamlılığını sağlayacak

doğa koruma stratejileri belirliyoruz. Dünyadaki

10.000’den fazla kuş türünün ekolojik özellikleri ile

ilgili bir milyondan fazla girdi kapsayan dünyanın

en geniş kuş ekolojisi veri tabanını oluşturduk.

Yukarıdaki parçadaki cümlelerle ilgili aşağıdaki-

lerden hangisi söylenemez?

A) İki cümlenin öge dizilişi aynı dır.

B) Üç cümlede gizli özne kullanılmıştır.

C) Bütün cümleler öznesine göre etken, nesnesi-

ne göre geçişlidir.

D) Bütün cümlelerde kullanılan nesnelerin türü ay-

nıdır.
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6. (1)Elli beş yıl önce Lerner ve arkadaşları tarafından 

keşfedilen melatonine, hem kurbağa derisindeki 

melanoforlara verdiği beyaz renk hem de mutluluk 

hormonu olarak da bilinen serotoninden türediği 

için bu isim verilmiş. (2)İnsanoğlu da dâhil tüm me-

melilerde, beyindeki epifiz bezinin en önemli sal-

gısı olan melatonin üzerinde yapılan araştırmalar, 

melatoninin canlılar için çok sayıda önemli işlev 

gerçekleştirdiğini gösterdi. (3) Gece saat 23.00-

05.00 arasında ortam karanlık olduğu için salgıla-

nan bu hormon, 02.00-04.00 saatleri arasında en 

yüksek değerine ulaşıyor. (4)Günün aydınlanması 

ile birlikte ışık, retinadaki fotoreseptörleri uyarıyor. 

(5)Optik sinirler aracılığıyla hipotalamustaki hücre-

lere taşınan bu uyarılar, epifiz bezinin melatonin 

sentezi yönünde uyarılmasını engelliyor.

 Yukarıdaki parçada numaralandırılmış olarak ve-

rilen cümleler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez?

A) 2 ve 5. cümlelerin öge dizilişi aynıdır.

B) 2,4 ve 5. cümlelerde vurgulanan ögeler aynıdır.

C) Bir cümlede farklı sorulara cevap veren iki ta-

ne yer tamlayıcısı kullanılmıştır.

D) 3. cümlede bulunma hal eki almış sözcük za-

manda bulunma anlamı kattığı için zarf tamla-

yıcısıdır.

7. (1)Kemik, sürekli kendini yenileyen bir doku. (2)Bu 

yenileme, kemiğin anatomik ve yapısal bütünlüğü-

nün devamı için gerekli olan kemik yapım ve yıkım 

süreciyle gerçekleşiyor. (3)Melatoninin kemik do-

ku üzerinde etkisi olduğu epifiz bezi çıkarılan ta-

vuklarda skolyoz görülmesi ile belirlenmiş. (4)Me-

latoninin kemik iliğinde bol miktarda bulunması da 

kemik oluşumunda etkili olduğu düşüncesini doğ-

ruluyor.

 Yukarıda verilen cümlelerden hangileri öge dizi-

lişi bakımından özdeştir?

A) 1-2 B) 2-3

C) 3-4 D) 2-4

8. (1) Uyku düzenimiz melatonin hormonuyla kontrol 

ediliyor. (2)Akşam olup hava karardığında uyuma 

ihtiyacını meydana getiren işte bu hormon. (3)Or-

talık aydınlandığında içimizdeki biyolojik saat me-

latonin salgısındaki azalmaya bağlı olarak bizi uyan-

dırır. (4)Günün ışıklarıyla mutluluk hormonu olarak 

da bilinen serotonin salgılanır ve biz de güne ener-

ji ile başlarız. (5)Tekrar karanlık olduğunda seroto-

nin, enzimler yardımıyla melatonine dönüşür ve uy-

ku döngüsü bu şekilde devam eder. (6)Melatoni-

nin uykuya dalış süresini kısalttığı ve uyku kalite-

sini artırdığı da biliniyor. (7)Uyku bozukluğu olan 

hastalara melatonin desteği yapılmasının iyi bir çö-

züm olacağı açık ancak klinik bilgiler melatoninin 

kaşıntı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı gibi yan etkilere 

neden olabileceğini de gösteriyor.

1) 1. Cümlenin ögeleri özne-zarf tamlayıcısı-yük-

lem şeklinde dizilmiştir.

2) Öge dizilişi özne-yüklem şeklinde olan iki cüm-

le de isim cümlesidir.

3) Yapısı bakımından bağlı olan 4. cümlede bağ-

lı cümleyi oluşturan her iki cümlede de etken-ge-

çişli eylemler kullanılmıştır.

4) 4, 5 ve 7 numaralı cümleler bağlı cümledir.

5) İkinci cümlenin öznesi içinde tüm fiilimsi türle-

ri bulunan sözcük grubudur.

6)  Üçüncü ve altıncı, ikinci ve yedinci cümleler fi-

ilimsi sayıları bakımından özdeştir.

7) İkinci ve altıncı cümleler yapısı bakımından bir-

leşiktir.

8) Tüm cümleler yüklemin yerine göre kurallıdır.

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili ola-

rak verilen maddelerden kaç tanesi yanlıştır?

A) 2 B) 3

C) 4 D) 5

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların ya-

zımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?

A) BM’e bağlı devletler geçen hafta toplandı.

B) GAP’in tamamlanmasıyla bölgeye bir canlılık 

geldi.

C) Ablam dört yıldır KYK’de çalışıyor.

D) Herkes TSK’nın başarısı için dua ediyor.
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1. Öznel anlatımlı cümleler: Söyleyenin kendi düşün-

cesini, duygusunu veya beğenisini içeren; doğru-

luğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değişen 

cümlelerdir.

 Aşağıdaki seçeneklerin hangisi nesnesi vurgulu 

öznel bir cümledir?

A) Dün akşam Ahmet eşyaları getirdi.

B) İstanbul Boğazı’nın kenarında güzel bir resto-

ran var.

C) Duygusal şarkılar büyük küçük herkesi etkiler.

D) Evde mutlu olan başarılı olur.

2. Nesnel anlatımlı cümleler: Söyleyenin duygu veya 

düşüncesini içermeyen, doğruluğu ya da yanlışlı-

ğı kişiden kişiye göre değişiklik göstermeyen, her-

kesçe kabul görmüş, kanıtlanabilir yargıları içeren 

cümlelerdir.

 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde öznesi kalıcı 

ad  olan nesnel bir yargı kullanılmıştır?

A) Yazar, eserini dört bölüm halinde çıkartmış.

B) Gelenler bugüne kadar gördüğüm en iyi insan-

lardı.

C) Kavurma büyükbaş hayvan eti ile yapılırsa lez-

zetli olur.

D) Sen de bu konuda onunla aynı fikirde misin?

3. Tanım cümleleri varlıkların ne olduklarını tam ola-

rak belirtmek için kurulur. “Bu nedir?”, “Bu kim-

dir?” sorularına cevap veren cümlelere tanım cüm-

lesi denir.

 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ögeleri yer 

tamlayıcısı-özne-yüklem şeklinde sıralanmış ta-

nım cümlesine yer verilmiştir?

A) Ünlü kişilerin kendi yaşamlarını anlattıkları ya-

zılara otobiyografi denir.

B) Hayatta yapılan en büyük hataya borçluyuz biz 

bunları.

C) Gençlikte yapılan hatalardan kazanılan tecrü-

belerdir bildiklerim.

D) Lirik şiir, duyguların çok etkili ve coşkulu bir bi-

çimde dile getirildiği şiir türüdür.

4. Yazarın, yapıtında ele aldığı konuya değinilen cüm-

lelere içerik cümlesi; yazarın ele aldığı konuyu an-

latış biçimini ifade eden cümlelere üslup cümlesi 

denir.

 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yüklemi bir-

leşik fiil olan üslup cümlesine yer verilmiştir?

A) Sanatçı, eserinde gerçekleri kısa, yalın cümle-

lerle dile getirmiş.

B) Sanatçı, eserinde bir çobanın köydeki yaşamı-

nı konu etmiş.

C) Eserlerinde sürekli halk deyişlerini ve atasözle-

rini kullanıyor.

D) Bu eserde kapalı bir anlatım kullanmayı seçmiş 

yazarımız.

5. Başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden akta-

rılmasına doğrudan anlatım denir.

 Aşağıdakilerin hangisinde aktarma cümlesinin 

belirtili nesnesi vurgulanmış doğrudan anlatım 

cümlesi kullanılmıştır?

A) Atatürk “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” diye-

rek bir gerçeği dile getirmiştir.

B) Yıllardır hiçbir yerden yardım almadığını anlat-

tı bizlere.

C) Bana, pazardan elma ve armut al, demişti en 

son.

D) Dedem “Çanakkale’de verdiğimiz canları unut-

mayalım.” derdi sürekli.

6. Başkasından alınan sözün, cümledeki yargıyı de-

ğiştirmeden, kendi sözcüklerimizle aktarılmasına 

dolaylı anlatım denir.

 Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki dolaylı an-

latım nesnesinde farklı türde fiilimsiler kullanıl-

mıştır?

A) Doktor, babama ilaçları mutlaka içmesi gerek-

tiğini tembih etti.

B) Atatürk hayatta en gerçek yol göstericinin ilim 

olduğunu söylemiştir.

C) Bekçi yürüyüş yolunda bisiklet binenlere alanı 

terk edin, dedi.

D) Öğretmen, Ali’ye ödevlerini zamanında yapma-

sını söyledi. 
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7. Aşamalı durum bildiren cümleler, bir olayın veya 

durumun giderek değiştiğini bildiren cümlelerdir.

 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde aşamalı du-

rum bildiren cümlede zarf tamlayıcısı vurgulan-

mıştır?

A) Diktiğimiz fidanlar günden güne uzuyor.

B) Uçak önce havalandı, sonra yavaş yavaş bu-

lutların arasında kayboldu.

C) Bir şair gittikçe artıyor yalnızlığımız, demişti.

D) Bu günden güne artan çalışma temposu hepi-

mizi pes ettirdi.

8. Neden (sebep) – sonuç ilişkili cümleler, bir eyle-

min hangi gerekçeyle veya hangi sebeple yapıldı-

ğını bildiren cümlelerdir. 

 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sebep-sonuç 

cümlesinin sebep kısmı farklı bir fiilimsiyle kurul-

muştur?

A) Yağmur yağınca maç iptal oldu. 

B) Seni uyandırmayalım diye radyoyu açmadık.

C) Okulların açılmasıyla masraflar arttı.

D) Malzeme yetersiz olduğundan inşaat yarım kal-

dı.

9. Bir sorunu çözmek veya daha iyiye ulaşmak için 

görüş ve düşüncelerin öne sürüldüğü cümlelere 

öneri cümlesi denir.

 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde öge dizilişi 

zarf tamlayıcısı-yer tamlayıcısı-özne-yüklem şek-

linde olan bir öneri cümlesi verilmiştir?

A) Dilini tutmayı öğrenemezsen etrafında kimse-

cikler kalmaz.

B) Konuyu iyice anlamak istiyorsan sınıfta sen is-

tekli olmalısın.

C) Daldaki elmayı almak için bahçede merdiven 

kullanmalısın.

D) Bu işe sabırlı yaklaşmanız daha doğru olacak.

10. Bir yapıtın, bir insanın veya bir durumun doğru ya 

da yanlış yönlerini belirten cümlelere eleştiri cüm-

lesi denir. Eleştiri, olumlu eleştiri ve olumsuz eleş-

tiri olmak üzere ikiye ayrılır.

 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde öznesi vur-

gulu olumsuz bir eleştiri cümlesi verilmiştir?

A) Konuları açık ve anlaşılır bir dille ele almış. 

B) Kimi öyküleri, öykü olmaktan çok köşe yazısı-

dır.

C) Bu firmanın ürünleri kaliteli değil eskisi kadar.

D) Hakem, son maçı çok iyi yönetti.

11. Gerçekleşmesi kesin olmayan bir olayın veya bir 

durumun ortaya çıkmasının beklenilmesi, umut 

edilmesi ile ilgili cümlelere ihtimal cümlesi denir.

 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde öznesi vur-

gulu ihtimal cümlesine yer verilmiştir?

A) Gökyüzü bulutlarla doldu, yağmur yağabilir

B) Sanıyorum o konu anlatılmadı.

C) Tatilde Karabük’e gidebiliriz.

D) Babam doğum günümde bana bilgisayar ala-

bilir.

12. Yapılan bir işin ya da davranışın yerinde ve doğru 

olduğunun kabul edildiği cümlelere onay cümlesi 

nedir.

 Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde öznesinde 

zarf fiil olan bir onay cümlesi verilmiştir?

A) Maçın son saniyesinde topu potaya isabetli bir 

şekilde atman doğru bir hareketti.

B) Öğretmenine saygı göstererek yerinde bir dav-

ranış sergileyen öğrenci takdir edildi.

C) Dersi sabote etmeye çalışan öğrencilere verdi-

ğin tepki yerinde bir tepkiydi.

D) Bu konuda düşündüklerini açıkça söylemen tak-

dire şayandır.
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1. Anneme Anneler Günü için  ………………… aldım.

Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile ta-

mamlanırsa eklenen kısım cümlenin belirtili nes-

ne olur?

A) Ütü masası

B) En sevdiği kitabı

C) Kitap ayracı

D) Yemek takımı

2. Bir şeyin miktarca az olduğunu, yetersiz görüldü-

ğünü ifade eden cümlelere azımsama cümleleri;

bir kişiye veya bir olaya değer vermeme, onu kü-

çük görme, önemsememe, hafife alma anlamı ta-

şıyan cümlelere küçümseme cümleleri denir.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde öznesi isim

tamlaması olan küçümseme cümlesi kullanılmış-

tır?

A) Onun destekçileri ellerindeki üç kuruşla iş yap-

maya çalışıyorlar.

B) Okulunuzun öğrencileri basit bir galibiyete se-

vinmişler efendim.

C) Bu kadar maaşla ev mi geçindireceksin?

D) Okuyacakmış da büyük adam olacakmış be-

yim!

3. Varsayım cümleleri gerçekleşmemiş bir olayın ger-

çekleşmiş gibi ya da gerçekleşmiş bir olayın hiç

gerçekleşmemiş gibi kabul edildiği cümlelerdir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım kısmı

cümlenin nesnesini oluşturmaktadır?

A) Babam evin taksitlerini ödemiştir.

B) Diyelim ki bu uçağa yetişemedin.

C) Bir an için rüyalarının gerçekleştiğini düşün.

D) Tut ki puanın yetmedi ve üniversiteye gireme-

din.

4. (1)Tatilde denizden vazgeçemeyenler için denizin

temizliği ve güvenliği çok önemlidir. (2)Bu neden-

le tatil yapılacak yer ve otel tercihinde bulunma-

dan önce denizin özelliklerini çok iyi incelemek ge-

rekiyor. (3)Bu noktada uluslararası garanti içeren

“Mavi Bayrak” önemli bir referans olarak karşımı-

za çıkıyor. (4)Gerekli standartları taşıyan nitelikli

plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödü-

lü olan Mavi Bayrak; temiz, bakımlı, donanımlı, gü-

venli ve dolayısıyla uygar, sürdürülebilir bir çevre-

nin sembolü.

Numaralandırılmış cümlelerle ilgili verilen bilgi-

lerden hangisi yanlıştır?

A) Birinci cümle kurallı bir isim cümlesidir.

B) İkinci cümle içinde fiilimsi olan bir fiil cümlesi-

dir.

C) Üçüncü cümle olumlu ve kurallı bir cümledir.

D) Dördüncü cümle sıralı bir cümledir.

5. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapıl-

mıştır?

A) Amasya elmasının ünü, sınırları aşmıştır.

B) Türk Edebiyatı altın çağını yaşıyor.

C) Aralık’ın 14’ünde doğum günüm var.

D) Fanatik gazetesi Galatasaray eki veriyor.

6. Aşağıdakilerin hangisinde virgül farklı bir görev-

de kullanılmıştır?

A) Uçak biletleri, yaz tatili yaklaşınca normal fiyat-

larının iki katına çıkıyor.

B) Çay, özellikle Rize ve ilçelerinin önemli gelir kay-

naklarındandır.

C) Okul arkadaşlarım, geçen hafta beni hastane-

de ziyaret etti.

D) Çocuklar, oyununuz bitince hemen eve gelin.
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7. Aşağıdakilerin hangisinde “de”nin yazımıyla ilgi-

li bir yanlışlık vardır?

A) Bugün tarlada çok çalıştık.

B) Kitabımda evinizde kalmış.

C) Saat 09.00’da buluşuruz.

D) Konya’da etli ekmek yedik.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazı-

mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Yarın Samsun’da kitap fuarı var.

B) Senin de beni özlediğini biliyorum.

C) 1985’de dünyaya geldim.

D) Sen gelmesen de biz gideceğiz.

1. Sınıfta Mehmet te yoktu.

2. Kırşehir’de çok gelişmiş son yıllarda.

3. Maç 21.45’te başladı.

4. Film bizim de ilgimizi çekti.

9. Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde “de”-
nin yazımıyla ilgili yanlışlık vardır?

A) 1 – 2

B) 1 – 3

C) 2 – 3

D) 2 – 4

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yan-

lışı yoktur?

A) Beni hep yanlız bırakıyorsunuz.

B) Arabasını kardeşine satdı.

C) Herşey bir anda olmuştu.

D) Arabanın egzozunda arıza varmış.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yan-

lışı vardır?

A) Van Kedileri’nin gözleri farklı renklerdedir.

B) Galata Kulesi’nden İstanbul’u seyrettik.

C) Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

D) Kemal Bey geçen yıl emekli oldu.

12. (1)Halk ozanı veya âşık; Anadolu’da toplumun ön-

cüsü olmuş bir gelenek, halka mal olmuş bir kül-

türdür. (2)Yaşamını halkla birlikte idame ettiren

ozan, sazıyla sözüyle halkın sesidir.(3)Toplumdaki

olumlu ya da olumsuz gelişmeler ozanın sazına,

sözüne ve sesine konu olur. (4)Ozanlar toplumun

sorunlarını dile getirmek, olup biteni daha erken

görmek ve gelecek nesillere mesaj vermek özel-

likleriyle de tanınmıştır.

Numaralandırılmış cümlelerle ilgili verilen bilgi-

lerden hangisi yanlıştır?

A) Bir numaralı cümle kurallı bir isim cümlesidir.

B) İkinci cümledeki altı çizili bölüm, bağlı bulundu-

ğu cümlenin nesnesidir.

C) Üçüncü cümlede yüklem bir sözcük grubundan

meydana gelmiştir.

D) Dördüncü cümle, içinde fiilimsi olan cümledir.

13. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre diğerlerin-

den farklıdır?

A) Bizi kimin yüzünden şikayet etmişler?

B) Yaşadıklarını yazıya dökmeyi seviyordu.

C) Tek başına bu işleri yapamazsın.

D) Şehrin meydanında bir kalabalık toplanmıştı.

14. Aşağıdakilerin hangisi çatı özellikleri bakımından

diğerlerinden farklıdır?

A) Bugün verdiğin işlerin hepsini bitirdik.

B) Arabayı evin arkasına çektim.

C) Hastalağımı ancak bir haftada atlattım.

D) Sen bugün de evde dinlen.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir

noktalama işareti getirilmelidir?

A) Nasıl böyle düşündüğünü bilmiyorum

B) Sen mi götüreceksin beni eve

C) Yakışıyor mu bu yaptıkların sana

D) Bunları buraya atanı tanıyor musun
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