
 

 

 

 

SORU 1                                             (Volkan ERTUĞRUL) 

“Bayram sabahında sevinçle uyandım.”  

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki altı 

çizili kısımla aynı türde bir zarf kullanılmıştır? 

A) Evlerini iki sokak ileri taşıdılar. 

B) Çocukluğumu bu küçük mahallede geçirdim. 

C) Sessiz kaldığımda haklı olduğumu kanıtlayamı-

yorum. 

D) Bu duruma hepimiz çok sevindik. 

 

SORU 2                                                   (Bekir ÜNVER) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 

sözcük zaman zarfı görevinde değildir? 

A) Ben artık onun böyle sözlerine inanmam. 

B) Toplantı için müdürümüz Ankara'ya yarın 

gidecek. 

C) Akşam, bir kâbus gibi çöktü şehrin üstüne. 

D) Kuşlar sıcak diyarlara sonbaharda göç eder. 

 

SORU 3                                             (Volkan ERTUĞRUL) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aşağı” sözcüğü 

yer-yön zarfı kullanılmıştır? 

A) Aşağı yolda iki araç çarpışmış. 

B) Aşağı bakarsam başım dönebilir. 

C) Aşağıda iki çocuk seni bekliyor. 

D) Rahat inip çıkabilmek için aşağı katı seçtik. 

 

SORU 4                                                   (Bekir ÜNVER) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf bir deyim 

içinde geçmektedir? 

A) Açık yürekli kişilerin arkadaşlığı her zaman 

güzeldir. 

B) Çamura bata çıka yürüyorduk. 

C) Sınavlara bir gün değil her zaman çalışmalıyız. 

D) Sınavın videolu cevapları hemen yayımlanmış. 

 

 

 

SORU 5                                                   (Kubilay ORAL) 

(I) İlk blog kurma girişimim 2009 yılında hiç bir 

bilgiye sahip olmadan, gerçek anlamda sıfır teknik 

bilgi ile oldu. (II) Gece gündüz bir blog açmak için 

uğraştım. (III) İlk adımımdan bu güne tarif ede-

meyeceğim boyutlarda bilgi ve tecrübe edindim. 

(IV) Şu an Türkiye çapında tanınan bir blog ya-

zarıyım. 

Bu metinde işaretlenen cümlelerle ilgili aşağı-

dakilerden hangisi söylenemez? 

A) I. cümlede birden fazla zarf kullanılmıştır. 

B) II. cümlede zaman belirten bir zarf kullanıl-

mıştır. 

C) III. cümlede fiilin durumunu belirten bir zarf 

kullanılmıştır. 

D) IV. cümlede tek bir zarf kullanılmıştır. 

 

SORU 6                                                   (Kubilay ORAL) 

Soru sözcüklerinin soru sıfatı veya soru zamiri 

olabileceği unutulmamalıdır, bunlar soru zarflarıyla 

karıştırılmamalıdır. 

Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden 

hangisi soru zarfı görevinde kullanılmıştır? 

A) Geçen hafta ne anlatmıştım? 

B) Ne renk elbise almış? 

C) O bana ne karışıyor? 

D) Öğretmen geçen ders ne anlatmıştı? 

 

SORU 7                                                   (Bekir ÜNVER) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikiden fazla 

zarf vardır? 

A) Affetmek ve unutmak, iyi insanların intikamıdır. 

B) Aklın üç ilkesi; iyi düşünmek, iyi söylemek, iyi 

yapmaktır. 

C) Aşk, dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin 

acısından yaratılmıştır. 

D) Bir adamın şöhreti gölgesine benzer, yüksel-

dikçe büyür, düştükçe küçülür. 
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SORU 8                                                   (Bekir ÜNVER) 

I. En güzel günler geride kaldı.  
II. Çok temiz tutar çevresini. 
III. Bakacağız yarın, işlerini bitirebilmiş mi. 
IV. Çok bilen çok yanılır. 
 

Yukarıdaki cümlelerle ilgili verilen aşağıdaki 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümledeki miktar zarfı bir sıfattan önce gel-

miştir. 

B) II. cümledeki miktar zarfı bir zarftan önce gel-

miştir. 

C) III. cümledeki zarf, fiilden sonra kullanılmıştır. 

D) IV. cümledeki miktar zarflarının her ikisi de fiil-

lerden önce gelmiştir. 

 

SORU 9                                             (Volkan ERTUĞRUL) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin mik-

tarını bildiren bir sözcük kullanılmıştır? 

A) Birçok kitabım olduğu halde her gün bu kitabı 

okurum. 

B) Çok özledim annemin yaptığı o lezzetli yemek-

leri. 

C) Az söz ile çok şey anlatmak “özlülük”tür. 

D) Birkaç lokma yemek yiyip hemen işe koyulduk. 

 

SORU 10                                                   (Kubilay ORAL) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf cümleye 

farklı bir anlam katmıştır? 

A) Aramızdaki bütün sorunları kesinlikle çözme-

liyiz. 

B) Ne olursa olsun o hedefe ulaşmalıydı. 

C) Kardeşim muhtemelen gelecek. 

D) Ondan asla vazgeçemem. 

 

SORU 11                                          (Volkan ERTUĞRUL) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı 

zarfla sağlanmamıştır? 

A) Neden bu kadar geç kaldınız? 

B) Ne kadar işin kaldı bugün yapman gereken? 

C) Niye beni aramıyorsun başın sıkışınca? 

D) Nasıl yaptın bunca acımasız şeyi? 

SORU 12                                               (Kubilay ORAL) 

İkilemeler zarf görevi üstlenebilir. 

Aşağıdakilerden hangisinde bu duruma örnek 

olabilecek bir zarf kullanılmıştır? 

A) Saçma sapan sorular sorarak beni bunalttı. 

B) Tedavi sırasında ilaçlı sudan bardak bardak 

içtim. 

C) Belli belirsiz bir hayaldi aklımdaki sen. 

D) Akıl almaz işler ile uğrama demedik mi sana? 

 
SORU 13                                               (Kubilay ORAL) 

I. Pazara ne zaman çıkıyoruz. 

II. Ankara’dan neyle gelmiş? 

III. Sınavda ne kadar kalacaksın? 

IV. Onunla nasıl konuşabilirim? 

Bu cümlelerdeki soru zarflarının soruların 

cevapları düşünüldüğünde hangi ikisi aynı 

türde kullanılmıştır? 

A) I ve II                              B) I ve IV 
C) II ve III                        D) II ve IV 

 
SORU 14                                           (Volkan ERTUĞRUL) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin ne 

zaman yapıldığını belirten bir sözcük kullanıl-

mamıştır? 

A) Bayram günleri çocuklar sokakta olurdu 

eskiden. 

B) Günler öncesinden başlardı bayram heyecanı. 

C) Neşeyle beklerdik bayram sabahını, bayram 

şekerini. 

D) Büyükler kurban kesme telaşındayken bizler bir 

koşu komşuları dolanır, ellerini öperdik. 

 
SORU 15                                                   (Bekir ÜNVER) 

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler-

den hangisi yer-yön zarfıdır?  

A) Yukarı yoldan giderseniz daha çabuk oraya 

ulaşırsınız. 

B) Aşağı mahalleden ağlama sesleri geliyordu 

gecenin geç saatlerinde. 

C) Babasının sesini duyunca aşağı indi. 

D) Orada kimse kalmayınca o da yukarıya çıktı.  
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