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1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi 

bir geçişli fiildir? 
 

 A) Araba devrilince yol gösteren çok olur. 

 B) Boş çuval ayakta durmaz. 

 C) Kurunun yanında yaş da yanar. 

 D) Gülü seven dikenine katlanır. 

 E) Ayağını yorganına göre uzat. 

(1990 ÖSS) 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi ad 

soylu bir sözcüktür? 
 

 A) Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım 

 B) Bütün köy çocuklarını getirin buraya 

 C) Yalnızlıktan açarlar kimse bilmez onları 

 D) Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer 

 E) Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni 

(1991 ÖSS) 

 

 

 

 

3.  Burası, yeşilin bin bir tonunu barındıran ağaçlı bir 

yoldu. 

 Bu cümlede geçen, “yeşilin bin bir tonu” ad 

tamlamasında tamlayanla tamlananın arasında 

bir sıfat bulunmaktadır. Aşağıdakilerden 

hangisinde buna benzer bir ad tamlaması vardır? 
 

A) Yoğun sis yüzünden trafik bir süre aksadı.   

B)  Adamın kocaman eli radyonun düğmesine 

uzandı. 

C)  Dik yokuştan aşağı doğru hızla iniyorduk. 

D)  Ön koltuktaki ak saçlı adam uyuyordu. 

E) Çocuk, buğulu camdaki parmak izlerine 

bakıyordu. 

(1992 ÖSS) 

 

4.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden         

hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır? 
       

A)  Sen de şöyle bir ayakkabı alabilirdin. 

B)  Sözünü ettiğim yazı öteki dergideydi. 

C)  Onu değil, şuradaki kalemi istiyorum. 

D)  Öyle sorular yöneltti ki yanıt bulamadım. 

E)  Böyle konuşursan anlaşamayız. 

(1992 ÖSS) 

 

 

 

5.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, 

gereklilik kipindedir? 
  

A)  Çınar yeşili sundurmamda 

 Bakmalıyım ayçiçeği tarlasına 

B)  Akçakavaklar ıslanırken 

 Örter bizi güz ananın yaprakları 

C)  İşte duruyor bir çocuk 

 Mürdüm eriği gözleriyle 

D) Bir yüce dağdan bir yüce dağa 

 Dikmişim ışıklı direklerimi 

E)  Kırmızı alıç boncuğunu 

 Alıp dizdim sevgini ipliğine 

(1992 ÖSS) 

 

 

 

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili              

sözcük, çatı bakımından ötekilerden farklıdır? 
 

A) Seni darıltmak istemiyorum. 

B) Bu konuyu birlikte seçmiştik. 

C) Seni durakta çok bekledim.  

D) Onun için bu kadar üzülmemelisin. 

E) Önerdiğin kitabı alacağım. 

(1992 ÖSS) 
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7. “Bu” sözcüğü, aşağıdaki dizelerin hangisinde 

tür bakımından ötekilerden farklıdır? 
 

 A) Kolay değil bu dünyadan ayrılmak 

 B) “Bu taşındır” diyerek Kâbe’yi diksem başına 

 C) Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan 

 D) Gönlüm bu sevincin heyecanıyla kanatlı 

 E) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden 

(1993 ÖSS) 

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde “de”, “da” bağlacı 

cümleye “eşitlik, gibilik” anlamı katmıştır? 
 

 A) O şiiri okumuş da anlayamamış 

 B) Bundan sonra özür dilese de affetmem. 

 C) Gitti de bir mektup bile yazmadı. 

 D) Sözünü ettiğim elbiseyi aldım da giymedim. 

 E) Gazetedeki ilanı ben de görmüştüm. 

(1994 ÖSS) 

 

9. Çekim eki almış her sıfat adlaşmıştır. 

 Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 

sözcük bu kurala uygun gösterilebilir? 
 

A) En büyük zevki rahatça koltuğuna oturup 

televizyon izlemekti. 

B) Evleri caddeye çok yakın, daracık bir sokağın 

başındaydı. 

C) Aralarında nedeni bilinmeyen bir soğukluk vardı. 

D) Birden başlayan sıcaklar herkesi bunalttı. 

E) Kumaşlardan kırmızılı olanı daha çok beğendim. 

(1994 ÖSS) 

 

10. Çocuklar sıralarından kalktılar. 

 Bu cümlenin yüklemi çatı yönünden 

aşağıdakilerden hangisine benzemektedir? 
 

A) Bozulan araba yolun ortasında durdu. 

B) Tabloyu iki pencere arasındaki duvara astı. 

C) Kitapları raflara güzelce yerleştirdi. 

D) Yaşamındaki boşluğu hayvan sevgisiyle 

doldurmuştu. 

E) O da ağabeyi gibi pilot olmayı çok istiyordu. 

(1994 ÖSS) 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin 

kipinde bir anlam kayması olmuştur? 
 

 A) Pazar günü gelmeye çalışacağım. 

 B) Sabahları erken kalkmayı sevmiyorum. 

 C) Yağmur yağdığı için gelememiş. 

 D) Söz verdi, yarın buraya uğrayacak. 

 E) İstanbul’a gitmekten vazgeçmişler. 

(1994 ÖSS) 

 

 

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri 

vardır? 
 

 A) Arkadaşın Ankara’ ya ne zaman gelmiş? 

 B) Bu tabağı buraya kim koymuş olabilir? 

 C) Ben de onunla gidebilir miyim? 

 D) Kaçıncı katta oturuyorsunuz? 

 E) İstanbul’ a ilk kez mi gidiyorsun? 

(1995 ÖSS) 

 

 

 

13. “Artık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

ad olarak kullanılmıştır? 
 

 A) Yemek hazır, artık sofraya oturabiliriz. 

 B) O bardaktaki artık suyu dökebilirsin. 

 C) Yemek artıklarını değerlendirmemiz gerekir. 

 D) Havalar ısındı, artık kar yağmaz. 

 E) Sus artık, biraz da beni dinle! 

(1995 ÖSS) 

 

 

 

14. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını 

“durum” bakımından tamamlayan bir sözcük 

vardır? 
 

 A) Anlatılanları sessizce dinliyorduk. 

 B) Öğleyin bize geleceğini söylüyor. 

 C) Kimlik kartını cüzdanına yerleştirdi. 

 D) Bu yıl Ege kıyılarını gezmek istiyoruz. 

 E) Aşırı sıcaklardan çamların çoğu kurudu. 
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(1995 ÖSS) 

15. Eşyalar yerleştirilince, otobüse yolcularda bindi. 

Şoför, beklemeksizin kontağı açtı. O sırada otobüs 

yazıhanesinden biri fırladı. Otobüse koşuyordu; 

soluk soluğa yetişti. Önümüzdeki tek boş yere 

oturdu. Çevredekileri selamladı. Otobüsteki herkesi 

tanıyordu anlaşılan. 

 Bu parçada bileşik zamanlı kaç fiil vardır? 
 

 A) 1         B)  2         C)  3        D)  4        E)  5 

(1996 ÖSS) 

 

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük 

hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır? 
   

A) İçeriye orta yaşlı bir kişi girdi. 

B) İnsana tepeden bakan, itici biriydi. 

C) Gözleri eski, cumbalı evleri arıyordu. 

D) O yıllarda çift düğmeli, dar yakalı ceketler 

modaydı. 

E) Her gün aynı yorgun, asık yüzleri görmekten 

bıkıp usanmıştı. 

(1996 ÖSS) 
 

 

17.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasına 

sözcük ya da sözcükler girmiş bir isim 

tamlaması vardır? 
 

A) O kırmızı gülleri kimin için aldığını söylemedin. 

B) Öğrenciler, fen derslerinin boş geçmesinden 

yakınıyorlar. 

C) Ankara' nın adını yeni duyduğum semtleri var. 

D) Yeni defterini bu kağıtla kaplamalısın. 

E) Türkçe kitabını yarın okula getirirsen iyi olur. 

(1996 ÖSS) 

 

 

 

18. (I) Köşedeki masaya oturdu. (II) Eldivenlerini 

çıkarıp yanına koydu. (III) Usulca çantasını açtı. (lV) 

Küçük el aynasını çıkardı. (V) Yüzünü uzun uzun 

inceledi. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden, 

hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir? 
 

 A) l. B) ll. C) lll. D) lV. E) V. 

(1997 ÖSS) 

19. “ile” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç 

olarak kullanılmamıştır? 
  

A) Doğduğu kentle yaşadığı kent arasında yıllarca 

gidip geldi. 

B) Bir romanıyla bir öyküsü filme alındı. 

C) Elindeki saplı fırçayla tavanı boyadı. 

D) Kitaplarıyla defterlerini aynı çantaya yerleştirdi. 

E) Şapkasıyla kahverengi paltosu uyum içindeydi. 

(1998 ÖSS) 

 

 

 

 

 

20. Çocukken, seslerin hep o minicik kutunun içine 

     I      II 

 doluştuğunu sanırdım. Düğmesi çevrilince o evimizi 

          III 

 hoş nağmelerle doldururdu. 

 Yukarıdaki cümlelerde numaralanmış 

sözcüklerin türleri, aşağıdakilerin hangisinde 

sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 
 

  I   II   III    

A) işaret sıfatı niteleme sıfatı işaret zamiri 

B) işaret sıfatı belgisiz sıfat kişi zamiri 

C) işaret zamiri niteleme sıfatı kişi zamiri 

D) kişi zamiri belgisiz sıfat işaret zamiri 

E) işaret sıfatı sayı sıfatı kişi zamiri 

(1999/İpt. ÖSS) 

 

 

 

 

21.  Aşağıdaki  dizelerin  hangisinde,  tamlananı  

tamlayandan  önce  söylenmiş  bir belirtili  ad  

tamlaması  vardır? 
 

A)  Beni, sokağımıza dönen eski, tahta köprüden 

geçirin 

B)  Müjdeye koşsun komşu çocukları evimize 

C)  Sıcacık tarhana çorbasının içimiyle başlasın 

sabah 

D)  Kâğıtlarla camlarını örteyim pencerelerin 

E)  Eski, ılık akşamlar yağmurla çalsın kapımızı 

(1999 ÖSS) 
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22. Türemiş sıfatlar, adlarla fiillerin kök ya da 

gövdelerine yapım ekleri getirilerek oluşturulur. 

 Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu yolla 

yapılmış bir sıfat vardır? 
 

A) Güneş balçıkla sıvanmaz. 

B) Korkunun ecele faydası yoktur. 

C) Her ağacın meyvesi olmaz. 

D) Mızrak çuvala sığmaz. 

E) İşleyen demir pas tutmaz. 

(2000 ÖSS) 

 

 

 

 

 

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "zor" sözcüğü, 

sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır? 
 

A) Zor işleri hep bana yaptırıyorsun, diye 

yakınıyordu. 

B) İstemeden zor bir çalışmanın içine girmişti. 

C) Terlemiş, çok yorulmuştu, zor yürüyordu. 

D) Öğretmenliğin zor bir meslek olduğunu 

anlamıştı. 

E) Zor günler geride kaldı; rahat edeceğiz artık, 

diyordu. 

(2001 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

24. Yeryüzünde İstanbul kadar güzel bir kent bulmak 

çok güç. 

 Bu cümle ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi 

yanlıştır? 
 

 A) Ad cümlesidir. 

 B) Bileşik sözcük kullanılmıştır. 

 C) Adeyleme yer verilmiştir. 

 D) Belgisiz sıfat kullanılmıştır.  

 E) Bağlaç vardır. 

(2001 ÖSS) 

 

25. Anneleri yaramazlık yapan çocuklara söylendi. 

 Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden 

hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden 

benzerlik vardır? 
 

A) Toplantıda önemli kararlar alındı. 

B) Bayram bu yıl daha coşkulu kutlandı. 

C) Okul arkadaşını karşısında görünce çok sevindi. 

D) Üyelere verilen kartların tümü yenilendi. 

E) Törende çağdaş ozanlardan şiirler okundu. 

(2002 ÖSS) 

 

 

 

 

26. İnsanları eğitmeyi amaçlayan bu yazarın öykü ve  

romanlar yazarak ulaşmaya çalıştığı nokta, çağdaş 

uygarlığa uymayan düşünme ve yaşama biçimlerini 

değiştirmekti. 

 Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan 

hangisi yanlıştır? 
 

A) Fiilimsiler kullanılmıştır. 

B) Birden çok sıfat tamlaması vardır. 

C) Özne, birden çok sözcükten oluşmuştur. 

D) Bağlaç kullanılmıştır. 

E) İlgeçlere yer verilmiştir. 

(2002 ÖSS) 

 

 

 

 

27. Oyunda, üç arkadaşın 1980'den bugüne kadar 

gelen birlikteliği, zaman zaman mizahi, zaman 

zaman da hüzünlü bir dil kullanılarak anlatılıyor. 

 Bu cümleyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi 

yanlıştır? 
 

A) İlgeç vardır. 

B) Sıfat-fiil vardır. 

C) Yüklem, çatışı bakımından etkendir. 

D) Zarf tümlecinde ikileme yer almıştır. 

E) Belgisiz sıfat kullanılmıştır. 

http://www.cozumakademi.com.tr/
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(2003 ÖSS) 

28. Atatürk'ün bir sözü vardı 

 Yediveren gül gibi açardı 

 Atatürk'ün bir atı vardı 

 Etiler'den beri yaşardı 

 Atatürk'ün bir resmi vardı 

 Buğday tarlası gibi ağardı 

 Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
 

 A) Bileşik sözcük B) Çekimli fiil 

 C) Ad tamlaması D) Bağlaç 

 E) Ekeylemli yüklem 

(2003 ÖSS) 

 

 

 

 

 

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön 

belirteci, tamlayan olduğu için adlaşmıştır? 
 

A) Dışarının gürültüsü hepimizi rahatsız etti. 

B) Kapının önüne oturmuş, geleni geçeni izliyor. 

C) Yukarıya çıkıp arkadaşımla da görüşeyim. 

D) Beş yüz metre ileriden sağa döneceksiniz. 

E) Çocuğun üstüne kocaman bir battaniye 

örtmüşler.” 

(2003 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

30. Evin bahçesine dikilecek çamların üzerine konmuş 

bir serçe, durmadan cik cik edip şarkısını 

söylüyordu. Evin tekir kedisi eşiğe uzanmış, bir 

yandan örselenmiş tüylerini düzeltmek için yalarken 

bir yandan da az ilerdeki çöplükte sallana sallana 

gezinen kargaya bakıyordu. 

 Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden 

hangisi, sözcük türü bakımından ötekilerden 

farklıdır? 
 

 A) dikilecek B) konmuş C) durmadan 

 D) örselenmiş E) gezinen 

(2003 ÖSS) 

 

ÇÖZÜMLER 
 

1. Geçişli eylemler, nesne alabilen, etkisini bir nesne 

üzerinde gösterebilen eylemlerdir. Örneğin, 

 Ali şarkı  söyledi. 

  Nesne Geçişli eylem 

 cümlesinin yüklemi nesne alabildiği için geçişlidir. 
Aynı durumu E seçeneğinde görüyoruz. 

 Ayağını yorganına göre uzat. 

 Nesne    Geçişli eylem 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

 

2. A’nın yüklemi, “köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım” 

 B’nin yüklemi, “getirin” 

 C’nin yüklemi, “açarlar” 

 D’nin yüklemi, “benzer” 

 E’nin yüklemi, “örtün” 

 Bunları incelediğimizde “köy öğretmeni” ve 
“bahçıvan” sözlerinin isim olduğu ve ek eylemin 
geniş zamanını ifade eden “–ım” eklerini alarak 
yüklem olduklarını görürüz. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

 

3. “yeşilin  tonu” belirtili ad tamlamasıdır, araya sıfat 

almıştır. Seçeneklerde belirtili ad tamlaması 

yalnızca B seçeneğinde vardır. “Adamın  eli” 
belirtili ad tamlamasında araya “kocaman” sıfatı 
girmiştir. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

 

 

4. Varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat 

denir. Bir sözcüğün veya sözcük öbeğinin sıfat 
sayılabilmesi için, 

 Addan önce gelmesi 

 Adı nitelemesi veya belirtmesi 

 Yalın halde olması  gerekir. 

 Fiillerin, fiilimsilerin, sıfat ya da görevce kendine 
benzeyen öteki sözcüklerin anlamlarını; zaman, 
ölçü, yer-yön, durum veya soru yoluyla belirten 
sözcükler ise zarftır. Bu açıklamalar ışığında A, B, 
C, D seçeneklerindeki altı çizili sözcükler sıfat, E’ 
deki altı çizili söz zarftır. 
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Cevap E’dir. 

 

5. Fiillerin aldıkları eklerle, zaman ve anlam 

bakımından yansıttıkları özelliklere kip denir. Kip 
anlamı (emir kipi dışında) eklerle kazandırılır. 
Gereklilik kipi, fiile eklenen “–meli, –malı” ekiyle 
sağlanır. A’daki “bakmalıyım” buna göre gereklilik 
kipindedir. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

 

6. Fiillerin özne ve nesnelere göre yansıttıkları anlam 

özelliklerine çatı denir. Fiiller çatı bakımından iki 
grupta incelenir: 

 Nesnelerine göre fiil çatıları (geçişli, geçişsiz, 
oldurgan, ettirgen) 

 Öznelerine göre fiil çatıları (etken, edilgen, dönüşlü, 
işteş) 

 Buna göre A, B, C, E seçeneklerinde altı çizili filler 
nesne aldıkları için geçişli, işi özneler yaptığı için  
etken fiillerdir. D’deki “üzülmemesin” yüklemi ise 
nesne almadığı için geçişsiz, öznenin, yaptığı işten 
kendisi etkilendiği için dönüşlü fiildir. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

 

7. İşaret sıfatları, varlıkları işaret yoluyla belirten 

sıfatlardır. Örneğin, “Bu” sözcüğü A’da dünya 
isminden önce gelmiş ve onun yerini bildirmiş. 
“Hangi dünya?” diye sorduğumuzda “bu dünya” 
diye cevap vermiş. Aynı özellik C, D, E’de de 
görülüyor. İşaret zamirleri, adların yerini işaret 
yoluyla tutan sözcüklerdir. B’de işaret zamiridir. 
“bu” sözcüğü “Kâbe” isminin yerine kullanılmıştır. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

 

8. Bağlacın cümleye kattığı anlam sorulmuş. E’de 

“ben de” ifadesi, kendisinden başka görenlerin 
olduğunu anlatmak için kullanılmış. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

 

9. Niteleme sıfatları, cümlede, niteledikleri isimler 

düşünce, bu isimlerin görevini yüklenerek adlaşırlar. 
Adın görevini üstlenen bu sıfatlara adlaşmış sıfat 

denir. D’deki “sıcaklar” sözü “sıcak” gibi sıfat 
olabilecek bir sözcüğe “–lar” çekim eki getirilmiş ve 
“sıcak” sözü adlaşmıştır. 

Cevap D’dir. 

10. “Çocuklar sıralarından kalktılar” 

    Özne    Yüklem 

 Yüklem “etken-geçişsiz” çatılı bir fiildir. 

 B’de “astı” yüklemi “etken - geçişli” 

 C’de “yerleştirdi” yüklemi “etken - geçişli” 

 D’de “doldurmuştu” yüklemi “etken - geçişli” 

 E’de “istiyordu” yüklemi “etken - geçişli” 

 özellik göstermektedir. Oysa A’daki “durdu” yüklemi 
“etken - geçişsiz” dir. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

11. Herhangi bir kipte çekimlenmiş fiilin anlam olarak 

kendi anlamı dışına çıkıp başka bir kipin anlamını 
yansıtacak şekilde kullanılmasına anlam kayması 
denir. B’ye baktığımızda yüklemin şimdiki zamanla 
çekimlendiğini görüyoruz. Eylem ise “her sabah” 
yapılmakta; öyleyse geniş zaman bildirmektedir. 
Dolayısıyla şimdiki zaman, geniş zaman bildirecek 
biçimde kullanılmıştır. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

12. Zamir (adıl), ad olmadıkları halde cümlede ad 

yerine kullanılan, adların yerini tutan sözcük ve 
eklere denir. soru zamirleri ise varlık adlarının 
yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir. Buna göre 
cümlelerde soru anlamını sağlayan sözcüklerin 
yerine sözcükler getirirsek hangisinin zamir olduğu 
ortaya çıkar. B’de “kim” sözü tabağı koyan kişinin 
yerine geçmiştir.  

Cevap B’dir. 

 

 

 

13. A’da : Zarf  

 B’de : Sıfat 

 C’de : İsim 

 D’de : Zarf 

 E’de : Zarf 

 olarak kullanılmıştır. Gerekli tanım ve açıklamaları 
önceki sorularda vermiştik. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

14. Cümlenin anlamını durum bakımından tamamlama, 

yükleme sorulan “nasıl” sorusuna cevap verme 
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demektir. “Anlatılanları sessizce dinliyorduk.” 
cümlesindeki “sessizce” sözcüğü, yükleme sorulan 
“nasıl” sorusunun cevabıdır. “sessizce” yüklemin 
anlamını durum bakımından tamamlayan bir zarftır. 

Cevap A’dır. 

15. Fiiller zaman bakımından iki grupta incelenir: Basit 

zamanlı ve bileşik zamanlı fiiller. Bileşik zamanlı 
fiiller, ek fiil almış olan fillerdir. Üç grupta incelenir: 
Hikaye bileşik, rivayet bileşik ve şart bileşik zamanlı 
fiiller. Buna göre cümleleri incelediğimizde 
dördüncü cümledeki “koşuyordu”, son cümledeki 
“tanıyordu” fillerinin şimdiki zamanın hikayesiyle 
çekimlendiğini görüyoruz. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

 

16. Sıfatlar hakkında gerekli bilgileri önceki çözümlerde 

vermiştik. Sıfatlar görev ve anlamları bakımından 
ikiye ayrılır: Niteleme ve belirtme sıfatları. Niteleme 
sıfatları varlıkları niteleyen, onların nasıl olduklarını, 
renklerini, biçimlerini gösteren sıfatlara denir. 
Varlıkları, işaret, sayı, soru, belgisizlik, yer 
anlamlarıyla belirten sıfatlara da belirtme sıfatları 
denir.  

 Buna göre A’ya baktığımızda “kişi” adının 
sıfatlarında bu iki durumu görüyoruz.  

 Yaşlı        bir        kişi. 

 Niteleme S.    Belirtme S. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

17. C’de geçen “Ankara’nın  semtleri” belirtili isim 

tamlamasıdır. Bu tamlamanın arasına sözcükler 
girmiştir.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

18. Geçişsiz fiiller, nesne almazlar. 

 A : oturdu (neyi? kimi? sorularına cevap alamıyoruz) 
Geçişsiz. 

 B : Eldivenleri  koydu. (neyi? sorusuna cevap var, 
geçişli) 

 C, D, E seçeneklerinin de geçişli olduğunu aynı 
yöntemle bulunuz. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

19. Bağlaçlar, tek başlarına anlamları olmayan, 

cümlede eş görevli sözcükleri, söz öbeklerini veya 
cümleleri birbirine bağlayan sözcüklerdir. “ile” 
sözcüğü hem edat hem bağlaç olarak kullanılabilir. 
Bağlaç olduğunda, eş görevli sözleri bağlar. Bu 

durumda “ve” bağlacıyla görevdeş olduğundan 
yerine “ve” bağlacı getirilebilir.  

 Buna göre seçeneklere baktığımızda C’deki “ile” 
nin bağlaç olmadığını görürüz. Buradaki “ile” edattır. 

Cevap C’dir. 

 

20. Sözcük türleri ile ilgili sınavda çıkmış soruların 

niteliği hemen hemen aynıdır. Ayrıntıya inmeden, 
temel ayrımları sorgulayan sorular çıkmaktadır. Bu 
soru da bu mantığa uygundur.  

 O   minicik   kutu 
 İşaret S. Niteleme sıfatı Ad 

 (I)  (II) 

 Düğmesi çevrilince o      (radyo vb. bir aletin yerini 
        İşaret zamiri tutmuştur.) 

               (III) 

Cevap A’dır. 

 

 

 

21. Belirtili ad tamlamalarında, tamlayan, tamlananın 

belli bir varlığa ait olduğunu bildirir. Bu nedenle 
hem tamlayan hem tamlanan ek alır.  

 Öğretmen–in kimliğ–i 

 Tamlayan       Tamlanan 

 Bazı durumlarda tamlayan ile tamlanan yer 
değiştirebilir. D’de olduğu gibi : pencerelerin 
camları 

           Tamlayan    Tamlanan 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

22. Sıfatlar da yapıları bakımından üçe ayrılır: Basit, 

türemiş ve bileşik sıfatlar. Soruda gerekli açıklama 
verildiğinden işimiz zor değil. Bu soruda, elbette, 
yapım ekinin işlevini de bilmemiz önemli. E’de yer 
alan “işleyen” sözcüğü hem “demir” adının sıfatı 
olmuştur hem de yapım eki almış, türemiştir. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

23. Bu sorunun benzerlerinin daha önce çıktığına 

dikkat etmelisiniz. Yine sıfat ve zarf arasındaki fark 
sorulmuş 

 Zor    iş zor    çalışma zor    meslek 

 Sıfat  Ad Sıfat  Ad Sıfat   Ad 

 Zor   günler zor     yürüyordu 

 Sıfat  Ad Zarf     Fiil 

Cevap C’dir. 
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24. Genel bir soru. Sözcüğün yapısı, cümle türleri, 

sözcük türleri konularını sorgular nitelikte. Yüklemi 
ad olduğu için ad cümlesidir. “yeryüzü” bileşik yapılı 
bir sözcüktür. “bulmak” ad eylemdir. “bir kent” 
tamlamasındaki “bir” sözcüğü belgisiz sıfattır. 
Bağlaç yoktur.  

Cevap E’dir. 

 

25. Verilen cümlenin yüklemi çatı yönünden 

dönüşlüdür. Anne, hem söyleme işini yapmış hem 
de işten etkilenmiştir. Aynı özellik C seçeneğindeki 
“sevindi” yükleminde vardır. Burada da işi yapan 
varlık bellidir ve aynı zamanda yaptığı işten 
etkilenmiştir. Diğer seçeneklerde ise işi yapan 
varlıklar belli değildir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

 

26. “Eğitme, yazarak, ulaşmaya, çalıştığı… 

“fiilimsilerdir. “Bu yazar, insanları eğitmeyi 
amaçlayan yazar, ulaşmaya çalıştığı nokta…” sıfat 
tamlamalarına örnek olarak verilebilir. Öznenin, 
birden çok sözcükten oluştuğu açıktır “ve” 
bağlaçları kullanılmıştır. Cümlece edatlara yer 
verilmemiştir. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

 

27. Parçada “kadar” sözcüğü ilgeç, “gel -en” sıfat - fiil, 

“zaman zaman” ikilemesi zarf tümleci, “bir” sözcüğü 
ise belgisiz sıfatın örneğidir. Cümlede yüklemin 
çatısı etken değil edilgendir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Dizelerde “Atatürk” bileşik sözcük, “açardı” çekimli 

fiil, “Atatürk’ün atı” ad tamlaması, “vardı” ekeylemi 
yükleme örnektir. Parçada bağlaç yer almaz. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

 

 

29. Yer yön bildiren sözcükler yalın halde ise zarf, 

çekim eki aldıklarında adlaşırlar. A seçeneğinde 
dışarı sözcüğü dışarının gürültüsü tamlamasında 
tamlayan göreviyle kullanılmıştır. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

 

 

30. A, B, D, E  seçeneklerinde verilen sözcükler sıfat fiil 

eki almış ve sıfat göreviyle; durmadan sözcüğü zarf 
fiil eki almış ve zarf göreviyle kullanılmıştır. 

Cevap C’dir. 
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