TÜRKÇE- TEST 1

1.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük, türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Kapıcı ekmek ve sütü kapıya bırakmış.
B) Doğum günü için hazırlık yapıyor.
C) Bahçeden biraz sebze topladı.
D) Dürüst insanlarla çalışmalısın.
E) Ressam, düşlerini fırçayla döker.

2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük "ad" değildir?
A) Sorunun yanıtını bilemedi.
B)
C)
D)
E)

3.

Soylu bir aileden geliyordu.
O, her zaman özgür yaşamıştır.
Aysel, çok güzel bir resim yaptı.
Öğretmen, tahtaya, paralel doğrular çizdi.

Herkes kızabilir, bu kolaydır. Ancak, doğru insana, doğru ölçüde, doğru zamanda kızmak, işte bu kolay değildir.
Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Türemiş sözcük
B) Belgisiz zamir
C) Niteleme sıfatı
D) Ad tamlaması
E) İşaret zamiri

4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme ad olarak kullanılmıştır?
A) Konuklar için türlü türlü yemekler hazırladık.
B) O sabah masmavi, pırıl pırıl bir hava vardı.
C) Çocuk bir köşede için için ağlıyordu.
D) Boy pos yerinde; ama davranışları çocuk gibi.
E) Öbek öbek bulutlar köyün üstünde toplanmıştı.

5.

“Bir iş için devlet dairelerinden birine gitmiştim.” cümlesinde geçen “devlet” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin
hangisindeki "insan" sözcüğüyle görevce özdeştir?
A) Anadolu insanı kötü günlerde hemen yardıma koşar.
B) O günlerimde insan sesinin berraklığına hasret yaşadım.
C) O her şeyden önce insan olmayı başarsın.
D) Güzel insanlarla çevrilmiş bir hayatım var.
E) İnsan böyle bir olaya tepkisiz kalır mı?

6.

Ne hüznün yeri var içimde
Ne bir yok oluş korkusu
Sana eğiliyorum sonsuz pınarlar gibisin
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Niteleme sıfatı
B)
G)
D)
E)

Belirtili ad tamlaması
İyelik eki almış sözcük
Zincirleme ad tamlaması
Kişi adılı

7.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad ya da sıfat tamlaması yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)

8.

Yıldızlar damlıyordu parmak uçlarından
Kısa kirpiklerine ne kızlar asılı
Elektrik çatırtısı yok gibi saçlarından
Yüzünde görünmez bir şiir yazılı
Gülümsemesi bile ne kadar acı

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad tamlamasının arasına bir söz öbeği girmiştir?
A) Her şey onun geri dönüşüyle başladı.
B) Çünkü ayrılık da sevdamıza dahildi.
C) Ayrılmanın gizli acısını yaşıyor insan.
D) Gecenin giderek kararan ırmağında yüzüyor.
E) Unutulmuş zambaklar tedirginler.

9.

Aşağıdakilerin hangilerinde "- dan, - den" ayrılma eki, ulandığı adın neden yapıldığını bildirmektedir?
A) Çeşmeden akan suyu kana kana içtik.
B) Soğuktan birçok kişi ölmüştü.
C) Eskiler, ağaçtan masa olmaz, derler.
D) Pamuktan yumuşak yanakları vardı.
E) Babadan kalma bir evde otururdu.

10. Madde halinde bulunmayan, ancak akıl yoluyla tasarlanan varlıkları simgeleyen sözcüklere soyut ad denir.
Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut addır?
A) Kulağı tırmalayan bir ses duydum.
B) Onun yaptıkları insanlıkla bağdaşmaz.
C) Havalar ısınmaya başladı.
D) Karşıdaki evde bir ışık görüyorum.
E) Artezyen suyu sağlığa zararlıdır

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, bir ad takımı arasına tamlananın sıfatı girmiştir?
A) Kızıl alevler saçar atımızın yelesi
Ufukları çınlatır nallarımızın sesi
B) Çekme şu dünyanın endişesini
Temizle kalbinin her köşesini
C) Yalnız zaman olur bazı akşamlar
Bir kadın çehresi, yanarken camlar
D) Billur bir aynadan geçiyor gibi
Gözlerin sükunu içiyor gibi
E) Ağlamış galiba şu küçük bulut
Ölüp giden bir kuzunun ardından

12. Tekil oldukları halde çokluk anlamı bulunan cins adlar vardır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir ad kullanılmamıştır?
A) Balık suda yaşar.
B) Kitap bilgi kaynağıdır.
C) Bir kolye aldım sevgilime.
D) Kasa, para saklamak için yapılmıştır.
E) Öğretmen, öğreten kişidir.

13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi tür yönünden ötekilerden farklıdır?
A) Yarın, bugünü iyi değerlendirenindir.
B)
C)
D)
E)

Yarın, bize, gelecek kuşakların emanetidir.
Tadına doyamadık akşamın.
Gelirsen yine akşam gel.
Bugünler hep dün olacak.

14. Belirtili ad tamlamasında tamlayan söylenmeyebilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir kullanım vardır?
A) Hey Rıza! Kederin başından aşkın.
B) Bir gemi gibisin göklerde demirli.
C) Söylenen bu türkü senin.
D) Dışarda fırtınanın şehri döven kırbacı.
E) Bu dağlar senin meskenindir.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması yoktur?
A) Hava yağmurlu olduğu için, babasının şemsiyesini alıp çıktı.
B) Çocuk, gözlerini korkuyla babasına doğrultmuş bakıyordu.
C) Dolaşırken sevdiğinin elini tutmak onu çok mutlu ediyordu.
D) Marketin düzenli olması müşterinin hoşuna gidiyordu.
E) Arkadaşımın sözlerini ciddiye almadım.

16. "Mutfakta iki tencereleri, üç tabakları vardı." cümlesindeki çoğul eklerinin sözcüğe kattığı anlam
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlığın sayısını gösterme
B) Varlığa sahip olanların birden fazla olduğunu belirtme
C) Varlıklar arasında sayı yönünden ayrım bulunduğunu verme
D) Varlıkların niteliksiz olduklarını gösterme
E) Varlıklara sahip olmanın önemini ortaya koyma
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