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KARMA DİL BİLGİSİ TESTİ 4 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük 

zamiri, eylemi kişi yönünden pekiştirmiştir? 

A) Kendine güzel bir not defteri almıştı. 

B) Arkadaşım suçu kendisinde bulmuştu. 

C) Yemekleri ablası kendisi yapmıştı. 

D) Parayı bana değil de kendisine verseniz daha iyi 

olur. 

E) Kendi evini kiraya verip geniş bir eve taşınacaktı. 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 

kelime, sözcük türü bakımından ötekilerden 

farklıdır? 

A) Yol üzerindeki tabelalarda gideceğim yerin adını 

görmedim. 

B) Kitabın son sayfalarını heyecanla okumuştu. 

C) Bahçe duvarının önü satıcılar için ayrılmıştı. 

D) Gece lambasının ışığında uyumaya çalışıyordu. 

E) Çocuklar evde sıkılınca isterler ki babaları onları 

eğlence yerlerine götürsün. 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

kelime, bir varlığın ya da kavramın niteliğini 

göstermemektedir? 

A) Duygusal şiirler okumayı daha çok seviyormuş. 

B) Onu hep suskun bir adam olarak tanıdım. 

C) Bizim gazetede yazdığı sıralarda yazar 

toplantılarına katılırdı. 

D) Kısa, dokunaklı yazılarını büyük zevk alarak 

okuyordum. 

E) Uzunca bir zamandır beklenen bir albümdü bu. 

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde eylem hem durum 

hem zaman yönüyle belirtilmiştir? 

A) Yoğun çalışan işçiler işi kısa sürede bitirdi. 

B) Canım sıkılınca bu parka gelir, yürüyüş yaparım. 

C) Havalar birden soğuyunca çocuklar da 

hastalanmış. 

D) Son günümüzü de tarihi mekânları gezerek 

değerlendirmiştik. 

E) Bankanın önünde bugün akşama kadar ayakta 

beklemiş. 

 

 

 

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı 

düşmüş bir ad tamlaması yoktur? 

A) Sensiz geçti gemiler hep limanlardan. 

B) Dağılırdı yaprakları hayalimdeki suya. 

C) Hayal âlemine yumulmuş ince kirpiklerin. 

D) Bir şeyler hatırlıyor belki maceramızdan. 

E) Her akşam yolunu gözler gibiyim. 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tamlananı 

tamlayandan önce söylenmiş bir belirtili isim 

tamlaması vardır? 

A) Donup kaldı soluk bir gülümseyiş yüzlerimizde. 

B) Yanıma aldım çantamı, yürüdüm ince çizgisinde 

yolumun. 

C) Ortalıkta görünen herkesin adı yabancı artık. 

D) Sildi kalıcı tüm izleri, geri getirdi zamanı. 

E) Gözümün içine bakan herkes kendi derdinde. 

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, henüz 

gerçekleşmemiş bir eylem bildirilmektedir? 

A) Kalorifer tesisatı tamamen yenilendi. 

B) Bu hediyeyi sınıf arkadaşına almış. 

C) Bahçe kapısının önünde seni bekliyor. 

D) Araçlar hastanenin arkasındaki boş alan park 

ediliyor. 

E) Sınıf listeleri girişteki panoya ne zaman asılacak? 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem 

yoktur? 

A) Anlarsın ölüm yoktur geçen zamandan başka. 

B) Hepsi güzeldi; kar, tipi, fırtına… 

C) Hasretiz bir kanat şakırtısına. 

D) Dağılır yaprak yaprak hayalindeki suya. 

E) Sonra ağlanacak ne varsa ömrümüzde. 
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9. Aşağıdakilerin hangisinde isim fiil 

kullanılmıştır? 

A) Yapayalnızım yıldızlar ortasında 

    Bir bitmez güzellikte akşamla sabah 

 

B) Titrek bir damladır aksi sevincin 

    Yüzünün sararmış yapraklarında 

 

C) Ne zaman kederden taşarsa için 

     Şarkılar taşırsın dudaklarında 

 

D) Çığlıklar büyüttüm içimdeki zindanlarda 

    Uyanmayı bekledim hep bu karanlıktan 

 

E) Sıradağlar ardından uzat bana ellerini 

    Işık yak karanlığıma, inandıkça döner dünya 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 

kelime, ötekilerden farklı bir ek almıştır? 

A) Kalemi masanın üzerine koydum. 

B) İlanı gazetede ben de görmüştüm. 

C) Bu çorbayı diğerlerinden çok seviyorum. 

D) Yolun sağ yanında buğday tarlası vardı. 

E) Buraya, zamanı değerlendirelim diye geldik. 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, özneyi 

buldurmaya yöneliktir? 

A) Çantasını mı kaybetmiş? 

B) Kimdi az önce gelen? 

C) Sabahleyin bir görmeye mi gelecekler? 

D) Halıya zeytinyağı mı döküldü? 

E) Yemekten önce kiraz mı yedi? 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem 

geçişsiz fiildir? 

A) Bu sözleri ona daha önce de söylemiştim. 

B) Sanatçının bu şarkısını ilk defa dinliyordum. 

C) Yurdun kuzey kesimlerinde hava sıcaklığı 

düşecek. 

D) Yemeği, yol üzerindeki lokantada yiyeceğiz. 

E) Yolların bakımını belediye işçileri yapıyor. 

 

 

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre 

diğerlerinden farklıdır? 

A) Havza’nın şifalı suları turistleri buraya çekerdi. 

B) Annem mektupları hep bana yazdırırdı. 

C) Tarihi  çeşmelerin birçoğu akmıyordu. 

D) Geçtiğimiz köprünün üzeri, balık tutmaya 

gelenlerle doluydu. 

E) Çınar ağacının gölgesinde çay içtik. 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yapısına göre 

basit, söz dizimine göre devrik bir isim cümlesidir? 

A) Onlar da memnun olmuştu kendilerine 

gösterilen bu ilgiden. 

B) Kalabalık, öğlenden sonra parkın önündeydi. 

C) Sözlerinde ve tavırlarında hep ölçüyü kaçırırdı o. 

D) Düğün davetiyesini yüz elli kişiye göndermişlerdi 

teyzemler. 

E) Çocuklarının mutluluğuydu o yaşlı adamın biricik 

arzusu. 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) İnsan, geçmişteki hatıralarından bazılarını 

unutmak ister. 

B) Akıllı insanlar, yaşadıklarından ders çıkarır. 

C) Çevresinde yaşananlara kayıtsız kalan onca insan 

tanıyorum. 

D) Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralıları 

hastaneye kaldırdı. 

E) Kimseye haber vermeden geç saatlerde evden 

çıkıp gitmişti.  

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım 

yanlışı vardır? 

A) Bu karar 3 Nisan 1921’de TBMM’de alındı. 

B) 1 Temmuz 1935’den bu yana Kabotaj Bayramı 

kutlanıyor. 

C) Atatürk Meclis’in 23 Nisan 1920 Cuma günü 

açılmasına karar verdi. 

D) Kanun 1935’te benimsendi ve Batılı giyim tarzına 

geçildi. 

E) II. Mahmut zamanında fes giyme zorunluluğu 

getirilmiştir. 

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.C, 4.E, 5.A, 6.B, 7.E, 8.D, 9.D, 

10.D, 11.D, 12.C, 13.D, 14.E, 15.A, 16.A 


