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KARMA DİL BİLGİSİ TESTİ 7 

1. İkinci Dünya Savaşı sırasında Paris’te bir profesörün 

iki katlı evine yerleştirilen dört kardeşten en 

büyüğünün savaştan kaçarken savaşa tutulmasının 

öyküsüdür bu. 

Bu cümlede aşağıdaki sıfat türlerinden hangisi 

yoktur? 

A) İşaret sıfatı 

B) Belgisiz sıfat 

C) Niteleme sıfatı 

D) Sayı sıfatı 

E) Adlaşmış sıfat 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir 

kullanılmamıştır? 

A) Köyde çoğumuz okula yürüyerek giderdik. 

B) Bizim oralarda geceler gündüzlerden farksızdır. 

C) Bu güllerin hiçbiri bizim bahçedekiler kadar güzel 

değildi. 

D) Ağaçların çoğu bu mevsimde yapraklarını bile 

dökmezdi. 

E) Tezgâhtaki erikler diğerleri kadar ekşi değildi. 

 

 

3. “İle” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç 

olarak kullanılmıştır? 

A) Evimiz ile okulumuz kent merkezine çok yakındı. 

B) Patron ile görüşmek istiyorum. 

C) İmzayı pilot kalem ile atacakmış. 

D) Salonu elektrik süpürgesi ile temizleyeceğim. 

E) Bu kart ile binaya giriş ve çıkış yapacaksın. 

 

 

4. Cins isimler bazen o türe ait bütün varlıkları 

karşılayacak biçimde kullanılabilir. 

Aşağıdakilerden hangisindeki altı çizili sözcük 

buna örnek olarak gösterilebilir? 

A) Uçak, yolculuk başladıktan bir süre sonra alev 

aldı. 

B) Otobüs, karşımızdaki meydana park edildi. 

C) Tren, istasyona yarım saat geç geldi. 

D) Gemi, tersaneye ne zaman gelecek? 

E) Bu mevsimde uçurtma uçurmak benim en büyük 

eğlencemdir. 

 

 

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tamlayanı zamir 

olan belirtili isim tamlaması vardır? 

A) Burada her problemin bir çözümünün olduğunu 

söylemişti. 

B) Bayram nedeniyle uzun zamandır gezemediğim 

yerlere gittim. 

C) Bir işi sevmeden yapmaktansa onu hiç 

yapmamak daha iyidir. 

D) Takımdaki uzun boylu çocuk meğer onun 

arkadaşıymış. 

E) Bir akşam kimsenin bilmediği bir yoldan çıkıp 

köyümüze geldi. 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil istek kipiyle 

çekimlenmiştir? 

A) Fotoğrafları albüme Ali yerleştirsin. 

B) Bir resim çizeyim şöyle gönlümce. 

C) Bunları nereye yapıştıracaksın? 

D) Arkadaşına doğum gününde bir spor ayakkabısı 

almak istiyor. 

E) Üç beyaz zehirden uzak durmalısın. 

 

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen bağ fiil, 

ötekilerden farklı bir sorunun cevabıdır? 

A) Arkasına bakmadan yanımızdan uzaklaştı. 

B) Sorularıma gülerek cevap veriyordu. 

C) Çamura bata çıka ancak ilerliyorduk. 

D) İş yerine kadar durmaksızın koşmuştu. 

E) Bu mahalleye taşınalı beş yıl oldu. 

 

 

8. I.Uzat saçlarını gecenin balkonundan. 

II. Gördüm nasıl süzüldüğünü 

III. Sıra bizim, haydi günler bitiyor 

IV. Hadi uzat mavi saçlarını 

V.Yüzlerini güneşe dönmüş, beklerler 

Bu dizelerin hangilerindeki altı çizili sözcük 

tamlayan eki almıştır? 

A) I. ve II. 

B) I. ve III. 

C) II. ve III. 

D) III. ve IV. 

E) IV. ve V. 
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9. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı, özne de 

yüklem de değildir? 

A) - Kardeşin ne yapıyor? 

    - Çalışıyor. 

B) - Zile kim basmış? 

     - Kapıcı. 

C) - Dün neredeydin? 

    - Evde. 

D) - Bu valizde ne var? 

    -  Beyaz gömleklerim. 

E) - Melahat Hanım kimi ziyaret etti? 

   -  Komşularını. 

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işi karşılıklı 

yapma anlamı vardır? 

A) Gri renkli bir araba evimizin kenarına yanaştı. 

B) Tüm taraftarlar kaçıştı. 

C) İş yerinin sahibiyle görüşecektim. 

D) Samsun’un sahillerinde beş saat dolaştık. 

E) Yedi trenine son anda yetiştik. 

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca 

diğerlerinden farklıdır? 

A) Eve biraz gelirseniz çocuklarla birlikte yemeğe 

gideriz. 

B) Çalışma masasının üstünü, hiç düzenli 

görmediğimi itiraf etmeliyim. 

C) Hızlı konuştuğu için bazı kelimeleri tam olarak 

söylemiyordu. 

D) Onun hiçbir sözüne inanılmayacağını da 

öğrenmiş olduk. 

E) Çatısı kırmızı kiremitlerle örtülü evin bacasından 

yoğun bir duman yükseliyordu. 

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 

A) Ara sıra salonda bir sessizlik oluyor, o da derin 

düşüncelere dalıyordu. 

B) Bu tür düşünceler çoktan geçerliliğini yitirdi. 

C) Olaydan sonra düşüncelerimde hiçbir değişme 

olmadı. 

D) Bir anlaşmazlık olunca onun düşüncesine 

başvurulurdu. 

E) Bilimsel olduğu ileri sürülen pek çok düşünce bu 

araştırmayla çürütüldüler. 

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

A) Kardeşinin uyurgezer olduğunu söylüyorlar. 

B) Tatlılardan bülbülyuvasını çok severdi karım. 

C) Ne demek istediğini tam olarak anlıyamadık. 

D) Birçok ünlü akademisyen panele katılacak. 

E) Sergideki el işi süslemeler alıcı bulamadı. 

 

 

14. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ulamaya bir 

örnek vardır? 

A) Git bu mevsimde, gurup vakti Cihangir’den bak 

B) Bir zaman kendini karşındaki rüyaya bırak 

C) Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan 

D) Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan 

E) Kaybolur hepsi de bir anda kararmakla batı 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işaretinin 

kullanımı yanlıştır? 

A) Bu ilçede onun ne kadar zeki (!) olduğunu 

bilmeyen mi var? 

B) Hava ne kadar da güzel! 

C) Değerli veliler! Toplantıya katıldığınız için 

hepinize teşekkür ederim. 

D) Bu savaş (!-1370) yılları arasında Anadolu’da 

olmuştur. 

E) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle! 

 

16. “Ettirgen fiiller, geçişli fiillere - r, - t, - tir eklerinden 

biri getirilerek yapılır. 

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde ikinci 

cümleye geçilirken yüklem ettirgen fiil 

yapılmamıştır? 

A) Çocuk elbisesini giydi. 

    Çocuğa elbisesini giydirdi. 

 

B) Şirketi babası yönetiyor. 

    Şirket iyi yönetiliyor. 

 

C) Ödevlerini yaptı. 

    Ödevlerini babasına yaptırdı. 

 

D) Bir süre taksi bekledi. 

     Taksiyi on beş dakika bekletti. 

 

E) Çocuk, ilacını içti. 

    Bu çocuğa ilacını kim içirdi? 

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.A, 4.E, 5.D, 6.B, 7.E, 8.B, 9.E, 10.C, 

11.E, 12.E, 13.C, 14.C, 15.D, 16.B 


