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DİL BİLGİSİ TEST 4

Amerika’ya gidiş tarihi yaklaştıkça bebek mağazaları-
na ilgim arttı (  ) Evet, her şey orada var. Ama annean-
ne adayı gönül, buradan da bir şeyler götürmek istiyor. 
Gelin görün ki üzerinde İngilizce yazı olmayan bebek 
giysisi bulmak olanaksız (  ) Şimdi ben buradan İngiliz-
ce yazılı tulumlar, önlükler, başlıklar götürsem gülünç 
olmaz mı (  ) Türkçeden bu kadar mı utanıyoruz! Bebek-
lerimizi doğar doğmaz onları İngilizceyle  karşılamamız  
şart  mı (  ) Neden  üzerinde Türkçe yazılar olan tek bir 
bebek giysisi yok, neden(  )

Yukarıdaki parantezlere sırasıyla konması gereken 
noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisinde 
verilmiştir?

A) ( ; ) ( . ) ( ? ) ( ?) (…) 

B) ( : ) ( . ) ( ! ) ( ? ) (…)

C) ( , ) ( . ) ( ? ) ( ? ) ( ! )

D) ( . ) ( ! ) ( ? ) ( ? ) ( ? )

E) ( ; ) ( : ) ( ? ) ( ! ) ( ? )

1. Aşağıdakilerden hangisi sıralı cümle değildir?

A) Bir ressam tanıdım, gökyüzünü çizemiyordu.

B) Aşk, bir kum saati gibidir; kalp dolarken beyin bo-
şalır.

C) Bütün yolculuklar çocukluğa varmak içindir.

D) Ben  gökyüzünü  gösteriyorum; o, parmağıma ba-
kıyor.

E) Edilgen insan sürüdür, sürülerde ise aşk yoktur.

4.

Aşağıdakilerden hangisinde “öznede de yüklemde de 
adlaşmış sıfat” bulunur?

A) Erdem sahibinin değerini, yine  erdem sahibi olanlar 
bilir.

B) Değişiklik yapmakta başarılı olanlar, değişikliğe ken-
dilerinden başlayanlardır.

C) Geveze birine sır söylemek, çatlak testiye su koy-
maya benzer.

D) Cömertlik, gerekeni fazla vermekten ziyade yerinde 
ve zamanında vermek demektir.

E) Çocukluğunu tam yaşamamış insan, kolay kolay 
tam bir insan olamaz.

6.

Aşağıdakilerden hangisinde ayrı yazılması gereken 
“de” sözcüğe bitişik yazılmıştır?

A) Onların uzun zamandır burada oturduklarını bilmi-
yordum.

B) Kalemlerin bir kısmı sanırım dün akşam sende kal-
mış.

C) Yaşamının ilk yıllarını güneyin incisi olan bu kentte 
geçirmiş.

D) Çocukta gereksiz yere antibiyotik kullanımının za-
rarlarını biliyorsun.

E) Yıldızlarda kayar durmaz yerinde, solar güzelliğin 
kalmaz yerinde.

2.

Aşağıdakilerin hangisinde iç cümle nesne görevin-
dedir?

A) “Çocukluğu olmayanın gençliği de olmaz.” sözü 
Nurullah Ataç’a aittir.

B) Victor Hugo “Borç, köle olmanın başlangıcıdır.” de-
yip bizleri uyarır.  

C) “Sevdiğinin kusurunu görmez kişi.” diyerek bir ger-
çeği söyler Gülşehri.

D) “Gerçek bir yaşam olmayınca onun yerini düşler 
alır.” demez mi Çehov?

E) Firdevsi “Küçük çocukların derdini küçük görme-
meli.” diyerek Freud gibi düşünür.

5.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) Uzak Doğu    B) Acente

C) Nispet     D) Tartı

  E) Zerafet

3.
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“Sıfatlar ismin önünde kullanılır.”

Aşağıdakilerden hangisinde sıfat, nitelediği isim-
den sonra kullanılmıştır?

A) Her şeyi bu kırık dökük demiryolundan bekliyorduk.

B) Çizgi film izleyerek geçirirdi pazar sabahlarını.

C) Çocuk, korkudan bembeyaz bir suratla koşardı.

D) Usul usul geçtim yollardan yosun ve deniz kokulu.

E) Parmağı sert bir işaretle, sararmış parmaklıkları 
gösterdi.

7.

Aşağıdakilerden hangisinde birleşik sıfat yoktur?

A) Sen her zaman açıkgöz adamın biriydin. 

B) Gök mavisi gözleri şairlerin ilham kaynağıydı.

C) Zümrüt bir yüzük, vitrini süslüyordu. 

D) Beyaz badanalı bir evde geçti çocukluğum.

E) Duman grisi bir bulut kümesi gitmiyor başımdan.

8.

Aşağıdakilerden hangisinde sıfat tamlaması yok-
tur?

A) Yıldırımdan daha güzel bir basbariton, şimşekten 
daha güzel bir ressam tanımam.

B) Açık denizlerde yüzen bir balık ol ya da kendini öyle 
hisset, oltaya gelme.

C) Genç yağmurların altında kal, ıslan biraz, aklın ba-
şına gelsin sonra güneşe çık.

D) Kırmızının küstahından, beyazın hoyratından, pem-
benin korkağından korun.

E) O her tüyünden bin hayat fışkıran kuşu bul, dünya-
nın tüm zembereklerini kur. 

9.

Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük sıfat 
değildir?

A) O mavi sesin ardından gittim.

B) Benim bu beklenmedik sorum üzerine bir hayli şa-
şırdı.

C) Kendimi, hiç bilmediğim uzak bir ülkede sanmış-
tım.

D) Suçlu çocuklar gibi muzırca gülümsüyordun. 

E)  Mavi gözler soğuk ülkelere aittir.

10.

Aşağıdaki  sözcüklerden hangisi “ünlüyle veya ün-
süzle  başlayan” bir ek aldığında hiçbir ses olayı or-
taya çıkmaz?

A) Ağıt                       B) Çiçek                       C) Kalem 

         D) Yurt                       E) Tıp

11.

Aşağıdakilerden hangisinde bir isim, hem belirtme 
hem de niteleme sıfatı almıştır?

A) Üstü başı tozlu, tedirgin köylüleri geride bıraktık.

B) Toprağın güneşi içmiş kokusu dolar içime.

C) Acı soğuk kulaklarımı, burnumu ısırıyor.

D) Psikiyatristin ruhsal çözümlemeleri ilginçti.

E) Zifirî karanlıkta önümüzde titrek bir ışık vardı. 

12.
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Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlaması vardır?  

A) Bu cins çocukların da ekmeğini taştan çıkarmak 
için ölürcesine çalıştıklarını görüyorum.

B) Bu elleri güzel, yüzü çirkin delikanlı, ilk defa, ruhun-
dan bir ses koparabildi.

C) Taş atıp kolunuz yorulmadan üstüne konduğunuz 
parayı nasıl kazandığınızı bir yazarsak görürsünüz.

D) Taş çatlasa otuz yaşındaki genç kadın, yanımdaki 
koltuğa oturmuştu.

E)  Fotoğraf makinelerinizi omzunuza asıp gün batı-
mında Beşiktaş yollarına düşme zamanıdır.

14. Sanılır ki kişi bir kez ölür. Öyle değil oysa! Kişi yaşamı 
boyunca pek çok kez ölür. Bakarım zaman zaman es-
ki resimlere. İşte Phobus Fotoğrafhanesinde çekilmiş 
resimler: Golf pantolonu ya da kısa pantolonlu bir ço-
cuk… Ne oldu ona?

Bu parçadaki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden 
hangisiyle giderilebilir?

A) “kişi” yerine “insan” denilmeli.

B) “ya da” yerine “ve” getirilmeli.

C) Üç nokta yerine yüklem getirilmeli.

D) “resim” sözcüğü yerine “fotoğraf” denilmeli.

E) “oysa” yerine “fakat” denilmeli.

17.

Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması da sı-
fat tamlaması da yoktur?

A) Bakışlarım yarım asrın yorgunu,
Bir gün gibi geçen yılları sayar.

B) Yol verin, geçeyim, dumanlı dağlar!
Dağların ardında nazlı yâr ağlar.

C) Gözyaşlarım sanki hazan yağmuru
Sabır güllerini sarıya boyar.

D) Papatya gibisin zarif ve ince
Eziliyor ruhum seni görünce.

E) O gençlik günlerimiz dönmez artık geriye,
Yazık ki dönse bile o sevdayı unuttum.

15.

I. Bir bulut olsam yüklenip yağsam
Dökülsem damla damla toprağına.

II. Bir deli nehir, bir asi rüzgâr olup 
Kavuşsam üzüm bağlarına.

III. Bir çiy tanesi, bülbülün çilesi
Annemin sesiyle güne uyansam. 

Yukarıda numaralanmış dizeler için aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) I’deki ikileme zarf görevindedir.

B) II’de basit sıfatlar vardır.

C) II’de isim tamlaması kullanılmıştır.

D) III’te üç isim tamlaması vardır.

E) III’te isim tamlamaları özne görevindedir.

18.

Aşağıdakilerden hangisinde sıfatla nitelenen bir 
isim tamlaması vardır?  

A) Ondan sonra leblebi büyüklüğünde gök boncukları 
dağıttılar.

B) Ağrı Dağı, Türkiye’nin en yüksek dağıdır. 

C) Sokaktan her geçişinde çocuklar taşa tutarlardı 
onu.

D) Bu toplantıda, ne mutlu ki, büyüklere söz düşmü-
yor.

E) Her seferinde kalbine söz geçirerek kendisini de-
netleyebiliyordu.

13. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak! 
Gel görüp açılsınlar, devşirip göğsüne tak. 

Yukarıdaki dizelerdeki anlatım bozukluğunun nede-
ni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mantık hatası

B) Nesne eksikliği

C) Yüklem eksikliği

D) Özne eksikliği

E) Ek fazlalığı

16.
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I. Bu oğlan, ne potlar kıracak, ne çamlar devirecek, 
karısına ne diller dökecekti.

II. Aktörün  oyunculuktaki şöhreti dünyaya değil, tüm 
yurda yayılmıştı. 

III. Pınarlar, çimenler, kuşların cıvıltısı geziye çıkanla-
rın canına can katar.

IV. O kadar yükün altına girmekten çekinmedi, gecesi-
ni gündüzüne katıp çalıştı.

V. Mimarın  son  tasarımları  güzel, ama kusursuz de-
ğildi.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangile-
rinde anlatım bozukluğu vardır?

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

 D) II ve V                         E) IV ve V

19.

I. Şiirle, öyküyle, romanla düşünmek yıllarımı aldı, 
alıyor. 

II. Hayranlıkta uzaklık varken sevgide yakınlık vardır.

III. Edebiyat,  fabrika  ürünü  gibi  bir  şey değildir; 
planlara uygun yapılamaz.

IV. Eskiden çok konuşurdum; çünkü az yazardım.

V. Zaman geçmiyor sanki, saatler durmuş gibi.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangi- 
si “bağımsız sıralı cümle”dir?

A) I               B) II               C) III               D) IV               E) V

20.
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1. D

2. E

3. E

4. C 

5. D

6. B

7. D

8. C

9. D

10. D

11. C

12. E

13. A

14. E

15. D

16. B

17. D

18. E

19. D

20. E


