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1.  

 

 

 

Neredeyse ömrüm boyunca hep yazdım. Geçimimi 
yazarak sağladım. Gençken para kazanmaya 
başladım bu işten. Amatörce başladığım bu iş 
ekmek teknem oldu benim. Gençlere de tavsiyem 
yazma aşkından asla vazgeçmesinler. 

Parçada fiilimsi olan kaç sözcük vardır? 

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

  
 

2. Kip ekleriyle fiilimsi ekleri birbirine karıştırılmamalıdır. 

Verilen bilgiye göre altı çizili kelimelerden hangisi 
fiilimsi değildir? 

A) Eskimiş ayakkabılarını çıkarıp ağacın gölgesine 
oturdu. 

B) Elleri fena şekilde nasırlaşmış sürekli otları 
koparmaktan. 

C) Buğday tarlasında yürürken geçmiş günleri 
düşünüyordu. 

D) Paslanmış anılarını heybesine doldurup sessizce 
yürümüş. 

 

  
 

3. “Güngörmüş insanlarla sohbet etmeyi çok 
seviyorum.” cümlesinde sıfat fiil sıfat tamlaması 
oluşturmuştur. 

Hangisinde benzer bir kullanım vardır? 

A) Bahçesinde yetiştirdiklerinden komşularına da 
ikram etti. 

B) Kitapta anlatılanları arkadaşlarına eksiksiz bir 
şekilde aktardı. 

C) Herkesin bildiği yoldan gitmeyi sevmeyen bir 
yapısı vardı. 

D) Sevdiklerinize gülümsemek yetmez, herkese 
gülümseyin. 

 

  
 

4. “Zarf fiiller cümleye zaman ve durum anlamı da 
katabilirler.” 

Hangisinde zarf fiil cümleye farklı anlam katmıştır? 

A) Yazları balkona oturup uzun uzun sohbet ederdik. 

B) Balçıkla kaplanmış yollardan bata çıka gidiyorduk. 

C) Başından geçen ilginç şeyleri bize gülerek 
anlatıyordu. 

D) Annesini görür görmez ellerindeki her şeyi bıraktı. 
 

5.  Şart ekinden sonra virgül konmaz. 
 Bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz. 
 Cümleye zaman anlamı katan mi’den sonra 

virgül konmaz. 
 Cümlede içinde tek zarf fiil varsa bu zarf 

fiilden sonra virgül konmaz. 

Verilenlere göre virgül hangisinde doğru 
kullanılmıştır? 

A) Beklenen yağmur başlarsa, ekinler bayram edecek. 

B) Evde kitap okurken, büyük bardakla çay içerim. 

C) Acaba kendisi bizimle gelecek mi, gelmeyecek mi? 

D) Arkadaşları da, komşuları da niçin gelmişler 
buraya? 

 

  
 
 

6. Hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır? 

A) Beyler, hepiniz yarın akşam bizde toplanıyorsunuz! 

B) Yazları köyüne gider, dedesini, ninesini ziyaret 
ederdi. 

C) Kitabı okuduktan sonra tekrar bana ver, dedi 
Ayşe’ye. 

D) ) Ankara’ya yürüyerek üç saatte(?) gittiğini söyledi. 
 

  
 
 
 

7. Okunmaya başladığı andan itibaren romanlar (  ) 
öyküler bizleri beslemeye başlar. Okunanların 
zihnimizi (  ) gönlümüzü doyuracağını da sakın ha 
unutmayın (  ) Bunu aklından çıkarmayanlar her 
zaman bir adım öne geçer(  )  

Yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi 
noktalama işaretleri getirilmelidir? 

A) (,) (;) (…) (.) B) (,) (,)  (.) (.) 

C) (,) (;) (!) (.) D) (,) (,) (!) (.)  
 

  
 
 
 

8. “Bir soruya verilen cevap hangi ögeyi karşılıyorsa 

soru o ögeyi buldurmaya yöneliktir.”  

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru dolaylı 

tümleci bulmaya yöneliktir? 

A) Sabah sınıfa gelen çocuk kimdi? 

B) Dün akşamdan beri neredeydiniz? 

C) Hümeyra, bu sabah işe ne ile gitmiş? 

D) Geçen senenin sınav soruları kimde varmış? 
 

  

A
fy

o
n

ka
ra

hi
sa

r 
İl 

M
EM

 Ö
lç

m
e 

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 
M

er
ke

zi
 

Fiilimsiler, fiillerden türeyen sözcükler olmalarına 

karşın fiillerin aldığı fiil çekim eklerini yani şahıs 

ekleri, haber ve dilek kiplerini alamayan, yalnızca 

fiillere gelen olumsuzluk eki olan “ma, me, maz, 

mez” eklerini alabilen sözcüklerdir. 
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9.  Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve 
kelime grupları arasına konur. 

 Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için 
konur. 

 Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri 
ayırmak için konur. 

 Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş 
özneyi belirtmek için konur. 

Virgül hangisinde yukarıda verilen görevlerinden 

biriyle kullanılmamıştır? 

A) Babası, en sonunda ona istediği kırmızılı ve 
siyahlı bisikleti almıştı. 

B) Herkesin bildiği yeri, ana yolu, kullanarak varmak 
istediğimiz köye ulaştık. 

C) Bazılarının göremediği, görse de anlamadığı, 
kaçırdığı noktaları yakalardı hep. 

D) Seninle her zaman kütüphaneye kitap okumaya 
gelirim, dedi. 

 

  

10. Küçük bir gül yaprağı kocaman bir kaktüsten hafif 

değildir. 

Bu cümleyle aşağıdakilerden hangisi arasında 

öğelerinin sıralanışı bakımından benzerlik vardır? 

A) Geçen günleri unutmamak için özlemeyi 
öğrenmeliyiz. 

B) Zenginlik, ona sahip olanın zihninde değer kazanır. 

C) Bayramda borç ödeyene ramazan kısa gelir. 

D) Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun. 
 

  

11. “Fiil cümlelerinde yüklemden hemen önceki, 

yüklemin solundaki öge vurgulanan ögedir.” 

Aşağıdakilerden hangisi vurgulanan öğe yönüyle 

"Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar." cümlesiyle 

özdeştir? 

A) Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. 

B) Dağ ne kadar yüce ise de yol üstünden aşar. 

C) Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır. 

D) Cahil adam, meyve vermeyen ağaca benzer. 
 

  

12. “Ara söz bir cümlenin açıklayıcısı olduğunda 

açıkladığı öğe ile aynı görevi yüklenir.” 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ara söz, farklı 

bir ögenin açıklayıcısıdır?  

A) Geçen salı, sınavdan bir gün öncesi, seni çarşıda 
gördüm. 

B) Gözlerinden, sadece benim olan ilhamlarımdan, 
asla vazgeçemem. 

C) Son okuduğun kitaba, Halide Edip’in olana, 
bakabilir miyim? 

D) İzmir'den dönüşte Gemlik'te, zeytinleri ile tanınan 
yerde, mola verdik. 

 

13. “Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya 

unvan sözleri büyük harfle başlar.” 

Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uymamaktan 

kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?  

A) Mayısın 19’unda doğdu güneş. 

B) Gece üst komşumuz Metin Amca fenalaştı. 

C) Her hafta Perşembe günü size geleceğim. 

D) Ankara’dan gelen heyeti vali karşıladı. 
 

  
 

14.  Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik 
kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle 
başlar. 

 Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. 

 Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve 
bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle 
ayrılmaz. 

 Yer adlarında ilk addan sonra gelen deniz, nehir, 
göl, vb. tür bildiren ikinci adlar büyük harfle 
başlar.  

Yukarıdaki bilgiden hareketle aşağıdakilerden 
hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 

A) Gelecek hafta yapılacak olan Frig Vadisi gezimiz 
iptal edildi. 

B) İngilizce ’den Türkçe ’ye çeviri yapacak. 

C) Geçen akşam Burdurlu arkadaşlarla toplandık. 

D) Antep fıstığı da ateş pahası olmuş. 
 

  
 

15. “Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.” 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala 
uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? 

A) Bu filmin 2.’nci gösterimine katıldım. 

B) Testleri 3’er 3’er dağıttım. 

C) Bu sabah kırkiki soru çözdüm. 

D) Yolun %27.5’ini tamamladık. 
 

  
 

16.  Ses düşmesine uğrayan bileşik sözcükler bitişik 
yazılır. 

 “Et-“ ve “ol-“ yardımcı eylemleriyle birleşirken 
ses düşmesine veya ses türemesine uğrayan 
bileşik sözcükler bitişik yazılır. 

 Ara yönleri belirten sözcükler bitişik yazılır. 

Yukarıdaki bilgiler den hareketle aşağıdakilerden 
hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 

A) Dağın kuzeydoğu yamacına yerleşmişler. 

B) Cevabının yanlış olduğunu geç farketti. 

C) Kaynanası da onu çok seviyormuş. 

D) Ben yine gözlerine hapsolmuşum. 
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