İNTERAKTİF EĞİTİM
ADLAR
1. -ler (-lar) eki, eklendigi sözcüge çokluk anlami verir. Asagidaki cümlelerin
hangisinde “-ler,-lar “ eki,
bu açiklamaya örnek degildir?
A) Ah, bu sarkilarin gözü kör olsun.
B) Kardesimin gözleri, ileri derecede miyop.
C) Dünyalari verirdim senin ugruna.
D) Bu aksamlari hüzünleri evde biraktim.
E) Dün yine yapayalniz dolastim sokaklarda.
2. Gölgesiyle(I) oynuyor bir garip (II) ördek Sularin(III) içinde neseli, mutlu Yalnizlik
dert (IV) degil, belli O, mutlu ve güzelliginin bilincinde(V) Yukaridaki dizelerde alti
çizili sözcüklerden hangileri soyut addir?
A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) III-V
E) IV-V
3. Asagidaki cümlelerde alti çizili sözcüklerden hangisi topluluk adi degildir?
A) Üzümlerden iki salkim da bana verdi.
B) Meclis yakinda tatile çikacakmis
C) Her seyi tabur komutanindan ögrendik.
D) Kasabanin disinda tek tük evler var.
E) Bu kagidin her destesi ayri renkte.
4. “Kaç yildir mal mülk sahibi olamadilar.” Asagidakilerin hangisinde bu cümledeki
alti çizili ikilemeyle ayni görevde bir ikleme vardir?
A) Adam çerçeveleri satmak için kapi kapi dolasti.
B) Gökyüzünde yikdizlar söndü birer birer...
C) Gece gündüz çalisiyoruz isi bitirmek için.
D) Üzerindekiler çok kötü, kendine üst bas al.
E) Denize açiliyodu dar dar sokaklar.
5. " de.......de" baglaci asagidaki cümlelerin hangisinde, ad tamlamasinin tamlanani
durumundaki sözcükleri baglamistir?
A)
B)
C)
D)
E)

Onu eve de büroya da davet ettim, ama gelmedi.
Toplumsal romanlari da macera romanlarini da severim.
Kardesimin metematigi de cografyasi da iyidir.
Çiftlikte büyükbas hayvan da keçi de yetistiriliyor.
Cumhuriyet siiri de modern siir de toplumsal konulara deginmistir.

6. Tamlanani belgisiz zamirden olusan ad tamlamalarinda,tamlayan eki yerine “-den “
eki kullanilabilir. Asagidakilerin hangisinde bu açiklamayi örnekleyen bir tamlama
vardir?
A) Buradaki herkesin görüslerinden yararlanmak istiyorum.
B) Açiklama, ikinci paragraftan itibaren basliyor.
C) Yazisinda, bazi anlatim bozukluklarindan örnekler vermis.
D) Bugün, sanatçilardan birçogu geçim sikintisi içindedir
E) Bu tür romanlardan,oldum olasi sikilmisimdir.
7. I. Kuslar yagmur yagdirir da II. Yagmur günese gülerdi ya III. Ben sana gelirdim. IV.
Sevincin yarisi agzimda V. Cebimde geceden yildizlar Yukaridaki dizelerin hangisinde
durum eki almis bir sözcük yoktur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
8. Asagidaki dizelerin hangisinde tamlayani düsmüs bir ad tamlamasi vardir?
A) Taptaze bir bahar getirdim sana
B) Her sey düslerin gibi güzel olsun
C) Su yalnizliga iki kursun siksam iyi gelecek
D) Fotograflar sensiz, Istanbul’u heceliyor
E) Geçmez sizisi bir türlü kalplerin
9. "Belirtisiz ad tamlamasi biçimindeki kimi bilesik adlar, bir ad tamlamasinda
tamlanan olarak kullanildiginda ikinci bir ad tamlamasi takisi alir." Asagidaki
cümlelerin hangisinde bu açiklamayi örnekleyen bir kullanim vardir?
A) Havuzun çevresi, katirtirnagi ile kapliydi.
B) Gökyüzünün rengine bakilirsa,yagmur geliyor.
C) Esinin kahvaltisi bitmeden sofradan kalkmadi.
D) Yemegin üstüne birer tavukgögsü ismarladi.
E) Su devetabanini da diger odaya alalim.
10. Asagidaki cümlelerin hangisinde alti çizili ad, genel anlamiyla kullanilmistir?
A) Kompozisyona koydugun baslik çok ilginçti.
B) Ayni yillarda elestiri kurami üzerine egildim.
C) Kagidin kenarina ekledigi notlar, önemliydi.
D) Bu öykünün, benim için özel bir yönü vardir.
E) Yazinizin en can alici tarafi da buydu.
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16. "Basarimizin temelinde insan sevgisi yatiyor." Bu cümle için asagidakilerden
hangisi söylenemez?
A) Soyut adlara yer verilmistir.
B) Birden fazla ad tamlamasi vardir.
C) Iyelik eki kullanilmistir.
D) Türemis adlara yer verilmistir.
E) Belirtme durum eki almis bir ad vardir.
17. Asagidaki cümlelerde geçen özel adlarin hangisi tür adindan olusmamistir?
A) Çigdem, bu soruyu çözemiyorum,diye sizlandi.
12. Küçültme ekleri yardimiyla adlarda küçültme anlami saglanabilir. Asagidaki
B) Bu aksam Sevgilerde toplaniyoruz.
cümlelerin hangisinde bu açiklamayi örnekleyen bir sözcük vardir?
C) Su da komsunun yaramaz oglu Vural.
A) Üzerine incecik bir ceketle dolasiyordu.
D) Demet’le Kaya ön sirada otururlar.
B) Gözünde bir arpacik çikmisti.
E) Melek her firsatta bize telefon eder.
C) Minicik elleri soguktan titriyordu.
18. Asagidaki cümlelerin hangisinde belirtisiz ad tamlamasi kullanilmistir?
D) Ona birazcik yardim etseydin.
A) Yazdiklarimi sevmeseniz bile anlayacaginizi umarim.
E) Bu kitapçik isine çok yarayacak.
B) Öykücülükte bayrak, kadin sanatçilarin elinde su yillarda.
C) Bu sanatçiyi kutlamayi, yüklendirmeyi bir görev bildim.
13. Asagidaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad tamlamasi vardir?
D) Koca bir roman konusu yarim daktilo sayfasina sigdirilmis.
A) Ulusal bir tiyatro festivali düzenleyecegiz.
E) Onun sicak,duygu yüklü günlüklerini zevkle okudum.
B) Genel olarak tiyatro elestirisinin niteligi tartisildi.
19. Asagidaki dizelerin hangisinde ad tamlamasi kullanilmamistir?
A) Güz ki suçsuzlugunumu temize çikaran mevsimdir hala Sapsari bir gülücük ilistirir
C) Yarinki topalntinin içerigini pek bilmiyorum.
agzimin kiyisina
D) Festival sirasinda izledigim oyunlari anlatayim.
B) Masamda güz yapraklari odam yaprak kokar Bu benim yasadigimdir, yaprak siner
E) Bembeyaz yüksek duvarlarla çerçevelenmis bir yereydik.
esyaya
C) Bazen de bir tutam nergis,odam nergis kokar Bu benim özlemimdir lekesiz
14. Asagidakilerin hangisinde tamlayani ortak bir ad tamlamasi kullanilmistir?
zamanlardan kalma
A) Üretimin ve tüketimin azalmasi, sistemi hayli sarsmisti.
D) Bütün gün yagmurlarda kalirim odamda Bu benim sairligimdir çikarim bazen gün
B) Endüstrilesme hiziyla uyumlu bir kentlesme,kalkinmayi saglar.
isiginda
C) Bu sorunun yaniti, çeliskilerin derinligine ve boyuntuna baglidir.
E) Ömrüm biraz daha yalniz biraz daha kalabalik Güz,balkonda kuslar, yüzümü
D) Tüketim toplumu degerlerinin egemenligi,toplumu degistirir.
birakirim kuslara
E) Küçücük bir yerlesim biriminde bu tür olaylar sikça olur.
11. Asagidaki alti çizili ad tamlamalarinin hangisinde, tamlayan ve tamlanan
arasinda ötekilerden farkli bir anlam ilgisi vardir?
A) Herkesideprem korkusu sarmisti.
B) Aldigi ölüm haberi onu perisan etti.
C) Girdigi alkol komasindan kurtulamadi.
D) Bu sel felaketi, bütün köyü yok etmisti
E) Artik, ayrilik acisina tahammülüm kalmadi.

15. Asagidaki dizelerin hangisinde tamlayani ile tamlanani arasina
baska sözcük girmis bir ad tamlamasi yoktur?
A) Ey, mavi göklerin beyaz ve kizil süsü
B) Burda garip ruhlarin söndü bütün hevesi
C) Gönlümü Marasli’nin yakti kara haberi
D) Hiç bitmez mi bu garip gönlün çilesi
E) Ak düsmüstü saçlarinin kizil rengine

20. Asagidaki cümlelerin hangisinde tamlayani ile tamlanani yer degistirmis bir ad
tamlamasi vardir?
A) Malganda pisen yemegin kokusu bütün köskü sarmisti.
B) Hafiz Efendi, elindeki semsiyeyi kapinin arkasina birakti.
C) Tadi nefisti ikram ettigimiz çikolatali pastanin.
D) Yasli olan, esmer yüzlü, kirçil sakalli, orta boylu bir adamdi.
E) Köyün bütün çocuklari arabalarin toplandigi yere birikmisti.
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1. C
2. E
3. D
4. D
5. C
6. D
7. A
8. B
9. C
10. B
11. B
12. E
13. B
14. A
15. D
16. E
17. C
18. D
19. E
20. C
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