İNTERAKTİF EĞİTİM
EDAT, BAĞLAÇ, ÜNLEM
1. Aşağıdaki
de peşimden gelin, haydi”
cümlelerin hangisinde “karşıtlık” ilgisi kuran ve
Yukarıdaki” de” bağlacı
öbekleşmiş edat vardır?
için aşağıdakilerdenhangisi söylenemez?
A) Diline yeni bir yön veren dehasına karşın
A) Eş görevli öğeleri bağlama bağlacıdır.
tutkularının peşinden gitmeyecek kadar akıllı
B) Cümleye istek anlamı katmıştır.
değildi.
C) Cümleye birliktelik anlamı katmıştır.
B) Buradaki gibi yalnızca eğlence aracı değildi.
D) Cümleye eşitlik ilgisi ve korku anlamı
C) Bizi anlamadılar değil mi?
katmıştır.
D) Duyurmaksızın yalnız ölçü ve sözden ibaret
7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde türemiş bir
şiir, şiirdeğildir.
bağlaç farklı bir görevde kullanılmıştır?
2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bağlaç
A) Sınıf öğretmeninin, davranışı kısaca tüm
özneyi pekiştirmiştir?
birikimleri örnek olabilmelidir.
A) Son günlerde hiç iyi davranmamış ki.
B) Doğu’nun masalsı, uzun, sessiz zemherisi
B) Deniz temizleme işini ona verin de görün.
kısaca karakışı ünlüdür.
C) Ben ki her bahar onlarca fidan dikiyorum.
C) Tiyatro sahnesinde o, şen sesiyle kısaca
D) Bu kitabı bitirebilecek mi ki.
gevrek gülüşüyle tanınıyor.
3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ”yakınma”a
D) Onun basmakalıpçılığı, simgeciliği kısaca
şekilciliği biliniyordu.
nlamı vardır?
8. Aşağıdaki öbekleşmiş bağlaçlardan hangisi bir
A)Öyle güzel taktik geliştirmiş ki anlamanız
mümkün değil.
özelliği ile diğerlerinden ayrılır?
B) Bu kalemi sever mi ki?
A) Hem istiyor hem de utanıyor.
C) Öyle bir konuştu ki.
B) Ne seni duyuyor ne de anlıyor.
D) Kırmızı ışıkta geçmedim ki ceza veriyorlar?
C) İster yemek ye ister geç dinlen.
4. Diyelim ki hastayız
D) Ya işin hakkını verirsin ya da çeker gidersin.
Hem de ağır
9. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ne... ne...
Hem de ameliyatlık
bağlacı belirtisiz nesneleri bağlamıştır?
Yani beyaz masadan
A) Ne çekirdeği ne de fındığı koyarım ağzıma.
Kalkmamak ihtimali de var.
B) Ne bahçedeki fidanlarla ilgileniyor ne de
Yukarıdaki bağlaçlar
kozalaklarla.
için aşağıdakilerin hangisisöylenemez?
C) Sabah kahvaltısında ne peynir yedi ne de
A) “ki” bağlacı varsayım anlamı içerir.
yumurta.
B) “de” bağlacı pekiştirme anlamı içerir.
D) Yaş gününde ne pastasını almış ne
C) II. “de” bağlacı eşitlik anlamı içerir.
arkadaşlarını çağırmış.
D) III.”de” bağlacı karşıtlık anlamı içerir.
10. “Ne... ne...” bağlacı için aşağıda
5. Balık “çok konuşurum ama ağzım su dolu”
söylenenlerden hangileri doğrudur?
demiş..
I. Cümleye olumluluk anlamı katar.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yukarıdaki
II. Cümleleri birbirine bağlar.
bağlacın içerdiği anlam bulunur?
III. Öbekleşmiş bağlaçlardandır.
A) İstenmeyen aş ya karın ağrıtır ya baş.
IV. Sözcükleri, sözcük öbeklerini ve yargıları
B) İbadet de gizli kabahat de.
birbirine bağlar.
C) Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya
A) I – II
getiremez.
B) II – III
D) Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya
C) I – II
çıyan.
D) I – IV
6. “Bakın bizi taşıyacak kadar güçlü” dedi.”Siz
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16. “Off be, bu çiçekler ne zaman
11. I. Çivi çıkar ama yeri kalır.
sulanacak!”cümlesinde ünlemin cümleye kattığı
II. Arsız neden arlanır, çul da giyer sallanır.
anlamaşağıdaki seçeneklerin hangisinde bulunur?
III. Balık demiş ki:”Etimi yiyen doymasın, avımı
yapan gülmesin.”
A) Off, ne berbat bir gün!
IV. Çağrılmayan yere çörekçi ile börekçi gider.
B) Off, çek şunu şuradan!
Yukarıdaki atasözlerinde bulunan bağlaçlar
C) Off, bıktım bu dağınıklığından!
içinaşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
D) Off, bulaşıklar yine yığılmış!
A) Bağlaçların tümü yargıları bağlamıştır.
17. I. Ee... Sonra nereye gittiniz?
B) Bağlaçların tümü basit yapılıdır.
II. Ee... bebeğim eee...
C) Bağlaçların tümü türemiş yapılıdır.
III. Ee, çocuk beni ne zaman ararsın ki!
D) Bağlaçların tümü açıklama ilgisi kurmuştur.
IV. Ee... kızım, bulaşık böyle mi yıkanır!
Yukarıdaki cümlelerde “e” ünlemi kaç farklı
anlam ilgisiyle kullanılmıştır?
12. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ünlem
cümleye “kızma” anlamı katmıştır?
A) I
B) II
A) Vay be, bize de böyle davrandın ya!
C) III
B) Haydi, yürü be oğulcuğum!
C) Off, sana kaç defa böyle yapma dedim!
D) IV
D) Vah vah, demek evleri birden çökmüş!
18. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “Oo!”ünle
13. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “Haydi”ün
mi “sitem” anlamında kullanılmıştır?
A) Oo... Yılbaşı için hazırlanan vitrinlerde neler
lemi “alay etme” anlamında kullanılmıştır?
A) Haydi çocuklar, şimdi başaracağız!
var neler!
B) Oo... Kimleri görüyorum!
B) Haydi çabuk olalım araba kalkıyor!
C) Oo... Çok güzel olmuş!
C) Haydi ya, o bunu başarsın da gerisi kolay!
D) Oo... Biz neler gördük!
D) Haydi yavrum haydi, biz bunları çok gördük!
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük bağlaç görevinde değildir?
A) Çok çalışkan dahası bu konuda uzman.
B) Kötü davrandı üstelik gömleğini yırttı.
C) Pazarlamacılık konusu ile yakından ilgili.
D) Sen ona aldırma yalnız ikramda kusur
yapma.

14. Ünlem işareti, çekimli eylemin sonuna
getirilince anlamı pekiştirilebilir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamayı
örneklendiren bir kullanım vardır?
A) Vah vah, zavallı çocukcağız!
B) Ne diyorsun sen be!
C) Siz bu gün bize gelsenize!
D) Aman çocuğa dikkat!
15. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “sevinç”an
lamı içeren bir ünlem bulunmaktadır?
A) Oh be nihayet kara göründü!
B) Zavallıcık, vah vah diye diye gidiyor.
C) Yaşasın, teyzemler bize geliyor!
D) Eee, saçını hangi berbere kestireceksin?

20. Aşağıdakilerin hangisinde olumsuzluk
bildiren bağlaç nesneleri birbirine bağlamıştır?
A) Ne okuyor ne çalışıyor.
B) Ne evi ne arabayı istiyor.
C) Ne köye gitmiş ne kasabaya.
D) Ne yanlız yaşıyor ne birlikte hareket ediyor.
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CEVAP ANAHTARI
1. A
2. C
3. D
4. C
5. C
6. D
7. C
8. B
9. C
10.
B
11.
B
12.
C
13.
D
14.
C
15.
C
16.
D
17.
C
18.
D
19.
C
20.
B
NOT: Ziyaretçilerimiz tarafından eklenen
internet paylaşımıdır. Cevap anahtarı yanlış
olabilir. Şüphelendiğiniz soruları lütfen kontrol
ediniz.
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