İNTERAKTİF EĞİTİM
ZAMİRLER

C) Ada gelen çekim eki almıştır.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

D) Sözcük halinde zamirdir.

zamir yoktur?

7. Sen Irmağı da bir ay dilimi gibi

A) Biraz zeytin getirin sofraya.

Genç bir kadın uyuyor ay diliminin üstünde.

B) Birazını ben aldım.

Onu kaç kere yitirip kaç kere buldum

C) Taşınacakların birazı götürüldü.

Sen mutluluğunun resmini yapabilir misin

D) Şu elmaların birazını bölelim.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “O” sözc
üğü zamir olarak kullanılmamıştır?

A) O bu mahallenin en yaramaz çocuğudur.
B) Onun bunu başaracağını biliyordum.
C) O, bu işlerde aranılan bir insandır.

3. Bazıları, bizi eğitmek amacıyla burada
çalışmıyor mu?

A) 1

B) 2

C) 3
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
zamirin türü farklıdır?

A) Bize ne zaman şiir okuyacaksın?

Yukarıdaki

cümlede aşağıdaki zamirlerden hangisiyoktur
?

B) Her birini gözüm gibi koruyacağım.
C) Onların ipiyle kuyuya inilmez.

D) Kendileri nereye gidiyor, bilmiyor ki.

A) Belgisiz

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden

B) İşaret

fazla belgisiz zamir kullanılmıştır?

C) Soru

A) Gelişimini güçlendirmek için ağaçların

D) Kişi

birkaçını budadık.

4. Aşağıdaki altı çizili

B) Hemen hemen herkes orada

sözcüklerden hangisi zamirdeğildir?

bulunuyordu..

A) Bu, nasıl bir zihniyet anlamıyorum.

C) Herkesi orada sanıyordum ama bazıları

B) Bu çanta pahalı olmalı.

yoktu.

C) Burası kimin evi biliyor musun?

D) Ben kendim onların birkaçını geri

D) Burada soru yazma işi yapılıyor.

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde farklı
bir zamir kullanılmıştır?

A) Bak bana bir gözle, bakayım sana iki
gözle.

gönderdim.

10. Aşağıdakilerden hangisinde öbek halinde
zamirvardır?

A) Çamlıca’da ağaçların birkaçı kesilmiş.
B) Onun sözüne kanarak işini bırakmış.

B) Beni sokmayan yılan bin yaşasın.

C) Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar.
D) İğneyi kendine çuvaldızı ele batır.

6. Dertsiz bir kabak varmış, onun da başını
kesip içini oymuşlar.

C) Onların hiçbiri beni anlamıyor ki.
D) Şunların payını ayırmalısın.

11. Aşağıdakilerin hangisinde “herhangi

bir” sözcük öbeği zamir olarak
kullanılmamıştır?

Yukarıdaki atasözünde bulunan zamir
içinaşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B) İşaret zamiridir.

halinde zamir vardır?

D) 4

D) O ağaç her bahar gelin gibi olur.

A) Kişi zamiridir.

Yukarıdaki mısralarda kaç tane sözcük

A) Kütüphaneye bağış yapan o adam
herhangi biri değil.

B) Herhangi biriyim derse inanmayın.
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C) O panellerde herhangi biri konuşmaz.

17. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde kişi

D) Orada herhangi bir insan görmedim.

zamirivardır?

12. Aşağıdakilerin hangisinde soru

A) Herkesin hamuru ekmeğine göredir.

A) Bu güzel havuzu kim yaptırdı?

C) Herkes gübresini kendi tarlasına kor.

B) Her kimin bağı var, yüreğinde dağı var.

zamiri yoktur?

B) Muzun kilosunu kaça veriyorsunuz?

D) Herkesin tenceresi kapalı kaynar.

C) Hangisi bu camı kırdı?

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi

D) Kız Kulesi’ne nasıl gideceğim?

zamiri ad tamlaması oluşturmuştur?

görevde kullanılmıştır?

B) Öğrencilerin bazısı beni çok şaşırttı.

B) Yolda giderken bize el salladı.

D) Meraklının biri seni sordu.

13. Aşağıdakilerin hangisinde zamir farklı
A) Sınıfa girer girmez bizi ayağa kaldırdı.
C) Denizin dalgasının

A) O kendi kendisinin efendisidir.
C) Herkes onu çoktan affetmişti.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir

resimlerini bizde unuttu.

belgisiz zamir nesne görevindedir?

kitaplar sayesindedir.

B) İnsanların çoğu kahveyi içemiyor.

D) Öğrendiği ne varsa bizden götürdüğü

14. Aşağıdakilerden hangisinde tamlananı

A) Herkes kapısının önünü temiz tutmalıdır.
C) Şunların tümünü al da kurtulalım.

belgisiz zamir olan bir tamlama bulunur?

D) Arkadaşlarımın çoğu ağaç dikiyor.

B) Öğrencilerin tümü geziye katılacak.

öğrencilerin bizlerle uyumunu merak

D) Tümünün oyu dünya kardeşliği için.

Yukarıdaki cümlede kaç tane zamir

Dünyanın tüm zamanları benimdi.

A) 1

A) Hepsinin yüzü öylesine asık ki.

C) Hiçbirinin ödevi araştırmaya dayanmıyor.
15. Emekliliğim bana bir zemin kat aldırmıştı.

20. Birçoğumuz şunların, yani yeni gelen

ediyoruz.

kullanılmıştır?

Sabahları erken kalkamıyordum. Bunu

B) 2

Yukarıdaki

D) 4

kendime dert edinmemeye karar verdim.
parçada aşağıdakilerden hangisiyoktur?

C) 3

A) Kişi zamiri

B) İşaret zamiri
C) Soru zamiri

D) Dönüşlülük zamiri
16. Biz ona ermiş derdik. Her nedense

yıllardır herkes öyle çağırırdı. Çok kitap

okurdu. Bunu nasıl başarırdı, bilmiyorum.
Yukarıdaki parçada bulunan zamirler

içinaşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) “Biz” kşi zamiridir.

B) “Ona” işaret zamiridir.
C) “Herkes* belgisiz zamirdir.
D) “Bunu” işaret zamiridir.
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CEVAPLAR
1. A
2. D
3. C
4. B
5. C
6. A
7. B
8. B
9. C
10. C
11. D
12. D
13. A
14. B
15. C
16. B
17. C
18. A
19. C
20. C

NOT: Ziyaretçilerimiz tarafından eklenen

internet paylaşımıdır. Cevap anahtarı yanlış
olabilir. Şüphelendiğiniz soruları lütfen
kontrol ediniz.
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