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6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat örne-
ği kullanılmamıştır?

a) Akşamdan beri üzüntülüsün.
b) Bu işi ancak sen halledersin.
c) Birkaç saat sonra dönmek üzere gelebilirsin.
d) Eviyle arabasını yok pahasına satmak zorunda 
kaldı.

7- “Yalnız” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 
farklı bir görevde kullanılmıştır?

a) Bizimle gelebilir yalnız bizim şartlarımıza uya-
cak.
b) Sınavı yalnız o geçmeyi başardı.
c) Koşuda yalnız senin sıralamana bakamadım.
d) Öğretmen yalnız bana güveniyordu.

8-Ünlemler cümlelere farklı duygular katar. Aşa-
ğıdaki cümlelerin hangisinde ünlem, cümleye 
şaşırma anlamı katmıştır?
 
a) Of be! Atamam gerçekleşti.
b) Amanın! Evden eser kalmamış.
c) Ya! Okul birincisi o mu olmuş?
d) Ey ahali! Bizim dediğimiz söz kanundur.

I. Hem bizimle eğleniyor hem de şaka yaptım 
diyor.
II. Bugün köye doğru giderken onları da gördük.
III. Yakalandıktan sonra suçunu kabul etti.
IV. Senin gibi olacağıma hiç olmam daha iyi.

9- Yukarıdaki cümlelerin hangisinde hem edat 
hem de bağlaç örneği kullanılmıştır?

a) I  b) II  c) III  d) IV

1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gibi” 
edatı cümleye diğerlerinden farklı bir anlam 
katmıştır?

a) Kardeşi tilki gibi kurnaz bir çocuktu.
b) Otobüse bindiği gibi uzaklaştı.
c) Sen de bebek gibi ağlamayı bırak.
d) Meydan, mahşer gibi kalabalıktı. 

2- “İle” sözcüğü hangisinde bağlaç görevinde 
kullanılmıştır?

a) Annesi ile babası okula ziyarete gelmişti.
b) Okula bisikleti ile gitti.
c) Bu kadarcık yemekle doymam.
d) Sürekli kardeşi ile kavga ediyordu.

3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan 
edat, cümleye zaman anlamı katmıştır?

a) Manzaraya karşı oturup kahvemi yudumladım.
b) Projenin üstesinden yalnız sen gelirsin.
c) Yazılı öncesi sabaha kadar ders çalıştım.
d) Ali’ye göre kardeşi daha uzundu.

4- Aşağıdaki bağlaçlardan hangisi cümleleri 
bağlamıştır?

a) Çünkü bu işi başaracağını biliyordu.
b) Onunla konuş da bizim işimizi görsün.
c) Sait Faik ve Ömer Seyfettin hikayeci kimlikle-
riyle tanınıyor.
d) Öyle bir ev ki insanın almaya gücü yetmez.

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde seslenme 
ünlemi kullanılmıştır?

a) Eyvah, yine müdürü aramayı unuttum.
b) Tüh! Bu işi de mahvettin. 
c) Aaa! Yine mi sen geldin?
d) Hey, oradakiler inin aşağı!
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14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gibi” 
edatı cümleye “aşağı yukarı” anlamını katmış-
tır?

a) Onun gibi futbolcu olmayı çok isterdim.
b) Herkes gibi o da ders çalışıyor.
c) İşten geldiği gibi hemen uyudu.
d) Yarın sabah sekiz gibi seni alırım.

15)  “-de” bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangi-
sine “alay-küçümseme” anlamı katmıştır?

a) Sana ne oluyor da bana karışıyorsun. 
b) Hele bize gel de bakarız sonrasına.
c) Para kazanacak da bizi kurtaracak.
d) Ne iyi ettiniz de geldiniz.

16-Bazı kelimeler ünlem olmadığı halde cüm-
ledeki kullanımlarına göre ünlem görevinde 
kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
böyle bir kullanım vardır? 

a) Oh be, sonunda gurbetlik bitti!
b) Hey gidi Rıza Çavuş! Sen de yaşlandın.
c) Vah bizim halimize!
d) Arkadaş, haber vermeyi unutma!

İzmir’e taşınmayı çok istemişti....................gittiğine 
pişman olmuştu. ....................... şehir beklediği gibi 
çıkmamıştı. Yıllardır buraya gelmek için çok çalış-
tı .................... hayalleri kabusa dönüşmeye başladı. 

17-Aşağıdaki bağlaçlardan hangisi yukarıdaki 
boşluklardan herhangi birine getirilemez?

a) ancak
b) çünkü
c) oysa
d) veya

10-Aşağıdaki tabloda bazı ünlemlerin kullanıldı-
ğı cümleler ve bu cümlelere kattığı anlamlar ve-
rilmiştir. Hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

Cümleler Anlamları
a Off! Yeter artık. Sıkılma
b Ahh, bu hayvan düşmanlarının 

gözü kör olsun!
Üzüntü

c Yaşasın! Bütün dersleri geçmi-
şim.

Sevinme

d Ayy! Ödümü kopardın. Şaşırma

11-“Kadar” edatı hangi cümleye benzetme 
anlamı katmıştır?

a) Ablam da benim kadar iş yapıyor.
b) Akşama kadar işimizi bitirmemiz gerekiyor.
c) Benim senin kadar bir kardeşim var.
d) Senin kadar çalışan birini görmedim.

I. Ha, bizimkilere haber verecektim!
II. Öf! Her gün aynı şeyler.
III. Ay! Sen ne zaman geldin buraya?
IV. Aman Allah’ım! Şu manzaraya bakın.

12-Yukarıdaki ünlem cümlelerinde aşağıdaki 
anlamlardan hangisi yoktur?

a) Şaşırma  b) Üzülme
c) Hatırlama  d) Bıkkınlık

13- “Ders çalışmadığı için sınavlarda başarısız 
oldu.” Cümlesinde kullanılan edatın cümleye 
kattığı anlam nedir?

a) Neden -Sonuç
b) Amaç -Sonuç
c) Koşul -Sonuç
d) İhtimal
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1. B
2. A
3. C
4. B
5. D
6. D
7. A
8. C
9. B
10.D
11. C
12. B
13. A
14. D
15. C
16. D
17. D


