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“İnsanları anlama çok zordur …… İmkansız 
değildir. İnsanlarla empati kurmak zorunda-
yız……… birbirimizi anlamamız gerekir. ‘Seni 
anlıyorum.’ demek yeterli değildir……… ‘Seni 
anlamıyorum.’ demek de doğru değildir.

5-Aşağıdaki bağlaçlardan hangisi yukarıdaki 
boşluklardan herhangi birine getirilemez?

a) çünkü
b) fakat
c) ancak
d) mademki 

6- Aşağıdaki tabloda edatlarla ilgili cümleler 
kurulmuş ve edatların cümleye kattığı anlamlar 
yanlarında yazılmıştır. Hangisinde yanlış bir 
bilgi verilmiştir?

Cümleler Kattığı Anlam
a Yaramazlık yaptığından 

ötürü ceza aldı. 
Amaç-Sonuç

b Hiçbiri senin kadar yapa-
madı bu işi. 

Karşılaştırma

c Dedemle eskinde köye 
giderdik. 

Birliktelik

d Onun pamuk gibi yüreği 
vardır.

Benzetme

I. Aferin, benim çalışkan oğluma!
II. O kadar bilgili ki(!) Türkiye’nin başkentini bile 
bilir.
III. Allah’ım ne olur bizi kimseye muhtaç etme!

7-Ünlemlerin numaralanmış cümlelere kattığı 
anlamlar hangisinde sırasıyla verilmiştir?

a) Mutluluk- övgü- gurur
b) Beğeni- küçümseme- dilek
c) Gurur-alay- saygı
d) İstek- kınama- korku

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

a) İzmir’e otobüsle gitmeye karar verdi.
b) Projeyi öğretmeniyle bitirdi. 
c) Trenle seyahat etmek çok keyiflidir.
d) Okula servisle geldik.

2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç 
kullanılmamıştır?

a) Mademki üzüldün, yapmasaydın.
b) Bir gün güneş benim için de doğacak.
c) Eğer böyle alınacağını bilseydik yapmazdık 
şaka.
d) Ya! Bana çok mu kızdı öğretmen?

I. Hoppala! Şimdi mi haber verilir? 
II. Yazık, pek de yaşı küçükmüş!
III. Zil çalınca sakın kapıyı açma!
IV. Hadi canım! İşten mi atılmış?

3-Yukarıdaki cümlelerde kullanılan ünlemler-
den hangileri aynı anlamı karşılamıştır?

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

I. Adam yalnız başına yaşıyordu.
II. Mehmet Amca, yalnız bir adamdı.
III. İşini bitirmesine yalnız o yardım edebilir.
IV. Sen de gel yalnız ona haber verme!

4-“Yalnız” sözcüğü yukarıda farklı anlam ve gö-
revlerde kullanılmıştır. Hangisinde “edat” göre-
viyle kullanılmıştır?

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

Edat, Bağlaç, Ünlem Test-3Edat, Bağlaç, Ünlem Test-3



2.Sayfa www.yeninesilturkce.com

Edat, Bağlaç, Ünlem Test-3Edat, Bağlaç, Ünlem Test-3

12- “ama” bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangi-
sine pekiştirme anlamı katmıştır?

a) Duyuyorum ama anlatamıyorum.
b) Ama seni anlamakta güçlük çekiyorum.
c) Sanatçının farklı ama çok farklı eserleri vardı.
d) Sen de biliyorsun ama çaktırmıyorsun. 

I. Çok çalışıyordu………… bir türlü işinde başarılı 
olamadı. 
II. İstanbul’a …………… gidecektim.

13-Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıy-
la aşağıdaki bağlaçlardan hangileri getirilme-
lidir?

a) ne var ki- illaki
b) ne de olsa-çünkü
c) mademki- oysaki
d) halbuki- çünkü

* Yuh sana! Gerçekten teklifi kabul etmedin mi?
* Aa! O taraftaki tarlalar imara mı açılmış.
* Heyy! Kavga etmeyi bırakın.

14-Verilen cümlelerde kullanılan ünlemlerin 
cümleye kattığı anlamlar arasında aşağıdaki-
lerden hangisi yoktur?

a) Uyarı   b) Bıkkınlık
c) Sitem   d) Şaşırma

15- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna 
ünlem işareti getirilmez?

a) Artık aklını başına al
b) Maşallah ne de güzel olmuşsun
c) Ne güzel bir hava böyle
d) Köşede indirirsiniz bizi

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anla-
mı bir edatla sağlanmıştır?

a) Sabaha karşı kim seni aradı?
b) Sen ne zaman demir gibi güçlüydün?
c) Uzaklara mı gidecekmiş?
d) Kaç defa uçağa bindiniz?

9- Aşağıdaki cümlelerde kullanılan bağlaçla-
rın hangisi bir açıklama göreviyle kullanılmış-
tır?

a) Sen derdini anlattın da biz mi dinlemedik.
b) Umut ve sabır birçok şeyi çözebilir.
c) Hem ağlıyorsun hem gülüyorsun. 
d) Sana geldim çünkü gidecek yerim yoktu.

10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem 
edat hem bağlaç kullanılmıştır?

a) Bizimle ilgilenince geleceğe umutla baktık.
b) Sen ki bir kuş kadar yemek yemezsin.
c) Elbette, bu işleri doğru yapacaksın.
d) Kim bilir ne zamana yurda dönecek?

I Kitabı geri getirmek üzere 
alabilirsin. 

Şart

II İngilizce öğrenmek için 
kursa gitti.

Amaç

III Toplantıya yirmi kadar veli 
katıldı.

Yaklaşıklık

IV Onu gördüğüm gibi heye-
canlandım.

Benzetme

11-Numaralanmış örneklerin hangisinde eda-
tın cümleye kattığı anlam ayraç içinde yanlış 
verilmiştir?

a) I  b) II  c) III  d) IV
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1. B
2. D
3. C
4. C
5. D
6. A
7. B
8. C
9. D
10.B
11. D
12. C
13. A
14. B
15. D


