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A- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili tamlamaları türleriyle eşleştiriniz. 

Cümle Belirtisiz
İsim T.

Belirtili
İsim T.

Zincirleme
İsim T.

Sıfat 
Taml.

1 Patron, renkli bir kişiliğe sahipti.

2 Arabanın anahtarını bulamayınca tedirgin oldum.

3 Türk hekimlerinin özverisi sayesinde hastamız 
kurtuldu.

4 Saç kesimini beğenmeyince tekrar berbere gitti.

5 Gündelik işlerde birçok kişi çalışıyor.

6 Matematik kitabında ödevlerimi tamamladım.

7 Henüz yolculuğun başında sorunlar yaşamaya 
başladık. 

8 Kapı tokmağının sesini duyardık eskiden.

9 Bir zamanlar bu diyarlarda bir âşık yaşarmış.

10 Ordumuz, gövde gösterisiyle dünyaya meydan 
okudu.

Cümle Belirtisiz
İsim T.

Belirtili
İsim T.

Zincirleme
İsim T.

Sıfat 
Taml.

11 İnsanlar zamanın kıymetini bilmiyor.

12 Milli şairimizin hayatını bilmemiz gerekir.

13 Yaşam, hissettiğin şeyleri sana vermeyebilir.

14 Kitaplığımda Yaşar Kemal’in romanlarından da 
bulunmaktadır. 

15 Saatler on ikiyi vurduğumda müzik sesleri kulağıma 
gelir.

16 Kardeşimin oyuncak arabası kaybolmuş.

17 İstanbul’da Osmanlıdan kalan hatıralar beni çok 
etkiler.

18 Sınava hazırlanırken bilgisayar mühendisliğini 
düşlüyordum.

19 Çocuklar mahallenin top sahasında oyun oynuyor.

20 Hepimiz dünyanın sonunu merak ediyoruz.
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B- Aşağıdaki cümlelerde hem isim hem sıfat tamlaması bulunanları “tik”  işaretiyle 
belirtiniz.

C- Yukarıdaki paragrafta yer alan tamlamaları uygun bölümlere yazınız.

İsim Tamlaması Sıfat Tamlaması

“Geçen hafta bizim mağazamızda %50 indirim yapınca ürünlerimizin çoğu satıldı. Diğer 
esnaflar, reklamlarının önemini anlayınca kendi mağazalarında benzer reklamlar yapmaya 
başladı.”

Mahallemizin kedisini köpekler kovalayınca herkes tedirgin olmuş.

Körlük kitabının sarı kapağı ilgi çekiyordu.

Aya çıkan astronotlar, dünyanın eşsiz manzarasını görüyor.

Caddenin alt tarafında dükkanımız bulunuyor.

Oğlumun kırılan oyuncak arabasını tamir ettik.

Bazı zamanlara bütün kötülerin bu dünyadan gitmelerini arzuluyorum.

Sokak sanatçısının ilginç gösterisini kalabalık bir topluluk izliyordu.

Kurşun kalem aldıktan sonra sınava girmeye karar verdim.

İstanbul’da yaşayan insanlar, sıkıntılar çekmeye başladı.

Yırtık pantolon, kirli ayakkabısıyla sokağa çıkmıştı.
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B- Aşağıdaki cümlelerde hem isim hem sıfat tamlaması bulunanları “tik”  işaretiyle 
belirtiniz.

C- Yukarıdaki paragrafta yer alan tamlamaları uygun bölümlere yazınız.
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Belirtisiz isim tamlaması olan cümleler: 4, 6, 10, 15, 18

Belirtili isim tamlaması olan cümleler: 2, 7, 11, 14, 10

Zincirleme isim tamlaması olan cümleler: 3, 8, 12, 16, 19

Sıfat tamlaması olan cümleler: 1, 5, 9, 13, 17

Hem sıfat hem isim tamlaması olan cümleler: 2,3,5,7,9,10

İsim Tamlaması: bizim mağazamızda, ürünlerimizin çoğu, reklamların önemi, 
kendi mağazalarında  

Sıfat Tamlaması:  Geçen hafta, %50 indirim, diğer esnaflar, benzer reklamlar

A- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili tamlamaları türleriyle eşleştiriniz. 


