
TÜRKÇETÜRKÇE

1.Sayfa

                                                      
İsim Tamlamaları -Test 1İsim Tamlamaları -Test 1

www.yeninesilturkce.com

İki isim soylu sözcük bazı ekler alarak isim tamlamasını 
oluşturur. Her iki sözcük de ek alıyorsa belirtili isim 
tamlamasını meydana getirir. 

1-Aşağıdakilerden hangisinde belirtili bir isim tam-
laması vardır?

A. Sevginin gücü kimse yenemez.
B. Kol düğmelerini düşürmüş.
C. Ona yeni bir güneş gözlüğü aldım.
D. Bahçe kapısının rengi solmuştu.

2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması 
yoktur?

A. Rüzgar gülleri sayesinde elektrik üretiliyor.
B. Baraj sularından da enerji üretimi oldukça yaygın.
C. Kimi ülkeler dalgaları kullanarak dalga enerjisi 
üretiyor.
D. Bazı konularda henüz kendimizi geliştirmiş sayılma-
yız.

3- “Elif kitabının konusu çok farklıydı.” Cümlesinde 
yer alan isim tamlamasının özdeşi aşağıdaki seçenek-
lerin hangisinde yer almaktadır?

A. Başımın belası yine geliyor karşıdan.
B. Değirmende ağaran saçlarım yıkanınca canlandı.
C. Kumanda tuşlarının yazıları silinmiş.
D. Denizin eşsiz maviliğine hayranım.

4-Aşağıdaki isim tamlamalarından hangisinin tamla-
yanı zamirdir?

A. Bazı günlerim geride kaldı.
B. Senin görevin herkese yardım etmek olmalı.
C. Kardeşimin sesi hepimizinkinden güzeldi.
D. Evin neşesi, yine ortalıklarda yoktu.

5-Aşağıdaki isim tamlamalarından hangisinde 
tamlayan ile tamlanan arasına bir sözcük girmiş-
tir?

A. Havanın kararmasıyla kurtla ulumaya başladı.
B. Mahallenin yaramaz kedisi son zamanlarda görün-
müyordu.
C. Dedemin hatırasını ben saklıyorum.
D. Bir gün sonra onun parası bulunmuş.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Serin serin Kapalıçarşı
 I
Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa
 II
Güvercin dolu avlular
 III
Çekiç sesleri geliyor doklardan
        IV
Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları;
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

6-Yukarıdaki dizelerde altı çizili tamlamalardan 
hangisinin türü farklıdır?

A. I  B. II  C. III             D. IV

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim 
tamlaması vardır?

A. Eserindeki yaşanmışlıklar, eseri etkili hale getir-
miş.
B. Boğazın serin sularında yelkenciler yarışıyordu.
C. Ağrı Dağı’nın  yamaçlarında hala kar vardı.
D. Eltimin eşi kaza geçirmiş.

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tamlanan 
birden çok tamlayana bağlanmıştır?

A. Bisikletimin zinciri attı.
B. Dağların, ovaların güzelliğini resmetmek gerekir.
C. Uzun Göl, turizm açısından önemli bir yerdir.
D. Denizin güzelliği, berraklığı beni benden aldı.



“Televizyonun kumandasının pili bitmişti. Televizyon 
kanallarını değiştiremiyordum. Yedek pilleri çekme-
ceden aldım.”

9-Yukarıdaki metinde aşağıdaki tamlama türlerin-
den hangisi yoktur?

A. Belirtili isim tamlaması
B. Belirtisiz isim tamlaması
C. Zincirleme isim tamlaması
D. Sıfat tamlaması

Türkçe öğretmeni, derste tamlamalar konusu iş-
ledikten sonra öğrencilerden defterlerine üç isim 
tamlaması türüyle(belirtisiz-belirtili- zincirleme isim 
tamlamaları)  ilgili birer örnek yazmalarını istemiş.

Rastgele baktığı dört öğrencinin örnekleri şu şekil-
dedir:

Yasin:   Duvar saati
             Kitabın fiyatı
             Takımın teknik direktörü

Tülin:  Masaj aleti
 Filmin oyuncuları
 Oda parfümünün kokusu

Kamil: Radyonun ayarı
 Doğanın merhameti
 Cep telefonunun markası

Şeyda: Yoğurt kabı
 Havucun rengi
 Oyun kartlarının büyüklüğü

Öğretmen rastgele incelediği öğrencilerden birinde 
yanlış bir örnek verildiğini görmüştür. 

10-Yanlış örnek veren öğrenci kimdir?

A. Yasin
B. Tülin
C. Kamil
D. Şeyda

11-Aşağıdaki cümlelerde bulunan tamlamalardan 
hangisinde zamir tamlanan görevinde kullanılmış-
tır?

A. Bilgisayardaki işlerim bir türlü bitmiyordu.
B. Bahçenin duvarları yıkılmak üzereydi.
C. Kitabın konusunu çok merak ettim.
D. Eşyaların hepsini değiştirdim.

12-Aşağıdaki cümlelerde bulunan tamlamalardan 
hangisinde tamlayan ile tamlanan yer değiştirmiş-
tir?

A. Arabanızın modelini hatırlayamadım.
B. Oyuncağı düştü kardeşimin.
C. Pamuk şekeri çok severim.
D. Ay’ın hareketlerini gözlemledik.

 

13-Tamlayanı ve tamlananı zamir olan isim tamla-
ması örneği hangisinde vardır?

A. Benim elbisem
B. Eşyaların birçoğu
C. Hayatın anlamı
D. Onların çoğu

I. Deyimler sözlüğünden yeni deyimler öğrendim.
II. Annemin kızlık soyadını biliyorum.
III. Toprak kokusuna bayılırım.
IV. Bir akşam seninle uzak bir yerlere gidelim.

14-Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde aynı türden 
isim tamlamaları kullanılmıştır?

A. I-III
B. II-IV
C. III-IV
D. I-II
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CEVAP ANAHTARI

1-A
2-D
3-C
4-B
5-B
6-D
7-C
8-B
9-A
10-C
11-D
12-B
13-D
14-A
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