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Zincirleme isim tamlaması en az üç ismin bir 
araya gelerek oluşturduğu tamlamadır. İsimler 
kendi içerisinde de belirtili, belirtisiz isim tamla-
ması oluşturabilir. 

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme 
isim tamlaması örneğine yer verilmiştir?

a) Sokağın çığırtkan satıcılarına bugün denk 
gelmedik.
b) Rüzgâr güllerini oldum olası hayranlıkla seyre-
derim.
c) Türk milli takımının başarısına herke sevindi.
d) Gönlümün prensine kavuşmak için 30 yıl 
bekledim.

5-Numaralanmış cümlelerin hangisinde karşı-
sında verilen tamlama türü yoktur?

a) 1  b) 2  c) 3  d)4

6-“Ormanların kıralı bir gün orman halkını top-
lantıya çağırdı.” cümlesinde olmayan tamlama 
türü hangisidir?

a) Belirtisiz isim tamlaması
b) Belirtili isim tamlaması
c) Zincirleme isim tamlaması
d) Sıfat tamlaması

1- Yukarıdaki çocuklardan hangisinin kullandı-
ğı cümlede isim tamlaması örneği vardır?

a) Sude   b) Abbas
c) Melike   d) Timur

2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir 
isim tamlaması örneği kullanılmıştır?

a) Evimizin neşesi nihayet gelmiş.
b) Güneş ışınlarına yaz boyunca dikkat etmek 
gerekir.
c) Öğretmen, Türkçe kitabımı istedi.
d) Ne güzeldi, kuş seslerini duymak.

3-“Eskiden buraların havası bambaşkaydı.” cüm-
lesinde bulunan tamlamanın türü nedir?

a) Belirtisiz isim tamlaması
b) Belirtili isim tamlaması
c) Zincirleme isim tamlaması
d) Sıfat tamlaması
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Sude

Melike

Abbas

Timur

Uzak diyarlardan gelen turistlere 
yardımcı olduk.

Bazı zamanlar buralardan kaçmak 
istiyorum.

İnsanlar kendi vicdanlarından asla 
uzaklaşamaz.

Rüzgarlar esiyor, ağaçlar sonbahara 
hazırlanıyor.

1 Çocuk, kapı zilini çalıp kaçıverdi. Belirtisiz 
İsim T.

2 Annemin hatırasını yaşatmak 
istiyoruz.

Belirtili 
İsim T.

3 Siirt’in perde pilavı oldukça 
lezzetliydi.

Zincirleme
İsim T.

4 Kapıyı yavaşça kapattı, merdi-
venlerden hızlıca indi.

Sıfat 
Tamlaması
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Canan Kaan Deniz Furkan

Belirtili 
İ.T

Köyün 
muhtarı

Bahar 
meyvesi

Suyun 
sesi

Cam 
balkon

Belirti-
siz İ.T.

Gömlek 
rengi

Eşsiz 
güzellik

Kapı önü Hayat 
dersi

Zincirle-
me İ.T

Kapının 
kırık kolu

Kol 
saatinin 
şekli

NASA'nın 
uzay araş-
tırmaları

Banka 
kredisi-
nin faizi

11- Yukarıda üç farklı isim tamlamasından 
örnekler yazan kişiler vardır. Hangisi bütün 
örnekleri doğrı yazmıştır?

a) Canan   b) Kaan  
c) Deniz   d) Furkan

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tam-
laması örneği yoktur?

a) Kalbimde sen, ruhumda sen, tenimde sen…
b) “Aşkımız Eski Bir Roman” kitabı başarılıydı.
c) Uzak diyarlardan bir nağme yükselir.
d) Bahçenin yüksek duvarlarına çıkmak zordu.

13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güzel” 
sözcüğü hangisinde farklı bir görevde kullanıl-
mıştır?

a) Akşam vakti güzel bir yemek yedik.
b) Onunla güzel konuştuk ve anlaştık.
c) Güzel günler görmek için çalışmak gerekir.
d) Düğün için kendine güzel elbiseler almış.

14- Aşağıdaki altı çizili ifadelerden hangisi 
farklı bir tamlama türünün örneğidir?

a) Yaz aylarında buralardan göçler başlar.
b) Bu yıl turizmin canlanması için çok çalıştık.
c) Belediye başkanı esnafı ziyaret ediyor.
d) “Gönül Dağı” dizisi bozkır yaşamını anlatıyor.

I. Kedi mamalarına da zam yapıldı.
II. Pilava kuş üzümü koyarsan güzel görünür.
III. Artık şehrin sokaklarında kimsecikler dolaş-
mıyordu.
IV. Avrupa Birliği’nin raporları doğrultusunda 
planlamalar yaptık.

7-Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin 
hangilerinde özdeş tamlamalar kullanılmış-
tır?

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

8-Aşağıdaki cümlelerde kullanılan tamlama-
ların hangisinde tamlayan ile tamlanan ara-
sında bir sözcük kullanılmıştır?

a) Renkli bir kişiliğe sahipti.
b) Ödevin eksik yerlerini tamamladım.
c) İskelenin ortasında bir adam oturmuştu.
d) Taze yeşil soğanlı böreklere bayılırım.

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı tür-
den tamlama örnekleri kullanılmıştır?

a) Birkaç saat sonra onu bu parkta görmüşler.
b) Duvar kağıtlarını seçerken para durumuna da 
bakıyorduk.
c) Bir insan, her zaman evine sadık olmalıdır.
d) Eşsiz manzarasıyla Tortum Şelalesi büyüleyi-
ciydi. 

10-“Yazarın son kitabını büyük bir zevkle oku-
dum.” cümlesinde kaç tane tamlama örneği 
vardır?

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


