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4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan 
ile tamlanan yer değiştirmiştir?

a) İlerleyen saatlerinde ıssızlaştı sokaklar.
b) Anlatamadım bir türlü derdimi.
c) Gidiyordum şehirden uzaklara.
d) Parasını bulduk arkadaşımın.

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamla-
ması bir zamirle oluşturulmuştur?

a) Ali ve arkadaşları buraya gelmedi.
b) Bizim bunu öğrenmemiz gerekiyor.
c) Bu işte hepimizin katkısı vardı.
d) Asla onlara inanmıyorum.

 
       Merhamet duygusunu hiçbir insanın   
                  kaybetmemesi gerekir.
   

      Bu akşam, onların evinde buluşup eski 
        günleri yad edeceğiz.

       Komşumuzun kızı bir gün önce trafik       
                  kazası geçirdi.

       Fen dersinde, arka sırada oturan arka-       
                  daşlarım sürekli konuştu.

6-Yukarıdaki cümlelerde bulunan tamlama 
sayıları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

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

Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum, ne haldeyim?
Gidiyorum gündüz gece

1- Yukarıdaki dizelerde geçen tamlamanın ay-
nısı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır?

a) Başımın üstünde yeller esiyor.
b) Soğuk bir gece dışarıda gezintiye çıkmış.
c) Kargaların sesini seven var mı acaba?
d) Köyümüzün insanları göç etmeye başladı.

“Kimi zaman bu şehirden ayrılmak istiyorum.” 
cümlesinde aynı türden iki tamlama örneği 
vardır. 

“Zengin ülkelerin insanları ferah bir hayat ya-
şıyor.” cümlesinde zincirleme isim tamlaması 
örneği vardır.

“İftar vakti, yemek masasını ben hazırladım.” 
cümlesinde belirtisiz isim tamlamaları örnekleri 
kullanılmıştır.

“Konya ovası, ülkemizin verimli ovalarındandır.” 
cümlesinde üç tamlama örneği kullanılmıştır. 

2-Yukarıdaki cümleler ve bu cümlelerle ilgili 
doğru yanlış değerlendirmeler yapılmıştır. Ve-
rilen bilgilerden her doğru için +10 puan, her 
yanlış için - 5 puan veriliyor. Dört cümle için 
toplamda kaç puan alınmış olur?

a) 15  b)20   c)25   d)30

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim ve 
sıfat tamlaması örneği kullanılmıştır?

a) Kitaplığın kirlenen raflarını temizledi.
b) Annemin sesini duymak beni mutlu ediyor.
c) Birkaç adam, şu mahallede kavga etmiş.
d) Yatak odasını takımını beğenmemişler.
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I. Not defterimi hep yanımda taşırım.
II. Saatlerin yazılışını yeni öğrendim.
III. Salon takımının örtülerini yıkamışlar.
IV. Bakış açısı her insanın farklıdır.

7-Yukarıdaki cümlelerde kullanılan tamlama-
larla ilgili olarak aşağıda yapılan değerlendir-
melerden hangisi yanlıştır?

a) I. cümlede belirtisiz isim tamlaması kullanıl-
mıştır.
b) II. cümlede sıfat tamlaması kullanılmıştır.
c) III. cümlede zincirleme isim tamlaması kulla-
nılmıştır.
d) IV. cümlede sıfat ve isim tamlamalarından 
örnek vardır.  

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yaza-
cağım.

8-Yukarıdaki dizelerin hangisinde sadece sıfat 
tamlaması vardır?

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

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tamla-
nan birden çok tamlayana bağlanmıştır?

a) Salonun ve mutfağın halıları kirlenmiş. 
b) Dünyanın huzurunu, mutluğunu elde etmek 
zordur.
c) Evin önünde geçen çocuk, çok şakacıydı.
d) Fotoğraflara bakarken anılarım canlanıverdi.

“……………………………… çok beğendim.”

10-Yukarıdaki boşluk, aşağıdakilerden hangi-
siyle tamamlanırsa farklı türden bir tamlama 
örneği ortaya çıkmış olur?

a) Kot pantolonu
b) Kitabın konusunu
c) Şarkının sözlerini
d) Arabaların bazılarını

Şehrin havası

Ekmek parası

Öğrencinin sınıfı

Cep telefonu

Mahallenin 
gençleri

Anlayışlı insanlar

11-Yukarıdaki bulutların hangisinde sıfat tamla-
ması örneği vardır?

a) Sarı bulut    b) Turuncu bulut
c) Kırmızı bulut  d) Yeşil bulut

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı 
düşmüş bir isim tamlaması kullanılmıştır?

a) Şanlı bayrağı göklerden indirmeyin.
b) Kedi duvardan atladı.
c) Sabrın önemini kavramak gerekir.
d) Sözlerini hiç unutmayacağım. 



3.Sayfa www.yeninesilturkce.com

Tamlamalar Test-3 CevaplarıTamlamalar Test-3 Cevapları

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


