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5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı zamir 
türlerinden örnekler kullanılmıştır?

a) Yeni filme sen de o da gelsin.
b) Herkes, birilerine sahip çıkarsa dünyada sorun 
kalmaz.
c) Kimisi benim gibi bu dünyada yapayalnız 
yaşamaya devam ediyor.
d) Geçen yıl okul turnuvasına sadece bizim sınıf 
değil sizin sınıflar da katılmıştı.

6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerin-
den farklı bir zamir türü örnek olarak kullanıl-
mıştır?

a) Bu işe bile akıl sır erdiremeyen kimseler vardı.
b) Sizinkilerden yine ses seda yoktu.
c) Birilerine hesap vermekten hoşnut değilim.
d) Şu cihanda rabbim kimseyi kimseye muhtaç 
etmesin. 

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri 
vardır?
a) Masanın üstündeki anahtarları bana getirir 
misin?
b) Sınava tek başıma kendim hazırlandım.
c) Buraya, okuldakiler de geldi.
d) Canım kardeşim, umarım her şey yolundadır.

8- “O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de farklı bir zamir türünde kullanılmıştır?

a) Bu kitabı değil önce onu oku.
b) Geçen sene o da bu bölümden mezun oldu.
c) Biz onu kardeşimiz gibi seviyoruz.
d) Ölümünden sonra bile onu unutamadık.

1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir 
kullanılmamıştır?

Cümleler

a Birkaç çocuk yine mahalle arasında top 
oynuyordu.

b Bizim mahallenin çocukları yaramazdı.

c Bu durumdan herkes rahatsız oluyordu.

d Kavga çıkmasın diye kimse ses etmiyordu.

2-“Geçen hafta burada feci bir kaza oldu.” 
Cümlesinde bulunan adılın türü nedir?

a) Şahıs zamiri
b) İşaret zamiri
c) Belgisiz zamir
d) İyelik zamiri

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anla-
mı bir adılla sağlanmıştır?

a) Anne, ne zaman tatile gideceğiz?
b) Kardeşim benim kalemini neden kırmış?
c) Ben mi evde sorun çıkartıyorum?
d) Teyzemler yine kime gitmişler?

I. Pazarcı esnafı nerede tezgâh açacağını bilmi-
yordu.
II. Kardeşim, sen kendin kaşındın.
III. Bu zamanda insanlar kime güvenecek?
IV. Kimse kimseyi yargılamasın.

4-Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde özdeş 
adıllar kullanılmıştır?

a) I-II  b) II-IV 
c) III-IV  d) I-III
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Soru cümlelerinde soru kelimesi bir ismin yerini 
tutuyorsa, soru sözcüğünün yerine bir isim geti-
rilebiliyorsa soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır.

11-Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde soru anlamı soru zamiriyle sağlan-
mıştır?

a) Haftaya oraya mı gideceğiz?
b) Sen bana kimden haber getirmiştin?
c) Sizinkiler ne zaman eve gelirler?
d) Çocuklara nasıl bir sürpriz hazırladın?

“Geçenlerde yurt dışında yaşayan birisiyle tanış-
tım. Oldukça zeki olduğu anlaşılıyordu. Bizden 
çok farklıydı. Buralara daha önce de gelmişti.” 

12-Yukarıdaki parçada kaç zamir kullanılmış-
tır?

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

“Bu, şu, o, öteki, beriki” gibi sözcükler bir ismin 
önünde kullanılırsa işaret sıfatı; ismin yerine kul-
lanılırsa da işaret zamiri olur.

13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret 
zamiri örneği vardır?

a) Karşıdan karşıya geçerken bu araba az daha 
bana çarpıyordu.
b) Dükkanın önünde oturan o adamı herkes 
tanıyor.
c) Annem öteki eşyaları odamdan çıkarmış.
d) O, benim en sevdiğim oyuncağımdı.

14- “Bunlar, bizlere zarar verecek kimselere ben-
zemiyor.”  cümlesinde kaç farklı zamir türün-
den örnek kullanılmıştır?

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

Öğretmen, zamirler konusunu işledikten sonra tah-
taya dört kişiyi kaldırıp sırasıyla “şahıs zamiri, işaret 
zamiri ve belgisiz zamir” ile ilgili cümleler yazmasını 
istemiştir. 

Öğrencilerin örnekleri şunlardır:

Kamil:
Bu işi kimse halledemez.
Şurasını kısa kesmişsin, beğenmedim.
Seninle görüşmek istemiyorum
Selma:
Uzaklardan senin sesini duyunca çok 
heyecanlandım.
Geçen hafta şu sokakta çocuklar 
kavga ediyordu.
Marketteyken birisi bayılmıştı.

Rüya:
Herkeste garip bir telaş hakimdi.
Ben, senin beni sevebilme ihtimalini 
sevdim.
Şuraya gelen insanlara yardım edin.

Kerem:
Biz, bilim insanlarını rehber edinelim.
Oraya da bir ev yapıldığını gördüm.
Birçoğumuz sanatla ilgilenmiyoruz. 

9-Hangi öğrenci öğretmenin istediği şekilde 
örnekler yazabilmiştir?

a) Kamil   b) Selma
c) Rüya   d) Kerem

10-“Bizim ülkemizde bazılarının geniş yetkisi 
var.” cümlesindeki zamirler hangileridir?

a) Şahıs-İyelik-Belgisiz
b) Kişi-İlgi-Belgisiz
c) İşaret-Şahıs-Belgisiz
d) Belgisiz-İyelik-İlgi
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1. A
2. B
3. D
4. D
5. C
6. B
7. C
8. A
9. D
10. A
11. B
12. C
13. D
14. C


