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Öğretmeni, Sema’ya dört farklı türden zamir 
örneği yazmasını istemiştir. Her doğru için 25 
puan alacaktır. 

Cümleler Puan
a Bugün Ali kimi gördü?
b Herkes, bu araziye ortak olmaya 

çalışıyor.
c Birileri zengin olurken birileri 

fakirleşiyor.
d Geçen sene oralara da gitmiştik.

5-Kontrol için öğretmenin yanına giden Sema 
kaç puan almıştır?

A) 25               B) 50                  C) 75            D) 100    

I. Bu akşam sizinle yemeğe çıkalım.
II. Hayat böylelerine güzel geçiyor.
III. Duvarı onlar mı boyamış?
IV. Akşama bütün kardeşlerim bize gelecek.

6-Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde özdeş 
zamirler kullanılmıştır?

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

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik 
zamiri kullanılmıştır?

a) Güzel kardeşim, umudunu asla yitirme.
b) Kediyi ağaca tırmanırken birkaç çocuk gör-
müş. 
c) Dükkândakilere haber vermek gerekir.
d) Şarkılar, eski günleri bana hatırlatır. 

1-“Burada yaşayan birçok insan, hayatından 
memnun gibi görünüyordu.” cümlesindeki 
zamirle aynı türde olan zamir hangi cümlede 
kullanılmıştır?
 
a) Bazı zamanlarda seni sözlerin aklıma geliyor.
b) Hiç kimse sana kavuşmamı engelleyemez.
c) Eskiden şuralarda zeytinlikler vardı.
d) Sen bu görevi kimden aldın?

Bugünlerde  kendisine haksızlık yapıldığını 
        1
söyleyen kimseler, önceleri bizlere haksızlık 
  2        3
yapıldığında pek  oralı olmuyordu.
   4

2-Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden 
hangisi zamir değildir? 

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

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz 
zamir kullanılmıştır?

a) Birçoğumuz bu konuda hemfikiriz.
b) Bazı insanlar kendilerine yapılmasını istemedi-
ği şeyleri başkalarına yapabiliyor.
c) Eğer bunları taşırsanız sizi tatmin edecek mik-
tarda para veririm.
d) Sürekli başka insanların emri altında çalışmak-
tan bıktım.

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “böyle” 
sözcüğü zamir olarak kullanılmıştır?

a) Eskiden böyle oyunlar oynardık.
b) Bizim hiçbir zaman böyle bir evimiz olmaya-
cak
c) İdare et bu sefer de böyle olsun.
d) Asla böylelerine fırsat verme!
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“-ki” ekinin üç farklı görevi vardır. İsmin önünde 
kullanıldığında sıfat, ismin yerine kullanıldığında 
zamir, ayrı yazıldığında –kalıplaşmış bağlaçlar 
hariç- bağlaç görevinde kullanılır. 

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki” söz-
cüğünün görevi adıldır?

a) Buradaki bahçede geçenlerde gömü bulun-
muş.
b) Mademki gelmeyeceksin neden söz verdin?
c) Sınıftaki arkadaşlarla pikniğe gideceğiz. 
d) Herkes gönlündekileri göremez.

13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı tür-
den zamirler kullanılmamıştır?

a) Buraya oradan gitmek için araç lazım.
b) Sen ve ben “biz” olabiliriz.
c) Kardeşim kendi başına iş yapıyor.
d) Kime nereden bağış yapmışlar?

“Bir akşamüstü ceketimi alarak yollara düştüm. 
Nereye gideceğimi bilmiyordum. Adımlarım 
bana yol gösteriyordu.”

14-Yukarıdaki parçada kullanılmayan zamir 
türü hangisidir?

a) Kişi Zamiri
b) İlgi Zamiri
c) Soru Zamiri
d) İyelik Zamiri

I. Kimse, bana boşuna dert anlatmasın.
II. Çoğumuz, kitapları şurada, burada hava atmak 
amacıyla alıyoruz.
III. Bunca malzemeyi nereden temin ettin?
IV. Sınavı kendisi mi kazanmış?

8-Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde birden 
fazla zamir örneği vardır?

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

Toprağın üstüdekiler bir gün toprağın altına 
    I    II
gireceklerini düşünmez. Oysa yaşayan her 
              III 
canlının gideceği yer orasıdır. 
          IV 
9-Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden 
hangileri zamir değildir?

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

10-“O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de farklı bir görevde kullanılmıştır?

a) O hafta herkes ödevlerini tamamlamıştı.
b) O bize çok bağlanmış bir kediydi.
c) O günlerde bu haber çok konuşulmuştu.
d) O akşamı hiç unutamam.

11-“Şunları bir yerlere not etmeyi unutma.” 
Cümlesinde kullanılan zamirin türü nedir?

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


