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6. Sınıf
Türkçe

Zamirler
1.

4.

Zamirler, ismin yerini tutan sözcüklerdir.
Buna göre,

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “o” sözcüğü kişi
zamiri olarak kullanılmıştır?

“Ah bu türküler, köy türküleri
Dilimizin tuzu, biberi
Memleket ahvalini onlardan sor
Kitaplarda değil, türkülerde ara Yemen’i
Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni”

A) Onu dün yokuşun başındaki marketten satın aldım.
B) O bugüne kadar hiçbir arkadaşına kötü söz söylemedi.
C) O benim çok severek okuduğum bir kitaptı.
D) Sizin geçen yıl almayı düşündüğünüz ev o muydu?

dizelerindeki altı çizili zamirin, yerini tuttuğu isim
aşağıdakilerden hangisidir?

2.

B) Köy

C) Türkü

D) Dil

İnsan isimlerinin yerini tutan zamirlere kişi zamiri denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri yoktur?
A) Onları hemen kitaplığa koysan iyi olur.
B) Toplantıya senin yerine ben katılabilirim.
C) Kendi kopyam imiş meğer şu dünya.
D) Bana bu imkânı siz verdiniz.

3.

İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlere işaret zamiri
denir.
Buna göre aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden
hangisi işaret zamiri değildir?
A) Burası İstanbul mu böyle yosun kokulu
Gel gitme, vakit erken.
B) O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
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A) Kitap

“O” sözcüğü hem kişi zamiri hem de işaret zamiri olabilir.

5.

Belirsizlik bildiren sözcükler bir ismin yerini tutuyorsa belgisiz zamir, bir isimden önce kullanılıyor ve o ismi etkiliyorsa belgisiz sıfat olur.
Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi belgisiz zamir değildir?
A) Bardakların birkaçı taşıma esnasında kırılmış.
B) Kimileri böyle durumlarda sabırsız olabiliyor.
C) Kar yağınca insanların birçoğu yolda kalmış.
D) Bazı öğrenciler bahçe kapısında bekliyor.

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlam belirsizliğini
gidermek için cümlenin başına bir kişi zamiri getirilmelidir?
A) Evim birkaç kilometre uzaktaydı.
B) Çantanı getirmeyi yine unuttum.
C) Oturduğun sandalye kırık olabilir.
D) Endişemizi anlıyorsun değil mi?

O benimdir, o benim milletimindir ancak.
C) Dönüp bakmaz hiçbirine, aldırmaz
Bütün hayranlarını sesinden tanır.
D) Ötekiler beni anlamaz, ey vefasız
Sen beni anlamadıktan sonra!

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
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6. Sınıf
Türkçe

Zamirler
7. Onlar ki şafaklardı bütün dağda denizde
				
I
Her manzara onlardan akistir içimizde
II
Onlar ki bugün gökte birer kasra çekildi
III
Devrinde, fakat, hangisi mesut olabildi
			
IV

10. Varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamiri
denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır?
A) Mutfak masasının üzerindeki saati kim aldı?
B) Buraya kadar tek başına nasıl gelmiş?
C) Beni dinlememekte neden ısrar ediyorsun?

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri
zamir değildir?
B) I ve IV.

C) II ve III.

D) III ve IV.

“Bu, şu, o” sözcükleri bir ismin yerini tutarsa işaret zamiri, bir isimden önce kullanılıp o ismi etkilerse işaret sıfatı
olur.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şu” sözcüğü zamir görevinde kullanılmıştır?
A) Ablam şu apartmanda oturuyor.
B) Şu çiçekleri balkona götürelim.
C) Sana en yakışan elbise şu oldu.
D) Yarına kadar şu işleri bitirmeliyiz.

9.

Belgisiz zamirler, ismin yerini belirsiz bir şekilde tutan zamirlerdir.
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8.

A) I ve II.

D) Ankara’ya gideceğini sana söylemedi mi?

11. Aysun : Merve eve gelmedi mi?
Nida
:Gelmedi henüz.
Aysun : Nereye gitti acaba?
			
I
Nida
: Kütüphaneye gitmiş.
Aysun : Merve bana bir kitap verecekti.
Nida
: Aaa, onu sana vermemi söylemişti bana. Çek			
II				
III
  meceye koymuştum. İşte, burada.
						
IV
Bu karşılıklı konuşmada numaralanmış zamirlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) I numaralı zamir, soru zamiridir ve “kütüphane” isminin yerine kullanılmıştır.
B) II numaralı zamir, işaret zamiridir ve “kitap” isminin
yerine kullanılmıştır.
C) III numaralı zamir, kişi zamiridir ve “Nida” isminin yerine kullanılmıştır.
D) IV numaralı zamir, belgisiz zamirdir ve “çekmece” isminin yerine kullanılmıştır.

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır?
A) Varsın yine bir yudum su veren olmasın,
Baş ucumda biri bana su yok desin de
B) Yıllardır ki bir kılıcım kapalı kında,
Kimsesizlik dört yanımda bir duvar gibi
C) Vur kazmayı dağa Ferhat

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılmış bir sözcük yoktur?
A) Yaklaşık otuz yıldır burada yaşıyoruz.
B) Arkadaşlarımdan bazıları yaz tatilinde kursa gidiyor.

Çoğu gitti, azı kaldı.
D) Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde,
Hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde

C) Birçoğumuz hayatın sadece olumlu yanlarını görür.
D) Bu dostluğu hiçbir fırtına kolay kolay sarsamaz.

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

