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1.  (1) Ağaçlar ağaçların kanıtıdır, kendimiz kendi-
mizin kanıtıyız. (2) Sırtını Aladağlar'a dayamış 
Çamardı ilçesi yakınlarında upuzun, altın sarı 
kavakların pastoral çizgileri de kendilerinin ka-
nıtıdır. (3) Görmemek mümkün değil bu güzel-
likleri. (4) Yorgunluk dediğimiz şey işte bunları 
görmemekle başlıyor.

Numaralanmış cümlelerden hangisi yapısına 
göre diğerlerinden farklıdır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem 
ortak öge olarak kullanılmıştır?

A) Acele ettiğim için bıçak tahtayı, tahta elimi 
kesti.

B) Bilgisayar teknolojik bir alettir, hayatımızı 
kolaylaştırır.

C) Akşam karanlığında nereye gideceğini şaşır-
dı, kayboldu.

D) Babasının aldığı saati havuza girerken çıkar-
dı ve kutusuna özenle koydu.

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge ortaklı-
ğı söz konusu değildir?

A) Robotlarla çiftçiler neler yapacak ve neler 
keşfedecek merak ediyorum.

B) Mektubu uzun zamandır bekliyorum, ama 
mektup gelmedi.

C) Düğünümüzü geciktirmek için hiçbir neden 
yoktu, ikimiz de böyle istiyorduk.

D) Eşim kendi işleri için bazen çalışma odasına 
çıkar bazen de şehre inerdi.

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
öge ortak öge değildir?

A) Yapılan araştırmalar işsizlik verilerini ortaya 
koyuyor, ülke hakkında fikir veriyordu.

B) Akşamdır beni hüzünlere salan, unutmaya 
çalıştığım çocukluğumu hatırlatan.

C) Deprem esnasında yatağından aceleyle kalk-
mış, annesinin yanına koşmuştu.

D) Cumartesi günü döşemeler düzenli olarak 
yıkanır, halılar silinirdi.

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili  
bağlaç cümleleri bağlamıştır?

A) Projemiz kapsamında çok sayıda türün 
yaşam ortamı olabilecek alan veya alanların 
korunması sağlanmıştır.

B) Anadolu orkideleri mevsimlik çiçeklerdir ve 
tamamına yakını baharda açıp kaybolur.

C) Traktör ile yapılan tarım faaliyetleri insanların 
zaman kazanmasını sağlıyor.

D) Şehir içinde dolmuş ya da otobüsle sağlanan 
çok karışık bir ulaşım ağı var.

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnenin ortak 
kullanıldığı sıralı bir cümledir?

A) Gözyaşlarımın kalbime doğru yürüdüğünü 
hissediyordum, çok kızmıştım.

B) Gülen yüzünü gösterdi güneş, insanlara neşe 
saçtı.

C) Yeni koltuk takımını özenle taşıdık, salona 
uygun şekilde yerleştirdik.

D) Kapıyı açtık, ayak uçlarımıza basarak yürü-
meyi sürdürdük.
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7.  İnsanlığın aydınlanması için bildiklerini kitap 

yazarak derliyordu.

Bu cümle, içinde fiilimsi olan bir birleşik cüm-
ledir. Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer 
bir kullanım vardır?

A) Bahçe kapısı kilitliydi, bahçıvanlar yoktu 
ortalıkta.

B) Kirazları dallarından kendim koparmak istiyo-
rum.

C) Dalların arasında kara olgun vişneler pıtrak 
gibi sarkıyordu.

D) Az kalsın bağıracaktım ki yarasa yuvasına 
geri döndü.

8.  (1) Bodrum Yarımadası'nı kuşatan deniz, binler-
ce yılın sırrını barındırıyor. (2) Fırtınaya kapılan, 
dalgalarla ya da savaş yaralarına yenik düşen 
gemiler denizin dibinde yatıyor. (3) İlk sünger 
avcılarının keşfettiği batıklara dalışlar, Türkiye'de 
su altı arkeolojisine ve dalış turizmine yön verdi. 
(4)Su altı fotografçısı Ali Ethem Keskin, Turgutre-
is açıklarında antik ve modern iki batık noktasına 
daldı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han-
gisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

9.  Doğan her yeni gün yeni umutlar müjdeliyordu 
ancak - - - -

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamam-
lanırsa bağlaç, yanlış kullanılmış olur?

A) bazı insanlar karamsarlıkta ısrarcıydı.
B) hayat telaşı bunu düşünmemize fırsat vermi-

yordu.
C) bunu söylediğim kişiler bana inanmıyordu.
D) bunun pek çok yerde işareti vardı.

10.  (1) Turnalar, türküde söylendiği gibi bölük bölük 
uçuyor üzerimden. (2) “Turrr turrr” diye çıkardık-
ları sesleri duyuyorum. (3) Turnalar çocukluğuma 
götürüyor beni. (4) Anadolu’nun bir başka köşe-
sinde bu eski dostlara rastladığım için de mutlu 
oluyorum.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi 
yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımın-
dan diğerlerinden farklıdır?

A) Gemici Sinbad'ın öyküsü, 1700'lü yılların 
başından itibaren tüm dünyayı büyülemiştir.

B) Evi ve bahçeyi dolaşıp terasta çay içtik.
C) Köy köy dolaşarak topladığım eşyalarla bu 

müzeyi kurdum.
D) Bu eve taşındığımda bahçede üç tane dut 

ağacı vardı.

12.  Aşağıdaki atasözleri yapıları bakımından 
gruplandığında hangisi dışarıda kalır?

A) Görünen köy kılavuz istemez.
B) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
C) İşleyen demir ışıldar.
D) Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.


