
ZAMİR-SIFAT-İSİM TAMLAMASI 

TESTİ 

 
1. Aşağıdakilerin hangisinde şahıs zamiri yoktur? 

A)Ümitsizliğe hiç düşmezdi o. 

B)Sorunların üzerine ben gittim. 

C)Bu gördüklerin sana ders olsun. 

D)Kimse kimsenin hakkını yememeli. 

 

2. "Öğrencilerin hiçbiri bu soruyu çözemedi." 

Cümlesindeki adılla aynı türden bir adıl, aşağıdaki 

cümlelerin hangisinde yoktur? 

A)Biz kahraman bir ecdadın torunlarıyız. 

B)Vatanımızı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. 

C)Hepimiz Atatürk ilkelerinin bekçileriyiz. 

D)Dünya durdukça herkes bunu böyle bilmeli. 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir 

yoktur? 

A)Yarışma için her şey hazır. 

B)Kimse sesini bile çıkarmıyor. 

C)Burası yarışmanın yapılacağı yer. 

D)Bazıları yarışmacıları alkışlıyor. 

 

4. "Biri bizi gözetliyor." 

Bu cümledeki "biri" sözcüğünün görevi nedir? 

A) Sayı sıfatı                     B) Belgisiz sıfat 

C) Belgisiz zamir               D) isim 

 

5. Şurası göz göze geldiğimiz İlk yer."  

       1              2        3         4 

Cümlesindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi 

adıldır? 

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

 

6. Altı çizili sözcüklerden hangisi zamir değildir? 

A) O, bu çiçeği öğretmenimize almış. 

B) Okula sabahın köründe gidiyorduk biz. 

C) Herkes kitaba gereken önemi vermelidir. 

D) Bu hediyeyi kime aldın? 

 

7. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sözcük biçiminde 

bir adıl bulunmamaktadır? 

A) Gecenin bu saatinde nereye gidiyorsunuz? 

B) Biri içerideki salonda patronu bekliyormuş. 

C) Herkes gürültü yapmadan öğretmeni dinliyordu. 

D) Dünyada böyle güzellik hiçbir ülkede yok. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan ad tamlamalarından 

hangisinin tamlananı zamirdir? 

A)  Kapıdaki kimin annesi acaba! 

B)  Hepsinin düşüncesi aynı doğrultuda. 

C)  Sorunların çoğu dinlememekten kaynaklanıyor. 

D)  Bunun, kendi başarın olduğunu biliyoruz. 

 

9.  “Bütün” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

farklı görevde kullanılmıştır? 

A) Bir oturuşta bütün bir ekmeği yedi. 

B) Bütün güller bu sabah açılmış. 

C) Bozuk paraları verip bütün para aldı. 

D) Bütün bütün yutuyordu köfteleri. 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uzun” kelimesi 

sözcük türü yönüyle farklıdır? 

A) Duyduklarını uzun uzun anlattı. 

B) Uzun filmler insanı sıkıyor. 

C) Uzun bir sessizlik çöktü odaya. 

D) Uzun uzun parmakları vardır. 

 

 

 

 

11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfatın anlamında 

küçültme yapılmıştır? 

A) İpince bir ip alıp gelmişti. 

B) Yepyeni elbiseyle oyun oynanır mı? 

C) Büyükçe bir salonda görüşüldü. 

D) Bu soruyu tekrar tekrar sorma. 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı 

vardır? 

A) Gece yarısından sonra bir böcek gibi yataktan çıktı. 

B) Eski ve yıkılmış bir evde yaşamaya çalışıyordu. 

C) Murat sularda bir balık gibi sessiz hareket ediyordu. 

D) Kapkaranlık bir gecede bahçede dolaşıyordu. 

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat 

vardır? 

A) Yaralı, bizimle zor konuşuyordu. 

B) Bulanık suyu içmek zorundayız. 

C) İnce dudakları titriyordu. 

D) Şekerli süt içermiş. 

 

14. "Bu" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat 

olarak kullanılmamıştır? 

 A) Bu günler de geçer. 

 B) Bu evler deniz görmez. 

 C) Bu sokakta oturuyor. 

 D) Bu benim en sevdiğim arkadaşımdır. 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla 

niteleme sıfatı kullanılmıştır? 

A) Şehirlerinizde sessiz, sakin bir yer yok. 

B) Bundan daha büyük bir hizmet olamazdı. 

C) Bu yolculuğun tek amacı var. 

D) O gün çok fakir bir aileye konuk oldular. 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat 

görevinde kullanılmıştır? 

A) Uzun uzun yolları aşıp geldik. 

B) Yaşadıklarını heyecanlı heyecanlı anlatıyordu. 

C) Yavaş yavaş yürümeye başladı kardeşim. 

D) Adam horul horul uyuyordu. 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim 

tamlaması vardır? 

A) Elindeki kalem kapağı kırıldı. 

B) Bugün kapının kolu kırıldı. 

C) Evde dolap kapağı kırıldı. 

D) Televizyon kumandası kayboldu. 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı isim 

tamlaması vardır? 

A) Kitabın kapağı çok güzel olmuş. 

B) Evin mutfağı çok büyükmüş. 

C) Masanın örtüsü kirlenmiş. 

D) Masa lambası pahalıydı. 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin tamlayanı 

zamirdir? 

A) İnsanların birçoğu kitap okumuyor. 

B) Şunun rengi daha güzel. 

C) Okulun duvarı yeni yapıldı. 

D) Evin çatısı akıtıyordu. 

 

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

12.D  13.A  14.D  15.A  16.A  17.B  18.D  19.B 

 

 


