
 

SORULAR 
… Mesela kuzey yıldızı,   senin yıldızın olacak 
“o benim .” diyeceksin. 
Mutlaka sana ait olmasın istiyorsan bir şeylerin… 
Mesela gökkuşağı senin olacak. 

1. Yukarıdaki metinde geçen kelime türü zamir olan kelimeleri bulup aşağıya yazınız. (10 puan) 

C:   

 

 

 

2. Yukarıda metinde geçen altı çizili tamlamaların çeşidini açıklayınız. (5+5=10 puan) 

C:  

 

3. Aşağıda tabloda verilen isimlere  ait yapı ve anlam özelliklerini belirleyerek ilgili boşlukları X  ile 

işaretleyiniz.(2*5=10 puan) 

 
4. Aşağıdaki cümlelerde verilen yargılar doğru ise “D“ yanlış ise “Y“ yazınız.(1*5=5 puan) 

(      ) ilahi bakış açısında anlatıcı, olup bitenleri kamera sessizliği ile izler. 

(      )  Hava, ışık, koku,  birer soyut isimdir. 

(      )  Öyküleyici anlatımda olay, kişi, mekân ve zaman gibi ortak öğeler bulunur. 

(      )  Ruh çözümlemeleri de birer betimlemedir ancak buna portre adı verilir. 

(      )  Etkili bir anlatımda gereksiz söz tekrarları yer almaz.  

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen  sıfatların altını çizip  çeşidini karşılarına yazınız. (2*5=10 puan) 

✓ Belli belirsiz korku içindeyim.     

✓ Hangi sınava girdiniz?    

✓ Bembeyaz gömlekleri kir olmuş.   

✓ Kimi insanlar, yaşamın anlamını bulamaz.  

✓ Bu vatan hepimizin.    

 

6. Aşağıda geçen deyim ve ad aktarmalarını bulup altını çizdikten sonra  çeşidini  de belirtiniz. (2*5=10 puan) 

➢ Müdür, toplantıya geç kalanlara esti gürledi.   

➢ Onun tatlı bakışları yeter.     

➢ Bu derste Ömer Seyfettin’i okuduk.    

➢ Tabağını bitirmeden kalkanları belletmen öğretmen, uyardı.  

➢ Ağaçlar baharın gelişini kutluyordu.    

  

İsimler Özel Cins Soyut Somut Basit Türemiş Birleşik 

Yıldız        

Gökkuşağı        

Kitaplık        

Endişe        

Kemalpaşa        
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7.  “ Hangi ” soru kelimesini soru sıfatı ve soru zamiri görevleriyle birer cümlede kullanınız. (10 puan) 

 

 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin türlerini doğru eşleştiriniz. (2*5=10 puan) 

a) Bunu daha dün aldık.    Belgisiz Zamir   

b) Bir çok kişi onu tanıyordu.   Belgisiz Sıfat  

c) Bazıları yine sınava geç kaldı.   İşaret Zamiri  

d) Bizimki  erkenden yatmış.   Adlaşmış Sıfat  

e) Çalışanlar hep kazanır.   İlgi Zamir -ki  

 

9.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.  (2*5=10 puan) 

❖ Öykü ve romanlarda daha çok  öyküleyici  ve  …………..……………………. anlatım türleri kullanılır. 

❖ Coşku ve heyecana bağlı anlatım, ………………………………………   anlatım olarak da ifade edilir. 

❖ Soru sıfatları çekim eklerini aldıklarında ………………..………………  olurlar. 

❖ Açıklayıcı betimlemelerde amaç,   ........................................  vermektir. 

❖ Küçücük cüssesi, tamlamasında küçük kelimesi ek alarak …….………………….…….     sıfatı oluşturmuştur. 

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde “ne” sözcüğü diğerlerinden farklı bir türdedir? (5 puan) 

A) Hediye olarak ne almayı düşünüyorsun? B) Bu yaptıklarına annen ne dedi?  

C) Bu hırs ne kazandırdı sana?                        D) Sınavda size ne sordular?  

E) Binadan çıkan çocuklar ne tarafa gitti? 

 

11. Gülen Adaʼnın nerede başlayıp nerede bittiği hiç bilinmezdi. Çünkü adanın kıyıları ve bağrı, deniz altı 
mağaralarıyla ve dehlizleriyle oyuk oyuktu. Adanın deniz altındaki koridor ve tünellerinden giren dalgaların suları 
birbirine bir şeyler fısıldayıp anlatırlardı. Sular iç içe ebemkuşakları yaparken ürkek çığlıklar duyulurdu. 

 Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (5 puan) 

A) Deyim aktarmasına yer verme   B) Kanıtlamaya başvurma  

C) Nitelik bildiren sözcüklere yer verme  D) Kişileştirmeye başvurma 

E) Benzetmelere başvurma 

 

12. Bu sabah, tren düdüklerinin büsbütün başka korkularla kanattığı uykusundan, Mümtaz gene bu üzüntü ile uyandı. 
Saat dokuza yaklaşıyordu. Bir müddet yatağının kenarına oturup düşündü. Doktor, onda geleceğini söylemişti; 
ancak bugün bir yığın işi vardı. Bu yüzden onu bekleyemezdi. 

 Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5 puan) 

A) Soyut isimlere yer verilmiştir.   B) Öyküleme tekniğiyle yazılmıştır. 

C) Olay, kişi, zaman ögelerine yer verilmiştir.   D) Topluluk isimleri kullanılmıştır. 

E) Görme ve işitme duyularına ait ayrıntılara yer verilmiştir.  

Not: Sınav süresi bir ders saatidir.  

BAŞARILAR     Türk Dili  ve Edebiyatı Zümresi 

 


