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1. Sınıf “Dilbilgisi” Soru 

Bankası 
 
1. Zaman bakımından, aslında yeni diye 

bir şey yoktur. Yeni dediğimiz her şey bir 

süre sonra eskimeye mahkumdur. 

Bu cümleler ve cümleleri oluşturan 

sözcükler dilbilgisi açısından 

incelendiğinde aşağıdakilerin hangisi 

söylenemez? 

 

A) Fiilimsiler kullanılmıştır. 

B) Belgisiz sıfatlar kullanılmıştır. 

C) Her iki cümle de kurallıdır. 

D) Ekeylem almış sözcükler vardır. 

E) İkinci cümlenin yüklemi basit çekimli 

fiildir. 

 

2. Hanginiz bilir, benim kadar 

    Karpuzdan fener yapmasını? 

Bu dizelerin oluşturduğu cümle ve 

cümledeki sözcüklerle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Soru zamiri kullanılmıştır. 

B) Yüklem, yapı bakımından basit fiildir. 

C) İsim tamlaması kullanılmıştır. 

D) Fiilimsi nesnenin içinde yer almıştır. 

E) Bileşik cümledir. 

 

 

3. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır 

yol, 

   Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir 

kol. 

 

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi 

yoktur? 

A) Yeterlik fiili 

B) Bağlaç 

C) Durum zarfı 

D) Anlamca kaynaşmış bileşik fiil 

E) Sözde özne 

4. O yıllarda hepimiz, şiir tutkunuyduk ve 

güzel şiirlere susamıştık. 

Bu cümle ve cümleyi oluşturan sözcüklerle 

ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Yapı bakımından bağlı cümledir. 

B) Cümlenin öznesi belgisiz zamirdir. 

C) Ad tamlaması ve sıfat tamlaması 

kullanılmıştır. 

D) İkinci yüklem basit yapılı sözcüktür. 

E) Ekeylem almış sözcükler vardır. 

 

 

5. Deli eder insanı bu dünya; 

    Bu gece, bu yıldızlar, bu koku, 

    Bu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç. 

 

Bu dizelerle ilgili aşağıdaki yargılardan 

hangisi ya da hangileri doğrudur? 

I. Yapı bakımından bileşik cümledir. 

II. Fiilimsiler kullanılmıştır. 

III. Birden çok yüklem kullanılmıştır. 

IV. Yüklem, nesne ve özne yer almıştır. 

A) I ve II   B) III ve IV   C) Yalnız I   D) I 

ve IV   E) I, III ve IV 

 

 

6. Zaten yakanlar yakmış, 

    Bir alev de sen yakma! 

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin 

örneği yoktur? 

A) Adlaşmış sıfat 
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B) Emir kipiyle çekimlenmiş fiil 

C) Durum zarfı 

D) Belirtme sıfatı 

E) Bağlaç 

 

 

7. Cihana bir daha gelmek hayal edilse 

bile, 

    Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. 

Bu dizeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan 

hangisi yanlıştır? 

A) İsim fiiller kullanılmıştır. 

B) Yüklem geniş zaman kipiyle 

çekimlenmiştir. 

C) Sıfat ve zarf kullanılmıştır. 

D) Belgisiz zamir kullanılmıştır. 

E) Yapım eki almış sözcükler vardır. 

 

 

8. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ad 

tamlaması dolaylı tümleç göreviyle 

kullanılmıştır? 

A) Üç damla yaş kurudu, solgun 

yanaklarında 

B) Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz 

C) Bir gemi yelken açtı, hayal iklimlerine 

D) İçimizden hiçbiri ayak basmaz karaya 

E) Gümüş yelkenlerini yüksekten 

savurmuştu 

  

 

9. "Dedemden yadigâr kalan bu evi 

      Kışın fırtınası, yazın alevi 

      Daha ben doğmadan ihtiyarlatmış," 

Bu cümle ve cümleyi oluşturan sözcüklerle 

ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi 

yanlıştır? 

A) Özne isim tamlamalarından oluşmuştur. 

B) Yüklemine göre fiil cümlesidir. 

C) Yüklem geçişsiz fiildir. 

D) Fiilimsiler kullanılmıştır. 

E) Yüklem yapı bakımından türemiş 

sözcüktür. 

 

 

10. "Sorma bana boş yere neler 

düşündüğümü, 

       Söylemem tek söz bile, çözemem o 

düğümü." 

Bu dizelerle ilgili aşağıdaki yargılardan 

hangisi yanlıştır? 

A) Bileşik fiil kullanılmıştır. 

B) Bağlaç vardır. 

C) Birinci dizede zamir kullanılmıştır. 

D) İkinci dize öğe ortaklığı olan sıralı 

cümledir. 

E) Birinci dizede belirtisiz nesne vardır. 

 

 

11. Biliyorum kolay değil yaşamak 

      Gönül verip türkü söylemek yâr üstüne 

      Yıldız ışığında dolaşıp geceleri 

      Gündüzleri gün ışığında ısınmak 

Bu dizeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan 

hangisi doğru değildir? 

A) Yapı bakımından bileşik cümledir. 

B) Birden çok sözcük ekeylem almıştır. 

C) Belirtisiz isim tamlamaları 

kullanılmıştır. 

D) İsim fiil ve bağfiil kullanılmıştır. 

E) İyelik ekleri "genelleme" bildirecek 

biçimde kullanılmıştır. 
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12. Artık ilerliyorum, başım eğilmiş yere. 

      Ağır ağır arkamdan geldi ayak sesleri. 

      Bir ak saçlı ihtiyar gördüm dönünce 

geri. 

      O, yüzüme bakmadan yürüdü suya 

doğru. 

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Bağımsız sıralı cümle vardır. 

B) Sıfat-fiil ve bağfiil kullanılmıştır. 

C) Geçişli fiil kullanılmıştır. 

D) Türemiş fiil kullanılmıştır. 

E) Bileşik zamanlı fiil kullanılmamıştır. 

 

13. Sen de mutsuz değil misin ey ozan, 

      Bezgin değil misin onlar kadar? 

Altı çizili bölüm tür yönüyle 

aşağıdakilerden hangisinin örneğidir? 

A) Zamir 

B) Sıfat           

C) İsim 

D) Zarf 

E) Edat 

 

 

 14. Zaman, varlığının özelliği gereği sabit 

kalması mümkün olmayan, her anının 

durmadan geriye gittiği ve yerine hemen 

mazi olmak üzere yenilerinin geldiği 

devamlı bir akıştır. 

Bu cümle ve cümlede yer alan sözcüklerle 

ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Bileşik isim cümlesidir. 

B) İsim fiil, sıfatfiil ve bağfiil 

kullanılmıştır. 

C) Özne ve yüklemden oluşmuştur. 

D) İsim tamlaması ve sıfat tamlaması 

kullanılmıştır. 

E) "yerine yenilerinin geldiği" sözü 

nesnenin bir bölümüdür.  

 

15. Köylü kadınlar, akşam yemeğinden 

sonra çınarın etrafında toplanır; geç 

vakitlere kadar sohbet ederlerdi. 

Bu cümle ile ilgili aşağıdaki yargılardan 

hangisi yanlıştır? 

A) Öğe ortaklığı olan sıralı cümledir. 

B) "Köylü kadınlar" sözü her iki cümlenin 

de öznesidir. 

C) Özne ve zarf tümleci ortaktır. 

D) Birinci cümlenin yüklemi türemiş 

fiildir. 

E) Yüklem geniş zamanın hikayesi ile 

çekimlenmiştir. 

  

16. Sevdiğimiz bir insanı yitirmek şimdi 

yaşaması gerektiğini öğrenmenin acımasız 

bir yoludur. 

Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Özne ve yüklemden oluşmuştur. 

B) Yüklem bir söz öbeğidir. 

C) Yüklem ekeylemin geniş zamanı ile 

çekimlenmiştir. 

D) Bağlaç kullanılmıştır. 

E) İsim fiil ve sıfatfiiller vardır. 

CEVAP ANAHTARI 

1-E  2-C  3-A  4-D  5-D  6-C  7-D  8-C  9-

C  10-E  11-B  12-B  13-D  14-E  15-C  

16-D 
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17. Uzakta, aya çok yakın bir yerde, 

 

    Çılgın ve muhteşem harabelerde, 

  

    Büyük sükûtların fırtınası var. 

 

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

 

A) İlk iki dize, aynı öğe içerisinde yer 

almaktadır. 

 

B) Bir ismi niteleyen birden çok niteleme 

sıfatı vardır. 

 

C) Dolaylı tümleç, yüklem ve özneden 

oluşmuştur. 

 

D) Yapı bakımından bileşik cümledir. 

 

E) Zarf kullanılmıştır. 

 

  

18. Tekrar bana döndü her attığım ok. 

 

     Her çığlık önümde tutuştu, yandı. 

 

     Tahtayı kurt oydu, taş yosunlandı. 

 

Bu dizelerde yer alan cümleler ve 

sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) Birinci dize basit cümledir. 

 

B) Belgisiz zamirler kullanılmıştır. 

 

C) Fiilimsiler kullanılmıştır. 

 

D) İkinci dizedeki bütün sözcükler basit 

sözcüktür. 

 

E) Son dize bağımsız sıralı cümledir. 

 

  

19. "Sanat sanat için midir, toplum için 

midir?" konusu, edebiyatçılar arasında 

olduğu kadar, edebiyatla uzaktan yakından 

ilgisi olmayanlar arasında da uzun zaman 

tartışma konusu olmuştur. 

Bu cümle ile ilgili aşağıdaki yargılardan 

hangisi yanlıştır? 

 

A) Kurallı fiil cümlesidir. 

 

B) Yüklemi geçişsiz fiildir. 

 

C) İsim tamlaması ve sıfat tamlaması 

vardır. 

 

D) Özne ve yüklemden oluşmuştur. 

 

E) Sıfat-fiiller kullanılmıştır. 

 

  

20. Gölgeler gölgelendi, 

 

    Renkler silindi, 

 

    Siyah örtüler indi, 

 

    Mavi gözlerine. 

 

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi 

yoktur? 

 

A) Geçişli fiil 

 

B) Türemiş fiil 

 

C) Sıfat tamlaması 

 

D) Kurallı cümle 

 

E) Etken fiil 

 

  

21. (I)Gökleri kucaklasın (II)kolların, gel 

(III)içime. 

 

    Ellerin (IV)gözlerimin (V)mehtabını 

süslesin. 

 

 Numaralanmış sözcüklerden hangisi iyelik 

eki almamıştır? 

 

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V. 
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22. Adalet Ağaoğlu'nun romanına umutla 

başlamıştım; iyi bir şeyler bulacağıma 

inanıyordum. 

 

Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

 

A) Bağımlı sıralı cümledir. 

 

B) Yan cümlecik dolaylı tümleç göreviyle 

kullanılmıştır. 

 

C) Yüklemler geçişsiz fiildir. 

 

D) Yüklemine göre fiil cümlesidir. 

 

E) Birden çok yan cümlecik kullanılmıştır. 

 

 

23. Edebiyat tarihimizde hiçbir şair, 

Yunus'un halkımız içinde kazandığı 

sevginin seviyesine erişmiş değildir. 

 

Bu cümle ve cümlede yer alan sözcüklerle 

ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi 

yanlıştır? 

 

A) Belirtisiz isim tamlaması vardır. 

 

B) Yapı yönüyle bileşik cümledir. 

 

C) Türemiş sözcükler kullanılmıştır. 

 

D) Belgisiz zamir kullanılmıştır. 

 

E) Özne-dolaylı tümleç ve yüklemden 

oluşmuştur. 

 

  

24. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin 

yüklemi oldurgan fiil değildir? 

 

A) Yola çıkmadan önce ateşi söndürün. 

 

B) Buradaki insanları, boş yere 

bekletmeyin. 

 

C) Küçük kardeşini, evin arka bahçesinde 

yürütüyordu. 

 

D) Biraz daha gecikirsek son vapuru da 

kaçıracağız. 

 

E) Dikkat etmeyince gitarın tellerini 

kopardı.  

 

  

25. Çok (I)gezmişti; fakat seyahatlerinden 

hiç (II)bahsetmez: "Her yer (III)birdir, 

insanlık hep aynıdır." diye sözünü 

(IV)kapatırmış. En çok bahsettiği şey ölüm 

ve (V)insandı. 

 

Numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdaki 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) I. bileşik zaman çekimli fiildir. 

 

B) II. geniş zamanın olumsuz çekiminin 

örneğidir. 

 

C) III. ekfiil almış isim soylu sözcüktür. 

 

D) IV. geniş zamanın hikayesi ile 

çekimlenmiş fiildir. 

 

E) V. de ekfiil almış isim yüklem 

olmuştur. 

 

  

26. Bostan korkulukları sanki bir 

kahramandı. 

 

      Kuşlara bahsetti büyük hayallerinden 

       

      Sular olduğu yerde bir defa halkalandı. 

Bu dizelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

A) İsim soylu sözcük fiil yapım eki 

almıştır. 

 

B) Birden çok yapım ve birden çok çekim 

eki almış sözcük vardır. 

 

C) Bileşik yapılı sözcük kullanılmıştır. 

 

D) Bileşik sıfat vardır. 

 

E) Türemiş fiil vardır. 
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27. "Kapandı dedim bitti karanlık; 

 

       Vuslatla sona erdi o çile; 

 

       Bu huzur şelalesi aydınlık. 

 

       Yeni bir çağdır başlar seninle." 

 

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi 

yoktur? 

 

A) Basit fiililer 

 

B) Türemiş fiiller 

 

C) İsimden türemiş fiil 

 

D) Yardımcı fiille oluşturulan bileşik fiil 

 

E) Anlamca kaynaşmış bileşik fiil 

 

  

28. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin 

yüklemi önce geçişli duruma getirilmiş, 

sonra geçişlilik derecesi artırılmış bir 

fiildir? 

 

A) Toplantının gününü ve saatini herkese 

duyurdu. 

 

B) Hava güzel olduğu halde pencereleri 

kapattırdı. 

 

C) Elindeki oyuncağı alıp bebeği ağlattı. 

 

D) Çocukları, kesinlikle notla 

korkutmayın. 

 

E) Geçen hafta, kendisine yeni bir giriş 

kartı çıkarttı. 

 

  

29. Yüreğim (I)diyor ki kalk (II)koş yollar 

boyu; tepelere (III)tırman, sisli 

koyaklardan (IV)geç, yaşama dört kolla 

(V)sarıl. 

 

Numaralanmış sözcüklerden hangisi çatısı 

bakımından ötekilerden farklı bir fiildir? 

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V. 

30. Ne uçmayı bilirim ne gökten 

haberdarım 

 

      Bir karış bile fazla yükselemem 

yerimden 

 

      Toprağa basmak için yapılmış 

ayaklarım 

 

Bu dizelerle ilgili aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Özel bileşik fiillerin örneği vardır. 

 

B) Hem yapım hem çekim eki almış 

sözcük kutlanılmıştır. 

 

C) Birden çok yapım eki almış sözcük 

örneği vardır. 

 

D) Zarf öbeği vardır. 

 

E) Basit yapılı fiil vardır. 

 

  

31. (I) Yavaş ve aralıklı adımlarla sürüyor 

yürüyüşüm. (II) Hafif esen rüzgâr hızını 

artırıyor. (III) Yürüdükçe? yaklaşıyorum, 

ilk kayalığa. (IV) Bütün taşları, otları tek 

tek inceliyor; ilgimi çekenleri alıp torbama 

koyuyorum. (V) Aradığım bitkiyi 

bulamadım hâlâ. 

 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle 

ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi 

yanlıştır? 

 

A) I. devrik fiil cümlesidir. 

 

B) II. kurallı cümledir. 

 

C) III. bileşik cümledir. 

 

D) IV. nesne ortaklığı olan sıralı cümledir. 

 

E) V. olumsuz fiil cümlesidir. 

 

 32. (I) Sonbahar, bence mevsimlerin en 

güzelidir. (II) Eskiler, ağustosun yarısı 

yazsa yarısı da kıştır demişler. (III) 
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Çocukluğumda hep söylenirdi bu söz. (IV) 

Gerçekten de ağustosun sonbahara açılan 

günleri vardır. (V) Isırgan bir güneş yakar 

geçer. 

 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle 

ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi 

yanlıştır? 

 

A) I. ad cümlesidir. 

 

B) II. basit fiil cümlesidir. 

 

C) III.nün yüklemi edilgen çatılı fiildir. 

 

D) IV. bileşik kurallı cümledir. 

 

E) V. kurallı fiil cümlesidir. 

 

  

CEVAP ANAHTARI 

 

17-D  18-E  19-D  20-A  21-A  22-E  23-D  

24-B  25-D  26-D  27-D  28-E  29-A  30-C  

31-D  32-B 

 

33. “İyi bir cümlede gereksiz sözcük 

bulunmaz. Bunu şöyle anlayabiliriz: Bir 

sözcüğü attığımızda cümlenin anlam ve 

anlatımında bir daralma oluyorsa o sözcük 

gerekli, olmuyorsa gereksizdir “ 

Bu ölçüte göre, aşağıdakilerden hangisi iyi 

bir cümle değildir?(1981-ÖSS) 

A)Neşeli, sağlıklı, şen bu görünüşü vardı. 

B)Yağmur, sabaha değin aralıksız yağdı. 

C)Bütün gün tarlada hiç ara vermeden 

çalıştık.  

D)Doğadaki canlılar üzerinde sayısız 

inceleme yapıldı. 

E)Ormanların iklim üzerindeki etkisi 

anlatıldı. 

 

34. “Sınıfa girer girmez insanı düşündüren, 

ilginç (I) sorular başlar. Çocukların 

düşüncelerine önem verince, şaşırtıcı (II) 

sorular peş peşe gelir. Bir anda büyür(III), 

küçücük (IV) çocuklar, mantıkları (V) ile 

kocaman olurlar.” 

Yukarıdaki parçada altı çizilmiş sözlerden, 

bulunduğu yere göre anlamca en gerekli 

olanı hangisidir? (1982-ÖSS) 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.  

 

35. “Hiçbiri – Ali Suaivi’den başka – 

ülkede bu ayaklanmayı düşünmemiş, 

padişaha bağlılığı kutsal bir görev 

saymıştır. “ 

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun 

nedeni, aşağıdakilerden hangisinde doğru 

olarak belirtilmiştir? (1982-ÖSS) 

A) İkinci cümleciğin yükleminde özneyle 

uyum sağlanmamıştır. 

B) Birinci cümlecikteki arasöz, gereken 

biçimde düzenlenmemiştir. 

C)Birinci cümleciğin yükleminde özneyle 

uyum sağlanmamıştır. 

D) Birinci cümlecikteki yüklemin sonuna 

“-dir” eki getirilmemiştir. 

E) Her iki cümleciğin yüklemleri arasında 

olumluluk olumsuzluk bakımından uyum 

sağlanmamıştır.  

 

36. “Genç saçlarına ak düşmemiş, 

şiirimize, hikâyeciliğimize taptaze bir hava 

getiren isimlerdi bu saydıklarım.” 
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Bu cümlede hangi sözcükten sonra virgül 

(,) konursa anlam karışıklığı giderilmiş 

olur? 

A) genç B) saçlarına C) hikâyeciliğimize 

D) getiren E) bu (1982-ÖSS)  

 

37. “Yazar, bu özü, birtakım ilkelerden, 

hazır formüllerden yola çıkarak değil, 

somut gerçeklerden, yaşanmış 

deneyimlerden yola çıkarak yeniden 

buluyor.” 

Bu cümlede geçen kelimelerden hangileri 

atıldığında cümlenin anlamında hiçbir 

daralma olmaz? (1983-ÖSS) 

A) bu – yeniden 

B) ilkelerden – somut 

C) birtakım – değil 

D) yazar – gerçeklerden 

E) hazır – yaşanmış  

 

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı 

çizili kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı 

değişmez? (1983-ÖSS) 

A) Ortaklar arasındaki mevcut ikiliği 

giderdik. 

B) Parkın içindeki kurumuş ağaçları 

kestik. 

C) Yokuşun dibindeki ahşap eve taşındık. 

D) Babamla birlikte evdeki eski eşyaları 

dışarı taşıdık. 

E) Gölün kıyısındaki yaşlı çınar 

ağaçlarının altına koştuk.  

 

39. Aşağıdakilerden hangisi dil ve anlatım 

yönünden yanlıştır? 

(1983-ÖSS) 

A) Yayınevinin çıkardığı bütün romanları 

alıyorum, okuyorum. 

B) Bu koşullar içinde pek çok sanatçı 

olduğunu duyuyorum, görüyorum. 

C) Bu konuda söylenenlere inanıyor, her 

yerde öne sürüyordu. 

D) Geçen ay yayımlanan aylık dergilerin 

birinde okudum, gördüm. 

E) Erken yatıp erken kalkmanın yararına 

inanırdı, herkesi de inandırırdı.  

 

40. “Cansız varlıkların ya da soyut 

kavramların çoğulları özne olduğunda 

bunların yüklemleri tekil olur.”  

Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala 

uyulmamıştır? (1983-ÖSS) 

A) Köylüler, uzaktan uzağa bağrıştılar. 

B) Dağlar, gün batımına doğru kızıllaştı. 

C) Boksörler yaman dövüştüler. 

D) Bu düşünceler, geçerliliğini çoktan 

yitirdi. 

E) Bu tür duygular, gözlerimi yaşartırlar.  

 

41. “Aldığı şehirlere Türkleri yerleştirmek 

suretiyle Türkleştirdi.” cümlesindeki 

anlatım pürüzü nasıl giderilebilir? 

A) “şehirlere” yerine “şehirlerde” 

kelimesini getirerek 

B) “Türkleştirdi” den önce, “insanları” 

kelimesini ekleyerek 
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C)”yerleştirmek suretiyle” yerine 

“yerleştirerek” kelimesini getirerek 

D)”Türkleştirdi” yerine “Türkleştirildi” 

kelimesini ekleyerek 

E) “Türkleştirdi”den önce, “oraları” 

kelimesini ekleyerek (1984-ÖSS) 

 

42. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki 

“daha” kelimesi çıkarılınca cümlenin 

anlamında daralma olur? 

A) İstiyorsanız bir defa daha anlatayım. 

B) Bilmiyorum, ben göreve daha yeni 

başladım. 

C) Bekle, Müdür Bey daha gelmedi. 

D)O zamanlar bu yol, şimdikinden daha 

kötüydü. 

E) Görünüşüne bakma, daha altı yaşına 

yeni girdi. (1984-ÖSS) 

 

43. Bu kitap (I) , yayınevimizin (II) 

ölümünün 10. yıldönümünde (III) ünlü 

şaire (IV) onun yüce  anısına (V) 

armağandır. 

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu 

gidermek için hangi kelime ya da kelime 

grubu çıkarılmalıdır? (1985-ÖSS) 

A) l. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

 

44. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“kendi” kelimesinin çıkarılması, anlatımda 

bozukluğa yol açmaz? (1985-ÖSS) 

A) Bu ayrıcalığın sadece kendi için 

olduğunu sanıyorsa aldanıyor. 

B) Kendi gibi gece gündüz çalışacak birini 

arıyor. 

C) O da herkes gibi kendi hakkına razı 

olmalıdır. 

D) Herkesi kendi gibi düşünmeye 

zorluyor. 

E) Bu kez kendi değil, kardeşi gelmiş. 

 

45. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden 

“onu” kelimesi çıkarılırsa cümlenin 

anlatımı bozulur? (1985-ÖSS) 

A) Çoğu zaman biçimsel özellikler 

üzerinde durur, az da olsa onu geliştirmeye 

çalışırız. 

B) Bulunduğu çevreyi inceliyor, onu 

yazılarında gereç olarak kullanıyor. 

C) Fıkranın geleneksel anlamını 

değiştirmiş, onu daha da zenginleştirmiştir. 

D)Yazma sözünden ne anladığımı 

açıklamak, onu tanımlamak istiyorum. 

E) Çevremizi duyu organlarımız 

yardımıyla tanır, onu bu organlarımızla 

öğreniriz.  

 

46. Bu ilaç, mide yanmasına sebep 

olmadığı gibi ne de asit – baz dengesi 

üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye de 

yol açmaz. 

Bu cümledeki anlatım bozukluğu 

aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 

(1986-ÖSS) 

A) “ilaç” kelimesine “-m” eki getirilerek 

B) “ne de” kelimeleri atılarak 
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C) “yol açmaz” yerine “sebep olmaz” 

denilerek 

D) “olumsuz” kelimesi çıkarılarak 

E) “ne de” kelimeleri “üzerinde” 

kelimesinin sonuna alınarak 

 

47. Yoksul görünümlü biriydi bu. Boyu 

kısa, bedeni de pek biçimli değildi. 

Yukarıdaki ikinci cümlede bir anlatım 

bozukluğu vardır. Bu bozukluk, 

aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? 

(1986-ÖSS) 

A) “kısa” yerine “kısaydı” getirilerek 

B) “kısa’dan sonra “ve” ekleyerek 

C) “kısa” yerine “ve” koyarak 

D) “kısa”dan sonra “değil” ekleyerek 

E) “boyu”dan sonra “da “ekleyerek 

 

48. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 

anlatım bozukluğu vardır? (1986 -ÖSS) 

A) Öğretmenin, öğrencilerinin aile 

durumları ile de ilgilenmesi gerekir. 

B) Yazarlarımızın köy yaşayışına 

ilgilenmeleri toplumumuz açısından çok 

yararlıdır. 

C) Bir romancının şiirle ilgilenmesi sanatı 

için yararlı olur. 

D) Kişilerin meslekleri dışında başka 

işlerle ilgilenmeleri onları dinlendirir. 

E) Öğrencilerin iyi kitaplarla ilgilenmesini 

sağlamak bir eğitim işidir. 

 

49. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir 

anlatım bozukluğu vardır? (1986 – ÖSS) 

A) Bu kadar yorgunluktan sonra iyi bir 

tatili hak etmişti. 

B) Memur, dostça ve yumuşak başlılıkla 

cevap veriyordu. 

C) Fotoğafçılıkla ilgili incelikleri ve teknik 

bilgileri bu kitapta bulabilirsiniz. 

D) Ayrıca, ara sıra gözüme çarpan 

yanlışlıkları da belirttim. 

E) Durmadan gazoz ve çekirdek yenilen bu 

yerden hemen uzaklaştım.  

 

50. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ise” 

kelimesine gerek yoktur? (1986 – ÖSS) 

A) Mektup yazmış ise gelmekten 

vazgeçmiştir. 

B) Bunun nedeni ise beni çok 

sevmemesidir. 

C) Olayı ancak kendin gördün ise tanıklık 

yapabilirsin. 

D) Bunu yapan o ise gidip kendisiyle 

konuşun. 

E) Yanlış öğrenecek ise hiç öğrenmesin. 

 

51. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“fazla” kelimesine gerek yoktur? (1986- 

ÖSS) 

A) Güneşte fazla dolaşmayın. 

B) Fazla kaleminiz var mı? 

C) Buralara fazla yağmur yağmaz. 

D) Bundan böyle, daha fazla erken 

kalkmalısın. 

E) Fırını fazla ısıtmanıza gerek yok. 
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52. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, 

“ben” kelimesi çıkarılınca anlam bozulur?  

A) En çok ben merak ediyordum. 

B) Ben hemen evimize koştum. 

C) Yarışta ben hepsini geçmiştim. 

D) Ben 1963 yılında doğdum. 

E) Ben geç geleceğini biliyordum.(1986 – 

ÖSS) 

CEVAPLAR:  

33.A, 34.E, 35.A, 36.A, 37.E, 38.A, 39.C, 

40.E, 41.E, 42.A, 43.B, 44.C, 45.A, 46.B, 

47.A, 48.B, 49.E, 50.B, 51.D, 52.A 


