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1. 

“Kimse derste izinsiz konuşmamalıdır.” 
cümlesinde belgisiz zamir kullanılmıştır.

“Cumhuriyet Bayramı’nda ne giyeceksi-
niz?” cümlesinde soru zamiri kullanılmış-
tır?

“Soğuktan korunmak için bu kulübeye sığındık.” cümlesindeki altı çizili sözcük işaret zamiridir.
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I. Çıkış II. Çıkış III. Çıkış IV. Çıkış

 Verilen şemadaki ifadelerden doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yönü takip 
edilerek ilerlendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır?
A) I B) II C) III D) IV

2. 

Bazı cümlelerde zamirin eksik olması anlam belirsizliğine sebep olabi-
lir. Örneğin “Kitabını getirmeyi unutmuş.” cümlesinde “onun kitabı” mı, 
“senin kitabın” mı belli değildir. Bu nedenle bu cümlede zamir eksikliği 
bulunmaktadır.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam belirsizliğini gidermek için cümleye 
kişi zamiri getirilmelidir?
A) Deneme sınavında birinci olduğuna sevindim.
B) Getirdiğin sebzeleri dolaba koymayı unuttum. 
C) Memleket özlemini hissetmeyen insan yoktur.
D) Konuştuklarımızın aramızda kalmasını istiyorum. 

3. Aşağıdakilerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Dolaptaki dondurmayı hanginiz yedi?
B) Onlar bu mobilyayı çok uyguna almışlar.
C) Bunları daha önce okuyan olmuş muydu?
D) Raftaki kitabın kimi sayfaları yıpranmıştı.
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Belgisiz Zamirler

İsmin yerini belirsizlik yo-
luyla tutan “birkaçı, birazı, 
bazısı, kimi, kimileri, hepsi, 
herkes, başkası, çoğu, birço-
ğu” gibi zamirlerdir.

Nedir?

Belgisiz zamir ile belgisiz 
sıfatlar sık sık karıştırılmak-
tadır. Belgisiz zamir ismin 
yerini tutarken belgisiz sıfat 
ismin önüne gelir.

Uyarı

“Herkes keyifle dersi dinli-
yordu.” cümlesindeki “her-
kes” sözcüğü belirsiz (Kimler 
olduğu belli değil.) bir biçim-
de ismin yerini tutmuştur.
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4. 
“O” ve “onlar” sözcükleri hem kişi zamiri hem de işaret zamiri olarak kullanılabilir.

 

 Buna göre “o” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmıştır?
A) O, bugüne kadar gördüğüm en iyi resimdi.
B) O, sabah erkenden uyanıp bakkala gitmişti.
C) O, yaraların çabucak iyileşmesi için kullanılır.
D) O, ağacın kuru yapraklarını yuvasına taşıyor.

5. Varlıkların yerini soru yoluyla tutan zamirlere soru zamiri denir.
  Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamirine yer verilmiştir? 

A) Kimler verdiğim ödevleri eksiksiz yaptı?
B) Bu saatte tek başına eve nasıl gideceksin?
C) Yarın tiyatroya gelmeyi düşünüyor musun?
D) Neden zor işlerde bize yardım etmiyorsun?

6. Aşağıdaki tabloda yer alan cümlelerde zamirlerin altı çizilmiş ve zamirlerin türü karşılarına 
yazılmıştır. 

I. Şurası piknik yapmak için daha uygun gibi. İşaret Zamiri

II. Geçtiğimiz gün biri sınıfa gelip seni sordu. Kişi Zamiri

III. Hangisini alacağıma bir türlü karar veremedim. Soru Zamiri

IV. Eğer alışverişe çıkacaksanız bana çikolata alır mısınız? Belgisiz Zamir

 Buna göre tablodaki numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirirse zamirlerin 
türleri doğru verilmiş olur?
A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV 

 

 7. Zamirler, isimlerin yerine kullanılan sözcüklerdir.  
 Buna göre, 
 Çocuklarımız neleri sevmiyorlar ki…
 Uçurtmayı seviyorlar sözgelişi,
 Bir havalandı mı uçurtmaları
 Daha da güzelleşiyorlar.
 Kendi yaşamlarını izliyorlar boşlukta.
 Onlar da birer uçurtma değil mi?
 dizelerindeki altı çizili zamir aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yerini tutmuştur?

A) Çocuklar B) Uçurtma C) Sevgi D) Boşluk
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8. 

Belirsizlik bildiren sözcükler bir ismin yerini tu-
tuyorsa belgisiz zamir, bir isimden önce kulla-
nılıyor ve o ismi belirtiyorsa belgisiz sıfat olur. 
Örneğin “Kimi insanlar memleketin güzellikleri-
ni yok ediyor.”  cümlesinde “kimi” sözcüğü bir 
ismin yerini tutmamıştır. Bir isimden önce kul-
lanılıp o ismi etkilemiştir. Bu nedenle belgisiz 
zamir değil, belgisiz sıfattır. 

 Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi belgisiz zamir değildir?
A) Bazıları resim yeteneklerinin olmadığını düşünür.
B) Pazardan aldığı meyvelerin birkaçı çürük çıkmış.
C) Bu zamana kadar hiçbir canlıya zarar vermemiştir.
D) Topraklarımızın çoğu tarım arazisi olarak kullanılır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok zamire yer verilmiştir?
A) Ankara’ya niçin geleceğini sana söylemedi mi?
B) Onlar kendilerine güzel bir kahvaltı hazırlamışlar.
C) Onu gördüğümde biberlerin yapraklarını yiyordu.
D) Herkes salgının ne zaman biteceğini merak ediyor.

10. “Bir salıncağa bindi, göğe çıktı çocuk; hiç kimse görmedi, kendi bile…” cümlesindeki zamir-
lerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) İşaret zamiri - Kişi zamiri 
B) Soru zamiri - İşaret zamiri 
C) Kişi zamiri - Dönüşlülük zamiri
D) Belgisiz zamir - Dönüşlülük zamiri

11. Bu gazeteyi kim okudu, neler hissetti? Gazetedeki hikâye gerçek miydi? Daha önce başkası da 
  I II III
 bu haberi okumuş muydu?
 IV
 Bu paçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) I numaralı sözcük soru zamiridir. B) II numaralı sözcük soru zamiridir. 
C) III numaralı sözcük belgisiz zamirdir. D) IV numaralı sözcük işaret zamiridir. 
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Soru Zamirleri

İsimlerin yerini soru yoluyla 
tutan “kim, ne, nerede, han-
gisi, kaçı” gibi zamirlerdir.

Nedir?

Soru zamirleri cümleye her 
zaman soru anlamı kazandır-
maz.

Nereye gidiyorsun?  
(Soru anlamı var.)

Nereye gittiğini söylemedi. 
(Soru anlamı yok.)

Uyarı

“Ona kim yardım etti?” 
cümlesindeki “kim” sözcüğü 
ismin yerini soru yoluyla tut-
tuğu için soru zamiridir. 
.
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12. Bir yarışma programında “Dil Bilgisi-Zamirler” konu başlığını seçen bir yarışmacı, aşağıda 
karışık olarak verilen soruların birine yanlış cevap verdiği için yarışmadan elenmiştir. Yarış-
macının sorulara verdiği cevaplar sarı renkle işaretlenmiştir.

 Buna göre yarışmacının elenmesine sebep olan soru aşağıdakilerden hangisidir?
A) 

A) Kişi zamiri

C) Belgisiz zamir

B) İşaret zamiri

“Gördükleri onu çok etkilemişti.” cümlesinde kullanılan zamirin türü 
aşağıdakilerin hangisidir?

D) Soru zamiri

B) 

A) İşaret zamiri - Belgisiz zamir

C) Belgisiz zamir - İşaret zamiri

B) Kişi zamiri - Soru zamiri

“Birçoğu bana inanmak istemedi.”  cümlesindeki zamirlerin türleri 
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

D) Belgisiz zamir - Kişi zamiri

C) 

A) Kimse

C) O

B) Bu

Aşağıdakilerden hangisi “O, kimseye bu aralar nerede olduğunu söy-
lememiş?” cümlesinde kullanılan zamirlerden biri değildir?

D) Nerede  

D) 

A) Odadan birkaç evrak aldı.

C) Soruyu kim yanıtlayacak?

B) Çoğu zaman beni arar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamire yer verilmiştir?

D) Bazıları henüz gelmedi.
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