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1. Göktürk, babasına telefonun şifresini sorduğunda babası Göktürk'e aşağıdaki görseli verip 
“Şifre, dört haneli ve bu görseldeki bağlaç bulunan cümlelerin numaralarından oluşuyor.” 
demiştir.

 

Evdeki her şey biz gelene 
kadar bozulmuş.

Ne meyve ne sebze yiyor.

Çocuk önümüzden yel gibi 
geçip gitti.

Sağanak başladığı için 
işimizi bitiremedik.

Derste parmak kaldırdım 
ama öğretmen beni 
görmedi.

Akın ile Mert çok iyi 
anlaşıyorlardı.

Bisiklet ile birkaç saat 
sürer yolculuk.

Onu ancak sen ikna 
edebilirsin.

Fotoğraftaki kişi bana 
göre biraz gençti. 

Tatilde Antalya ya da 
Aydın’a gidebiliriz.

 Buna göre telefonun şifresi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 2673 B) 6250  C) 6584 D) 2196

2. I. Bunları sana şimdi anlatmak daha doğrudur.
 II. Doğruyu söylerseniz kimse size kızmayacaktır.
 III. Babam ve ağabeyim çarşıya doğru yürüyorlardı.
 IV. Doğru söylüyorsun ama bu bir işe yarayacak mı?
 Numaralanmış cümlelerin hangisinde “doğru” sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır?

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

10

Ünlem

Acı, üzüntü, korku, sevinç ve 
şaşma gibi aniden ortaya çı-
kabilen duyguları ifade eden 
“aman, ya, vah, eyvah, of, öf” 
veya seslenme bildiren “hey, 
ey, bre, be” gibi sözcüklerdir.

Nedir?

Anlamlı kelimelerin bazıları-
na vurgu ve tonlama yoluyla 
ünlem değeri kazandırılabilir. 
Bunlar da duygu ya da ses-
lenme bildirir.

• Ali! Hemen eve gel.

• Çiçekçi! Güzel çiçeklerim 
var.

Uyarı

• Eyvah, ocağın altını açık 
unuttum! (Endişe)

• Vah vah, komşumuz hasta 
olmuş. (Üzüntü)

• Hey, hemen buraya gelin! 
(Seslenme)

Örnek
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3. 

Rahatlama UyarıYakınma Seslenme

Oh, nihayet ev 
temizliği de bitti!

Ah, dizimi sıraya 
çarptım!

Ey ahali, itfaiye-
ye yol açın!

Aman ha, ateşe 
fazla yaklaşmayın!

I. II. III. IV. 

 Numaralanmış cümlelerin hangisinde karşısında verilen anlama uygun ünlem kullanıl-
mamıştır?
A) I B) II C) III D) IV

 4. “Kadar” edatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaklaşık” anlamı katmıştır?
A) Biz gelene kadar her taraf tertemiz olmuştu.
B) Bu çocuk en az ağabeyi kadar hoşgörülüydü.
C) Hamuru fındık kadar küçük parçalara böldü.
D) Okul kantininin denetimi üç saat kadar sürdü.

5. Aynı sözcüğün tekrarıyla oluşan “hem…hem, ya…ya, 
ne…ne” gibi bağlaçlara tekrarlı bağlaç denir.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde tekrarlı bağlaç cümleye “olumsuzluk” anla-
mı katmıştır?
A) Hem müzik dinliyor hem de ders çalışıyor.
B) Halı sahaya ister bugün ister yarın gidelim.
C) Dün ne bizimle ne de arkadaşıyla görüştü.
D) Ya şu kutuyu taşı ya da şunun ucundan tut.

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünleme yer verilmemiştir?
A) İşte geldim işte gittim
 Aklım ermez vah vah, vah vah
B) Yürü bre yalan dünya
 Yalan dünya değil misin
C) Tatlı olsun sohbet ile sözümüz
 Alma sen kimsenin ahını
D) Kerametin neydi söyle
 Aman gönül, eyvah gönül
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7. Sedirde oturan ihtiyarların yanına da orta yaşlı, ciddi adamlar gelip oturdu. Benden uzakta 
  I
 idiler. Ne konuştuklarını duyamıyordum ama yüzlerinde hüzünlü bir şeyler vardı. Uzun uzun 
  II
 susuyorlardı. Küçücük yuvarlak saat, kahveciden yana dönük olduğu için saatin kaç olduğunu 
  III
 kestiremiyorum.
 Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğ-

ru olarak verilmiştir?
       I           II           III     
A) Bağlaç Bağlaç Edat
B) Edat Bağlaç Edat
C) Bağlaç  Edat Bağlaç
D) Edat Bağlaç Bağlaç

8. 

“İki gün sonra getirmek üzere tabletimi 
alabilirsin.” cümlesinde altı çizili sözcük 
cümleye koşul anlamı kazandırmıştır.

“Yasakların kalktığı gün buluşmak için ar-
kadaşım ile sözleştik.” cümlesinde birden 
çok edat kullanılmıştır?

“Bu soruyu ancak sen çözersin.” cümlesinde altı çizili sözcük bağlaçtır.

D

D

Y

Y D Y

■ ★ ● ▲

 Şemada verilen ifadelerden doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yönü takip 
edilerek ilerlendiğinde “■, ★,●, ▲” sembollerinden hangisine ulaşılır? 
A) ■  B) ★  C) ●  D) ▲

 

9. Herkes kendince seviyor baharı
 Kimi ufuklarda yaşamı karşılıyor
 Kimi bakışlarda yeni başlayan aşkları
 Ey yasa bürünen mayıs sabahları
 Bu şiirin kaçıncı dizesinde bir ünlem kullanılmıştır?

A) 1  B) 2 C) 3 D) 4
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10. I. Bana göre bu yarışma iptal edilecek.
 II. Adam, eşine göre zayıf görünüyordu.
 III. Elindeki paraya göre harcama yapmalısın.
 “Göre” edatı numaralanmış cümlelere aşağıdaki anlamlardan hangisini katmamıştır?

A) Ölçü B) Uygunluk 
C) Karşılaştırma D) Görelik

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “benzetme” anlamı katan bir edat kullanılmıştır? 
A) Kursa gitmek üzere evden çıktı.
B) Benimle eve kadar yürür müsün?
C) Balık gibi yüzerek karşı kıyıya geçti.
D) Çok çalışmama karşın başaramadım.

12. “ile” edatı aşağıdaki cümlelerin hangisine “sebep” anlamı katmıştır?
A) Hakemin düdüğü çalması ile maç bitti.
B) Balıkçı ile denize açılıp biraz balık avladı.
C) Ankara’ya uçak ile birkaç saate ulaşırsınız.
D) Dedem bahçe makası ile ağacı buduyordu.

 13. Türkçe dersinde yapılacak bir etkinlikte öğretmen aşağıdaki soruları öğrencilere dağıtmış ve 
öğrencilerden cevapları kutulara yazmalarını istemiştir. Oyunu, doğru cevap sayısı en fazla 
olan öğrencinin kazanacağını belirtmiştir.

 Soru 1: “Her yeri onun için aradım fakat anahtarını bulamadım.” cümlesinde bağlaç 
olan sözcük hangisidir?

Soru 2: “Annem keçi kadar inatçı bir kadındı.” cümlesinde “kadar” edatı cümleye 
hangi anlamı katmıştır?

Soru 3: “Aa! Bu saatte ne işiniz var burada?” cümlesinde ünlem hangi duyguyu ifa-
de etmek için kullanılmıştır?

Soru 4: “Ayşe ile Murat, kütüphanede ders çalışıyorlar. ” cümlesinde “ile” sözcüğü 
hangi görevde kullanılmıştır?

 Sınıftaki bazı öğrencilerin verdiği cevaplar şu şekildedir:

 Öğrenci Cevap 1 Cevap 2 Cevap 3 Cevap 4

Akın Fakat Karşılaştırma Kızma Bağlaç

Berkan İçin Benzetme Şaşırma Edat

Ceren Fakat Benzetme Şaşırma Bağlaç

Derya İçin Yaklaşık Kızma Edat

 Buna göre hangi öğrenci oyunu kazanmış olabilir?
A) Akın B) Berkan C) Ceren D) Derya
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