


 



  
    

11..AAşşaağğııddaakkii  ccüümmlleelleerriinn  hhaannggiissiinnddee  ““ddee””nniinn  yyaazzıımmıı  yyaannllıışşttıırr  ??  

AA--GGeell  ddee  üüzzüüllmmee..    BB--İİsstteemmeesseenn  ddee  yyaappmmaallııssıınn..      CC--BBeenn  ddee  oonnllaarrddaann  bbiirriiyyiimm..    DD--DDuuyyddaa  iinnaannmmaa..  
  

22..  ““  ddee””  aaşşaağğııddaakkiilleerrddeenn  hhaannggiissiinnddee  ““aammaa””  aannllaammıınnddaa  kkuullllaannııllmmıışşttıırr  ??  

AA--SSeenn  ddee  bbeenniimm  kkaaddaarr  ssuuççlluussuunn..      BB--BBaazzıı  ggüünnlleerr  ddee  bbiizzddee  kkaallmmaayyaa  ggeell..                        

CC--AAffffeettmmeemm  iiççiinn  öözzüürr  ddee  ddiilleeddii..          DD--SSoorruullaarraa  bbaakkttıımm  ddaa  ççöözzeemmeeddiimm..  
  

33..AAşşaağğııddaakkiilleerrddeenn  hhaannggiissiinnddee  ““  kkii  ““nniinn  yyaazzıımmıı  yyaannllıışşttıırr  ??  

AA--ÖÖyyllee  kkoorrkkttuummkkii  dduuddaağğıımm  uuççuukkllaaddıı..    BB--DDoollaappttaakkii  yyiiyyeecceekklleerr  bboozzuullmmuuşşllaarr..                        

CC--SSeenn  kkii  hheepp  ddooğğrruullaarrıı  ssööyylleerrssiinn..                DD--BBeennddeekkii  ddeerrtt  kkii  nnee  ddeerrtt..  
  

44..  AAşşaağğııddaakkii  ccüümmlleelleerriinn  hhaannggiissiinnddee  bbiittiişşiikk  yyaazzııllmmaassıı  ggeerreekkeenn  ““--ddaa  --ddee))””  aayyrrıı  yyaazzııllmmıışşttıırr??  

AA--DDiiğğeerr  aarrkkaaddaaşşllaarr  ddaa  bbeenniimmllee  aayynnıı  ggöörrüüşştteeyyddii..        BB--DDaavvrraannıışşllaarrıı  ddaa  ssöözzlleerrii  ggiibbii  ttuuttaarrllıı  ddeeğğiillddii..  

CC--YYüüzzüünn  ddee  hheerr  zzaammaannkkiinnddeenn  ffaarrkkllıı  bbiirr  tteebbeessssüümm  vvaarrddıı..      DD--PPooşşeettiinn  iiççiinnee  ddiiğğeerrlleerriinnii  ddee  kkooyyaallıımm..  
  

55..AAşşaağğııddaakkii  ccüümmlleelleerriinn  hhaannggiissiinnddee  ““kkii””  nniinn  yyaazzıımmıı  yyaannllıışşttıırr??  

AA--BBaarraajjddaakkii  ssuu  sseevviiyyeessii  ddüüşşmmeeyyee  bbaaşşllaammıışş..      BB--SSıınnııffttaakkiilleerr  oolldduukkççaa  kkoorrkkmmuuşşllaarrddıı  bbuu  dduurruummddaann..  

CC--BBiillmmeemmkkii  bbuu  ppaarraayyıı  kkiimmddeenn  bbuullssaakk..                      DD--BBiizzee  ççookk  kkıızzmmıışş,,  nnee  kkii  bbiirraazz  ggeecciikkmmiişşiizz..  
  

66--  AAşşaağğııddaakkii  ttüümmcceelleerriinn  hhaannggiissiinnddee  ““ddee  ddaa””  nnıınn  yyaazzıımmıı  yyaannllıışşttıırr??  

AA--  KKaalleemmiimm  eevv  ddee  kkaallmmıışş..                                            BB--  ÇÇaannttaamm  ookkuullddaa  kkaallmmıışş..  

CC--  OOkkuulluummuuzzddaa  ssppoorr  ssaalloonnuu  vvaarr..                        DD--  TTooppuummuu  bbaahhççeeddee  uunnuuttttuumm..  
  

77--AAşşaağğııddaakkii  ttüümmcceelleerriinn  hhaannggiissiinnddee  ““ddee  ddaa””  nnıınn  yyaazzıımmıı  yyaannllıışşttıırr??  

AA--  SSaannkkii  ookkuullaa  zzaammaannıınnddaa  ggeellmmiiyyoorruuzz..                          BB--  OOkkuulluummuuzz  ddaa  bbaahhççeessii  ddee  tteerr  tteemmiizz..  

CC--  MMeeyyvvee  vveerrddii  ddee  aallmmaaddıınnıızz  mmıı??                                            DD--  AAnnııllaarrıımmıızz  mmaazzii  ddee  kkaallddıı..  
  

88--  AAşşaağğııddaakkiilleerrddeenn  hhaannggiissiinnddee  ""--kkii""  eekkii  yyaannllıışş  yyaazzııllmmıışşttıırr??  

AA--  SSeenniinnkkii  yyiinnee  oorrttaallıığğıı  ddaağğııttmmıışş..                                          BB--  SSeennddeekkii  ggöözzlleerr  kkiimmddee  vvaarr??  

CC--  AAnnllaaddıımmkkii  yyaallaannmmıışş  ssöözzlleerriinn..                                            DD--  OOnnddaakkii  iinncceelliikk  ddiilllleerree  ddeessttaann..  
  

99--  AAşşaağğııddaakkiilleerrddeenn  hhaannggiissiinnddee  ""--kkii""  eekkii  yyaannllıışş  yyaazzııllmmıışşttıırr??  

AA--  BBiirr  yyeemmeekk  yyaappmmıışş  kkii,,  yyeemmee  ddee  yyaannıınnddaa  yyaatt..                    BB--  ÖÖyyllee  bbiirr  ııssllaannmmıışşkkii,,  kkuurruu  bbiirr  yyeerrii  yyookk!!  

CC--  KKiimmiinnkkiinnii  aallddıığğıınnıı  hhââllââ  ssööyylleemmeeyyeecceekk  mmiissiinn??              DD--  BBeellkkii  ddee  bbeenn  bbuunnuu  ççookkttaann  hhaakk  eettttiimm..  
  

1100--  AAşşaağğııddaakkiilleerrddeenn  hhaannggiissiinnddee  ""--kkii""  eekkii  yyaannllıışş  yyaazzııllmmıışşttıırr??  

AA--  BBuunnuu  sseenniinn  yyaannıınnaa  bbıırraakkıırr  mmııyyıımm  kkii??                                        BB--  BBeellaakkii  nnee  bbeellaa  bbuu  aaddaamm  yyaahhuu!!  

CC--  NNee  yyaazzııkk  kkii  eelliinnddeekkiilleerriinn  hheeppssiinnii  kkaayybbeettttii!!                      DD--  İİyyii  kkii  sseenn  vvaarrssıınn  şşeekkeerriimm..  
  

11. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde –de eki yanlış yazılmıştır? 

A. Okulun son günü olsa da gel.                               B. Bizim evde bugün kimseler yok.                                    

C. Sen gelmesende biz gideceğiz.                            D. Vatan uğrunda can veren şehitlerimiz var. 
 

12. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde – ki eki, bağlaç görevinde kullanılmıştır? 

A. Bunu değil, diğerinkini al.                           B. Ama öyle de yapılmaz ki.                                       

C. Bu konuda seninki gibi düşünüyorum.        D. Öyle kötü düştü ki başını yere çarptı. 
 

13.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde –de eki ismin de hali görevindedir? 

A. Bana bunu da mı yapacaktın?                             B. Yolda yürürken ayağı takılıp düştü.                        

C. Son parasını da harcamıştı.                                D. Öğretmen de bir insan, hata yapabilir. 
 

14.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde –de eki yanlış yazılmıştır? 

A. Verdiği cevabı kendiside anlamadı.              B. O gün geldiğinde ben biliyorum yapacağımı.       

C. Ne seninle ne de sensiz oluyor.                      D. Bu durumdan okulun da haberi olsun. 
 

15.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde –ki ekinin yazılışı yanlış olmuştur? 

A. Evdeki hesap her zaman çarşıya uymaz.    B. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.                      

C. Bu sendeki çalışma azmine hayranım.        D. Benim kalemim güzel, senin ki değil.  
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16.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde –de eki, farklı bir görevde kullanılmıştır? 
A. Oku da adam ol sen de baban gibi.                 B. Bu da mı olmadı diye üzülüp durdu.                        

C. Okul da çoğu zaman yoruyor beni.                 D. İki elin kanda olsa yine gel. 
 

17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde –ki eki ayrı yazılması gerekir? 
A. Sordun muki cevap vereyim sana?                       B. Geçen seneki dersler daha kolaydı.                      

C. Herkesin başındaki kendine yetiyor.                      D. Bu yılki ürünler daha fazla toplandı.   
 

18. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde –de ekinin yazılışı yanlıştır? 
A. Son anda topu kale çizgisinden çıkardı.            B. Ceza sahasının içinde bir karambol oluştu. C. 

Mustafa’nın şutu kalecide kaldı.                         D. Böyle bir şutu kalecide beklemiyordu. 
 

19.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde –ki ekinin yazılımı yanlış olmuştur? 
A. Artık bir sonra ki maça bakacağız.                B. Ne hatamı gördü ki de böyle konuşuyor.              

C. Bir derde düştüm ah ki Lokman bihaber.   D. Bu bendeki gelir geçer bir dert değil. 
 

20.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde – de ekinin yazılımı yanlış olmuştur? 
A. Biraz da sen tut şu işin ucundan.                          B. Bizde işler her zaman böyle yürür.                      

C. Biz de zamanında bu yollardan geçtik.                  D. Birde şöyle küsüp gitmesen keşke. 
 

21. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde –de ekinin yazılımı yanlış olmuştur? 
A. Çölde esen bir rüzgar idim sensiz.                       B. Sende başını alıp da gitme ne olur.                          

C. Son gördüğümde bu şehir böyle değildi.              D. Bu işin sonunda elde var sıfır. 
 

22. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde –ki eki, ilgi eki görevinde kullanılmıştır? 
A. Yeter ki bir daha buraya gelme.                         B. Öyle hızlı koşuyordu ki kimse yetişemedi. C. 

Bu kalem, seninkinden daha güzel.                   D. Hasretin değil midir ki belimi büken. 
 

23.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde – de ekinin yazılımı yanlıştır? 

A. Yolda bulduğu parayı sahibine verdi.                    B. Parada pulda hiç gözüm yok inan.                          

C. Bu davranışlarında bir yere kadar.                      D. Buralar selde büyük zarar görmüş. 
 

24. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde – de eki yanlış yazılmıştır? 
A. Okul da bugün toplantı vardı.          B. Annenin de görüşünü almalısın bu konuda.                       

C. Hiçbir zaman hatayı kendisinde görmedi. D. Akşam olduğunda sokakta kimseler olmaz. 
 

25. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde – ki eki yanlış yazılmıştır? 
A. Son sınavdaki sorular çok basitti.                       B. Derdini söyle ki derman bulasın.                         

C. Öyle bir geçer zamanki şaşar kalırsın.                D. Evdeki anahtarı alıp gelmesini söyledi. 
 

26.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde – de eki doğru yazılmamıştır? 

A. Gemlik ’de amcamlar oturuyor.                       B. Onun dayısı Kırıkkale’ de yaşıyor.                          

C. Gölcük’te dün akşam deprem oldu.                        D. Sokakta otururken araba çarptı. 
 

27.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde –de eki yanlış yazılmıştır? 
A. Yatakta yatarken üstünü çok açıyor.                   B. Bu sene kardeşim sınıfda kaldı.                          

C. Bu yaz Maraş’ta tatil yapacağız.                       D. Sen de mi böyle düşünüyorsun? 
 

28. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde –de eki yanlış yazılmıştır? 
A. Bu sabah da işe geç kalmış yine.                          B. Bu hesapda bir hata var sanki.                            

C. En son gördüğümde çok küçük bir çocuktu. D. Hastanede sabaha kadar bekleyip durdu.  
 

29. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde –de eki yanlış yazılmıştır? 

A. Aklımda bir türkü var sözleri kayıp.                    B. Ölüm de var bu işin sonunda, kavuşmak da. 

C. Tabakdaki bütün yemekler bitecek hemen. D. Ayakta dura dura bacakları ağrımıştı. 
 

30.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde –ki eki yanlış yazılmıştır? 
A. Sendeki çalışkanlık kimsede yok.                          B. Baktığı yok ki hiç evine…                                      

C. Sen kim oluyorsunki böyle konuşuyorsun? D. Okuldaki kaza herkesi korkutmuştu. 


