Konu Testleri
-de -da Ekinin Yazımı Konu Değerlendirme Testi
1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “de da” nın yazımı yanlıştır?
6. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde “-de, -da” eki yanlış yazılmıştır?
A) Kalemim sen de kalmış.
A) Sınavlarda başarısı devam ediyor.
B) Çantam evde kalmış.
B) Şu duvarda güzel bir resim vardı.
C) Okulumuzda spor salonu var.
C)Benim ödevimi de sen yapar mısın?
D) Topumu bahçede unuttum.
D) Onun görevide bir türlü bitmiyor.

2. Hangi cümledeki “da, de” nin yazımı yanlıştır?
A) Sanki zamanımız var da kalmıyoruz.
B) Halı da koltuk da tertemiz olmuştu.
C) Davet etti de gitmediniz mi?
D) Geleceğin kökleri mazi de aranmalıdır.

7. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ayrı yazılması gereken –de bitişik yazılmıştır?
A) Bu caddede trafik çok yoğundur.
B) Babam koltukta oturuyor.
C) Köpeğimde durmadan havlıyor.
D) Tokalarım Ayşe’de kaldı.
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3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de da” nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık
yapılmıştır?
A) Bu soruyu ben de bildim.
B) Bu görüşüde beğenmedim.
C) Şu sokakta yangın çıktı.
D) Kalemim arkadaşımda kalmış.

4. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “de ” nin yazımıyla ilgili hata yapılmıştır?
A) Akşam da biraz kitap okuyacağım.
B) İlkbahar da tüm doğa canlanır.
C) Durakta otobüs bekleyeceğim.
D) Sinemayı da tiyatroyu da severim.

5. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde –de durum eki almış bir kelime vardır?
A) Berke de geziye katılacakmış.
B) Evimize yeni perde aldık.
C) Yaşlı bir dede bizden yardım istedi.
C) Elde avuçta ne varsa sattı.

8. Özel isimlere aşağıdaki eklerden hangisi gelirse kesme işareti ile ayrılır?
A) –li
B) –ler
C) –gil
D) –de

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” nin yazımı yanlıştır?
A) Bu işi annemde biliyor.
B) Sevgide sınır olmaz.
C) Babam fabrikada çok yoruluyor.
D) Bugün okulda eğlence vardı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” nin yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A) Yolda beni gördü de hiç oralı olmadı.
B) Sen, onu bir de okulda gör.
C) O, evde sessiz durmazdı.
D) Tatilde bizede gelirseniz çok seviniriz.
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