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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme 

durumu eki almış bir ad vardır? 

A) Kitabım evde kaldı. 

B) Çantayı dedem getiriyor. 

C) Topa çok hızlı vurdu. 

D) Halıya çay döküldü. 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunma 

durumu eki almış bir ad vardır? 

A) Eve gidip yatmak istiyorum. 

B) Arabada kaç kişi olduğunu sayamadım. 

C) Masadan kalkarken bardakları devirdim. 

D) Yeni yapılan okulu gördün mü? 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme 

durumu eki almış bir ad vardır?      

A) Gece yarısı okula geldi 

B) Kapıyı çok hızlı çarptı. 

C) Bütün gün evde oturup kitap okudum. 

D) Okuldan sonra parka gittik. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ismin ayrılma durumu 

ekleridir? 

A) -e ( -a ) 

B) -den ( -dan, -ten, -tan ) 

C) -de ( -da, -te, -ta ) 

D) -i ( -ı, -u, -ü ) 

 

5. Adın yönelme durumu nasıl adlandırılır? 

A) –de hali   B) -e hali 

C) –den hali   D) –i hali 

 

6. Adın ayrılma durumu nasıl adlandırılır? 

A) –i hali  B) –den hali 

C) -e hali  D) –de hali 

 

7. Adın bulunma durumu nasıl adlandırılır? 

A) –den hali   B) -e hali 

C) –i hali   D) –de hali 

 

8. “Adlar,cümledeki görevlerine göre çeşitli ekler 

alırlar. ……………………….. olarak bilinen  bu 

ekler  adın anlamını değiştirmez,adın cümledeki 

görevini belirler.” Yukarıdaki anlatımda boş 

bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

yazılmalıdır? 

A) Yapım eki   B) Durum eki 

C) Çoğul eki   D) Çekim eki 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi ismin bulunma durumu 

ekleridir? 

A) -i ( -ı, -u, -ü ) 

B) -den ( -dan, -ten, -tan ) 

C) -de ( -da, -te, -ta ) 

D) -e ( -a ) 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yönelme 

durumu eki almış bir sözcük vardır? 

A) Bu ağacı iki yıl önce dikmiştik. 

B) Kardeşimi yuvaya götüreceğim. 

C) Bütün gün okulda oturup ders çalıştım. 

D) Akşamüstü okuldan ayrıldık. 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrılma 

durumu eki almış bir ad vardır? 

A) Bahçeden elma topladık. 

B) İki güne kadar ayrılacakmış. 

C) Masanın kenarı kırılmış. 

D) Arkadaşına "İçeri girelim." dedi. 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi ismin yönelme 

durumu ekleridir? 

A) -den ( -dan, -ten, -tan ) 

B) -i ( -ı, -u, -ü ) 

C) -e ( -a ) 

D) -de ( -da, -te, -ta ) 

13. Aşağıdakilerden hangisi ismin belirtme durumu 

ekleridir? 

A) -e ( -a )    

B) -i ( -ı, -u, -ü ) 

C) -de ( -da, -te, -ta )  

D) -den ( -dan, -ten, -tan ) 

14. Adın belirtme durumu nasıl adlandırılır? 

A) –de hali   B) –den hali 

C) –i hali   D) -e hali 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunma 

durumu eki almış bir ad vardır? 

A) Ezgi’nin saçları çok uzundur. 

B) Kalemlerim çantamda, alabilirsin. 

C) Evimi çok seviyorum. 

D) Kim aldı silgimi? 
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