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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genel durum 

bildiren bir ifade yoktur? 

A) Genel olarak bu sene havalar sıcak seyrediyor. 

B) Gündüzleri çoğunlukla simit satar, akşamları ise 

ders çalışırdı. 

C) Türkçe sınavım iyi geçti ama yalnızca bir soruda 

takıldım. 

D) Sık sık bu durum oluyor olmalı ki üzgün 

görünüyordu. 

 

2. “Sınavım …………………………………… iyi geçti 

ama Matematik’ten biraz şüpheliyim. ” Cümlesinde boş 

bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisinin 

yazılması uygun olur? 

A) biraz 

B) tamamen 

C) genel olarak 

D) fena 

 

3. “Babamın arkadaşı doktor Kemal amca, benimle 

……………………………… ilgilendi. ” Cümlesinde 

boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisinin 

yazılması uygun olur? 

A) çoğunlukla 

B) özel olarak 

C) ara sıra 

D) genel olarak 

 

4. “Ödevlerimle ………………………………… 

akşamları yaparım. ” Cümlesinde boş bırakılan yere 

aşağıdaki ifadelerden hangisinin yazılması uygun olur? 

A) bazen 

B) ara sıra 

C) sık sık 

D) çoğunlukla 

 

5. “…………………………… anneannesini ziyarete 

gider, gönlünü alırdı.” cümlesi hangisi ile 

tamamlanabilir? 

A) Diğeri 

B) Tamamen 

C) Sık sık 

D) Sadece biri 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel durum bildiren 

bir ifade vardır? 

A) Çoğunlukla bu saatlerde trafik yoğun olur. 

B) Onu iyi tanırım, yanlış iş yapmaz. 

C) Sadece bu akşamlık çocuğa bakabilir misiniz? 

D) Her zaman hız yapar mı? 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genel durum 

bildiren bir ifade vardır? 

A) Yalnızca bir adam ayağa kalktı. 

B) Annemden sadece bir saat izin aldım. 

C) Genellikle sabahları yürüyüşe çıkarız. 

D) Annem, bu yemeği özel olarak sana yaptı. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genel durum 

bildiren bir ifade vardır? 

A) Bu elbiseyi yalnızca baloda giydim. 

B) Tamamen iftira bu, o yapmış olamaz. 

C) Bugünlük istirahat edin, güzelce dinlenin. 

D) Sadece üç dakika ayrıldık, arabayı çekmişler. 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genel durum 

bildiren bir ifade vardır? 

A) Bu anlatılanlar tamamen hayal ürünüdür. 

B) Yazın genellikle tatile Uludağ’a gideriz. 

C) Öğretmen kardeşimle özel olarak ilgilendi. 

D) Köpeklerden sadece biri ona saldırdı. 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel durum 

bildiren bir ifade vardır? 

A) Her zaman bu manzarayı seyrederim. 

B) Öğrencilerden sadece Ezgi iyi not aldı. 

C) Okul bahçesi tamamen çam ağaçlarıyla dolu. 

D) Sık sık hastalandığı için doktora gittiler. 

 

11. “Bugün tavuklardan ……………………  

yumurtlamış.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki 

ifadelerden hangisinin yazılması uygun olur? 

A) sadece biri 

B) tamamı 

C) hepsi 

D) hiçbiri 

 

12. “Soba tütünce, sınıf ……………………… dumanla 

kaplandı. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki 

ifadelerden hangisinin yazılması uygun olur? 

A) sıklıkla 

B) ara sıra 

C) bazen 

D) tamamen 
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