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TEST NO: 310 
1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / Belirteç (Zarf) 
2. DERSİN KONUSU: COĞRAFYA/ Su Kaynakları – Göl Biçimleri 
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310                 

AÇIKLAMA: Sevgili gençler, aşağıdaki soruları çözerken Türkçe anlama, kavrama, çözümleme ve yorumlama yeteneğinizi 
geliştirirken 2. DERSİN KONUSU ile unuttuklarınızı hatırlama, belleğinizde olanları güncelleme fırsatı bulacaksınız.   
 Bu soruların yazarı, hatalı bulduğunuz soruları öğretmeninizle paylaşmanızı istiyor. Kolay gelsin.  

 
1. Zarflar dil birliklerinde (kelime gruplarında) sıfatın, fiilin veya başka bir zarfın anlamını değiştiren sözcüklerdir. 
Bu açıklamaya gire, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur? 
A) Akarsuların da rejimi onların yıl içindeki akım değişikliğidir. 
B) Bazıları yıl içinde öyle düzensiz akar ki, bunlara düzensiz rejim denir. 
C) Birçoğu da yıl içinde öyle düzenli akar ki, ne azalırlar ne de çoğalırlar. 
D) Kongo ve Amazon nehri gibi bazı nehirler her mevsim yağış alır. 
E) Fakat Ganj ve İndus nehirlerinin suları yağmur mevsimlerinde iyice yükselir. 
 
2. (I) Döküldüğü Yerlere Göre Akarsular da bazı özellikler taşır. (II) Bunların bir kısmı suyunu denizlere, bazıları da göllere 
dağları aşarak ulaştırabilmektedir. (III) Sularını topladığı alana o akarsuyun havzası denir. (IV) Sularını denize ulaştırabilen 
alanlara açık havza, ulaştıramayanlara kapalı havza adı verilir. (V) Buralar sıcak ve yağışsız geçtiği için, akarsular denizlere 
yaz ayları boyunca ulaşamaz. 
Yukarıda numaralanmış sözcüklerin hangi ikisinde zarf vardır? 
A) I. – II.    B) II. – V.    C) IV. – V.    D) III. – IV.     E) I. – V. 
 
3. Birçok akarsuların başlıca beslenme kaynakları; göl, yağmur, kar, buz ve yer altı sularıdır.  Uzun yol alan bazı akarsular 
birçok kaynakla beslenir. Bu tür akarsulara karma rejimli akarsular denir. Bazen yaz mevsimi çok uzar, bu yüzden de 
akarsuların bazıları göllere ulaşamaz. 
Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yukarıdaki metinde zarf olarak kullanılmıştır? 
A) çok B) bazı C) birçok D) bazıları E) bu 
 
4. Zarflar esas itibarıyla çekimsiz unsurlardır. Fakat zarf olarak kullanıldıkları zaman ancak; eşitlik (-ca, -ce, -casına), 
bağlama (-la, -le) ve yön (-ra, -re, -arı, -eri) eklerini alabilirler. 
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, yukarıdaki açıklamaya uygun bir örnek vardır? 
A) Yağmur ve kar sularının bir kısmı geçirimli tabakalardan toprak altına sızar 
B) Geçirimsiz bir tabaka üzerinde toplanır, orada yer altı su depoları meydana gelir 
C) Yer altı sularının hemen hemen hepsi yağışla beslenir 
D) Onların yer altına sızma miktarı, arazinin geçirgenlik derecesine bağlıdır 
E) Bol yağış alan ve geçirimli arazilerin bazıları, yer altı suyu bakımından zengindir 
 
5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır? 
A) Yer altı suları nasıl beslenir? 
B) Yer altındaki sular yeryüzüne nerelerden çıkar? 
C) Yer altı sularının özeliklerini etkileyen faktörler var mıdır? 
D) Çevrenizde hangi kaynaklar vardır? 
E) Çevrenizdeki kaynaklardan kimler yararlanıyor? 
 
6. Zarflar fiillere doğrudan doğruya, çekimsiz olarak bağlanırlar; çekim eki alan zarf isim olur. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek aldığı için isimleşen bir zarf vardır? 
A) Ali Rıza Bey, büyük oğlunu üzüntülü görünce içeriye girer 
B) ─ Bugün neyin var oğlum? ─ Yine tarihten yazılı olduk da baba! 
C) ─ Peki sınav nasıl geçti? ─ Pek güzel geçmedi babacığım. 
D) ─ Peki neden iyi geçmedi? ─ Benim suçum yok babacığım. 
E) Öğretmen hep ben doğmadan önce olan olayları sordu.  
 
7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi zarftır? 
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A) Akifer içinde biriken sular, çeşitli şekillerde yeryüzüne çıkarak kaynakları oluşturur 
B) Yamaç Kaynağı; yamaçların yer altı suyu tablasını kestiği yerlerde oluşur. 
C) Karstik Kaynaklar; karstik arazi boşluklarındaki suların yüzeye çıkmasıyla oluşur 
D) Geçirimli Tabaka; alta geçmesini ve gözeneklerinde birikmesini sağlayan tabakalardır 
E) Fay Kaynağı; fay hattı boyunca yüzeye çıkan suların oluşturduğu kaynaklardır 
 
8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerin hangisi zarf değildir? 
A) Bol yağışlı ve zemini geçirimli taşlardan oluşan alanlarda yer altı suyu fazladır. 
B) Az yağış alan, eğimi fazla olan ve geçirimsiz zeminlerde yer altı suyunun oluşumu zordur 
C) Kum, çakıl, kumtaşı, kalker, volkanik tüfler, her zaman geçirimli zeminler oluşur 
D) Bu nedenle ovalar ve karstik yöreler yer altı suyu bakımından iyice zenginleşir 
E) Kil, marn, şist, granit gibi taşlar geçirimsiz olur yer altı suyu hemen hemen oluşturma 
 
9. Bazı zarflar sıfatları niteleyebilirler. 
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir zarf vardır? 
A) Yeraltı sularının kaynağı yağış olarak yeryüzüne düşen ya da yeryüzünde sulardır. 
B) Yeryüzündeki sular yerçekimi etkisiyle yerin altına sızıp, orada birikirler. 
C) Yer altı sularının zenginliği beslenme ve depolanma koşullarına bağlıdır. 
D) Yer altı suyunun beslenmesini etkileyen çok önemli sebep yağışlardır. 
E) Depolama yüzeyin eğimine, geçirgenliğine, bitki örtüsüne bağlıdır. 
 
10. Zarflar, sıfatların veya başka zarfların anlamını değiştirmekte de kullanılmakla beraber asıl kullanış alanları fiillerdir. 
Bu yüzden zarflara fiillerin sıfatları da denilebilir. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklemi yön/istikamet bakımından niteleyen bir zarf vardır? 
A) Açılan artezyen kuyularından çıkan su basıncın etkisiyle fışkırır. 
B) Artezyen iki geçirimsiz tabaka arasındaki basınçlı sulardır. 
C) İki tabaka arasında sıkışan basınçlı sular sondajla yukarı çıkarılır. 
D) Tekne biçimli ovalar ve vadi tabanlarında bu tür sular çoktur. 
E) İç Anadolu Bölgesi artezyen suları bakımından zengindir. 
 
11. Eylemleri ve eylemsileri durum yönünden belirten sözcüklerdir. Eylemlere ve eylemsilere sorulan “Nasıl?” sorusunun 
cevabıdır. Küçük çocuk, koşarak yolun sonundaki evine gitti.  
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya uygun zarf vardır? 
A) Karstik Yer Altı Suyu karstik yörelerdeki kalker tabakalar arasında olur. 
B) Karstik Yer Altı Suyu çatlak ve boşluklarda birikerek oluşurlar.  
C) En önemli özellikleri birbirinden bağımsız taban suları olmalarıdır.  
D) Akdeniz Bölgesinde karstik alanlar geniş yer tutarlar 
E) Akdeniz bölgesi karstik yeraltı suları bakımından zengindir. 
 
12.  (I) Kaynak, yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yere kaynak denir. (II) Türkiye’de kaynaklara pınar, eşme, 
bulak ve göze gibi adlar da verilir. (III) Kaynaklar, yer altı suyunun bulunuş biçimine, yüzeye çıktığı yere ve suların 
sıcaklığına göre ayrı gruplandırılabilir. (IV) Sularının sıcaklığına göre kaynaklar, soğuk ve sıcak su kaynakları olarak iki 
gruba ayrılır. (V) Bunların kullanım biçimleri sıcaklığına bağlı olup farklı alanlarda değerlendirilir. 
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde, altı çizili sözcükler zarf değildir? 
A) I. – II. B) II. – III.  C) III. – IV. D) IV. – V. E) II. – V. 
 
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön belirteci (zarfı), vardır? 
A) Yağış sularının yeraltında birikerek yukarı çıkması sonucunda oluşurlar 
B) Genellikle yüzeye yakın oldukları için dışarının koşullarından çok etkilenirler 
C) Bu nedenle suları her zaman en soğuk yer altı suları olur 
D) Soğuk su kaynakları biçimine ve yüzeye çıktığı yere göre üç gruba ayrılır 
E) Tabaka, vadi ve karstik olmak üzere üç türü vardır 
 
14. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hem durum hem yer-yön zarfı vardır? 
A) Sıcak Su Kaynakları fay hatları boyunca yer alan kaynaklardır 
B) Suları yerin derinliklerinden geldiği için sıcaktır ve dış koşullardan etkilenmez 
C) Geçerken çeşitli mineralleri eriterek yukarı çıktıkları için zengin minerallidir 
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D) Bu tür kaynaklara; kaplıca, ılıca, içme gibi adlar verilir 
E) Sıcak su kaynaklarının özel bir türüne gayzer denir 
 
15. Aşağıdaki seçeneklerde altı çizili sözlerin hangisi zarf değildir? 
A) Karstikler, yağışlar ve yer altı suları, kalker, jips ve dolomit gibi eriyebilir. 
B) Kırık ve çatlakların olduğu taşların çok fazla bulunduğu yerlerde yoğundur. 
C) Kimyasal aşınımlar ve fiziksel karışımlarla kendini gösterirler. 
D) Kimyasal aşınımlarla oluşan şekillere karstik şekiller denir. 
E) karstik aşınım şekillerinin aşınım şekillerinin büyüklükleri değişkendir. 
 
16. Eylemleri, eylemsileri, sıfatları, adlaşmış sıfatları ve belirteçleri miktar yönüyle belirten sözcüklerdir. Azlık-çokluk 
belirtecini bulmak için ilgili sözcüğe “Ne kadar?” sorusu sorulur. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde azlık-çokluk zarfı vardır? 
A) Kalkerli yamaçlarda yağmur ve kar suları ile açılan küçük oluklar Lapya’dır 
B) Dolin, kalker platolar üzerinde çok görülen oval şekilli erime çukurluklarıdır 
C) Çökme Dolini, mağara tavanlarının çökmesiyle oluşan karstik şekillerdir 
D) Uvala, genişleyip, derinleşen dolinlerin birleşmesiyle oluşan çukurluklardır 
E) Obruk; baca veya kuyu şeklinde, keskin köşeli, derin çukurluklara obruk denir 
 


