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Değerli Öğretmenlerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Dil; düşünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yö-

nünden ortak olan ögelerden ve kurallardan yararlanılarak baş-

kalarına aktarılmasını sağlayan, çok yönlü, gelişmiş bir sistemdir. 

Düşünce, akıl, bilgi, buluş ancak dille olanaklıdır. Dil insana özgü 

bir yetidir, bilincin köklerine, bilinçaltının derinliklerine uzanan 

insana ait başlıca işlevdir. Dilin iyi kullanılması, anlatımın güçlü 

olmasını sağlar.

Yenilenen sınav sisteminde artık bilgiden ziyade yorumlama, çö-

zümleme, ilişki kurma, mantık yürütme gibi unsurlar ön plana çık-

mıştır. Bu bağlamda siz değerli öğretmen ve öğrencilerimiz için 

tamamı yeni nesil sorulardan oluşan çok özel bir çalışma hazır-

lamaya gayret ettik. Özellikle son 4 senenin MEB örnek soruları 

dikkate alınmıştır. Konular alt başlıkları ile verilmiş olup ilk testleri 

çözümlü olarak istifadenize sunulmuştur.

Bu çalışma sayesinde öğrencilerimiz eksik olduğunu düşündüğü 

konularla ilgili bol soru çözme fırsatını yakalayacaktır. Çalışmamı-

zın en belirgin özelliği ise tüm sorularının birbirinden farklı soru 

kalıpları ile hazırlanmış olmasıdır. Böylece öğrencilerimiz bir ko-

nuya hazırlanırken o konuya dair tüm bakış açılarını kazanacak ve 

kavrama yetisini en üst düzeye çıkarmış olacaktır.

Takıldığınız sorular olduğunda fasikülümüzdeki karekodu okuta-

rak soruların video çözümlerine ulaşabilirsiniz.

Bu kitabın hazırlanmasında bize destek veren Türkçe Zümresi ya-

yın ekibine teşekkürü bir borç biliriz.
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Etken FiiI - EdiIgen FiiI (Çözümlü Sorular)
ÖZNESİNE GÖRE FİİLLER

1. 

I.
Etken Fiil: Eylemi gerçekleştiren bellidir.
Örnek: ?

ÖZNE - YÜKLEM İLİŞKİSİ

II.
Edilgen Fiil: Eylemi gerçekleştiren belli değildir. Fiil "-l, 
-n" eklerinden birini alır.
Örnek: ?

 Verilen bilgilerden hareketle boş bırakılan örnekler kısmına aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) I.  Küçük kulübe âdeta yıllara meydan okuyordu.
 II. Kötü davranışlar sadece güzel cümlelerle düzeltilebilir.
B) I.  Kimi insanlar kendisini herkesten üstün ve güçlü görür.
 II. İş görüşmesi sırasında yanımda oturan adam dışarı çıkarıldı.
C) I.  Bu adam, her sözüyle bizi kendine hayran bırakıyordu.
 II. Geçen yıl o kanalın bilgi yarışmasına gitmişti.*
D) I.  Tolstoy'un sözlerinden biri beni çok etkiledi.
 II. Metinde bir insanlık dramı tüm yönleriyle ele alınıyor.

 

A'da I (okuyordu-etken), II (düzeltilebilir-edilgen); B'de I (görür-etken), II (çıkarıldı-edilgen), D'de I (etkiledi-etken), II 
(ele alınıyor-edilgen) şeklinde olup örnekler kısmına yazılabilir. Ancak C seçeneğinde hem I. cümlenin yüklemi (hay-
ran bırakıyordu) hem de II. cümlenin yüklemi (gitmişti) etkendir ve örnekler kısmına yazılamaz.

Çözüm 

2. 
ETKEN FİİL EDİLGEN FİİL

Cümlede bildirilen işi yapan gerçek bir öznenin bulun-
duğu fiillere etken fiil denir. Etken çatılı fiillere, gerçek 
öznenin aktif olduğu fiiller de diyebiliriz. 

İşi yapan gerçek bir öznesi olmayan fiillere edilgen fiil denir. 
Edilgen çatılı fiillerde özne işi yapan değil, yapılan işten etki-
lenen durumundadır. Edilgen fiiller, fiil kök veya gövdelerine 
“-l” veya “-n” eklerinin getirilmesiyle oluşturulur.

 Tabloda yer alan kutucuklarda etken çatılı cümleler mavi, edilgen çatılı cümleler turuncu renge boyanmıştır.
 Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış renge boyanmıştır?**

A) Bu yollarda az sıkıntı çekmedik seninle.

B) Kurul toplantısına tüm öğretmenlerimiz gelmişti.

C) Takdir edilen davranışlarıyla büyük beğeni kazandı.

D) Bütün evraklar tek bir dosyada toplandı.

 

A'da "çekmedik" ve C'de "kazandı" yüklemleri etken olup maviye boyanmıştır. D'de "toplandı" yüklemi edilgen olup tu-
runcuya boyanmıştır. Ancak B'deki "gelmişti" eylemi etken olmasına rağmen turuncuya boyanarak yanlış boyanmıştır.

Çözüm 
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ÖZNESİNE GÖRE FİİLLER

3. 
İşi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere 
etken fiil denir.

 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken 
çatılıdır?

A) Mahallemize bu yıl yeni çocuk parkları yapılacak.
B) Bilgisayarımız iki gündür tamir ediliyor firmada.
C) Annem onu sık sık aramadığımdan yakınıyor.*
D) Yeni kıyafetler öncelikle sitede satılmaya başlandı.

 

A'da “yapılacak”, B'de “tamir ediliyor”, D'de “başlan-
dı” yüklemlerindeki iş; başkası tarafından yapıldığı 
için edilgen çatılıdır. C seçeneğinde ise “yakınıyor” 
yüklemindeki "yakınma" eylemini yapan (anne) belli 
olduğu için etken çatılıdır.

Çözüm 

4. 
 İşi yapan gerçek bir öznesi olmayan fiillere edil-

gen fiil denir. Edilgen çatılı fiillerde özne işi ya-
pan değil, yapılan işten etkilenen durumundadır. 

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunu örnekleyen 
bir kullanım vardır?

A) Olayı görünce ayakları titremeye başladı.
B) Küçük, odada yeni aldığı oyuncakla oynuyordu.
C) Sizi Doktor İbrahim Bey muayene edecek.
D) Haftaya güzel havaların olması bekleniyor.*

 

A'da “ayakları titremeye başladı”, B'de “oynuyordu”, 
C'de “muayene edecek” yüklemlerindeki işi yapan 
gerçek bir özne olduğu için bu cümleler etken çatılı-
dır. D'de ise “bekleniyor” eylemini yapan belli olmadı-
ğı için edilgen çatılıdır.

Çözüm 

5. “Televizyon sürekli açık kaldığı için bugün çok ısın-
mış.” cümlesinde ısınanın ne olduğu belli olduğu 
için cümle etken çatılıdır.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi etken de-
ğildir?

A) Kar yağışı bu hafta doğuda on ilimizde etkili oldu.
B) Müdürümüz, toplantıda en az yarım saat konuştu.
C) Uykuya dalmışken bir anda alarm çalmaya başladı.
D) Apartmanımızın duvarlarına dün yalıtım yapıldı.*

 

A'da “etkili olanın”, B'de “konuşanın”, C'de “çalmaya 
başlananın” ne olduğu yani işi yapan belli olduğu için 
etken çatılıdır. D seçeneğinde ise “yalıtım yapma” işi 
kimin tarafından yapıldığı belli olmadığı için etken ça-
tılı değildir.

Çözüm 

6. ------- akşama kadar süslendi.
 Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getiri-

lirse çatı bakımından diğerlerinden farklı olur?

A) Bilim fuarı kutlamaları için sınıf ------ 
B) Salon, gelecek misafirler için ------ 
C) Daha güzel görünmek için sabahtan ------  *
D) Bu özel gün hatırına sokaklar ------ 

 

A, B ve D seçenekleri cümlenin başına getirildiğinde 
cümlede işi yapan belli olmadığından verilen cümle 
edilgen çatılıdır. C seçeneği cümlenin başına getiril-
diğinde süslenme işini yapan (o) yani gerçek bir özne 
olduğu için etken çatılıdır.

Çözüm 
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Etken FiiI - EdiIgen FiiI 
ÖZNESİNE GÖRE FİİLLER

1. 

yap- geç- ver- bat-

 Şirin Öğretmen, öğrencilerinden yukarıdaki fiillerin tamamını edilgen çatılı olacak şekilde metin içerisinde kullanmalarını 
istemektedir.

 Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi istenilen duruma uygun bir örnek vermiştir?  

A) Gamze: Etkinlik için boyama hazırlıkları yapılıyor. Boya dolu çanaklara batırılıyor parmaklar. Eğlencelerle dolu bir 
gün geçiriliyor. Belli ki bu etkinliklere büyük emekler veriliyor. *

B) Ceren: Güneş tepenin ardında usulca batıyordu. Kendilerini yaptıkları işe veren çalışanlar zamanın nasıl geçtiğini 
fark etmemişlerdi bile. Biraz soluklandıktan sonra yorgunlukla evlerinin yolunu tuttular.

C) Furkan: Yoldan bir araba hızla geçti, sıçrattığı çamur üzerimi batırdı. Elbiselerime sıçrayan çamuru temizlemek için 
arkadaşımın çantasından çıkarıp verdiği bezle iyice ovalama yaptım.

D) Ercan: Yapılan maçla birlikte bir üst tura geçildi. Oyuncular ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Maçı vermemek için 
ne kadar istekli oldukları formalarının tere batmasından anlaşılıyordu.

2. I.   Bu akşamki düğüne gitmek için süslendi.   II.  Bayram öncesi fakirlere yiyecek dağıtıldı.
 III. Askerdeki dayıma mektup yazdım.   IV. Çözemediği soruyu öğretmenine sordu.
 Numaralanmış cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisine göre farklıdır?

A) I. B) II.* C) III. D) IV.

3. Dağa tırmanırken gördüğü her şeyi not alan dağcının aldığı notlardan bazıları aşağıda verilmiştir.
 

2840 Zirvede sisten geçilmiyor.

100 Soğuk bir dere kabararak akıyor.

800 Yer yer ağaçlar yer alıyor.

1650 Kar eriyerek yamaçtan süzülüyor.

 Buna göre özne-yüklem ilişkisi bakımından farklı cümlenin bulunduğu rakım hangisidir?

A) 2840* B) 1650 C) 800 D) 100
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ÖZNESİNE GÖRE FİİLLER TEST - 02TEST - 02

4. 
 İşi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere 

etken fiil denir. Bu cümlelerde özne bazen ya-
zılmayıp gizlenebilir.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde etken fiilin öznesi 
gizlenmiştir?

A) Meslekte ilerlemek için çok emek verdi.*
B) Rıfat, bu mevsimde hep yaylaya gider.
C) Bulutlar köyümüzün üstünden geçti.
D) Ünlü şair, yeni kitabını okurlarına tanıttı.

5. 
 Etken çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde 

fiili gerçekleştiren yani işi yapan bellidir. Edilgen 
çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde ise işi 
yapan belli değildir. Örneğin “Tuna, yazdıklarını 
sildi.” cümlesinde silme işini yapan “Tuna”dır. 
Bu yüzden “sildi” fiili etken çatılıdır. Ancak “Yaz-
dıkları silindi.” cümlesinde silme işini yapan belli 
değildir. Bu yüzden “silindi” fiili edilgen çatılıdır.

 Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangi-
sinde işi yapan bellidir? 

A) Okulun maçı bin kişilik salonda yapıldı.
B) Eve aldığımız kuşun adına Boncuk konuldu.
C) Arabayla Boğaziçi Köprüsü’nden geçildi.
D) Cengiz sabahtan akşama kadar çok yoruldu.*

6. 
 Etken çatılı bazı fiillerde işi birlikte veya karşı-

lıklı yapma anlamı vardır.

 Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde işin 
karşılıklı yapılması anlamı vardır?

A) Bu işi seninle birlikte kesinlikle çözeceğiz.
B) Bundan sonra sık sık bunu tekrarlayalım.
C) Dün akşam işverenle yüz yüze görüştük.*
D) Siz gönlünüzü ferah tutun, çocuk iyileşecek.

7. 

“Milli Eğitim Bakanı, 
önümüzdeki yıl okul-
ların tamamen yüz 
yüze eğitime geçe-
ceğini açıkladı.”

HABER

 Bu gazete manşetinin edilgen hâli aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Önümüzdeki yıl okulların tamamen yüz yüze eğitime 
geçeceğini açıkladı.

B) Önümüzdeki yıl okulların tamamen yüz yüze eğitime 
geçileceği açıklandı.*

C) Önümüzdeki yıl okulların tamamen yüz yüze eğitime 
geçeceğini bakanlıktan açıkladılar.

D) Önümüzdeki yıl okulların tamamen yüz yüze eğitime 
geçeceğini Milli Eğitim Bakanı açıkladı.

8. 
 Sinem Öğretmen, öğrencilerinden aynı fiili kul-

lanarak hem etken hem de edilgen cümleler 
oluşturmalarını istemiştir.

 Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru 
cevabı vermiştir?

A) I.  Bu fotoğraf muhtemelen geçen sene çekildi.
 II. Kardeşim aniden sakatlanınca yarıştan çekildi.
B) I.  Depremzedelerin yaraları sarıldı.
 II. Sonunda kalenin etrafı sarıldı.
C) I.  Bu yörenin güzelliklerine vuruldum adeta.
 II. Biz de düşman tarafından burada vurulduk.*
D) I.  Çalındı bütün ümitlerimiz maalesef.
 II. Dün akşam araçların farları çalındı.
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TEST - 03TEST - 03
Etken FiiI - EdiIgen FiiI 
ÖZNESİNE GÖRE FİİLLER

1. Ersoy, özne-yüklem ilişkisine göre farklı olan cümleyi sosyal medya hesabından paylaşacaktır.
 Buna göre Ersoy aşağıdakilerden hangisini paylaşmalıdır?***

A) 

Her zaman mü-
kemmeli yakalama-
ya çalış, o zaman 
başarı zaten seni 

kovalar.

Ersoy
 B) 

Kalbinde gerçek 
inanç ve cesareti 
olan her zaman 

kazanır.

Ersoy
 C) 

Aklın kavradığı ve 
inandığı her şey 

başarılabilir.

Ersoy
 D) 

Yarının bugünden 
iyi olmasını isti-
yorsan şimdiden 
değişik bir şeyler 

yapmalısın.

Ersoy

2. Aşağıda etken olarak verilen kelimelerin edilgen hâlini bulmacanın satırlarına sırayla yazınız. 

S İ L İ N
  Soldan Sağa
  Örnek: Silmek (Silin-)
  1. Kaçmak
  2. Girmek
  3. Saçmak
  4. Gezmek

 Buna göre bulmacadaki renkli kutucuklardaki harfler yukarıdan aşağıya yazıldığında hangi edilgen fiil ortaya 
çıkar?

A) Sarıl-* B) Sayıl- C) Sıkıl- D) Sanıl-

3. Rümeysa, edilgen fiilin yazılı olduğu kalemi kullanacaktır.

1 2 3 4

Sevildi Gördü Teşekkür etti Yaktı

 Buna göre Rümeysa kaç numaralı kalemi kullanmalıdır?

A) 1* B) 2 C) 3 D) 4
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ÖZNESİNE GÖRE FİİLLER TEST - 03TEST - 03

4. Etken fiillerde işi yapan ve yapılan işten etkilenen ger-
çek bir özne bulunur. Bu tür fiillerde eylemleri yapan 
özne olduğu gibi eylemden etkilenen de öznedir. 

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, işi yapan 
ve o işten etkilenendir?

A) Odanı bir gün olsun düzenli tutmadın.
B) Genç adam, sözlerimden hemen alınmıştı.*
C) Gece başlayan yağmur, sele neden oldu.
D) Onlar temelli olarak Türkiye’ye dönmüşler.

5. 
 İşi yapan açık veya gizli bir öznenin bulun-

duğu fiillere etken fiil denir. Bu fiillerde özne; 
yüklem durumundaki fiilde anlatılan işi, olu-
şu ya da hareketi bizzat gerçekleştiren ve 
yapan sözcük veya sözcük grubudur. Örne-
ğin “Babam bahçedeki ağacı kesti.” cümle-
sinde “kesme” işini yapan “babam”dır. Buna 
göre “kesti” eylemi etken çatılıdır.

 Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangi-
sinin yüklemi etken çatılı bir fiil değildir?

A) Doğup büyüdüğün köy yeri daima özlenir.*
B) Sanki senin söylediklerine inandım.
C) Karar vermek için daha neyi bekliyorsun.
D) Eskiden bu caddede kimsecikler olmazdı.

6. 
 Etken fiillerin yüklem olduğu cümlelerde özne, 

gerçek öznedir. Edilgen fiillerin yüklem olduğu 
cümlelerde özne, sözde öznedir.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek 
özne yoktur?

A) Şuradaki tuzlu balıklardan istiyorum.
B) Hafta sonları düzenli olarak pikniğe gideriz.
C) Üç ay sonra kuyruklu yıldızı göreceğiz.
D) Bu neşeli türkü yolcular için söylendi.*

7. Askerler yarınki yü-
rüyüş için üniforma-
larını yıkıyordu.

 Terazinin kefelerinin eşitlenmesi için yukarıdaki cüm-
leyle özne-yüklem ilişkisine göre özdeş cümle yerleşti-
rilmelidir.

 Buna göre hangi cümle teraziye yerleştirilmelidir?

A) Düşmanın ileri mevzileri gece sarıldı.
B) Eldeki son ekmek askerlere dağıtılıyor.
C) Komutan, siperlerin arasında dolaşıyordu.*
D) Zafer kutlamalarında yüz pare top atıldı.

8. Etken çatılı eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde ey-
lemi gerçekleştiren yani işi yapan bellidir. Edilgen çatılı 
eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde ise işi yapan belli 
değildir. Örneğin “Senin kadar çalışkan insan görme-
dim.” cümlesinde “görmeme” işini yapan “ben” öznesi-
dir. Bu yüzden “görmedim” eylemi etken çatılıdır. Ancak 
“Senin kadar çalışkan insan görülmedi.” cümlesinde işi 
yapan belli değildir. Bu yüzden “görülmedi” eylemi edil-
gen çatılıdır.

 I. Yarın ailecek yazlığa gidilecekmiş.

II. Kardeşin en son bizim sokakta görüldü.

III. İnsanlar bir şey ürettikçe mutlu olurlar.

IV. Yarına kadar ödevler tamamlanmalı.

 Bu açıklamaya göre görseldeki numaralanmış cüm-
lelerin hangisinde işi yapan bellidir?

A) I. B) II. C) III.* D) IV.
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TEST - 04TEST - 04
GeçişIi FiiI - Geçişsiz FiiI
NESNESİNE GÖRE FİİLLER

1. 
Türkçede fiiller, nesnesine göre geçişli ve geçişsiz olmak üzere başlıca iki alt gruba ayrılır. Fiillerdeki 
geçişlilik, geçişsizlik özelliği doğrudan doğruya cümle içindeki nesne-yüklem bağlantısından kaynak-
lanan bir özelliktir. Örneğin “Masanın üstündeki kalemi aldı.” cümlesinde “almak” eylemi “Bir şeyi elle 
tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak” anlamında kullanılmıştır ve bu cümle nesne aldığı için 
geçişlidir. “Eve gelir gelmez uyudu.” cümlesindeki “uyumak” eylemi ise “Uyku durumunda olmak” anla-
mında kullanılmıştır ve nesne almadığı için geçişsizdir.

 Buna göre aşağıdaki cümle çiftlerinin hangisinde hem geçişli hem de geçişsiz fiil kullanılmıştır?

A) - Babam köydeki tarlamızı iki saatte sürdü.
 - Onun şehirden köye gelmesi iki saat sürdü.*
B) - Elindeki bavulların hepsini buraya bıraktı.
 - Roman türündeki kitapları üst göze bıraktı.
C) - Gelişmiş ülkelerde böyle olaylar pek yaşanmaz.
 - Artık şehrin karmaşasında huzurla yaşanmaz.
D) - Sabırsızlıkla çocukların gelmesini bekliyordu.
 - Üç yıldır görmediği dostunu otogarda bekliyordu.

 
B'de "Neyi bıraktı? → elindeki bavulların hepsini, roman türündeki kitapları", D'de "Neyi bekliyordu? → çocukların 
gelmesini, üç yıldır görmediği dostunu" şeklinde her iki cümlede de geçişli fiil kullanılmıştır. C'de "yaşanmaz" eylemi 
her iki cümlede geçişsiz fiil olarak kullanılmıştır. A'da ise ilk cümlede geçişli fiil (Neyi sürdü? → tarlamızı), ikinci cüm-
lede ise geçişsiz fiil (Neyi sürdü? → cevap yok) olarak kullanılmıştır.

Çözüm 

2. Aşağıdaki tabloda geçişli ve geçişsiz fiillere örnekler verilmiştir. Bu cümlelerden ikisinin tablodaki yeri yanlış gösterilmiştir.

                      Geçişli                      Geçişsiz

1. Bardağına sıcak bir çay doldurdu. a. Sonunda domates fideleri canlandı.

2. Sonunda biz de gitmeye karar verdik. b. Bu hareketiyle gönlümüzde yer etti.

3. Tuttuğumuz balıkları denize attık. c. Bu karanlıkların biteceğini sanma.

4. Keman çalmayı küçükken öğrendik. d. Alpler bir süre burada konaklamış.

 Bu yanlışlığın düzeltilmesi için hangi iki cümlenin yer değiştirmesi gerekir?

A) 1-a B) 2-c* C) 3-b D) 4-d

 

Geçişli fiilin bulunduğu bölümde 1'de "sıcak bir çay", 3'te "tuttuğumuz balıkları", 4'te "keman çalmayı" nesneleri bu 
cümleleri geçişli yapmaktadır. 2'de ise nesne yer almamaktadır. Geçişsiz fiilin bulunduğu bölümde a, b ve d'de nesne 
olmadığı için bu cümleleri geçişsiz yapmaktadır. c'de ise "bu karanlıkların biteceğini" ifadesi nesne olduğu için geçiş-
lidir. Buna göre 2 ve c cümlelerinin yer değiştirilmesi ile bu yanlışlık düzeltilmiş olur.

Çözüm 
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TEST - 04TEST - 04NESNESİNE GÖRE FİİLLER

3. 
Öğretmenlik yıllarıma ait anıları yazıyorum.I

Sınıfın her tarafını güzelce temizlemişler.III

Sınıfta anlattığım fıkraya herkes çok güldü.II

 Bu cümlelerdeki fiillerin nesnesine göre çatı özelli-
ği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?*

I II III
A) Geçişli Geçişsiz Geçişli
B) Geçişsiz Geçişli Geçişsiz
C) Geçişsiz Geçişsiz Geçişli
D) Geçişli Geçişsiz Geçişsiz

 

I'de "öğretmenlik yıllarıma ait anıları", III'te "sınıfın 
her tarafını" ifadeleri nesne olup bu cümleler geçişli-
dir. Ancak II'de nesne olmadığı için geçişsizdir. Buna 
göre sıralama A seçeneğindeki gibi olmalıdır: I (ge-
çişli), II (geçişsiz), III (geçişli).

Çözüm 

4. Nesne alabilen fiillere geçişli fiil, nesne alamayan fiillere 
geçişsiz fiil denir. Örneğin “Cem kek yedi.” cümlesinde 
"ye-" fiili nesne alabilen bir fiildir. Oysa “Cem koşuyor-
du.” cümlesinde "koş-" fiili nesne alamayan bir fiildir. 

 

 (I) Günlerce hayatın akışına kapıldı. (II) 
Önemsiz gördüğü olayları tekrar yaşadı. 
(III) Selim’i düşünmeden günler geçti. (IV) 
Birkaç kere de olsa evin temizliğini yaptı. 

 Buna göre numaralanmış cümlelerin hangisinde 
geçişsiz bir fiil yoktur?

A) I ve II.  B) II ve IV. *
C) II ve III.  D) III ve IV.

 

I ve III. cümlelerde nesne olmadığı için bu cümleler 
geçişsizdir. II'de "önemsiz gördüğü olayları" ve IV'te 
"evin temizliğini" ifadeleri nesne olduğu için bu cüm-
lelerde geçişsiz fiil yoktur.

Çözüm 

5. 
 Bir fiilin geçişli olması için cümlede mutlaka 

nesnenin bulunması şart değildir. Yüklemi 
geçişli fiil olduğu hâlde bazı cümlelerde 
nesne bulunmaz. Böyle durumlarda, cüm-
lenin yüklemi olan fiilin başına “onu” keli-
mesini getirerek fiilin aslında geçişli oldu-
ğunun sağlaması yapılabilir ya da cümleye 
uygun bir nesne getirilebilir.

 Aşağıdakilerin hangisinde bu duruma uygun bir 
kullanım vardır?

A) Dün akşam heyecandan uyuyamadım.
B) Bebek, ateşler içinde yanıyordu.
C) Konya Ovası, yıllarca aralıksız beslemektedir.*
D) Gazeteci, savaşta yaşadıklarını anlattı.

 

A ve B, geçişsiz oldukları için nesne yoktur. D'de "sa-
vaşta yaşadıklarını" ifadesi cümlenin nesnesidir. An-
cak C'de "beslemektedir" eylemi nesne alabilirken bu 
cümlede kullanılmaması bahsedilen duruma uygun 
bir örnek olmuştur.

Çözüm 

6. Geçişsiz fiiller nesne alamayan eylemlerdir. Geçişsiz 
eylemler, “neyi, kimi, ne” sorularına cevap veremez. 
Geçişsiz eylemlerin yüklem olduğu cümlelere dışarıdan 
herhangi bir nesne getirilemez.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden 
hangisi nesne alamaz?

A) Kibrit almayı nedense unutmuşum.
B) Kapıyı açtı ve usulca içeri girdi.
C) Merak etmeyin, çok beklemeyeceğiz.
D) Bu hafta otobüse binmeyebilirim.*

 

A'da "kibrit almayı", B'de "kapıyı" ögeleri o cümlele-
rin nesneleridir. C'de "beklemeyeceğiz" eylemi nesne 
alabilen bir eylemdir. Ancak D'de "binmeyebilirim" fiili 
nesne alamaz.

Çözüm 
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GeçişIi FiiI - Geçişsiz FiiI
TEST - 05TEST - 05NESNESİNE GÖRE FİİLLER

1. Aşağıdaki özdeyişlerin hangisinde yüklem geçişsiz bir fiildir?
 

A)
Hürriyet olmayan bir memlekette 
ölüm ve çöküş vardır.

B)
Hayatı ve özgürlüğü için ölümü göze 
alan bir millet asla yenilmez.*

C)
Gençliği yetiştiriniz, onlara ilim ve 
irfanın müspet fikirlerini veriniz.

D)
Eğer bir gün benim sözlerim bilimle 
ters düşerse bilimi seçin.

2. 
Annem bütün gün bulaşık yıkadı. Teyzemin kızı dün akşam bize geldi. Makinedeki çamaşırları kim serecek?

Bu kadar az uyursan hasta olursun. Kardeşimin dört sayfa ödevi varmış. İnsan bazen yalnızlığı da sever.

Geceleri sık sık korkarak uyanırdı. Bütün gün evde boş boş oturdum. Bu kadar çok kitabı okuyabilecek mi?

 Yukarıdaki tabloda yüklemi geçişli fiil olan cümlelerin yazılı olduğu kutucuk boyanırsa tablonun son hâli nasıl 
olur?

A)   B) 

C)   D) *
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TEST - 05TEST - 05NESNESİNE GÖRE FİİLLER

3. 

 Funda, geçişli fiilin bu-
lunduğu atasözüne bir 
örnek vermiştir.

 Funda’nın verdiği örnek aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Ağaç yaprağıyla gürler.
B) Ağaç yaşken eğilir.
C) Ağaç düşse de yakınına yaslanır.
D) Ağaçlı köyü su basmaz.*

4. 
 Geçişli ve geçişsiz fiiller, yüklemin nesneyle 

olan ilişkisine göre belirlenir. Nesnesi olan 
veya nesne alabilen fiiller geçişlidir, nesnesi 
olmayan veya nesne alamayan fiiller geçiş-
sizdir. Fiile, belirtili veya belirtisiz nesneyi bul-
durmaya yönelik sorular (ne, neyi, kimi) sorul-
duğunda cevap alınabiliyorsa o fiil geçişlidir3, 
cevap alamıyorsak geçişsizdir.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde yük-
lem geçişsiz bir fiildir?

A) Kime sorsan bu soruların cevabını alabilirsin.
B) Dersin sonlarına doğru bir an dalmışım.*
C) Berberde saçlarımın üst kısmını aldıracağım.
D) Nedense Mine bugün beni hiç aramadı.

5. Biraz nazlandıktan sonra gidip -----
 Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa 

nesne-yüklem ilişkisine göre farklı bir cümle ortaya 
çıkar?

A) işine hemen başladı.*
B) oturarak çorbasını içti.
C) arkadaşlarını çağırdı.
D) marketten çikolata aldı.

6.  Geçişsiz bazı fiillere bazı ekler getirilerek 
bu fiillerin geçişli olması sağlanabilir.

 Buna göre aşağıdakilerin hangisinde geçişsiz oldu-
ğu hâlde aldığı ek sayesinde geçişli bir fiil kullanıl-
mıştır?

A) Öğretmen sınıftaki herkese şiir okuttu.
B) Arif arkadaşının bu sözlerine çok alındı.
C) Annesi, küçük çocuğu güzelce uyuttu.*
D) Bütün sıralar ve masalar özenle silindi.

7. Bir fiilin geçişli olabilmesi için cümlede nesne kullanıl-
masına gerek yoktur. Bazen cümlede nesne kullanıl-
masa dahi fiil, geçişli olabilir.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu durumu örneklen-
dirmektedir?

A) Gün geçtikçe sporcularımız performansını artırıyor.
B) Lütfen, siz de herkes gibi burada sakince bekleyin.*
C) Bu sözler bütün kurumu itibarsızlaştırıyor.
D) Araba büyük bir gürültüyle gelip durdu.

8. 

 Öğretmen, öğrencilerine 
“tutmak, vermek, bilmek, 
görmek” sözcükleri ile ilgili 
cümle kurmalarını istemiştir.

 Buna göre öğrencilerin kurduğu cümlelerden han-
gisi nesne-yüklem ilişkisine göre farklıdır?

A) Görme engelli insanlar parmaklarıyla görürler.
B) Alp Bey’in çocuklarına iyi bir çalışma fırsatı verdim.
C) Bu son yaşanan olayda onu değil, seni bilirim.
D) Mavi apartmanın giriş boyası iki saat tuttu.*
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NESNESİNE GÖRE FİİLLER TEST - 06TEST - 06
GeçişIi FiiI - Geçişsiz FiiI

1. 

1. Köşegenleri 
katlayın.

Çift taraflı kâğıt 
kullanıyorsanız 

görünmesini 
istediğiniz taraf 
altta kalsın. Kö-
şeleri milimetrik 

ayarlamaya 
çalışın. 

2. Köşeleri içe 
katlayın.

Karşılıklı iki 
köşeyi köşegen-

lerin tam orta 
noktasına gele-
cek şekilde ama 

katlar kapalı 
olarak katlayın.

3. Kağıdı ikiye 
katlayın.

Katladığınız 
köşeler içe-
ride kalacak 

şekilde kağıdı 
ortasından ikiye 
katlayın. Sonra 

uzun köşe 
tam hizanızda 
olacak şekilde 
kâğıda çevirin.

4. Uçları yukarı 
katlayın.

Yine orta nok-
tadan yararla-
narak sağ ve 

sol uçları yukarı 
doğru katlayın. 
İki uç yukarıda 
birleşecek. Üst 
üste çıkmasın, 
ortada düz bir 

çizgi olsun.

5. Köşeleri 
içeri katlayın.

Bu adım kitap 
ayracınızın 

açılmaması için 
önemli. Arkada 
bir cep oluştu-

ğunu göreceksi-
niz. Köşeleri bu 

cebe sokun.

 Kaç numaralı görselde birden fazla geçişsiz fiil kullanılmıştır?

A) 2 B) 3 C) 4* D) 5

2. 
 Miray: Kolay gelsin, size bir şey soracaktım.
 Doktor: Teşekkür ederim, buyurun sizi dinliyorum.
 Miray: Aşı tarihimi değiştirmek istiyorum.
 Doktor: Öncelikle son aşınızı ne zaman oldunuz?
 Miray: ?
 Doktor: Ailenizde aşı yaptırmayan var mı?
 Miray: Ailemde aşı yaptırmayan yok.

 Doktor ve Miray aşı konusuyla ilgili görüşme gerçekleştirmiştir.
 Buna göre boş bırakılan yer aşağıdaki cevaplardan hangisiyle tamamlanırsa nesne-yüklem ilişkisine göre farklı 

olur?

A) Son aşı olduğum günü hatırlamıyorum.  B) Bu sorunuzu tam olarak yanıtlayamayacağım.
C) Aşı kartıma bakmam gerekir.*  D) Sanırım on gün önce aşıyı yaptırdım.
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TEST - 06TEST - 06NESNESİNE GÖRE FİİLLER

3. 

 Tuba, gittiği kafenin duvarlarında çeşitli öz-
deyişler görmüştür. Özdeyişlerden geçişli fii-
lin yazılı olduğu duvarda fotoğraf çektirmiştir.

 Buna göre Tuba’nın fotoğraf çektirdiği duvarda ya-
zılı özdeyiş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiir, düşünceyle değil; sözcüklerle yazılır. (Mallarme)
B) Bir okul açan, bir hapishane kapatır. (Victor Hugo)*
C) Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz. (Nielson)
D) İnandığın yolda sebatla yürümelisin. (Hasan Aksoy)

4.

Davranmak
Geçmek
Görmek
Konuşmak

Geçişli

Girişmek
Başlamak
Özenmek
Hatırlamak

Geçişsiz

 8. sınıf öğrencisi İrem, geçişli ve geçişsiz fiillerin yer 
aldığı bir tablo hazırlamıştır. Bu tabloyu hazırlarken 
fiillerin cümle içerisindeki her iki kullanımına göre de-
ğişebileceğini de dikkate almıştır. Ancak iki kelimenin 
gruplamasında yanlış yapmıştır. 

 Buna göre İrem hangi kelimelerin yerini değiştirirse 
yaptığı hatayı düzeltmiş olur?

A) Davranmak – Hatırlamak*
B) Geçmek – Özenmek
C) Görmek – Girişmek
D) Konuşmak – Başlamak

5. 
Abanın kadri yağmurda bilinir.

Laf ile peynir gemisi yürümez.

Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

İyilik eden iyilik bulur.

 Bu atasözlerinin çatı özelliği incelenecek ve geçişli 
olanlar “√”, geçişsiz olanlar “≠” işaretiyle kodlanacaktır.

 Buna göre doğru kodlama sırasıyla hangi seçenek-
te verilmiştir?

A) ≠ ≠ ≠ √ B) √ √ ≠ √ C) √ √ ≠ ≠ D) ≠ √ ≠ √ *

6. EBA’da nesnesine göre fiiller etkinliği hazırlayan Çınar 
Öğretmen, öğrencilerinden çarkı ok yönünde çevirerek 
gelen fiilleri nesnesine göre incelemelerini istemiştir. 
Çark çevrilince sırasıyla “cevapladı, küflenir, korktuk, 
ısıtıyor” fiilleri gelmiştir. 

    

Isıtıyor

Fiiller

küflenir

cevapladı

korktuk

 Bu sıralamaya göre fiilleri nesnesine göre incele-
yen öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?*

A) Geçişli
Geçişsiz
Geçişsiz
Geçişli

B) Geçişli
Geçişli
Geçişsiz
Geçişsiz

C) Geçişsiz
Geçişli
Geçişsiz
Geçişli

D) Geçişsiz
Geçişsiz
Geçişsiz
Geçişli
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TEST - 07TEST - 07
FiiIde Çatı
GENEL TESTLER

1. 

Nesne alamayan 
eylemlerdir. “neyi, 

kimi, ne” sorularına 
cevap veremez.

Geçişsiz Fiil

İşi yapan ger-
çek veya gizli bir 

öznenin bulunduğu 
fiillerdir.

Etken Fiil

Eylemin gerçek-
leşmesi için özne 
dışında başka bir 
varlığa (nesne-

ye) ihtiyaç duyan 
fiillerdir.

Geçişli Fiil

Eylemin kim tarafın-
dan yapıldığı belli 
olmayan fiillerdir. 
Yüklem olan söz-
cük “-l, -n” eklerin-

den birini alır.

Edilgen Fiil

    
 I. Patika yoldan geçerken az kalsın düşüyordu.            (Geçişli fiil)

 II. Yarın akşam kesinlikle erken uyuyacaksınız.             (Geçişsiz fiil)

 III. Pazarda insanlar hep bir ağızdan konuşuyordu.        (Etken)

 IV. Toplantı yapılmadan önce haber verildi mi?               (Edilgen)

 Yukarıdaki görselde verilen açıklamalara göre numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği yay ayraç için-
de yanlış verilmiştir?

A) I.* B) II. C) III. D) IV.

2. 
Fiillerde çatı incelenirken özne ve nesnesine göre ayrı ayrı bakılır.

Özne-yüklem ilişkisine göre fiiller geçişli ve geçişsiz ol-
mak üzere ikiye ayrılır. 

1 numaralı çıkış 3 numaralı çıkış2 numaralı çıkış 4 numaralı çıkış

Nesne-yüklem ilişkisine göre fiiller etken ve edilgen ol-
mak üzere ikiye ayrılır. 

Doğru

Doğru Doğru

Yanlış

Yanlış Yanlış

 Yukarıdaki tablodaki sorular doğru bir şekilde cevaplanırsa hangi çıkıştan çıkılır? 

A) 1 numaralı çıkış B) 2 numaralı çıkış* C) 3 numaralı çıkış D) 4 numaralı çıkış
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3. 
Etken1 Geçişli2

Edilgen3 Geçişsiz4

 Volkan, Türkçe öğretmeni olarak okulumuza atandı.
 Bu cümle, çatı özelliğine göre incelendiğinde aşa-

ğıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru olur?

A) 1-2 B) 1-4 C) 2-3 D) 3-4*

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz-
cük, çatısı bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Bahçenin etrafı dikenli tellerle sarılmış.
B) Arkadaşından aldığı arabanın aynası bozulmuş.
C) Bahçıvanımız sabahtan beri çimleri suluyor. *
D) Ders esnasında gürültü yapan öğrenciler uyarıldı.

5. İşi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu fiillere etken 
fiil, işi yapan gerçek bir öznenin bulunmadığı fiillere ise 
edilgen fiil denir. Edilgen fiiller, fiil kök ya da gövdeleri-
ne “-l” veya “-n” eklerinin getirilmesiyle oluşturulur. Edil-
gen çatılı fiillerde özne, işi yapan değil; yapılan işten 
etkilenen durumundadır. Yani nesne görevindeki öge 
-gerçek özne belli olmadığından- özne görevini üzerine 
almakta ve sözde özne olmaktadır. Örneğin “Görevli, 
sınıfı temizliyor.” cümlesinde özne “görevli” sözcüğüdür 
ve gerçek öznedir. Ancak “Sınıf temizleniyor.” cümle-
sinde özne, “sınıf” sözcüğüdür yani sözde öznedir. 
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de sözde özne vardır?
A) Görsel sanatlar, öğrencilerin yeteneklerini geliştirir.
B) Derslerdeki eksiklerinin giderilmesi kararlaştırıldı.*
C) Öğrenciler bu derslerde özgürlüğünü yaşamalıdır.
D) Ders saatinin bire inmesi öğrencileri üzmüştür.

6. 
 (I) Maliye Veznesinden Tevfik Efendi, banka 

önünde vezne arabasından inerken nasıl oldu 
ise ayak bileğini incitmiş. (II) İki gündür hasta ol-
duğu için evde yatıyor. (III) Komşuları hatır sor-
maya geliyorlar. (IV) İki gündür evde herkesten 
sıcak bir sevgi görüyor.

 Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak,

 I. cümle gerçek özneye sahip olduğu için etkendir.
 II. cümlenin yüklemi nesne alamayacağı için geçişsizdir.
 III. cümle öznesine göre edilgen, nesnesine göre geçiş-

sizdir.
 IV. cümledeki yüklemi yapan belli olmadığı için bu cüm-

le edilgendir.
 ifadelerinden kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2* C) 3 D) 4

7. Aşağıdaki görsellerin hangisinde “bir işi karşılıklı 
yapma” anlamı vardır?*

 A) 

Görüşmek

 B) 

Ötüşmek

C)  

Kaçışmak

     D)

Uçuşmak
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1. 

Bu evi yaşanacak hâle getiren kişi Gül’dü. Hayatım boyunca hiç bu kadar gülmemiştim.

İnsan hiç bu kadar üzülür mü? Allah üzülen kullarına yardım eder.

 Çatı aranmayacak cümlenin yazılı olduğu tabela hangi takıma aittir?

A) * B)  C)  D) 

2.  

Etken

Edilgen

Geçişli

Geçişsiz

Sabaha kadar durmadan öksürdü.

Etken

Edilgen

Geçişli

Geçişsiz

Geç vakitte aniden uyandırıldı.

 Bu iki cümlenin çatı özelliği hangi renkteki kutucuklarda ortaktır?

A) 
Etken

 B) 
Geçişli

 C) 
Edilgen

 D) 
Geçişsiz

*

3. Cümleler Geçişli Geçişsiz Etken Edilgen
I. Gözlerime bakmadan çaktırmadan gülüyordu. + +
II. Hiç kimsenin kendisini anlamadığını söyledi. + +
III. Kitap fuarında okurlarımla buluşacağım. + +
IV. Gelecek yıl görev süresini dolduracak. + +

 Numaralanmış cümlelerin hangisinin çatı özelliği yanlış işaretlenmiştir?

A) I. B) II. C) III.* D) IV.
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4. 

 Bu görselde yer alan cümlenin çatı özelliği aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Edilgen-Geçişsiz B) Etken-Geçişli
C) Etken-Geçişsiz* D) Edilgen-Geçişli

5. 

1
Atmak

2
Okumak

3 
Sevmek

4.
Üzülmek

 

Turgut, bu son topu üzerinde geçişsiz fiilin olduğu pota-
ya atarsa maçı kazanacaktır.

 Buna göre Turgut, topu kaç numaralı potaya atmalı-
dır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4*

6. (I) Mülkiyeden çıktıktan sonra Avrupa’ya kaçmış, İstan-
bul’a gelince 4 ay boyunca nezarete alınmış, daha son-
ra da Anadolu’da bu işe atanmıştır. (II) Bu memuriyetle 
kendini göstermeye, bu köyü düzeltmeye karar vermiş-
tir. (III) Sürekli çalışacaktır. (IV) Fakat kasabadaki her-
kes aksine tembel, miskin ve eğlence düşkünüdür.

 Bu metinle ilgili olarak,
 

I. cümlede kullanılan yüklemlerden bir tanesi et-
ken, iki tanesi edilgendir.

II. cümlede kullanılan fiil; öznesine göre etken, 
nesnesine göre geçişsizdir.

III. cümledeki fiil; öznesine göre edilgen, nesne-
sine göre geçişsizdir.

IV. cümlede çatı aranmaz.

 yargılarından hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapıl-
mıştır?

A) I. B) II. C) III.* D) IV.

7. 

Nesnesi olan ya da nesne alabilen fiille-
re geçişli fiil denir. Geçişli fiiller, yükleme 
sorduğumuz “neyi, kimi, ne?” sorularına 
cevap verir. Bazı cümlelerde fiiller ge-
çişli olduğu hâlde nesne bulunmayabi-
lir. Çünkü geçişli fiiller nesne alan ya da 
nesne gerektiren fiillerdir.

 Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde fiil geçişli olduğu hâlde nesnesi yazılma-
mıştır?*

A) Yolcular, otobüs gelinceye kadar durakta konuştular.
B) Buraya kadar gelerek bizi çok ama çok mutlu ettiniz.
C) Misafirler gidince hep birlikte rahat rahat oturduk.
D) Hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletin lütfen.
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1. 
Önümüzdeki hafta çok büyük bir Ay tutulması gözlemlenecek.

Evin önündeki kazada yaralanan hastalar, hastaneye kaldırıldı.

Yeni belediye başkanı, bizim mahalleye park yapılmasını istedi.

Parkın yanındaki bina, yerleştirilen patlayıcılarla kontrollü yıkıldı.

Alara

Dilara

İlayda

Aleyna

 Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin kurduğu cümlenin çatısı farklıdır?

A)   Alara B)   Dilara C)  İlayda* D)   Aleyna

2.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiil değildir?
A) Yanından geçen küçük çocuklara boş boş bakıyordu.  B) Son zamanlardaki yangınlar, geleceğimizi kararttı. *
C) Bazı sebze ve meyveler Akdeniz Bölgesi’nde yetişir.  D) Denizi bir müddet seyretmek için balkona çıktı.

3. 

Yangınların sönmesini dört 
gözle bekliyoruz.

Haberi aldığından beri 
yiyip içmiyor.

Kaybolan yıllarımı geri 
istiyorum.

Bana doğruları söylemekten 
çekinmeyin lütfen.

1

3
4

2

 Halka atma oyunu oynayan Eymen, yüklemi geçişli olduğu hâlde cümlede nesne olmayan bölüme halkasını atmıştır.
 Buna göre Eymen kaç numaralı yere halkasını atmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3* D) 4
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4. Fiil çatısıyla ilgili küçük bir sözlü yapan Ömer Öğret-
men “İsim cümlelerinde çatı aranmaz.” bilgisini hatır-
latıp Esra’yı sözlüye kaldırmıştır ve öğrencisinden her 
biri 25 puan değerinde 4 tane çatı aranmayan cümle 
kurmasını istemiştir. Esra’nın kurduğu cümleler şunlar-
dır:

 
O yıllarda en çok gittiğim yer kütüphaneydi.

Her insanın içinde aydınlık bir taraf vardır.

Babam, mesleğimizden utanmamamızı öğretti.

Anlatılanlara göre gittikleri film çok güzelmiş.

I.

II.

III.

IV.

 Sözlüden 75 alan Esra bir cümlesinin öğretmeninin 
verdiği bilgiye uymadığını anlamıştır.

 Buna göre kaç numaralı cümleden dolayı Esra’nın 
25 puanı kırılmıştır?

A) I. B) II. C) III.* D) IV.

5. Mahir Öğretmen; öğrencilerinden beş tane öznesine 
göre etken, nesnesine göre geçişli fiilin olduğu cümle 
yazmalarını istemiştir. Aşağıda Ayhan’ın yazdığı cüm-
leler verilmiştir:

 
Sonbahar, yine getirdi yağmurlarını.

Kafesi açıp kuşları uçurdu.

Yıllarca biz de burada sizinle okumuştuk.

Daha fazla dayanamayıp dışarı çıktılar.

Burada vakit bir türlü geçmiyor.

1

5

2

3

4

 Buna göre Ayhan kaç cümleyi doğru yazmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3* D) 4

6. 

 Etken 
 Geçişli

 Edilgen 
 Geçişsiz

   Etken 
 Geçişsiz

    Çatı 
 Aranmaz

 Öğretmen, sınıfa dört tane top getirmiş ve bu topların 
üzerinde yazan özelliklere uygun cümle kurarak istedik-
leri topa sahip olabileceklerini söylemiştir. Tahtaya kal-
kan Yiğit, bir top seçmiş ve şu cümleyi kurmuştur: “Yıllar 
önce hayatımı değiştiren kişi, Türkçe öğretmenimdi.”

 Yiğit’in ödülü kazandığı bilindiğine göre, Yiğit han-
gi topu seçmiştir? 

A)   B)  

C)   D) *

7. 
 Edilgen fiillerin olduğu cümlelerde 

gerçek özne bulunmaz.

 Buna göre seçeneklerin hangisinde gerçek özne 
vardır?*

A) Eve gelir gelmez her zamanki gibi koltuğa uzandım.
B) Görünüşe göre haberler çok çabuk yayılmış.
C) Uzun zamandır böylesine güzel bir yer görülmedi. 
D) Maalesef, o ürün biraz önce başka birine satıldı. 
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1. 
    Çantamı pazardan aldım.     Ayşe bizim evde oturuyor.      Kızların ağladığını gördüm. 

    Her akşam erkenden uyur.     Kahveler de içildi.     Perdelerin kenarı yırtılmış. 

    Binanın kolonları yıkıldı.     Yarın uzun etek giyeceğim.     Kurabiyeleri fırında yakmış.

 Yukarıdaki cümlelerin çatısı kontrol edilecek ve aşağıdaki çuvallara yerleştirilecektir.
 Buna göre aşağıdaki çuvallardan hangisine daha çok cümle konur?

A) 

ETKEN

* B) 

EDİLGEN

 C) 

GEÇİŞLİ

 D) 

GEÇİŞSİZ

2. 

1.
Babam 

masadaki 
bütün kekleri 

yedi.

3.
Dün gece 

sabaha kadar 
balkonda 
oturdu.

2.
Teyzemin 

evi çok güzel 
temizlenmiş.

4.
Ne kadar 

çok sinirlen-
din sen öyle.

 İnan’ın tabağında hem etken hem de geçişli bir cümle yazmaktadır. 
 Buna göre aşağıdakilerden hangisi İnan’ın tabağıdır?

A) 1.* B) 2. C) 3. D) 4.
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3. 
Bütün gün yatmaktan canın sıkılmıştır.

Ahmet dün akşam geç saatte bize geldi.

Kızlar bütün gün evin bütün camlarını sildiler.

Annemin yaptığı kurabiyeleri herkes sever.

I

IV

II
III

 Numaralanmış cümleler aşağıdaki seçeneklerle eş-
leştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) İşten etkilenen öge yer almaktadır.
B) İşten etkilenen öge bulunmamaktadır.
C) İşi yapanın kim olduğu belli değildir.*
D) İşi yapan öge bulunmaktadır.

4. Cümlede yüklem olan fiilin, özne ve nesne ile olan iliş-
kisine “çatı” denir. Çatı, sadece yüklemi fiil olan cümle-
lerde aranan bir özelliktir. 

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı 
özelliği aranmaz?

A) Bu yıl zeytin hem çok hem de kaliteliydi.*
B) Sınıf arkadaşım bize küçük bir öykü yazdı.
C) Ellerine sağlık, yemekler çok güzel olmuş.
D) Bayramda havalar bir hayli soğuyacakmış.

5. Aşağıdaki görsellerden hangisi nesne-yüklem iliş-
kisine göre diğerlerinden farklıdır?****

 A) 

Müzik dinliyor.

 B) 

Yemeğini yiyor.

C)  

TV izliyor.

                D)  

Hep koşuyor.

6. 
 Sıla; ilk cümlede etken fiil, ikinci cümlede 

edilgen fiil kullanmak istemektedir.

 Buna göre Sıla, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
hata yapmıştır?

A) Senin bu kitabı okuduğunu biliyordum.
 Sınavda tüm konulardan soru çıkacağı biliniyor.
B) İleride başarılı bir doktor olmayı düşünüyorum.
 Belgelerin internetten sızdığı düşünülüyor.
C) Alışveriş merkezinden güzel bir bisiklet aldım.
 Bana sarf ettiği sözlerden dolayı çok alındım. *
D) Fazla ışık gözlerime dokununca perdeyi kapattım.
 Sel tehlikesinden bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

7. “Usta şair, şiirlerinde kelimeleri girdaplara kaptırır.” 
cümlesinde “kap-” eylemini gerçekleştiren kişi “usta şa-
ir”dir. Eylem öznesine göre etkendir.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznesi-
ne göre etken çatılı fiil vardır?

A) Oyun alanının çevresine korkuluk yapıldı.
B) Ayağındaki ağrı şiddetlenince yarışmadan çekildi.*
C) Bahçemizdeki güller iki gün önce ilaçlandı.
D) Uzun çalışmalar sonucunda virüs aşısı bulundu.

8.  Fiillerin öznesine göre çatı özelliği, işi yapanın 
belli olup olmamasına göre belirlenir.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi özne-yük-
lem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Gülünce güzelleşmeyen hiçbir yüz görmedim.
B) Depremde zarar görenlere birçok çadır gönderildi.*
C) Defterinin köşesine eciş bücüş bir şeyler karaladı.
D) İyi çalışan ve sık gülen kişiler başarıyı elde eder.
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1. 
 I. Dün geceden beri kendisinden haber alınamıyor.

 II. Uzun zamandır bu kasabada yaşıyorum.

 III. Yapılarla ilgili gerekli çalışmalar yapılacak.

 IV. Yarından itibaren yeni uygulamaya geçilecek.

 Karıncalar etken fiilin bulunduğu yuvaya girecektir.
 Buna göre karıncaların gireceği yuva kaç numaralı bölümdür?

A) I. B) II.* C) III. D) IV.

2. 

Merhametsiz 
davrananların sonu iyi 

olmaz.

2

4

3

1

Etken-GeçişsizEtken-Geçişli

Edilgen-Geçişli Edilgen-Geçişsiz

 Bu cümlenin çatısı hangi bölümde doğru verilmiştir?

A) 1 B) 2* C) 3 D) 4
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3. 
Bu gece saatler bir saat ileri alınacak.

İtinayla bütün sebzeleri doğradı.

En sarı, en iri ayvalar yetişir bu bahçede.

Problemi çözmek için bu, tek yoldu.

 Bu cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Çatı özelliği aranmaması gereken cümle vardır.
B) İşi yapanın belli olmadığı cümle vardır.
C) İki cümlede geçişsiz fiil vardır.
D) Üç cümlede fiil etken çatılıdır.*

4.   Batı   Doğu

 Kavşaktan sonra 
aniden bize yöneldi.

Kaybolan dostunu 
bulunca çok sevindi.

Şiirin yeni yüzü ola-
rak karşımıza çıktı.

Acele ederek kemiği 
köpekten kaptı.

 Geçişli fiillerin olduğu cümleler doğuya bakarken geçiş-
siz fiillerin olduğu cümleler batıya bakmaktadır.

 Buna göre hangi cümlenin bulunduğu levha yanlış 
yöne bakmaktadır?

A)   B) 

C) *  D) 

5. 

İşi yapan gerçek bir öznenin bulunduğu 
fiillere denir.

Nesne alamayan fiillere denir. Yükleme 
sorulan “neyi, kimi, ne” sorularına cevap 
vermez.

İşi yapan belli değildir, sözde özne vardır. 
Edilgen çatılı fiillerde özne işi yapan de-
ğil, yapılan işten etkilenen durumundadır. 
Yüklem “-l, -n” eklerinden birini alır. 

Etken Fiil

Geçişsiz Fiil

Edilgen Fiil

 8/A sınıfının Türkçe öğretmeni, öğrencilerini tiyatroya, 
sinemaya ve müzeye götürecektir. Bu etkinliği ufak bir 
değişiklikle yapmak istemektedir. Tiyatroya gitmek iste-
yen öğrenciler etken çatılı fiil cümlesi, sinemaya gitmek 
isteyen öğrenciler edilgen çatılı fiil cümlesi, müzeye git-
mek isteyen öğrenciler ise geçişli çatılı fiil cümlesi yaza-
caklardır.

 Buna göre sinemaya gitmek isteyen Volkan hangi 
cümleyi yazmalıdır?

A) Sabahın erken saatlerinde inşaata başlandı.*
B) Sonunda kitabını tamamlamayı başardı.
C) Dün akşam söylediği sözlere çok alındım.
D) Yaz akşamları buralar bir başka güzeldir.

6. (I) On beş günden beri köyden köye dolaşıyoruz. (II) Bu 
köylerin her biri, öbüründen daha hüzünlüdür. (III) Yor-
gunluk bir taraftan, gönlümüzdeki hüzün öbür taraftan, 
âdeta nihayeti yok bir gurbet ve sürgün yolunda gibiyiz.
(IV) Eski hayatımız, arkamızda bıraktığımız alışkanlık-
lar, ilişkiler bize bir başka asra ait efsaneler şeklinde 
görünüyor. (V) Bir daha eski hâlimize dönecek miyiz? 
(VI) Bu gamlı seyahat günün birinde nihayete erecek 
mi?

 Yukarıdaki metinde numaralandırılmış cümleler çatı 
bakımından incelendiğinde hangi cümlelerde çatı 
aranmaz?

A) I-II B) II-III * C) IV-VI D) V-VI
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1. 1. Etken-Geçişli 2. Etken-Geçişsiz 3. Edilgen-Geçişsiz

 Metin Öğretmen, öğrencilerinden numaralandırılmış fiil özelliklerine uygun cümleler kurmalarını istemiştir.
 

Reyhan

1. Su içene yılan bile dokunmaz.

2. Kaçan balık büyük olur.

3. Irmağı geçerken at değiştirilmez.

Mehmet

1. İstenmeyen aş, ya karın ağrıtır ya baş.

2. Yağmur yağsın da varsın kerpiççi ağlasın.

3. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.

Nisa

1. Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.

2. Çalışanın yatanda hakkı vardır.

3. En kolay iş yemek, çiğnemeden yutulmaz.
Yüsra

1. İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.

2. Kör bile düştüğü çukura bir daha düşmez.

3. Su testisi su yolunda kırılır.

 Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cümleleri kurmuştur?

A) Mehmet B) Reyhan C) Nisa D) Yüsra*

2.  Bir cümlenin nesne alıp almamasına göre nesne-yüklem ilişkisi oluşur.
 Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi nesne-yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır?

A) O kadar derine daldı ki suyun dibine ulaştı.*  B) Bu kitabı yedi saate okuyup yuttuğunu öğrendim.
C) Geçip giden seneler sana hayatı özetler.   D) Saatlerdir kimseyi umursamadan arabayı yıkıyordu.

3. 

🐬: Öznesine göre etken, nesnesine göre geçişli

🐸: Öznesine göre etken, nesnesine göre geçişsiz

🐎: Öznesine göre edilgen, nesnesine göre geçişsiz

Çatı Özellikleri

1 Motosiklet çalan hırsız, çaldığı araçla yakalandı.

2 Erken kalkıp yeni alınan bayramlıklarını giyindi.

3 Bazı kargo firmaları ilçemize her gün gelmiyor.

Cümleler
 

Verilen cümlelerin çatı özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? ****

A) 🐸- 🐬- 🐎 B) 🐎 - 🐸- 🐬 C) 🐸- 🐎 - 🐬 D) 🐎 - 🐬- 🐸
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4. (1) Ali, anasını kucakladı. (2) Her sabah yaptığı gibi 
yorganı kafasına büsbütün çekti. (3) Anası yorgandan 
dışarıda kalan ayaklarını gıdıkladı. (4) Yataktan bir 
hamlede fırlayan oğluyla beraber tekrar yatağa düş-
tükleri zaman bir genç kız kahkahasıyla gülen kadın 
mesut sayılabilirdi. (5) Odanın içini kızarmış bir ekmek 
kokusu doldurmuştu. (6) Çay, peynir ve zeytin masayı 
süslemişti.

 Geçişli fiillerin yer aldığı cümlelerin numaralarının 
ok yönünde doğru sıralandığı seçenek aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) 1   

2

3   

4

5   

6

 * B) 1   

2

3

4

5   

   6

 

C) 
1

   2

3   

4

5   

6

  D) 
1

   2

3   

   4

5

6

5. 
 Geçişsiz bir fiil “-r, -t, -tır” eklerini alarak 

geçişli hâle gelebilir.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uy-
gun bir örnek vardır?

A) Bembeyaz kesilecek çimenler karlarla.
B) Yeni gelen öğretmen, kendini hemen sevdirdi sınıfa.
C) Geç kalan askeri, komutanı yarım saat koşturdu.*
D) Annesi, kızına hayvan resimleri çizdiriyordu.

6. 
 İnsanın, elindekilerden daha iyisini elde 

etmeye çalışması -----

 Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa 
cümlenin yüklemi çatı bakımından geçişsiz olur?

A) yaşama daha sıkı sarılmasını sağlar.
B) yaşama sevincini ikiye katlar.
C) öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir. *
D) bazen elindekini kaybettirebilir.

7. Aşağıdaki metinlerden hangisi sadece geçişli ve et-
ken fiiller içermektedir?
A) Doğumdan itibaren çocuklarla göz temasını kurun. 

Çocuklara “Yapma, olmaz, yasak!” gibi gelişim en-
gelleyici kaygı ve inat oluşturabilecek sözler yerine 
onlara yaptıklarının neden yanlış olduğunu anlatın. 
Bu nedenleri çocuğunuza dokunarak, onun sırtını 
okşayarak da açıklayabilirsiniz.*

B) İnekler, koyunlar, keçiler sağılır ve çiğ süt elde edilir. 
Sonra bu çiğ süt, fabrikalarda farklı ısıl işlemler gö-
rerek içilebilir hâle getirilir. Fakat burada önemli nok-
ta şu ki marketlerde UHT (uzun ömürlü süt) olarak 
satılan sütlerin içindeki zararlı bakteriler de faydalı 
bakteriler de ölmüştür. Bu yüzden marketlerde satı-
lan günlük sütleri almaya dikkat etmemiz gerekir.

C) Biyolojik çeşitliliğin önemli bir parçası olan kuşlar 
hem yerel yaşam alanlarında hem de göç esnasın-
da birçok farklı etmen tarafından tehdit edilmektedir. 
Bunlar içinde en korkunç faktör ise insan faaliyetleri 
olarak gösterilmekte. İnsanlar kendi yaşamlarını de-
vam ettirirken hayvanların yaşam alanını çoğu kez 
göz ardı edebiliyor.

D) Güneşin batma saatine doğru geldik kulübeye. Pa-
tika yolda yürümenin eşsiz tadını anlatamam. Kulü-
benin arkasındaki yemyeşil çam ağaçları selamlıyor 
bizi. Diğer yanda çarşaf gibi uzanan gölü görüyoruz. 
Bu güzel manzara, gölün açıklarındaki sandal ve 
yelkenlilerle tamamlanıyor.
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FiiIde Çatı
TEST - 13TEST - 13GENEL TESTLER

1. 
Etken çatılı bazı fiillerde yüklemde gösterilen işin birden fazla kişi tarafından “birlikte” veya “karşılıklı” olarak 
yapıldığı anlamı vardır. Bu fiiller “-ş” ekini alır. Bu ek, geldiği kelimenin ses özelliğine göre “-ş, -ış, -iş, -uş, -üş” 
şeklinde olabilir. 

 Buna göre aşağıdaki tablonun hangi bölümündeki örnek yanlış verilmiştir?***

Karşılıklı Birlikte

A) Çocukken arkadaşlarımla mektuplaşırdık. Biz en çok oyunlarda yarışırdık.

B) Arkadaşlarımla teneffüste görüşürdük. Leylekler bu sene erkenden uçuşuyordu.

C) Ayşe arkadaşları ile neden küsmüş ki? Aydınlık bir gecede etrafı seyrediyordu.

D) Tatilde kimlerle tanıştın yine? Yemi gören tavuklar anında kümese koşuştu.

2. 

Bu sözler üzerine 
birden öne atıldı.

Güvenme dayına, 
ekmek al yanına.

Alışınca bu işler 
kolayca yapılır.

Kutular, marketin 
önüne ip gibi dizilmiş.

 Yapboz parçaları öznesine göre fiiller açısından ikişerli olarak eşleştirilecektir.
 Buna göre oluşacak şekiller aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?*

 A) *   B) 

C)    D) 
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3. Aşağıdaki grafikte nesne-yüklem ilişkisine göre çatıla-
rın kullanım oranları örneklendirilmiştir.

 

Bilmediğim ve görmediğim hiçbir şeyi anlat-
mam kimseye.

Kitap, Harun Coşkun tarafından eğlenceli bir 
üslupla yazılmış.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisinde nesne-yük-
lem ilişkisine göre kullanılma oranı düşük fiile yer 
verilmiştir?

A) Çok önceden MÖ 600’lerde Antik Yunan’da arıcılık 
yapılıyordu. 

B) Gün boyu çalışmaktan, onların eksik bıraktıklarını 
tamamlamaya çalışmaktan çok yoruldum.

C) Bazı şiir, öykü ve romanlar meyvenin içindeki gizli 
vitaminler gibi okuyucuyu besler.*

D) Babam, olayın üzerinden onca zaman geçmesine 
rağmen hâlâ bu konuyla ilgili söyleniyor.

4.  Ada, sabahları çok erken 
uyanırdı.

I.

 Tüm çalışanlar, yeni sistem 
hakkında bilgilendirildi.

II.

 Er ya da geç tüm gerçekleri 
öğreneceksiniz.

III.

 Sahneye çıkarken epey 
heyecanlanmıştı.

IV.

 Numaralanmış cümlelerin hangileri çatı özelliği ba-
kımından özdeştir?

A) I ve II. B) I ve IV.*
C) II ve III. D) II ve IV.

5. 

 Bu görsel aşağıdakilerin hangisinde "nesne-yüklem" 
ilişkisine göre farklı ifade edilmiştir?

A) Su tasarrufu yaparsak çevremiz hep yeşil kalır.
B) Suya tüm canlılar ihtiyaç duyar.
C) Su olmazsa ağaçlar kurur.
D) Yeşil bir dünya için suyu tasarruflu kullanmalıyız. *

6. 1 numaralı bölüme, nesne-yüklem ilişkisi bakımından 
2 numaralı bölümdeki cümleyle özdeş bir cümle yazıla-
caktır.

  
 --------------------

 Mahallenin sonuna kadar koştu.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi 1 numa-
ralı bölüme yazılmalıdır? 

A) Yaşlı adam yerinden yavaşça doğruldu. *
B) Durumunuzu az çok anlayabiliyorum.
C) Her sabah yarım bardak süt içerdi.
D) Bu duvarı ben kendim boyayabilirim.
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FiiIde Çatı
TEST - 14TEST - 14GENEL TESTLER

1. İsim cümlelerinde çatı aranmazken fiil cümlelerinde çatı aranmaktadır.
 

Sil
Yap

Kapat

Sev
Dokun
Hisset

Gel
Duy
Gör

Temiz
Katı
Uslu

 Buna göre hangi kutucuktaki sözcüklerde çatı özelliği aranmaz?

A)  B) * C)  D) 

2. 

İşi yapan ger-
çek bir öznenin 

bulunduğu fiillere 
etken fiil denir.

Etken Fiiller

İşi yapan gerçek 
bir öznesi olma-

yan fiillere edilgen 
fiil denir.

Edilgen Fiiller

Nesnesi olan ya 
da nesne alabilen 
eylemlere geçişli 

fiil denir.

Geçişli Fiiller

Nesne almayan, yani 
“ne, neyi ve kimi?” 
sorularına cevap 
vermeyen fiillere 
geçişsiz fiil denir.

Geçişsiz Fiiller

ÖZNESİNE GÖRE FİİLLER NESNESİNE GÖRE FİİLLER

FİİLDE ÇATI

 Hasan Dağı’nın zirvesi bugün daha bir güzel görünüyordu.
 Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile nesnesine göre aynı, öznesine göre farklıdır?

A) Yol çalışması nedeni ile bir hafta satış yapılmayacak.
B) Evde sıkılan köpeğimi her gün parkta gezdiriyorum.
C) Seninle dünyanın öbür ucuna bile giderim.*
D) Öğrenciler gelmeden sınıflar eğitime hazırlandı.
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3. 
 (I) Köyde ona, “Kör Mustafa” derlerdi. (II) Bir 

gözü sola doğru biraz kaymıştı. (III) Sağ tarafı-
nın beyazı ile gözkapağı arasına ciğer kırmızısı 
bir et parçası oturmuştu. (IV) Bu arızalı göz, öte-
ki gözden daha parlak, daha siyah, daha canlı, 
daha zekidir.

 Bu parçadaki fiillerin çatı özelliğiyle ilgili yapılan 
değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümle öznesine göre etken, nesnesine göre ge-
çişlidir.

B) II. cümle öznesine göre etken, nesnesine göre ge-
çişsizdir.

C) III. cümle öznesine göre etken, nesnesine göre ge-
çişsizdir.

D) IV. cümle öznesine göre etken, nesnesine göre ge-
çişsizdir.*

4. Bazı cümlelerde eylemler, bir işin karşılıklı ya da birlikte 
yapıldığını anlatır. 

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisindeki fiil 
farklı bir anlam özelliğine göre oluşturulmuştur?

A) Bir an birbirleriyle göz göze gelip gülüştüler.*
B) Bu muazzam sofrayı görünce bir anda bakıştılar.
C) Her sabah yolda denk gelince ve selamlaşıyoruz.
D) Yıllar sonra arkadaşlarını görünce kucaklaştılar.

5.  Bazı cümlelerde nesne kullanılmasa 
bile fiil yine de geçişli olabilir.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne 
kullanılmadığı hâlde fiil geçişli özelliğe sahiptir?

A) Kopuz, eski Türklerde kutsal sayılırmış.
B) Ateş başında kopuzla nice eserler icra edilmiş.
C) Kopuzu atalarımız yere bile koymazlarmış.
D) İleri gelen yöneticilerin hepsi de çalarmış.*

6. 

 Tomris Hatun, Türklerin ilk kadın hükümda-
rıdır. Tomris Hatun da Nene Hatun ve Şerife 
Bacı gibi tarih sayfalarımıza adını altın harf-
lerle kazımıştır.

 Görselde belirtilen metin ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Geçişli bir fiil kullanılmıştır.
B) Cümlede işi yapan bellidir.
C) Edilgen çatılı fiil kullanılmamıştır.
D) Etken çatılı bir fiil kullanılmamıştır.*

7. 
Etken Edilgen

Aracımız kısa sürede tamir edildi. ☑

Yarın okuldan biraz geç çıkacağız. ☑

Bayram için hazırlıklar tamamlandı. ☑

Okuduğum kitapları bağışladım. ☑

 Furkan; öznesine göre çatılarını incelediği cümlelerden 
doğru yaptığı her cümle için 10 puan alacak, yanlış 
yaptığı cümleler için ise puan alamayacaktır.  

 Buna göre Furkan, toplamda kaç puan almıştır?

A) 10 B) 20* C) 30 D) 40
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1. Gaziantep’ten kalkan bu otobüs gerçek öznesi bulunmayan şehre gidecektir.
 

    Eskiden bayramlarımızı kapı kapı dolaşıp kutlardık.            EDİRNE

    Herkesin gelmesiyle yemekler tabaklara konuldu.               MALATYA

    Sararmış yapraklar ağaçtan bir bir dökülüyor.                       İZMİR

    Evin duvarları sele daha fazla dayanamadı.                         ADANA

 Buna göre bu otobüsün gideceği şehir aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) EDİRNE B) İZMİR C) MALATYA* D) ADANA

2. CÜMLELER ÖZELLİKLER
    ---------------------------------------------------------------------------------     Etken-Geçişsiz
    ---------------------------------------------------------------------------------     Etken-Geçişli
    ---------------------------------------------------------------------------------     Edilgen-Geçişsiz

 Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdaki cümlelerden hangisi yazılamaz?

A) Bu çocuklar iki günden beri açtılar.* B) Dolabın kapağını yenisiyle değiştirdi.
C) Nihayet iş yerine yeni masalar alındı. D) Buraya gelmesi tam olarak iki saat sürdü.

3. 

🌹
Altın kılıç, demir 

kapıyı açar.
Yağmurlu günde 
tavuk su içmez.

Ak köpeğe 
koyun diye 

sarılma.

Ekmeğin 
kestiğini kılıç 

kesmez.

🍀 🌸 🍁

 Yukarıdaki atasözlerinde bulunan eylemlerden hangisi nesne-yüklem ilişkisine göre farklıdır?

A) 🌹 B) 🍀 C) 🌸* D) 🍁
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4. Nesnesi olan ya da nesne alabilen eylemlere ge-
çişli eylem denir. Geçişli eylemler, yükleme sordu-
ğumuz “neyi, kimi, ne?” sorularına cevap verir.

Nesne alamayan yani “neyi, kimi, ne?” sorularına 
cevap veremeyen eylemlere geçişsiz eylem denir.

 “Hayatta ne çok mutlu olduğumuz anlar ne de çok mut-
suz olduğumuz anlar sonsuza kadar bizimle kalıyor.” 
cümlesiyle nesne-yüklem ilişkisi bakımından öz-
deş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayvan sevgisine sahip olmayan insanların empati 
yetenekleri kolay kolay gelişemez.*

B) Sağlıklı ve dengeli beslenmek, okul çağındaki ço-
cukların bağışıklık sistemini güçlendirir.

C) Bir insana sırrınızı verdiğinizde özgürlüğünüzü de 
verirsiniz.

D) İnsanlar, gençlik dönemlerinde okumak için önlerin-
de çok uzun zaman olduğunu zanneder.

5. 

Etken Fiil

Geçişli Fiil

Edilgen Fiil

Geçişsiz Fiil

 Bu özelliklerin tamamının yer aldığı seçenek aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Ben de sabahtan beri çok yoruldum. 
     Aldığınız kitapları getirmeyi unutmayın. 

B) Siparişleri buraya bırakabilir misiniz?
     Bayramdan önce ev temizliği yapacağım. 

C) Ne zaman geleceğini size söylemedi mi? 
     Çocukların maçı yine kıl payı kaçırıldı. *

D) Okullar kar yağışı nedeniyle tekrar tatil edildi. 
     Hediyeler iki haftada sahiplerine ulaştırıldı.

6. Statta elli beş bin civarında seyirci ------.

 Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa 
çatı yönünden incelenemez?

A) yer alıyordu  B) vardı*
C) alkışlamıştı D) bulunuyordu

7. 

elektrikli

araçları

en

sınıfın

araçlar

konforlu

olmaya

 Osman, çatı özelliği olan bir cümlenin kelimelerinden 
oluşan bir hedef tahtası yapmak istemektedir. 

 Buna göre aşağıdaki parçalardan hangisini eksik 
olan yerlere yerleştirmesi gerekir?

A) 

uzaktır

 B) 

adaydır

C) 

yakındır

 D) 

çalışır

*



   

Türkçenin Ana Modülleri

35

FiiIde Çatı
TEST - 16TEST - 16GENEL TESTLER

1. Aşağıdaki görseller ile nesnesine göre fiil özellikleri eşleştirilecektir.
 

I. II. III. IV.
Şimşek çakıyor. Pizza yiyor. Sabahları koşuyor. Bankta oturuyor.

A. Geçişli Fiil

B. Geçişsiz Fiil

 Buna göre aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirme yapılmıştır?

A) I-A, II-A, III-A, IV-B B) I-B, II-B, III-B, IV-A C) I-B, II-A, III-B, IV-B* D) I-A, II-B, III-A, IV-B

2. 

Toprak sıcaklığı 
tohumlar için ol-
dukça önemlidir.

Çimlenme oranını artır-
mak için çeşitli madde-
ler kullanılabilir.

Yeterli ısı, ışık ve besin 
alamayan kökler yeterli 
gelişim gösteremez.

Bazı bitkilerde tohum-
luk üretimi için hafif 
topraklar kullanılır.

1 2 3 4

 Yukarıdaki görselde tohum çimlenmesi için bazı değerlendirmeler yapılmıştır.
 Buna göre kaç numaralı cümlede çatı aranmaz?

A) 1* B) 2 C) 3 D) 4

3. 
🍩 A J K U L L A N D I L

🍪 T E M İ Z L E M İ Ş J

🍭 S Ü P Ü R M Ü Ş G C S

🍲 N Ö Ç Ö Z Ü L D Ü F R

 Fiilde çatı konusuyla ilgili bulmaca çözen öğrenciler hem geçişli hem etken fiillerin bulunduğu yerleri boyamışlardır. 
Ancak bir bölümün boyanmayacağını fark etmişlerdir.

 Buna göre boyanması gereken bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) 🍩 B) 🍪 C) 🍭 D) 🍲*
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4. İnternetten kitap siparişi veren Seda Hanım kitap isim-
lerinden birinin nesnesine göre farklı olduğunu görür.

 Buna göre nesnesine göre farklı olan kitap aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)  B) *

C)  D)  

5. 

 İşi yapan gerçek veya gizli bir öznenin bu-
lunduğu fiillere etken fiil denir.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uy-
gun bir fiil kullanılmamıştır?

A) Yeni aldığı yazlık dün akşam güzelce boyandı.*
B) Gencecik yaşta ihtiyar kaldım böyle perişan.
C) Kazandığı paraları biriktirebilirse bir ev alacak.
D) Fırtınalar beni korkutmuyor çünkü ben kaptanım.

6. 

Fiil

Fiil

Geçişli Fiil

Geçişsiz Fiil

Tura

Yazı

 
 Bu görselde geçişli fiiller “Tura” ile geçişsiz fiiller ise 

“Yazı” sembolleri ile gösterilmiştir. 
 Buna göre, 

I. Gözlerini bir müddet adamın üzerinde gezdirdi.
II. Nihayet ihtiyarın evi uzaktan da olsa göründü.
III. Çocuklar sokakta saklambaç oynuyorlardı.
IV. Kazı çalışmasında yeni bir höyük keşfedildi.  

 numaralanmış cümlelerin nesnesine göre doğru sı-
ralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) 

B) 

C) 

D) *
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1. Ali, yüklemi etken fiil olan cümlenin yazılı olduğu binada oturmaktadır. 

Bu binadaki daire tutuldu. Yaptığım kek çok sevildi. Beni görünce çok sevindi. Çocuklara kitap dağıtıldı.
 

 Buna göre Ali hangi binada oturmaktadır?

A)  B)  C) * D) 

2. 

IV.
Bir gün kulağın çınlarsa 
Bil ki seni konuşan benim 
Bir gün sebepsiz yere gözyaşların düşerse
Bil ki o gün hasretinden yitip gitmişimdir

III.
Suskunluğum giderildi
Nihayet bitti yalnızlığım
Hasrete son verildi
Mutluluk sevinçle karşılandı

II.
Bakma öyle gözlerime 
Bilirsin gidemem o zaman
Gözlerin kal derse bana 
Canım feda olsun onlara

I.
Söz vermiştin bana
Kimseye açmayacaktın sırrımı
Herkesler biliyor artık
Sen de herkes gibisin

 Buna göre verilen şiirlerin hangisinde işi yapanın belli olmadığı fiiller kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. * D) IV.
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3. Bir cümlenin yüklemi isim veya isim soylu sözcükler-
den oluşmuşsa o cümlede çatı aranmaz.

 

 Öykü ve roman yazma, ön hazırlık ge-
rektiren bir iştir.

 Yaşamak, hayatın tüm renklerini hisse-
dip görmek demektir.

 Bir bir hatırlarım geçen o güzel günleri, 
özlemleri, kavuşmaları.

 Tarif edilmez ıstıraplar çekiyorum kaç 
zamandır.I

II
III

IV

 Buna göre numaralı cümlelerin hangilerinde çatı 
aranmaz?

A) I ve II. B) II ve III.*
C) I ve III. D) II ve IV.

4. 

 (I) Çocuk edebiyatının asıl işlevi çocukları 
eğitmek değildir. (II) Doğrudan eğitim ve 
öğretim, ders kitaplarına düşer. (III) Ya-
zar, çocuk kitaplarında iletmek istediğini 
dolaylı olarak verir. (IV) Bu tür kitaplar sa-
yesinde çocuklar; doğruya, güzele, iyiye 
karşı duyarlılık kazanır.

 Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki değerlen-
dirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) I numaralı cümle nesnesine göre geçişlidir.*
B) II numaralı cümlede gerçek özne vardır.
C) III numaralı cümle öznesine göre etkendir.
D) IV numaralı cümlede nesne vardır. 

5. 
 Kendini aldatan insan, başkalarını gözünü 

kırpmadan aldatır.

 Bu cümledeki fiilin çatısıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?***

Özne-Yüklem İlişkisi Nesne-Yüklem İlişkisi

A) Etken Geçişsiz
B) Edilgen Geçişli
C) Etken Geçişli
D) Edilgen Geçişssiz

6. 
Elindeki bezle tüm yerleri sildi.

Misafirler gelmeden tüm ev temizlendi.

 Yukarıdaki cümlelerin öznelerine göre çatıları hakkında 
doğru yorum yapan öğrenci futbol topu kazanacaktır.

 Buna göre ödülü hangi öğrenci kazanmıştır?

A)

Ayşegül

İki cümlede de gerçek özne oldu-
ğundan cümleler etken çatılıdır.

B)

Çağrı

Birinci cümlede gerçek özne oldu-
ğu için etken, ikinci cümlede gerçek 
özne olmadığı için edilgen çatılıdır. *

C)
Mehmet 

Ali

İki cümlede de gerçek özne belli ol-
madığı için cümleler edilgen çatılıdır.

D)

Ada

Birinci cümlede işi yapan belli olma-
dığından edilgen çatılı, ikinci cümle 
ise etken çatılıdır.
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1. 
  Apartmanın hiçbir katında ışık falan yanmıyordu. II

  Attığı her atış hedefi tam on ikiden vuruyordu. Geçişli

  Bahçede yaktığın semaver ne güzel kaynıyordu. Etken

I Edilgen

 Tabloda belirtilen numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? ****

I II

A) Mahkemedeki şahitlere kimlik bilgileri soruldu. Geçişli

B) Otobüs durağında onu görünce çok sevindim. Geçişsiz

C) Davetlilerin birçoğu ana girişin salonunda karşılandı. Geçişli

D) Bu seneki ehliyet sınavında çok zor sorular soruldu. Geçişsiz

2. Restorana giden Sevda, Fikret, Seda ve Ercan; garsona siparişlerini vermişlerdir. Kişilerin verdiği siparişler şunlardır:
 

Bol acılı Adana kebap ve içli köfte alayım.

Fikret

Kapalı kıymalı pide ve az çorba getirir misiniz?

Seda

Mevsim salata ve ciğer şiş var mıdır?

Ercan

İki lahmacun ve bir tane küçük ayran almak istiyorum.

Sevda

 Buna göre kişilerin söyledikleri cümlelerle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Sevda’nın cümlesinde geçişli fiil kullanılmıştır.  B) Fikret’in cümlesinde nesne kullanılmıştır.
C) Seda’nın cümlesinde etken fiil kullanılmıştır.  D) Ercan’ın cümlesinde işi yapan bellidir.* 



   

Türkçenin Ana Modülleri

40

TEST - 18TEST - 18GENEL TESTLER

3. 
Ayıgillerden olduğumu çoğu 
kişi bilmez.

Benekli ve uzun boylu 
olduğumu düşünürler.

Hızlı bir hareketle avımı 
yakalarım.

Dünyanın birçok bölgesinde 
yaşarım.

 Nesnesine göre farklı olan cümle hangi hayvanın 
bulunduğu bölümdedir?

A) Panda B) Zürafa C) Tilki D) Geyik*

4. Aşağıdaki metinde etken çatılı fiiller edilgen hâle dö-
nüştürülerek yeniden verilmiştir.

 

 (I) Yavaş yavaş merdivenleri indi. (II) Orta kata 
gelince müdürü görmek istedi. (III) Şakir Bey’i 
bir kere görmek fena olmaz diye düşündü. (IV) 
Öğrenciler hakkında ondan bilgiler alabilirdi, 
hademe ile içeriye haber gönderdi.

 (I) Yavaş yavaş merdivenlerden inildi. (II) Orta 
kata gelince müdürü görmek istemiş. (III) Şakir 
Bey’i bir kere görmek fena olmaz diye düşü-
nüldü. (IV) Öğrenciler hakkında bilgiler alına-
bilirdi, hademe ile içeriye haber gönderildi.

 Buna göre numaralanmış cümlelerin hangisinde bir 
yanlışlık vardır?

A) I. B) II.* C) III. D) IV.

5. 

 Yüklemin isim soylu sözcüklerden oluştuğu 
cümlelerde çatı aranmaz.

?

Uyarı

Örnek

 Aşağıdakilerden hangisi bu uyarıya uygun bir ör-
nektir?

A) Yürüyerek geldiğim için birazcık terlemişim.
B) Ablam, solmuş çiçekleri vazodan çıkardı. 
C) Dayım, bu kasabanın en varlıklı kişisiydi.*
D) Uyandığımda sağ kolum çok ağrıyordu.

6. 

 Cümlede nesne bulunmasa da yüklemin 
nesne alabilme ihtimali göz önünde bu-
lundurulmalıdır. Çünkü sadece cümlede 
yüklem varsa değil, cümleye istediğimiz-
de bir nesne ekleyebiliyorsak da o cümle 
geçişli kabul edilir. Yani geçişli eyleme 
sahip olan cümlelerde kimi zaman nesne 
bulunmaz. 

 Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde yük-
lem geçişli bir fiil olduğu hâlde cümlede nesne kul-
lanılmamıştır?

A) Herkesin beğenmesine rağmen arkadaşım pek fazla 
beğenemedi. *

B) Okula yeni kaydolan bazı öğrencilerle konuşmak   
istiyorum.

C) Gittiğimiz yerin anlatıldığı kadar çok güzel olduğunu 
söyleyemem.

D) Uzaklardan gelen bu özel mektubu vakit kaybetme-
den okumalıyım.
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1. 

İbni Sina

Bilim ve sanat takdir edil-
mediği yerden göç eder.

Sir William Bragg

Bilimde yeni düşünce biçim-
lerinin keşfedilmesine bakılır.

Fuzuli

Bilimsiz şiir, temelsiz 
duvara benzer.

Henry David

Kışın ortasında bile biraz yaz 
saklamalı insan.

 Yukarıdaki özlü sözlerden hangisi nesnesine göre farklıdır?

A) Fuzuli B) Henry David* C) Sir William Bragg D) İbni Sina

2. Öğretmen, öğrencilerinden geçişsiz fiilin yazılı olduğu hedefi vurmalarını istemiştir. Öğrencilerin vurduğu hedefler şun-
lardır:

 Sinan
Ben kitaplarımı kimseye vermem. 

Hakan
İnsan, umutlarını kaybederse yaşayamaz. 

Özkan
Sevgisini insanların arasında hızla yayıyor. 

Ayhan
Geceden alarmını kurmayı sakın unutma. 

 Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru hedefi vurmuştur?

A) Sinan B) Hakan* C) Özkan D) Ayhan
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3. 
1 2 3

4 5 6

 y Yazmak, insana yeni dünyaların pencerelerini açar.

 y Evin tüm odaları sessizliğe bürünmüştü.

 y Bildiğinizi başkasına aktarmanız, bilginizi eksiltmez.

 y Verilen kararların ne gibi sonuçlar doğuracağı henüz 
bilinmiyor.

 y Yağmur şiddetlenince genişçe bir çınar ağacının al-
tına sığındım.

 y Yaratıcı düşüncenin sürekliliği ancak okumakla sağ-
lanabilir.

 Verilen cümleler 1’den 6’ya kadar numaralandırılmış 
kutulara sırasıyla yerleştirilecektir.

 Sadece geçişsiz eylemlerin olduğu kutular kırmızı 
renge boyanacağına göre kutuların yeni görünümü 
aşağıdakilerden hangisi olur?

A) *   B) 

C)     D) 

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işi karşılıklı 
yapma anlamı vardır?
A) Öğretmenin sözleri üzerine bütün sınıf gülüştü.
B) Güvercinler yem kabının başına üşüştü.
C) Çocuklar piknik alanında koşuşuyorlardı.
D) Uzunca bir zamandan sonra tekrar barıştılar.*

5. Bu konuşmayı yapmasaydık seni bu şe-
kilde düşünmeyecektim.

O yıllarda yapmadığı bir suç nedeniyle 
hapse atılmıştı.

K

A

Şaşkınlığı her hâlinden belli olan adam 
bize doğru geldi.

Y

Kimseye belli etmeden salondan sessiz-
ce ayrıldı.

I

Saygılı ve bilgin bir eleştirmen olduğu 
kasabada biliniyordu.

R

 Yukarıdaki etken çatılı fiillerin olduğu cümleler seçildi-
ğinde anlamlı bir sözcük ortaya çıkmaktadır. 

 Buna göre etken çatılı cümleler seçilince ortaya çı-
kacak sözcük aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) KIR  B) RAY 
C) ARI  D) YIK*

6. 
Geçişli Geçişsiz

I. Ona olan güvenimiz azaldı. ☑

II. Derdimizi sana anlatabiliriz. ☑

III. Gidersen biz sensiz kalırız. ☑

IV. Biz bu insanları çok sevdik. ☑

 Tablodaki cümleler nesnelerine göre incelenmiş, bazı-
larının özellikleri yanlış işaretlenmiştir.

 Tablodaki yanlışlığı gidermek için hangi cümlelerin 
yeri değiştirilmelidir?

A) I - II  B) II - III 
C) I - IV  D) III - IV *
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1. Etken çatılı bazı fiillerde, işi birlikte veya karşılıklı yapma anlamı vardır. 

I. Uçuşmak   II. Kucaklaşmak III. Savaşmak  IV. Ağlaşmak
 Buna göre görsellerle ilgili yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A) I numaralı görselde eylem birlikte yapılmıştır. B) II numaralı görselde eylem karşılıklı yapılmıştır.
C) III numaralı görselde eylem birlikte yapılmıştır.* D) IV numaralı görselde eylem birlikte yapılmıştır.

2. Aşağıda öykü tamamlama oyunu oynayan öğrencilerin yazdıkları öykülerden bazı bölümlere yer verilmiştir:
 

Gizem

O ıssız caddeler, bir donanma gecesinin pırıltılarıyla dolup taşar. Bodur akasyalar, serilip serpilen 
gölgeleriyle insana yıllanmış çınarlar gibi heybetli görünür. Boz tepeler, mor salkımlarla örtülür.

Hatice

Biraz önce her biri bir Gureba Hastanesini andıran o derme çatma binalar, mermerden birer saray 
şekline girer.

Harun

Yekpare, geniş bir billur parçası hâline giren ufuktan misli görülmemiş bir renk ve ışık yağmuru 
boşanır.

Ada

Akşamüstleri güneş batarken Ankara ne kadar güzelleşir! Kan kırmızı yuvarlak bir külçe, dağların 
üstüne yavaş yavaş inmeye başlar.

 Buna göre öğrencilerin öykülerindeki cümlelerle ilgili,

 I. Ada’nın cümlelerinin tamamı, öznesine göre etken ve nesnesine göre geçişlidir.

II. Harun’un cümlesi nesnesine göre geçişsizdir.

III. Hatice’nin cümlesi öznesine göre edilgen ve nesnesine göre geçişsizdir.

IV. Gizem’in cümlelerinde etken ve edilgen fiile yer verilmiştir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I – III B) I – IV C) II – III D) II – IV *



   

Türkçenin Ana Modülleri

44

TEST - 20TEST - 20GENEL TESTLER

3. 
Sel sebebiyle Iğdır-Nahçıvan kara yolu bir süre 
trafiğe kapatıldı.

Semih, saçlarını okşaya 
okşaya uyuttu oğlunu.

Yemekten sonra tepsileri 
bıraktılar hemen.

Geçişli

🏀

Geçişli

🏈

Geçişsiz

🎾

Geçişsiz

🎳

Etken Edilgen

 Bu etkinlik doğru tamamlandığında hangi sembole 
ulaşılır?

A) 🏀 B) 🎾 C) 🏈* D) 🎳

4. 

ANLAYIŞINIZ İÇİN

İÇERİ MASKESİZ
GİRİLMEZ!

TEŞEKKÜR EDERİZ.

 Bu görselde aşağıdakilerden hangisinin örneği 
yoktur?

A) Etken Fiil B) Edilgen Fiil
C) Geçişli Fiil* D) Geçişsiz Fiil

5. 
Furkan, içindeki fiillerin hepsinin öznesine göre 
etken çatılı olduğu bir metin okumuştur.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi Furkan’ın oku-
duğu metindir?*

A)

Mutasarrıf ona ilk gün, rahatına bakmasını söy-
lemiştir. Evkaf Memuru daha da ileri giderek 
eğlenmesi için tüm imkânları önüne sürebile-
ceğini ima etmiştir. Önceleri bütün bu tekliflere 
direnmiş, köyde tek başına kalmasına rağmen 
eğlencelere katılmamıştır.

B)

Bu kasabaya yeni bir yazı işleri müdürü tayin 
edilir. Adı Agâh olan yeni yazı işleri müdürü, 
kasabaya geldiği ilk gün dairede ikindi vakti 
kimsenin olmamasına çok şaşırır. Öğle vakti, 
dairedeki herkes şakalar yaparak şen şakrak 
sahile inmektedir. Agâh Bey bütün bunlara çok 
şaşırır.

C)

Hava iyice kararmıştır. Köy, en yakın kasabaya 
iki gün uzaklıkta olduğu için köye yabancı biri 
çok nadir gelmektedir. Ancak bir vilayetten di-
ğerine geçen arabasız yolcular bazen bu köye 
uğramaktadır. Bu gelenler de bu fakir köyde el 
üstünde tutulmaktadır.

D)

Yaşlı adam biraz rahatlar. Göğsünün böyle 
arada bir, olmadık yerde tuttuğu anlatılır. İh-
tiyara süt getirirler. İhtiyar içerken öksürerek 
konuşabilmektedir. Hasta, yaşlı adam bir ara 
çevresindekileri yanına çağırır ve onlara bir 
şeyler söyler. 

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, etken ve 
geçişli bir fiildir?
A) Zaman geç oldu diyerekten ayağa kalktı.
B) Öğretmenler öğrencilerinin iyiliğini ister. *
C) Çocukluğum çok uzak bir şehirde geçti.
D) Ağacın yaprakları yavaş yavaş dökülüyor.
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 BALON

 Sokaktaki yaşlı bir satıcının elindeki renkli balonlar, siyah tenli bir çocuk tarafından seyrediliyordu. Her renkten ve
               I
 her biçimden balonlar, kendisi gibi bütün çocukların yüreğini hoplatıyordu. Baloncu, müşterinin beğendiği kırmızı 

bir balonu seçip ayırırken elinden kaçırıverdi. Balon, uzunca ipiyle sağa sola sallanarak göğe doğru yükseliyor
           II
 ve herkes "Baloon, baloon!" diye bağırarak onu birbirine gösteriyordu. Çocuk, yükselen balonu dikkatle takip 

etti ve onu gözden kaybetmek üzereyken bu sefer yeşil renkli bir balonun havalandığını gördü. Akıllı bir adam 
olan satıcı, elinden kaçan ilk balonun bütün dikkatleri topladığını fark etmiş ve iyi bir reklam olacağını düşün-
düğünden, ikincisini bıraktıktan hemen sonra sarı renklisini de çözmüştü. Siyah tenli çocuk, ürkek adımlarla 
satıcının yanına sokuldu.

 — Baloncu amca, acaba siyah renkli bir balon bırakılsaydı diğerleri gibi yükselir miydi? 
                 III
 Yaşlı adam, küçük çocuğun ne demek istediğini çok iyi anlamıştı. Onun esmer yanaklarına 

bir öpücük kondurup siyah bir balonu gökyüzüne bırakırken:
 — Bu balon belki de diğerlerini geçer yavrum. Çünkü bizler gibi balonları da yükselten şey, 

dışlarındaki renk değil; içlerindeki cevherdir.
                           IV

1, 2, 3 ve 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

1. İsim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz.
 Buna göre yukarıda numaralanmış yüklemlerden 

hangisinde çatı aranmaz?

A) I. B) II. C) III. D) IV.*

2. “Baloncu, müşterinin beğendiği bir balonu seçip ayırır-
ken elinden kaçırıverdi.” cümlesinin çatı özelliğiyle öz-
deş olan cümle aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Mahallemize bu sene yeni oyun alanları inşa edildi.
B) Sabah erkenden arkadaşlarımla dışarıda kahvaltıya 

gittik.
C) Çocuklar oyun sahasının olmayışından yakınıyordu.
D) Bu kitabın ikincisini dün internetten kendim sipariş 

ettim.*

3. Yukarıdaki metinde koyu renkte yazılmış cümlenin 
çatı özelliği hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Etken - Geçişli B) Etken - Geçişsiz*
C) Edilgen - Geçişli D) Edilgen - Geçişsiz

4. Özne-yüklem ilişkisinde; öznenin, eylemin bildirdiği işi 
nasıl yaptığı önemlidir. İşi yapan gerçek bir öznenin bu-
lunduğu fiillere etken fiil denir.

 Buna göre metindeki altı çizili sözcüklerden hangisi 
öznesine göre etken çatılıdır?

A) I. B) II.* C) III. D) IV.
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5, 6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

 

 Çevgan: Polo Oyununun Atası Sayılan Türk Oyunu

 Çevgan, binlerce yıldır Orta Asya'da ata binen erkekler tarafından oynanan 
bir oyundur. Bu oyun literatürde polo oyununun atası olarak anılmaktadır. 
Daha çok Türk boyları arasında yaygın olarak oynanan oyun, bir taraftan 
eğlendirirken diğer yandan savaşa hazırlayan bir çalışma olarak görülmüş-
tür. Çevgan; sopa, değnek anlamında kullanılmaktadır.

 At üzerindeki hareket kabiliyetini oyun sayesinde geliştiren oyuncular, geliş-
tirdikleri teknikleri savaşlarda da kullanmışlardır. Kaşgarlı Mahmut tarafın-
dan yazılan "Dîvânu Lugâti't-Türk" adlı eserde de çevgandan “savaşa ha-
zırlık oyunu” olarak bahsedilmektedir. Çöğen ismiyle aynı zamanda Yusuf Has Hacib’in ünlü Kutadgu Bilig’inde 
de geçmektedir. Sadece oyunun doğduğu topraklarda oynanmadığını, aynı zamanda batıya göç edip beylik 
ve devlet kurmuş Türklerin de çevgen adıyla oynamaya devam ettiğini Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi’nden 
öğrenmekteyiz. Günümüzde oynanan; polo, golf, gökbörü oyunları çevgandan türetilerek dünyanın farklı ülke-
lerinde hâlen oynanmaktadır. 

 (I) Günümüzde özellikle Azerbaycan'da Ata sporunun unutulmaması için yoğun çaba harcandığı bilinmektedir. 
(II) Başkent Bakü'de çevgan oynamak için sahalar kurulup müsabakalar düzenleniyor. (III) Profesyonel takım 
oyuncusu yetiştirmek üzere gençlere de çevgan eğitimi veriliyor. (IV) Müsabaka öncesinde at üzerinde gerçek-
leştirilen gösterilere halk yoğun ilgi göstermektedir.

5. Bu parçanın ilk paragrafında aşağıdakilerden han-
gisinin örneği yoktur?
A) Öznesine göre etken çatılı cümle *
B) Öznesine göre edilgen çatılı cümle
C) Çatı özelliği aranmayan cümle
D) Nesnesine göre geçissiz çatılı cümle

6. Çevgan; sopa, değnek anlamında kullanılmaktadır.
 Aşağıdakilerden hangisi özne-yüklem ilişkisine 

göre bu cümle ile özdeştir?

A) Delikanlı ayna karşısında saatlerce süslendi.
B) Kütüphane duvarları rengarenk boyandı. *
C) Kalabalık grup çok geçmeden dağıldı.
D) Taraftarlar, maç boyu takımı coşturdular.

7. Metinde geçen “Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan 
Dîvânu Lugâti't-Türk adlı eserde de çevgandan 'savaşa 
hazırlık oyunu' olarak bahsedilmektedir.” cümlesinin 
yüklemi ile ilgili,

 I. Öznesine göre etken
 II. Öznesine göre edilgen
 III. Nesnesine göre geçişli
 IV. Nesnesine göre geçissiz

 hangileri söylenebilir?

A) I ve III. B) I ve IV. C) II ve III. D) II ve IV.*

8. Bu metindeki numaralandırılmış cümlelerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümle öznesi bakımından edilgen çatılıdır.
B) II. cümle yüklemi nesne alamadığı için geçişsizdir.
C) III. cümlenin yüklemi geçişli bir eylemdir. *
D) IV. cümle öznesi bakımından etken çatılıdır.
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FiiIde Çatı
TEST - 22TEST - 22ÇOKLU KAZANIM TESTLERİ

1, 2, 3 ve 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

 Potansiyel bir tehdidin kokusunu algılama ve tepki verme yeteneği, bizim ve diğer memelile-
rin hayatta kalması için bir ön koşuldur. İsveç’te yapılan araştırmalar tatsızlık veya rahatsızlık 
ile ilişkili olumsuz kokuların, olumlu kokulardan daha erken işlendiğini ve fiziksel bir kaçınma 
tepkisini tetiklediğini gösteriyor.

 Koku alma organı, insan beyninin yaklaşık yüzde beşini oluşturur ve milyonlarca farklı ko-
kuyu ayırt etmemizi sağlar. Bu kokuların büyük bir kısmı kimyasallar ve çürük yiyecekler gibi 
sağlığımıza ve hayatta kalmamıza yönelik bir tehditi algılamakla ilişkilidir. Koku sinyalleri, 
burundan solunduktan sonra 100-150 milisaniye içinde beyne ulaşır.

 Tüm canlı organizmaların hayatta kalması, tehlikelerden kaçınma ve ödül arama yetenekle-
rine bağlıdır; insanlarda koku alma duyusu, potansiyel olarak zararlı uyaranları tespit etmek 
ve bunlara tepki vermek için kullanılır.

 Araştırmanın yazarı şunları aktarmıştır: “İnsanların tehlikeyle ilişkili hoş olmayan kokulara 
karşı kaçınma tepkisi uzun zamandır bilinçli bir bilişsel süreç olarak anlaşılıyordu ancak ça-
lışmamız ilk kez bunun bilinçsiz ve aşırı hızlı olduğunu gösteriyor.”

1. Metnin birinci paragrafında bulunan cümlelerin 
çatı özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Geçişli fiil kullanılmıştır.
B) Çatı özelliği aranmayan cümleye yer verilmiştir. 
C) İşi yapanın belli olduğu bir fiil kullanılmıştır. 
D) Nesne alamayan bir fiil kullanılmıştır.*

2. Metindeki altı çizili cümleyle nesne-yüklem ilişkisi 
yönünden özdeş olan cümle aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Yaşlı amca kendi kendine söyleniyordu.*
B) Her şair, şiirinde aslında kendini anlatır.
C) Çoğu soruyu anlamadan çözüyordu.
D) Hiçbir arkadaşımı yarı yolda bırakmadım.  

3. Bu metinde geçen aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
çatı özelliği aranmaz?
A) Bizim ve diğer memelilerin hayatta kalması için bir 

ön koşuldur.*
B) Koku alma organı, insan beyninin yaklaşık yüzde be-

şini oluşturur.
C) Çalışmamız ilk kez bunun bilinçsiz ve aşırı hızlı ol-

duğunu gösteriyor. 
D) Koku alma organı, milyonlarca farklı kokuyu ayırt et-

memizi sağlar.

4. Metinde koyu renkle gösterilen yüklemlerden han-
gisi özne-yüklem ilişkisine göre farklıdır?
A) oluşturur B) kullanılır*
C) aktarmıştır D) gösteriyor 
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TEST - 22TEST - 22ÇOKLU KAZANIM TESTLERİ

5, 6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

 

    ANTİK MISIR'DA TIP
 (I) Antik dönemde tıbbi sorunlar insanlar için ciddi riskler oluşturuyordu. (II) Örneğin 

nüfusunun büyük kısmı Nil kenarında olan Antik Mısırlılar sıtma ve çeşitli para-
zitlerin bulunduğu hastalıklarla mücadele etmek zorundaydı. (III) Herodot, Mısır 
tıbbından bahsederken hekimlerin iyileştirme noktasında önemli ölçüde uzman-
laşmış olduğunu söyler. (IV) Antik Mısır’da yaralar; enfeksiyonu önlemek için bal 
emdirilmiş bezle, çiğ etle, keten sargı bezleri, ağlar, petlerle sarıldı ve tedavi edildi. 
Ağrıları gidermek için çeşitli otlar kullanıldı. Yanık tedavisiyle ilgili bulunan en eski 
kayıtlarda, yanık bölgeye erkek bebek sahibi annelerden alınan anne sütü uygu-
landığı yer almaktadır. Sarımsak ve soğan, sağlık için kullanıldı ve astımlı hastaları 
rahatlatacağı kabul edildi. Mısırlı cerrahlar yaraları diktiler, kırık kemik uçlarını hi-
zaladılar fakat bazı hastalıklar onlar için de fazlasıyla ciddi idi. Yapabilecekleri tek 
şeyin, hastayı ölene kadar rahat ettirmek olduğunu kabul ettiler.

5. Aşağıdakilerden hangisi metinde geçen "Sarımsak 
ve soğan, sağlık için kullanıldı." cümlesiyle özne-yük-
lem ilişkisi bakımından özdeştir?
A) "Nereye gidiyorsun?" diye bağırdı.
B) Geç vakte kadar sohbet ettiler.
C) Mahallenin yolları nihayet düzeltildi.*
D) Evin avlusunda bizi bekliyordu.

6.  Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği 
aranmaz?

A) I. B) II.* C) III. D) IV.

7. Metinde altı çizili cümleyle ilgili,
 I. Yüklemde işi yapan belli olmadığı için edilgen fiildir.
 II. Yüklem, nesne alabildiği için geçişli fiildir.
 III. Fiilde bildirilen işi yapan belli olduğu için etken fiildir.
 IV. Yüklem, nesne alamadığı için geçişsiz fiildir.
 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) I ve IV.*
C) II ve III. D) II ve IV.

8. Metnin son cümlesinin çatı özelliği aşağıdakilerin 
hangisinde verilmiştir?
A) Etken - Geçişli* B) Edilgen - Geçişsiz
C) Etken - Geçişsiz D) Edilgen - Geçişli



CümIe
TürIeri

KAZANIMLAR
1 Cümle türlerini tanır.

LGS'DE ÇIKMIŞ SORULAR
2018 2019 2020 2021

1 1 - -
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İsim CümIesi - FiiI CümIesi (ÇözümIü SoruIar)
YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER

1. Yüklemin türüne göre cümleler ikiye ayrılır:
 

Fiil (Eylem) Cümlesi: Yüklemi çekimli fiil olan cümlelerdir. Örneğin ----

1

Ad (İsim) Cümlesi: Yüklemi ek eylem almış ad soylu sözcük olan cümlelerdir. Örneğin ----

2

	 Numaralanmış	bölümlerdeki	boş	bırakılan	yerlere	sırasıyla	getirilecek	örnek	cümleler	aşağıdakilerin	hangisin-
de	verilmiştir?

A) 1. Öğretmenimizin sorduğu sorunun cevabını biliyorum.
 2. Sizinle konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. *
B) 1. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
 2. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur.
C) 1. Saatlerce dil dökmeme rağmen onu ikna edemedim.
 2. İnsan, yitirdiklerine üzülürken elindeki fırsatları göremez.
D) 1. Bazen en karmaşık sorunların bile çözümü dinlemektir.
 2. Seni düşürmemek için düşmeyi göze alan kişidir gerçek dost.

B'de ilk cümlede "muhtaçtır" yüklemi isim cümlesi, ikinci cümlede "olur" yüklemi fiil cümlesi; C'de "ikna edemedim" 
yüklemi fiil cümlesi, "göremez" yüklemi fiil cümlesi; D'de "dinlemektir" yüklemi isim cümlesi, "seni düşürmemek için 
düşmeyi göze alan kişidir" yüklemi isim cümlesi olduğu için istenilen örnek cümleler değildir. A seçeneğinde ise ilk 
cümlede "biliyorum" yüklemi fiil cümlesi, ikinci cümlede "var" yüklemi isim cümlesidir. 

Çözüm 

2. 

 Çocuklar dün oku-
lun bahçesindeydi 
oyun oynamak için.

I
 Artık vakit çok geç 

yapabileceğimiz bir 
şey yok maalesef.

II
 Bizim amacımız 

sadece sınavı ka- 
zanmak değil ki!

III
 Haftaya sınavların 

başlayacağını bize 
duyurdular sabah.

IV

 Zafer, üzerinde fiil cümlesinin yazılı olduğu kutuyu arkadaşına hediye edecektir.
	 Buna	göre	Zafer	hangi	kutuyu	hediye	etmelidir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.*

 
I'de "bahçesindeydi", II'de "yok", III'te "kazanmak değil" yüklemleri isim soylu olduğu için bu cümleler isim cümleleri-
dir. Ancak IV. cümlede "duyurdular" yüklemi "duyurmak" fiilinden olduğu için bu cümle fiil cümlesidir.

Çözüm 
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YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER

3. 
 Yüklemi isim soylu bir kelime olup ek fiili ile çe-

kimlenmiş olan cümlelere isim cümlesi denir.

	 Aşağıdakilerin	hangisinde	isim	cümlesi	yoktur?

A) Yolun sonunda sağdaki mavi boyalı bina onların 
okuludur.

B) Bağımsızlığımızı, Ulu Önder’e ve silah arkadaşları-
na borçluyuz.

C) Bahar geleli her sabah kuşlar sınırsız bir mutluluk 
içindedir.

D) Akşamları en az yarım saat kitap okumayı çok sevi-
yorum.*

A'da “onların okuludur”, B'de “borçluyuz”, C'de “için-
dedir” sözcükleri isim olup cümlelerinin yüklemidir. 
D'de ise “seviyorum” sözcüğü yüklem olup çekimli 
fiildir. Yani D seçeneğinde isim cümlesi yoktur.

Çözüm 

4. 
 Yüklemi fiil olan cümlelere fiil cümlesi, 

yüklemi ek fiil almış isim ya da isim soylu 
sözcük olan cümlelere isim cümlesi denir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	fiil	cümlesidir?

A) Kadının saçları genç yaşta ağardı.*
B) Bu yol diğerinden daha uzundur.
C) Tüm hatalarıma göz yumman doğru değil.
D) Adamın başka şehirde de evi varmış.

B'de “uzundur”, C'de “doğru değil”, D'de “varmış” 
sözcükleri isim olup cümlelerin yüklemidir. A'da ise 
“ağardı” sözcüğü yüklem olup çekimli fiildir. Yani A 
seçeneği fiil cümlesidir.

Çözüm 

5. 
 “Okulumuzda en yüksek puan alan-

lardan biri de Ahmet’miş”

	 Aşağıdakilerden	hangisi	verilen	örnekteki	yüklemin	
türü	ile	aynı	özelliktedir?

A) Stresle saç beyazlaması arasında bir bağ bulundu.
B) Yaşlılığın işaretlerinden biri de saç beyazlamasıdır.*
C) Yaş ilerledikçe saç üreten hücrelerin sayısı azalır.
D) Saçlar bazen renklerini kaybederek beyazlar.

Örnek cümlenin yüklemi (Ahmet’miş) sözcüğü isim 
olduğu için isim cümlesidir. B'de yüklem olan “saç be-
yazlamasıdır” sözcük grubu da örnek cümledeki gibi 
isim soylu olduğu için isim cümlesidir.

Çözüm 

6. İsim cümleleri bulunurken sesteş (eş sesli) sözcüklere 
dikkat etmek gerekir. Bu sözcüklerden biri isim, biri fiil 
olabilir. Örnek:

 
Vitamin eksikliğinin belirtisi saçmış. İsim Cümlesi

Elindeki tohumları bahçeye saçmış. Fiil Cümlesi

	 Aşağıdaki	yüklemlerden	hangisi	bu	açıklamaya	uy-
gundur?	

A) Size en kısa sürede haber vereceğiz.
B) Bu dağınıklığı görünce çok kızmış.*
C) Olanları sizden de dinlemek istemiş.
D) Bu sabah en yakın arkadaşına küsmüş.

 

Örnek cümlede "saç" sözcüğü "Baş derisini kaplayan 
kıllar" anlamında isim ve "Bir şeyi ortalığa dağıtmak, 
dökmek" anlamında fiil olarak kullanılmıştır. Buna 
göre B seçeneğinde "kız" sözcüğü "Cinsiyet olarak 
dişi çocuk" anlamında isim, "Isınan bir nesnenin sı-
caklığı çok artmak" anlamında fiil olarak kullanılmak-
tadır. Diğer seçeneklerde sesteş olabilecek bir söz-
cük bulunmamaktadır.

Çözüm 
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TEST - 02TEST - 02
İsim CümIesi - FiiI CümIesi
YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER

1. Yüklemleri çekimli fiil olan cümlelere fiil cümlesi, yüklemleri ek fiil almış isim ya da isim soylu sözcük olan cümlelere ise 
isim cümlesi denir.

CÜMLELER FİİL CÜMLESİ İSİM CÜMLESİ

Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden.

Toprak altında yatan canlı tohumlar tanırız.

Gönlüm ayak sesinde, gözüm merdivendedir.

Gurbet akşamlarının bağrı yanık yolcusuyum.

	 Yukarıda	renklerle	belirtilmiş	cümlelerden	hangi	ikisinin	yeri	değiştirilirse	yüklemin	türüne	göre	cümleler	doğru	
işaretlenmiş	olur?

A) Mavi ve sarı* B) Kırmızı ve yeşil
C) Sarı ve yeşil D) Kırmızı ve sarı

2. 

Çeşit:	Bilecik Çeşit:	Kaman	1 Çeşit:	Şebin Çeşit:	Yalova	3
Kıyı bölgelerin dışında, 
ceviz yetiştiriciliğine uygun 
tüm bölgelerde yetiştirilebilir.

12 gram meyve ağırlı-
ğına, %54 iç oranına ve 
%65 yağ oranına sahiptir.

Geç donların olduğu böl-
gelerde yetiştirilirse verimi 
daha yüksek olacaktır.

Erken çiçeklendiği için 
geç donların yer almadı-
ğı bölgelerde yetiştirilme-
si uygundur.

 Bahçesine ceviz fidanı dikmek isteyen Vecihi Bey, bilgilendirme kartında isim cümlesinin yer aldığı ceviz türlerini bah-
çesine dikmeye karar vermiştir.

	 Buna	göre	Vecihi	Bey	hangi	ceviz	fidanını	bahçesine	dikecektir?

A) Bilecik - Kaman 1 B) Kaman 1 - Şebin
C) Şebin - Yalova 3 D) Kaman 1 - Yalova 3*
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YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER TEST - 02TEST - 02

3. 

CÜMLELER
YÜKLEMİN 
TÜRÜNE 

GÖRE
I. Kolundaki saat çok eskiydi. ?
II. Bu aralar spor yapmıyor değildi. ?
III. Seni soranlar şurada oturanlardı. ?
IV. O da bilirdi buralara uğradığını. ?

	 Soru	işaretli	alana	aşağıdakilerden	hangisi	sırasıy-
la	gelmelidir?

A) Fiil - İsim - Fiil - İsim  B) İsim - Fiil - İsim - Fiil*
C) Fiil - İsim - İsim - Fiil  D) İsim - İsim - İsim - Fiil

4. 

başardım. araştırmış. yürektir. saçıldı.

 Türkçe etkinliğinin sonuna gelen Bilal, yüklemin türüne 
göre cümlelerin farklı olduğu kilidi açmak zorundadır.

	 Buna	göre	Bilal'in	hangi	kilidi	açması	gerekir?

A)  B)  C) * D)  

5.  1. Sahte gülüşünle beni etkileyeceğini sanma.
  2. Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında olur.
  3. Annem, mahallede herkesin yardımına koşan biriydi.
  4. Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.
	 Numaralanmış	cümlelerden	hangileri	isim	cümlesi-

dir?

A) 1 ve 2.  B) 1 ve 3.
C) 2 ve 4.  D) 3 ve 4.*

6. Çekimlenmiş bir fiilin yüklem olarak kullanıldığı 
cümleler “fiil cümleleri” olarak adlandırılır. Fiiller, 
cümle içinde haber ve dilek kipleriyle çekimlene-
rek yüklem görevinde kullanılabilir. “Sınıfta ders 
anlatıyorum.” cümlesinde geçen “anlatmak” fiili 
şimdiki zaman eki olan (-yor) ve birinci teklik şa-
hıs ekiyle çekimlenerek yüklem olmuştur.

	 Bu	 açıklamaya	 göre	 aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisi	
fiil	cümlesi	değildir?

A) Adamcağız o ağır çuvalı omuzunda taşıyordu.
B) Bu mahalledeki evlerin hepsi iki katlıydı. *
C) Şarkıyı daha ilk dinleyişinde derinden etkilendi.
D) Bu evden daha sakin bir yer de bulamazsınız.

7. Yüklemi isim soylu sözcük olan cümleler isim cümleleri-
dir. Örneğin, “Arkadaşım bir şirkette avukattır.” cümlesi-
nin yüklemi isim soylu “avukattır” sözcüğü olduğundan 
cümle, isim cümlesidir.

	 Bu	 açıklamaya	 göre	 aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisi	
isim	cümlesi	değildir?

A) Araba çok güzeldi ama çok da pahalıydı.
B) Dengeli bir hayat için dinlendirici uyku şarttır.
C) En sevdiğim gölet sararmıştı maalesef. *
D) Çocuk sevgisi farklı bir duygudur.

8. 

 Yüklemi fiilimsi olan cümleler, fiil 
cümlesi değil; isim cümlesidir.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 duruma	 örnek	 olarak	
gösterilebilir?

A) En büyük hobisi arkadaşlarıyla top oynamaktı.*
B) Ali, okula gelmediğine göre hastalanmış olabilir.
C) Annem, yıkadığı elbiseyi terastaki ipe tek tek astı.
D) Ömrünün sonuna kadar bu küçücük evde yaşamış.
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TEST - 03TEST - 03
KuraIIı CümIe - Devrik CümIe (ÇözümIü SoruIar)
YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER

1. Yüklemi sonda bulunan cümlelere kurallı (düz) cümle; yüklemi sonda bulunmayan, başta ya da ortada yer alan cümle-
lere devrik cümle denir.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerden	hangisi,	yüklemin	yerine	göre	diğerlerinden	farklıdır?

A) Çevresel koşulların kötüleşmesi doğanın sonunu giderek yakınlaştırmaktadır.
B) Odasında yatağına uzanıp pencereden geçen bulutları seyretti.
C) Eski kulenin yanından bakıldığında manzara çok güzeldi gerçekten.*
D) Barajın işletmesi yıllardır bir bekçi ailesi tarafından yürütülüyordu.

 

A'da "yaklaştırmaktadır", B'de "seyretti", D'de "yürütülüyordu" yüklemleri cümlenin sonunda yer aldığı için kurallı 
cümlelerdir. Ancak C'de "güzeldi" yüklemi cümlenin sonunda yer almadığı için devrik cümledir.

Çözüm 

2. 

Beşikteki 
bebeğini doya 

doya öptü.

I

Fırtınalı 
havada balığa 

çıkmak çok 
zordur.

II

Hafiften 
yağmurun sesi 
geliyor içeriye.

V

Her 
karanlığın 

içinde gizlidir bir 
karanlık.

III

Rüzgâr, 
pencerenin 

perdesini hava-
landırıyor.

IV

 Bilge Naz, şekilde yer alan cümleleri kurallı ve devrik cümleler olarak gruplara ayırmıştır.
	 Buna	göre	Bilge	Naz	cümleleri	nasıl	sıralamıştır?****

Kurallı Devrik
A) I, IV II, III, V
B) II, III, IV I, V
C) III, V I, II, IV
D) I, II, IV III, V

 

Bir cümlenin yüklemi sonda ise kurallı, sonda değilse devriktir. Buna göre I, II, IV. cümlelerin yüklemleri sonda olduğu 
için bu cümleler kurallıdır. III'teki "gizlidir" ve V'teki "geliyor" yüklemleri sonda yer almadığı için devriktir. Bu değerlen-
dirmelere göre D seçeneğindeki I, II, IV (kurallı), III, V (devrik) sıralaması doğrudur.

Çözüm 
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YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER TEST - 03TEST - 03

3. 

 Ögelerine ayrılan bir cümlede yüklem sonda 
ise bu cümleye kurallı cümle denir.

 

Buna	 göre	 aşağıdaki	 cümlelerden	 hangisi	 kurallı	
bir	cümledir?

A) Annemler, topladıkları bütün zeytinleri kırdılar. *
B) Bugün yorucu bir gündü bütün işler biriktiği için.
C) Bu sınıfın en çalışkanı bendim sen gelene kadar.
D) Atatürk, askerlerine hücum emri vermişti bir kere. 

B'de "bütün işler biriktiği için", C'de "sen gelene ka-
dar", D'de "bir kere" sözcük grupları yüklemden son-
ra geldikleri için kurallı cümle değildir. A'da ise "kırdı-
lar" yüklemi, cümlenin sonunda olduğu için kurallıdır.

Çözüm 

4. 
 Yüklemi cümlenin sonunda olmayan 

cümlelere devrik cümle denir. Örneğin 
“Aklıma gelir seninle güzel anılarımız.” 
cümlesinde yüklem sonda olmadığı için 
devriktir. 

	 Aşağıdaki	 atasözlerinden	hangisi	 yüklemin	yerine	
göre	devrik	cümledir?

A) Ayranım ekşidir, diyen olmaz.
B) Çürük tahta, çivi tutmaz.
C) Besle kargayı, oysun gözünü. *
D) Dost, kara günde belli olur. 

A'da "olmaz", B'de "tutmaz", D'de "olur" yüklemleri 
cümlenin sonunda yer aldığı için kurallı cümlelerdir. 
C'de ise hem "besle" hem "oysun" yüklemleri cümle-
nin sonunda yer almadığı için devrik cümledir.

Çözüm 

5. 
 “Anlaşılan yarın buraya gelecekler.” cümlesinin 

yüklemi (gelecekler) sonda bulunduğu için kural-
lı (düz) bir cümledir.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerden	hangisi	kurallı	bir	
cümle	değildir?

A) Bilginin ilk basamağı, cehaletin son basamağıdır.
B) Kardeşin, alışverişe çıktığımız gün bizimleydi.
C) Sana söylediklerinde sonuna kadar haklıydı.
D) Dünyayı kucaklar sana olan sonsuz sevgim.*

A'da "cehaletin son basamağıdır", B'de "bizimleydi", 
C'de "sonuna kadar haklıydı" yüklemleri cümlenin 
sonunda olduğu için kurallıdır. D'de ise "kucaklar" 
yüklemi sonda olmadığı için devrik cümledir.

Çözüm 

6. 

 Yüklemin yerine göre cümleler kendi içeri-
sinde üçe ayrılır. Yüklem, cümlenin sonunda 
yer alıyorsa kurallı, başında ya da ortasın-
daysa devriktir. Yüklemi olmayan ya da ta-
mamlanmamış cümleler ise eksiltili cümledir.

	 Bu	açıklamaya	göre	aşağıdaki	cümlelerden	hangisi	
yüklemin	yerine	göre	diğerlerinden	farklıdır?

A) Güneş tutulmasını seyretmek için çatıya çıkmıştık.
B) Ovaya yanaşan arabalardan ses gelir ince ince. *
C) Bu roman, edebiyatımızdaki en başarılı eserdir.
D) Öteden beri geniş kitlelerce okunmayı istemektedir.

A'da "çıkmıştık", C'de "edebiyatımızdaki en başarılı 
eserdir", D'de "istemektedir" yüklemleri cümlenin so-
nunda olduğu için kurallıdır. B'de ise "gelir" yüklemi 
sonda olmadığı için devrik cümledir.

Çözüm 
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TEST - 04TEST - 04
KuraIIı CümIe - Devrik CümIe
YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER

1. 
Akıyordu su gösterip aynasında söğüt ağaçlarını,
Salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını,
Koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere.
    
       Nazım Hikmet RAN

	 Aşağıdakilerin	hangisinde	bu	dörtlükteki	tüm	devrik	cümleler	kurallı	cümle	hâline	getirilmiştir?**

 

A)
Su, söğüt ağaçlarını aynasında gösterip akıyordu,
Suda salkım söğütler saçlarını yıkıyordu,
Koşuyordu güneşin battığı yere kızıl atlılar.

B)
Aynasında söğüt ağaçlarını su gösterip akıyordu,
Salkım söğütler saçlarını suda yıkıyordu,
Kızıl atlılar güneşin battığı yere koşuyordu.

C)
Su, aynasında söğüt ağaçlarını gösterip akıyordu,
Suda salkım söğütler yıkıyordu saçlarını,
Kızıl atlılar, güneşin battığı yere koşuyordu.

D)
Su, aynasında söğüt ağaçlarını gösterip akıyordu,
Salkım söğütler suda saçlarını yıkıyordu,
Kızıl atlılar, koşuyordu güneşin battığı yere.

2. Türkçe oyununda ekrana gelen cümle kurallı ise (👍), devrik ise (👎) tuşuna basılacaktır. Murat’ın oyununda karşısına 
çıkan cümleler şunlardır:

 
Okulun son haftaları diye sınavlar yığıldı üst üste.

Bilgisayarın ne kadar önemli olduğunu gençler bize öğretti.

Bu duruma herkes kadar sen de şaşırdın.

Yanaklarım ağrımaya başlamıştı gülümsemeye çalışmaktan.

I.

III.

II.

IV.

	 Buna	göre	Murat	sırasıyla	hangi	tuşlara	basmalıdır?

A) 👎-👍-👍-👎* B) 👍-👎-👍-👎 C) 👍-👍-👎-👎 D) 👎-👍-👍-👍
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3. (I) Geceler düşmandır her zaman insana. (II) Bütün 
ağrılar gece bastırır acımasızca. (III) Gündüz hiç so-
run yok zannedersin. (IV) Gece çökünce ne olduğunu 
anlarsın aslında.

	 Numaralanmış	 cümlelerden	 hangisi	 kurallı	 cüme-
dir?

A) I. B) II. C) III.* D) IV.

4. 

 Bu grafik, yüklemin yerine göre büyük dilim, kurallı cüm-
leyi; küçük dilim ise devrik cümleyi temsil etmektedir. 

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerle	yay	ayraç	içerisin-
deki	bölümlerden	hangisi	yanlış	eşleştirilmiştir?

A) Herkes için en iyisinin bu olduğunu söyleyip duru-
yordu ısrarla. (küçük dilim)

B) Hem çalışıyorum hem destek alıyorum ama yine ba-
şaramıyorum. (büyük dilim)

C) Sizi görmek ve bilgi edinmek için tekrar ziyaretinize 
geleceğiz. (büyük dilim)

D) Bana haber vermeden yola çıkmayı aklınızdan bile 
geçirmeyin. (küçük dilim) *

5.		 Aşağıdaki	 atasözlerinden	hangisi	 yüklemin	yerine	
göre	diğerlerinden	farklıdır?
A) Kocana göre bağla başını, harcına göre pişir aşını.*
B) Ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer.
C) Lafla pilav pişse dağ kadar yağı benden olur.
D) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

6. Devrik cümleler, yüklemi sonda olmayan cümlelerdir. 
Örneğin “İpek saçlarını savuruyor rüzgârda.” cümle-
sinin yüklemi “savuruyor” en sonda bulunmadığından 
cümle, devrik cümledir.

	 Bu	açıklamaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	devrik	
cümledir?

A) Satıcıyı bizim apartmana almışlar.
B) Ne doğrarsan aşına o çıkar karşına. *
C) Konuklarımızı az önce yolcu ettik.
D) Kadıncağızın elleri nasır bağlamıştı.

7. 

Annem bize gelince 
hasret giderdik.

5 Puan

İnsanlar, dünyayı her şekil-
de korumak zorundadır.

10 Puan

Ben bu apartmanın en 
üst katında oturuyorum.

15 Puan

Adam yürüyordu arkası-
na bile bakmadan.

20 Puan

 

Ahmet üzerinde yüklemin yerine göre farklı olan cümle-
nin yazılı olduğu potaya basket atmıştır.

	 Bu	durumda	Ahmet	kaç	puan	kazanmıştır?

A) 5 puan  B) 10 puan 
C) 15 puan  D) 20 puan *
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OIumIu CümIe - OIumsuz CümIe (ÇözümIü SoruIar)
TEST - 05TEST - 05YÜKLEMİN ANLAMINA GÖRE CÜMLELER

1. 
 Yükleminde olumsuzluk bildiren ek ya da kelime olmayan cümleler olumlu cümlelerdir, yargının gerçekleşti-

ğini ya da gerçekleşeceğini bildirir. Yükleminde olumsuzluk bildiren “-me, -mez, -sız” ekleri ya da “değil, yok” 
sözcükleri olan cümleler olumsuz cümlelerdir, yargının gerçekleşmediğini veya gerçekleşmeyeceğini bildirir.

 

Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerden	hangisi	olumsuz	bir	cümledir?

A) Gece geç saatlere kadar çalıştığı zamanlar uyumakta zorluk çekiyordu.
B) Bizi tutsak eden ve hareket gücümüzü yok eden öz güvensizlik, faydalı değildir. *
C) Şair, son şiirlerinde Anadolu insanının duygu ve düşüncelerini anlatmak istemiş.
D) Bir olayın değişik üsluplarla nasıl dile getirilebileceğini göstermek istemiştim.

 

Bir cümlenin olumsuz olabilmesi için yüklemde olumsuzluk bildiren bir ek ya da sözcük bulunmalıdır. Buna göre B 
seçeneğinde yüklemde yer alan “değil” sözcüğü bu cümleyi olumsuz yapmıştır.

Çözüm 

2.	 Aşağıdakilerin	hangisi	biçimce	olumlu	anlamca	olumsuz	bir	cümle	değildir?
A) Böyle basit bir konuda ben sizi hiç üzer miyim? B) Sizinle geleceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz.*
C) Onunla bir daha ne görüşürüm ne de konuşurum. D) Ders çalışması konusunda onu hiç uyarır mıyım?

 

A'da biçimce olumlu, anlamca olumsuz (üzmem); C'de biçimce olumlu, anlamca olumsuz (görüşmem, konuşmam); 
D'de biçimce olumlu, anlamca olumsuz (uyarmam) cümlelerdir. B'de ise herhangi bir olumsuzluk eki veya sözcüğü 
olmadığı için biçimce ve anlamca olumlu bir cümledir.

Çözüm 

3.  Onların nasıl çalıştığını hiç bilmez miyim?I.  Nereye gideceğini size hiç mi söylemez?II.

 Hava güneşli olsa da mı gelmezsiniz?III.  Geç kalacağınızı haber veremez misiniz?IV.

 

Numaralandırılmış	cümlelerin	hangisinde	yüklem	olumsuz	olduğu	hâlde	cümlenin	anlamı	olumludur?

A) I.* B) II. C) III. D) IV.

 

II'de (söylemez), III'te (gelmezsiniz) ve IV'te (haber veremez misiniz) ifadeleriyle olumsuz soru cümlelerine yer veril-
miştir. I. cümlede ise yüklem olumsuz (bilmez miyim) olmasına karşın cümleden “Onlarla nasıl çalıştığınızı bilirim.” 
anlamı çıkarılabildiği için yüklem olumsuz olduğu hâlde cümle olumludur.

Çözüm 



   

Türkçenin Ana Modülleri

60

TEST - 05TEST - 05YÜKLEMİN ANLAMINA GÖRE CÜMLELER

4. “Evin bir köşesine çekilip saatlerce hiç konuşmadılar.” 
cümlesiyle	 ilgili	 aşağıdaki	 yorumlardan	 hangisi	
doğrudur?
A) Yüklemde belirtilen iş gerçekleşmediği için anlamca 

olumsuzdur.*
B) Cümlede belirtilen iş gerçekleştiği için anlamca 

olumludur.
C) Yapıca olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir.
D) Yapıca olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir.

Cümlede belirtilen "konuşmadılar" olayı gerçekleş-
mediği için bu cümle anlamca olumsuzdur. Burada 
"konuşma" eylemindeki "-me" olumsuzluk eki, anlamı 
olumsuz yapmıştır. 

Çözüm 

5. Zeynep Öğretmen; öğrencilerinden birer tane yapıca 
olumlu, anlamca olumsuz ve yapıca olumsuz, anlamca 
olumlu cümle yazmalarını istemiştir.

	 Buna	göre	aşağıdaki	öğrencilerden	hangisi	cümle-
lerini	Zeynep	Öğretmen'in	yönergelerine	göre	oluş-
turmuştur?

A) Melisa:	
 I. Bu sınıftaki çocuklar tembel değildi.
 II. Zavallı köpek günlerdir açtı.
B) Selim:
 I. Bu köyde yaşayanlar çok da çalışkan değildi.
 II. Derinlerden gelen bu sesleri duymuyor değildik.
C) Kaan:*
 I. Bu havada da dışarı çıkılır mıymış?
 II. Öğretmenlerimiz asla anlayışsız değildi.
D) Dilek:
 I. Bu köpekler insanları ne korkutur ne de kızdırır.
 II. Çilingir, bunu asla yapamayacağını söyledi.

 

A'da I. cümle yapıca ve anlamca olumsuz, II. cümle 
yapıca ve anlamca olumludur. B'de I. cümle yapıca ve 
anlamca olumsuz, II. cümle yapıca olumsuz, anlam-
ca olumludur. D'de I. cümle yapıca olumlu, anlamca 
olumsuz, II. cümle yapıca ve anlamca olumludur. C'de 
ise I. cümle yapıca olumlu, anlamca olumsuz; II. cümle 
yapıca olumsuz, anlamca olumludur.

Çözüm 

6. Şimdi biraz bitkindi ve sabah olanları düşünmüyordu 
artık.

	 Bu	cümlenin	anlam	özelliği	ile	ilgili	olarak	aşağıdaki	
öğrencilerden	hangisinin	yaptığı	yorum	doğrudur?

A) Alp: Yapısına ve anlamına göre olumlu cümledir.
B) Deniz: Her iki cümle de anlamca olumludur. 
C) Nail: Birinci cümle olumlu, ikinci cümle olumsuzdur.*
D) Şule: Her iki cümle de anlamca olumsuzdur.

Soru kökündeki cümle bağlaçla birbirine bağlanmış 
iki cümleden oluşmuştur. İlk cümlede belirtilen iş ger-
çekleştiği için olumlu, ikinci cümlede ise belirtilen iş 
gerçekleşmediği için bu cümle olumsuzdur. Nail'in 
yaptığı yorum doğrudur.

Çözüm 

7. 
Bazı cümleler olumsuzluk bildiren bir ek al-
madığı hâlde anlam olarak olumsuzluk belir-
tir. Böyle cümlelere yapıca olumlu, anlamca 
olumsuz cümle denir.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisi	bu	bilgiye	
örnek	gösterilebilir?	

A) Haberi duyunca gözyaşlarına boğuldu.
B) Seni bırakıp da gider miyim ben?*
C) Giderek azalıyor bu şehrin neşesi.
D) Sizden mesajı alır almaz oraya gitmedim.

A ve C'de yapıca ve anlamca olumlu cümlelerdir. 
D'de yapıca ve anlamca olumsuz cümledir. B'de ise 
yapıca olumlu, anlamca olumsuz (gitmem anlamın-
da) cümle yer almaktadır.

Çözüm 



   

Türkçenin Ana Modülleri

61

YÜKLEMİN ANLAMINA GÖRE CÜMLELER TEST - 06TEST - 06
OIumIu CümIe - OIumsuz CümIe

1.     Alihan         Banu        Cemal         Derya

 Bu sınava hasta 
olduğum için iyi 
hazırlanamadım.

 Uzun zaman-
dır sınava git-
miyoruz biz.

 Top oynarken 
bir anda aya-
ğını kırmış. 

 Kadıncağız 
ne yiyor ne 
de içiyor.

 Ecrin öğretmen, öğrencilerinden anlamına göre olumsuz cümlelere örnek vermesini istemiştir. 
	 Buna	göre	öğrencilerden	hangisi	yanlış	bir	örnek	vermiştir?

A) Alihan B) Banu C) Cemal* D) Derya

2. 

Ceren

Devrim

Kerem

Yiğit

Zeynep

 Kendi düşüncenizden daha farklı bir düşünceyle karşılaştığınızda öncelikle 
karşınızdakini dinleyin.

 En kibirli insanlar, doğaları gereği yaptıkları eylemlerin sonuçları hakkında 
endişeye kapılmazlar.

 Çocukluğumuzda dalıp gittiğimiz oyunu en güzel anında bölen ama bir yan-
dan da geçmişle bugünü birleştiren bir ses değildi bu duyduğumuz ses.

 Utların, kemanların, kemençelerin yanında yabancılık duymadan sessizce 
duran bir de viyolonsel vardı.

 Maalesef kontrollü ve adil şekilde gerçekleştirilemeyen bir büyüme, zengin 
ve yoksul arasındaki uçurumu derinleştirebilmektedir.

 Yukarıdaki öğrenciler olumlu ve olumsuz cümlelere örnekler vermişlerdir.
	 Buna	göre	olumsuz	cümleye	örnek	veren	öğrenciler	kimlerdir?***

1.	Öğrenci 2.	Öğrenci
A) Zeynep Yiğit
B) Ceren Devrim
C) Devrim Kerem
D) Kerem Ceren
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3. 
 Bir cümlenin anlamca olumlu olması için 
cümlede belirtilen işin ya da durumun ger-

çekleşmesi gerekmektedir. Cümlede belirtilen 
işin ya da durumun gerçekleşmemesi duru-
munda cümle anlamca olumsuz olur. Bunun 
da genelde “-ma/-me, -maz/-mez, değil, yok” 
gibi ek ya da sözcüklerle yapıldığı görülür. 
Ancak “Bu köylere zamanla su getirilmeyecek 
değil.” cümlesinde olumsuzluk ifadeleri kulla-
nılmasına rağmen cümlede belirtilen işin ger-
çekleşmesi söz konusu olduğundan bu cümle 
anlamca olumlu bir cümledir.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bu	du-
rumun	tersi	bir	durum	söz	konusudur?

A) Bu suçlular ceza almadan çıkmayacak değiller tabii.
B) Sizce bu akşamki bu zor maçı yener miyiz?
C) Sen çağırırsın da biz senin davetine katılmaz mıyız?
D) Bu şiddetli rüzgar yıkıp dökmeden durur mu hiç?*

4. 

 Bir işin, bir oluşun, bir hareketin ger-
çekleştiği, gerçekleşebileceği doğrul-
tusunda yargı taşıyan cümlelere olum-
lu cümle denir.

	 Buna	 göre	 aşağıdaki	 cümlelerden	 hangisi	 olumlu	
cümledir?

A) Vitrindeki ayakkabıları ve pantolonları beğenmedi.
B) Sınavdan düşük puan alınca çok üzülmüştü.*
C) Sizinki nasıl bir sevgidir, hiç bilemiyorum.
D) Maçta başına gelenleri bize anlatmadı henüz.

5.  Şairin son şiiri gerçekten kusursuzdu.I

II

III

IV

 Buraya arada sırada tüccar gelmiyor değil.

 Sen çağırırsın da biz gelmez olur muyuz?

 Yeni açılan markette yok yoktu.

 Bahri, üzerinde anlamca olumsuz olan cümleyi seçe-
cektir.

	 Buna	göre	Bahri	kaç	numaralı	cümleyi	seçmelidir?

A) I.* B) II. C) III. D) IV.

6. 

yanlıştır görmedi

bakmıyor hissizdir

	 Hacer	 yukarıdaki	 toplardan	 hangisini	 kullanırsa	
cümle	anlamına	göre	olumlu	olur?

A) * B)  C)  D) 

7. Olumsuz cümleler, yüklemde bildirilen eylemin yapıl-
madığını, yapılmayacağını ya da isim cümlelerinde 
kavramın var olmadığını bildiren cümlelerdir.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerden	hangisi	olumsuz	
cümledir?

A) Bunu sizlerle yarın yine konuşacağız.
B) Geçen hafta o, bu soruyu çözememişti.*
C) Kendin gibi aksi bir çocuk yetiştirmişsin.
D) Bu sefer ona karşı çok sert davrandım.
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YÜKLEMİN YAPISINA GÖRE CÜMLELER

1. 

 Tek bir yüklemi ve bu yükleme bağlı en az bir yan cümleciği bulunan cümlelere fiilimsi bulunan cümle denir.

FİİLİMSİ BULUNAN CÜMLE

 Tek bir yargı bildiren cümlelere tek yüklemli cümle denir. Bu cümleler tek yargı bildirdiğinden tek yüklemden 
oluşur.

TEK YÜKLEMLİ CÜMLE

 Aralarında anlam ilgisi bulunan cümlelerin bağlaçlarla birbirine bağlanmasıyla oluşan cümlelere bağlacı 
olan cümle denir. 

BAĞLACI OLAN CÜMLE

 Birden fazla cümlenin birbirine virgül (,) veya noktalı virgülle (;) bağlanması sonucu oluşturulan cümlelere 
birden çok yüklemli cümle denir.

BİRDEN ÇOK YÜKLEMLİ CÜMLE

 İstanbul’daki sokak lambaları --------- 
	 Bu	ifade	aşağıdakilerden	hangisiyle	tamamlanırsa	oluşan	cümle	yapı	bakımından	diğerlerinden	farklı	olur?

A) -------- söndüğünde sessizlik başlardı.  B) -------- bütün bölgeyi aydınlatıyordu. *
C) -------- bir yanıp bir sönüyordu. D) -------- geceyi aydınlatan ışığımızdı.

 

Yukarıda verilen cümle A'da "söndüğünde", C'de "yanıp", D'de "aydınlatan" sözcükleri (hepsi fiilimsidir) ile tamam-
lanırsa bu cümle, yapısı bakımından fiilimsi bulunan cümle olur. Fakat B seçeneği cümleye eklendiğinde cümlenin 
yapısı "tek yüklemli cümle" olur.

Çözüm 

2.  Ben ona hiçbir zaman böyle sözler söy-
lemedim.

I

 Genç sporcuların bakışları heyeca-
nımı daha da artırıyordu.

IV

 Adam düğün yapar da dostuna haber 
vermez mi?

II

 Macera romanlarının okuyucusu her 
geçen gün artıyor.

III

 

Numaralanmış	cümlelerin	özellikleri	ile	ilgili	aşağıdaki	değerlendirmelerden	hangisi	doğrudur?

A) I numaralı cümlede yan cümle kullanılmıştır.
B) II numaralı cümle yapısına göre bağlacı olan cümledir.*
C) III numaralı cümle yapısına göre tek yüklemli cümledir.
D) IV numaralı cümlede birden fazla yan cümle kullanılmıştır.

 

A’da I numaralı cümlede yan cümle kullanılmamıştır, tek yüklemli cümledir. C’de III numaralı cümle yapısına göre 
tek yüklemli değil, fiilimsi bulunan bir cümledir. D’de IV numaralı cümlede birden fazla yan cümle yoktur, bir tane yan 
cümle (bakışları) kullanılmıştır. B’de ise II numaralı cümle yapısına göre bağlacı olan bir cümledir. 

Çözüm 
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3. “Kumsalın etrafındaki ışıklar yavruların önünü aydınla-
tıyordu.” cümlesinde “aydınlatıyordu”  ifadesi yüklemdir. 
Bu cümlede yargı bildiren başka bir sözcük veya söz-
cük grubu bulunmadığı için cümle tek yüklemli cümle-
dir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	tek	yüklemli	bir	
cümledir?

A) Bir bilge bir gün trene biniyordu ki ayakkabılarından 
biri ayağından çıktı ve yere düştü.

B) O gayet sakin bir şekilde ayakkabısını çıkarıp diğer 
ayakkabısının yanına bıraktı. 

C) Trendekiler bu davranış karşısında şaşırır, herkes 
bir anda suspus oluverir.

D) Tek ayakkabılı bilge, ayakkabının diğer tekini neden 
fırlattı?*

A'da "biniyordu, çıktı, düştü", B'de "çıkarıp, bıraktı", 
C'de "şaşırır, oluverir" yargıları cümleyi tek yüklemli 
olmaktan çıkarmıştır. Ancak D'de yargı bildiren sade-
ce "fırlattı" sözcüğü olduğu için tek yüklemli cümledir.

Çözüm 

4. “Boş zamanlarında kitap okumayı severdi.” cümlesi tek 
yüklem ve fiilimsiden oluştuğu için birleşik (fiilimsi bulu-
nan cümle) cümledir.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	fiilimsi	
bulunan	cümledir?*

A) Tüm yaptıklarına rağmen ona bir türlü kızamıyorum.
B) Dostunu dinlemedi, başına bu işler geldi ne yazık ki!
C) Ders aralarında çocuklar bahçede oynuyorlardı.
D) Konferansa okul arkadaşımla beraber gideceğiz.

B seçeneği birden çok yüklemli (dinlemedi, geldi) 
cümle, C seçeneği tek yüklemli (oynuyordu) cümle, 
D seçeneği tek yüklemli (gideceğiz) cümledir. A seçe-
neği ise içinde fiilimsi (yaptıklarına) bulunan cümledir.

Çözüm 

5. 
 Birden fazla yüklemin virgül ya da nokta-

lı virgülle ayrıldığı cümlelere "birden çok 
yüklemli cümle" denir.

	 Buna	 göre	 aşağıdakilerin	 hangisinde	 birden	 çok	
yüklemli	cümle	kullanılmıştır?

A) Sabahleyin erkenden kalkıp hazırlandı. Hemen so-
kağa çıkmak istiyordu. İçinde garip bir üzüntü vardı.

B) Çocuk kıpkırmızı oldu. Düşüncelerinin ortasında 
tekrar yürümeye başlayarak Beyazıt’a yaklaşmıştı. 

C) Ömer sol elini arkadaşının elinden yavaşça çekti, 
öbür tarafa geçerek onun koluna girdi. *

D) Aklını başına koymaya çalıştı. Ardından onun üze-
rinde adamakıllı etki bırakabildiğini düşündü.

Seçenekler incelendiğinde sadece C seçeneğinde 
birden çok yüklemli (çekti, girdi) cümle kullanılmıştır 
ve bu cümleler virgülle birbirinden ayrıldığı için bu se-
çenekte birden çok yüklem bulunmaktadır.

Çözüm 

6. 

 Birden fazla yüklemin bağlaçla bağlan-
dığı cümleye bağlacı olan cümle denir.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bağlacı	olan	cümle	değil-
dir?

A) Baba, yerine oturdu ve çay bardağına şeker atıp ka-
rıştırmaya başladı.

B) Hem evdeki işlerini görür hem de kitap okurdu üst 
katta oturan teyze.

C) Üç gündür hasta olduğunu ama okula geleceğini 
söyledi öğretmenim.*

D) Hava öyle sıcaktı ki gideceğim yere varıncaya kadar 
sırılsıklam olmuştum.

A'da "ve" bağlacı, B'de "hem...hem" bağlacı, D'de 
"ki" bağlacı iki cümleyi birbirine bağlayarak bağlacı 
olan cümle olmuştur. Ancak C seçeneğindeki "ama" 
bağlacı iki cümleyi birbirine bağlamamıştır.

Çözüm 
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Tek YüklemIi CümIe- FiiIimsi BuIunan CümIe- Birden Çok YükIemIi CümIe- BağIacı OIan CümIe

1. (I) Her yolculukta çocukları gözlemekten kendimi alamam. (II) Koridorlardakiler sanki oyuncak bebekleri andırıyor. (III) 
Uçaktaki uygun boşluklarda çocuklar toplaşmış, uzun yolculuğun tekdüze havasına renk katıyorlar. (IV) Çıkış kapıları-
nın önündeki bu boşluklarda çocuklar birbirlerinin dillerini anlamıyorlar ama işaretlerle anlaşıyorlar.

	 Bu	metin	cümle	çeşitlerine	göre	incelendiğinde	aşağıdaki	seçeneklerden	hangisine	ulaşılır?**

Tek Yüklemli Cümle Fiilimsi Bulunan Cümle Birden Çok Yüklemli Cümle Bağlacı Olan Cümle
A) I II IV III
B) II I III IV
C) II I IV III
D) I II III IV

2. Fiilimsi	Bulunan	Cümle: Bir cümlenin yan cümlesi fiilimsi ile kurulmuşsa bu tür cümlelere fiilimsi bulunan cümle denir. 
Otobüs durağında bekleyen Haktan, üzerinde fiilimsi bulunan cümlenin olduğu bir otobüse binmek istemektedir.

	 Buna	göre	Haktan	aşağıdaki	otobüslerden	hangisine	binmelidir?

A) 

 Kimi hâlimi soruyor kimi de se-
lam vermeden yanımdan geçiyor

   B)* 

 Suskunluğumun sebebini sora-
na ancak gözlerim cevap verir.

C) 

 Eline aldığı hiçbir şeyi beğenmi-
yordu, hepsini geri bırakıyordu.

   D) 

 Pişmanlıklarım, keşkelerim 
benimle birlikte her yerdeler.

3. 

1 2 3 4 5 6 7

Kurt ile köpek hırlıyor fakat birbirlerine saldırmıyordu.

 Trenin hareket etmesi için vagonların üzerinde yer alan cümle, birden fazla yüklemi bulunan cümle hâline getirilmelidir.
	 Buna	göre	kaç	numaralı	vagon	çıkarılmalıdır?

A) 2 B) 4 C) 5* D) 6
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4. 

Birden çok yüklemli cümlelerde öge or-
taklığı olabilir. Yani yüklemler aynı özne-
ye, nesneye ya da tümlece bağlanabilir. 
Örneğin “Küçük çocuk sürüsünü aldı, 
otlaklara götürdü.” cümlesinde “aldı” ve 
“götürdü” yüklemlerinin öznesi “küçük 
çocuk”tur. Dolayısıyla bu cümlelerin 
öznesi ortaktır.

	 Buna	 göre	 aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 yer	
tamlayıcısı	 ortak,	 birden	 çok	 yüklemli	 bir	 cümle	
kullanılmıştır?

A) Babam Gaziantep’e iki gün önce gitti, biz de yarın 
gideceğiz.*

B) Okuldan gelir gelmez kitabını açtı ve hemen okuma-
ya başladı.

C) En büyük hazine içindeydi, bunu bir an önce bulmak 
istiyordu.

D) Önce vitrinin önünde durdu, sonra oradan üç çeşit 
tatlı aldı.

5. CÜMLELER ÖZELLİKLERİ

I.
Hızlı gitmek istiyorsan 
yalnız git, uzağa gitmek 
istiyorsan sakin git.

Birden çok yüklemli 
ve olumlu bir cümle-
dir.

II.
Çorabın delik olduğunu 
sadece ayakkabın bilir.

Fiilimsi bulunan ve 
olumsuz bir cümledir.

III.
Kibirli olan, at ile yola 
çıkar; ayaklarıyla geri 
döner.

Birden çok yüklemli 
ve olumlu bir cümle-
dir.

IV.
Duyguların, düşüncele-
rin, hayallerin her daim 
seninle olacaktır.

Fiilimsi bulunan ve 
olumsuz bir cümledir.

	 Buna	göre	tabloda	belirtilen	cümlelerden	hangileri-
nin	özelliği	yanlış	belirtilmiştir?

A) I-II. B) II-III.
C) II-IV. * D) III-IV.

6. Bir cümlenin bağlacı olan cümle olabilmesi için bağlaç-
ların cümleleri bağlaması gerekmektedir.

	 Buna	göre,

 I. Kervan artık hem gece hem gündüz yol alıyordu.
 II. Bir çoban gezmeyi sevebilir ama koyunlarını ihmal 

etmez.
 III. Bugün ne bahçeye ne de yemekhaneye inmişti 

hastalar.
 IV. Dolabı ister buraya koy ister salona yerleştir.
	 cümlelerinin	hangileri	bağlacı	olan	cümledir?

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) II ve IV.*

7.  Bu ormandaki yemyeşil ağaçlar gide-
rek artıyor, çeşitleniyor, büyüyor.

	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisi	 yapıca	 bu	 cümleyle	
özdeştir?

A) Öyle bir sessizlik oldu ki bütün şehir uykuya daldı 
sandık.

B) Ne aradığını bilemeyen adam, birden elini beline gö-
türdü.

C) Evet, onun nelerden bahsettiğini çok iyi biliyordu.
D) Sabah olanları biraz düşündü, ağlamaya başladı.*

8. Yapısına göre fiilimsi bulunan cümlelerde, temel cümle-
nin anlamını destekleyen genellikle fiilimsiler ve çekimli 
fiillerle kurulan söz ve söz öbeklerine yan cümle denilir. 
Yan cümleler kesin bir yargı ifade etmezler, tek başları-
na cümle olamazlar. 

 
 Şiir; denizler, dağlar, kuşlar ve böceklerle 

uğraşıp da yazdıklarıyla insanlığa hizmet-
ler sunduklarını sananlar, amacından sap-
maktadır.

	 Bu	cümlede	kaç	yan	cümle	vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4*
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1. 
CÜMLENİN TÜRLERİ

YÜKLEMİN TÜRÜNE
GÖRE CÜMLELER

YÜKLEMİN YERİNE
GÖRE CÜMLELER

YÜKLEMİN YAPISINA
GÖRE CÜMLELER

1. Fiil Cümlesi
2. İsim Cümlesi

YÜKLEMİN ANLAMINA
GÖRE CÜMLELER

1. Olumlu Cümle
2. Olumsuz Cümle

1. Kurallı Cümle
2. Devrik Cümle
3. Eksiltili Cümle

1. Tek Yüklemli Cümle
2. Fiilimsi Bulunan Cümle
3. Birden Çok Yüklemli Cümle
4. Bağlacı Olan Cümle

 Bu sabah en güzel lacivert gömleğini giymiş, parlak ve körüklü çizmelerini ayağına çekmişti. Çeşmeden iskeleye, ora-
dan da çakılların üstünden kıyıya vurdu. Ortalık ışıyacağına gittikçe kararıyordu. Denizin yüzü de önce birden karardı, 
sert bir yel esti. Kabardı deniz. Ak köpüklü dalgalar daha çok kabarırsa eve dönmek zorundaydı.

	 Cümle	türleriyle	ilgili	verilen	yukarıdaki	kavram	haritasına	göre	bu	parçada	hangilerinin	örneği	yoktur?

A) Fiil cümlesi - Devrik cümle B) İsim cümlesi - Fiilimsi bulunan cümle
C) Olumsuz cümle - Bağlacı olan cümle* D) Şart cümlesi - Birden çok yüklemli cümle

2. 
Dolma kalemin mürekkebi yere dökülüverdi.

Pırıl pırıl düşüyor damlalar, camlar 
buğulanıyor.

1 32 4

Diyelim yağmura tutuldun bir gün.

Tek yüklemli cümle

Birden çok 
yüklemli cümle

Bağlacı olan
 cümle

D

D D

Y

Y Y

	 Yukarıdaki	etkinlik	doğru	bir	şekilde	tamamlandığında	hangi	numaraya	ulaşılır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4*
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3. Fatih Öğretmen, öğrencilerinden “Delikanlı, babasıyla 
yaptığı konuşmayı anımsayıp ------” cümlesini bağlacı 
olan cümle olacak şekilde tamamlamalarını istemiştir.

	 Buna	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 cümlenin	
devamı	olarak	yazılmalıdır?

A) bir süre bu düşünceyle yürüyüşüne devam etti, ken-
dini sorgulamaya başladı.

B) umursamadı konuşulanları ama yine de yüreğinin 
bir köşesi yanıyordu.*

C) ve biraz da söylediklerine pişman olup her şey için 
özür dilemeye karar verdi.

D) ağzından çıkanların üzüntüsü ile kederinin kat be 
kat arttığını hissetti.

4. 
 İnsanlar yokuşu tırmanıyorlar ve yukarı-

ya varınca yorgunluk hissediyorlar.

	 Bu	cümlenin	fiilimsi	bulunan	cümleye	çevrilmiş	hâli	
aşağıdakilerin	hangisinde	doğru	verilmiştir?

A) İnsanlar, yokuşu tırmanıyorlar ama yukarıya varınca 
yorgunluk hissediyorlar.

B) İnsanlar; yokuşu tırmanıyorlar, yukarıya varınca yor-
gunluk hissediyorlar.

C) İnsanlar, yokuşu tırmanıyorlar ki yukarıya varınca 
yorgunluk hissediyorlar.

D) İnsanlar, yokuşu tırmanıp yukarıya varınca yorgun-
luk hissediyorlar.*

5. ----- yollardan geçtik.
	 Boş	bırakılan	yere	aşağıdakilerden	hangisi	getirilir-

se	cümlenin	yapısı	diğerlerine	göre	farklı	olur?

A) Büyük kayaların bulunduğu
B) Çamurlu, biçimsiz*
C) Çakıl taşlarıyla şekillenmiş
D) Uzaktan pek seçilemeyen

6. Rüzgâr eken, fırtına biçer.
 

B C

C B

Fiil Cümlesi İsim Cümlesi

Olumlu Cümle Olumsuz Cümle

A Kurallı Cümle E Devrik Cümle

A
İçinde Fiilimsi 
Bulunan Cümle I

Birden Çok 
Yüklemli Cümle

 Yukarıda verilen atasözünün cümle türü özelliğine göre 
yanındaki harfler sırasıyla seçilecektir.

	 Buna	göre	aşağıdaki	sözcüklerden	hangisi	oluşur?

A) BACA* B) CACI
C) BABA D) BACI

7. 

 İçinde esas yargının bulunduğu bir temel 
cümle ile temel cümleyi anlam ve görev 
bakımından tamamlayan, yüklemi çekimli 
olan ve değişik yapı özelliklerine sahip bulu-
nan bir veya daha fazla yardımcı cümleden 
oluşmuş cümle türüne içinde fiilimsi bulunan 
cümle denir. “Arabalar, kırmızının yanmasını 
bekliyor.” cümlesinde esas yargı “beklemek” 
eylemi iken “yanmasını” isim fiili de yan cüm-
leyi oluşturmaktadır.

	 Bu	açıklamaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	fiilimsi	
bulunan	cümledir?

A) Çevreye zarar verenleri hepimiz uyarmalıyız. *
B) Çocuk heyecanla annesine sımsıkı sarıldı.
C) Yolun başındaki çeşmenin soğuk suyundan içtik.
D) Son zamanlarda birçok genç şair ortaya çıktı.
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1. Hayat, finali olmayan uzun bir öyküdür.

İnsanlar, nesneler karşısındaki gücünü konuştukları dile borçludurlar.

Her gün, 800 milyonu aşkın kişi mücadele ediyor yiyecek bulmak için.

İnsanlar horlaya horlaya, kediler de esneye esneye uyuyor çoğunlukla.

Bu müzede dünyanın en küçük kitabı ve en hafif kâğıdı, görenlerin ilgisini çekiyor.

Sözün en güzeli; söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.

	 Bu	cümleler	yüklemin	yeri	ve	türü	yönünden	değerlendirildiğinde	bunların	sayısı	aşağıdaki	grafiklerin	hangi-
sinde	doğru	gösterilmiştir?

A) 5
4
3
2
1
0

Fiil Cümlesi İsim Cümlesi
Kurallı Cümle Devrik Cümle

*   B) 5
4
3
2
1
0

Fiil Cümlesi İsim Cümlesi
Kurallı Cümle Devrik Cümle

C) 5
4
3
2
1
0

Fiil Cümlesi İsim Cümlesi
Kurallı Cümle Devrik Cümle

   D) 5
4
3
2
1
0

Fiil Cümlesi İsim Cümlesi
Kurallı Cümle Devrik Cümle

2.	 Anlamına	göre	soru,	yüklemin	türüne	göre	fiil	cümlesi	olan	kitabı	okumak	isteyen	Münevver	Hanım	hangi	kitabı	
okumalıdır?**

A)  B)  C)  D) 
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3. 
 “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktı-

rır.” cümlesinde “mart” öznesi, “baktırır” ve 
“yaktırır” yüklemleri için ortak kullanılmıştır.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	nesne	
ortak	öge	olarak	kullanılmıştır?

A) Fotoğraf albümünü eline aldı, fotoğraflarına tek tek 
baktı.

B) Aşılması imkânsız engeller yoktur, daha güçlü ve 
daha zayıf irade vardır.

C) Köpek, kağnı gölgesinde yürür; kağnı gölgesini de 
kendi gölgesi sanırmış.

D) Öğretmen sınav kitapçıklarını masaya bıraktı, öğ-
renciler masadan aldı. *

4. 

 Çocuk, işin kendisine düştüğünü 
anladığında tatilde simit sattığı 
çarşıya gitti. Kuyumcu vitrinleri, 
göz kamaştıran ışıkların aydın-
lattığı altın kolyeler ile doluydu. 
Bir de elindeki taşın çok daha 
küçük olanları ile süslenen pahalı 
yüzüklerle... Çocuk, en gösteriş-
li mağazayı gözüne kestirdikten 
sonra bir süre vitrinin önünde 
bekledi. İçeride, dükkân sahibi 
olduğu anlaşılan bir adam vardı. 
Kenarda oturan bir müşteri ile ko-
nuşuyordu heyecanlı bir şekilde.

	 Bu	metindeki	cümlelerin	ortak	özelliği	aşağıdakiler-
den	hangisidir?

A) Yüklemin yapısına göre tek yüklemli cümle olmaları
B) Yüklemin türüne göre fiil cümlesi olmaları
C) Yüklemin anlamına göre olumlu cümle olmaları*
D) Yüklemin yerine göre kurallı cümle olmaları

5. Ögelerinin dizilişi bakımından cümleler kurallı, devrik 
ve eksiltili olmak üzere üçe ayrılır. 

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerden	hangisi	farklıdır?

A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.*
B) Dün gece seni defalarca arayan bendim. 
C) İnsan sevildiğini anlamaz mı bilmiyorum.
D) Sen biraz evvel yeni bakkaldan geliyordun. 

6. 

 İsim cümleleri, yükleminin isim ya da isim 
soylu sözcükten oluştuğu cümlelerdir. Yükle-
mi eylem olmayan bütün cümleler isim cüm-
lesidir. Örneğin “Bir zamanlar buralar ağaçlık-
mış.” cümlesinin yüklemi isim soylu “ağaçlık” 
sözcüğü olduğundan cümle, isim cümlesidir.

	 Bu	 açıklamaya	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisi	 isim	
cümlesidir?

A) Otobüs ağzına kadar tıklım tıklım doluydu.*
B) Olayların böyle gelişmesi herkesi üzdü.
C) Kasabaya iki aydır yağmur yağmamış.
D) Sakın bir daha buralara geleyim deme.

7. Düşünmeyi gereksiz bulan, sahip olunan bilginin ve de-
ğerlerin yeni kuşaklara aktarılmasını yeterli gören anla-
yış eğitimle bağdaşmaz.

	 Bu	cümlenin	yapısına	göre	özelliği	aşağıdakilerden	
hangisidir?

A) Tek yüklemli cümle (Yalnızca bir yüklemi olan ve fii-
limsi bulunmayan cümle)

B) Fiilimsi bulunan cümle (Sadece bir yüklemin olduğu 
ve fiilimsinin bulunduğu cümle) *

C) Birden çok yüklemli cümle (Birden fazla yüklemin 
virgül veya noktalı virgülle bağlandığı cümle)

D) Bağlacı olan cümle (Birden fazla yüklemin birbirine 
bağlaçlarla bağlandığı cümle)



   

Türkçenin Ana Modülleri

71

CümIe TürIeri
TEST - 11TEST - 11GENEL TESTLER

1. 

Türkan Şoray, 28 Haziran 1945 tarihinde 
İstanbul'da doğmuştur.

1960'larda sinema ile tanışmış, ilk sine-
ma ödülünü 1964 Antalya Altın Portakal 
Film Festivali'nde Acı Hayat filmiyle en 
başarılı kadın oyuncu olarak almıştır.

Yazar, senarist ve yönetmen olup Türk si-
nemasında "Sultan" lakabıyla anılmaktadır.

Toplamda 222 filmde rol alan Türkan 
Şoray, bu sayıyla dünyanın en çok film 
çeviren kadın oyuncusudur.

1 3

2 4

	 Yukarıdaki	numaralanmış	cümlelerle	ilgili	değerlendirmeler	şunlardır:

 1. cümle kurallı, tek yüklemli fiil cümlesidir.
 2. cümlede içinde fiilimsi bulunan, kurallı, olumlu, fiil cümlesidir.
 3. cümlede kurallı, birden fazla yüklemi olan isim cümlesidir.
 4. cümle içinde fiilimsi bulunan, olumsuz, kurallı bir isim cümlesidir.
	 Buna	göre	görseldeki	cümlelerle	ilgili	yapılan	değerlendirmelerden	hangisi	yanlıştır?

A) Yalnız 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 D) 3 ve 4*

2. 
Anlatamam derdimi dertsiz insana
Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez
Derdim bana derman imiş bilmedim
Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz
                                    (ÂŞIK VEYSEL)

 Yukarıdaki dizeleri yüklemin türüne göre inceleyen Tuana, yüklemin türüne göre sırasıyla aynı olan şiiri defterine yaz-
mıştır.

	 Buna	göre	Tuana	defterine	hangi	şiiri	yazmıştır?

A) Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece

B) Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sadık yarim kara topraktır.
Beyhude dolandım, boşa yoruldum
Benim sadık yarim kara topraktır.

C) Bir hayal peşinde dolandım durdum
Asla terk etmezem sanma unuttum
Sönmez ümitlerden beklerim yardım
Bugün yarın dedim gönlüm avuttum*

D) Aldanma cahilin kuru lafına
Kültürsüz insanın külü yalandır.
Hükmetse dünyanın her tarafına
Arzusu, hedefi, yolu yalandır
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3. 
 Yaşar Kemal, Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday 

gösterilen ilk Türk yazardır.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	yüklemin	yerine	ve	türüne	
göre	bu	cümleyle	özdeştir?

A) Gerçek sanatçı, hayatı boyunca hep daha iyiye 
ulaşmak için çabalar.

B) Geç saatlere kadar televizyon izlediğim için bugün 
çok yorgunum. *

C) Bu güzel kasabaya gelip de beğenmeyecek insan 
yoktur yeryüzünde.

D) Edebiyatta en eski yapıtları, bilimde ise yeni yapıtları 
okumak gerekir.

4. Tek yüklemden oluşan ancak içinde bir fiilimsiye yer 
verilen cümleler yapıca fiilimsi bulunan cümlelerdir.
Örneğin “Ödevlerimi keyif alarak yaparım.” cümlesi tek 
yüklemden (yaparım) oluştuğu ve içinde “keyif alarak”  
fiilimsisine yer verdiği için yapıca fiilimsi bulunan cüm-
ledir.

	 Bu	açıklamaya	göre,

I. Kırıldıkça değişirsin, değiştikçe güçlenirsin, güçlen-
dikçe umursamazsın.

II. Empati, kendisini karşıdakinin yerine koyarak onun 
neler hissettiğini anlamaktır.

III. Zihninizi toparlamadan duygularınızın sizi boğması-
na izin vermeyin.

IV. Çoğu insanın kazanma arzusu vardır ama çok az 
insanın kazanmak için hazırlanma arzusu vardır.

	 yargılarından	hangileri	yapıca	fiilimsi	bulunan	cüm-
ledir?

A) I ve II. B) I ve IV.
C) II ve III. * D) III ve IV.

5. 
Yaptıklarının sonuçlarına katlanacaksın.

Sorduğun her soruya cevap verecek değilim.

Anlattıklarını duymamış değilim.

 Bu tabeladaki cümleler anlamına göre yukarıdan aşağı-
ya doğru belli bir örüntüye göre yazılmıştır. 

	 Buna	göre	bu	tabelanın	sonuna	örüntüye	göre	aşa-
ğıdaki	cümlelerden	hangisi	getirilmelidir?

A) Hep bildiğini okuyor, herkesi sinir ediyor.
B) Yaptığın bunca eziyete sessiz kalmak çok zor.
C) Ne senle gelirim ne de söylediğin sözleri unuturum.*
D) Senin orada söylediklerini bilmiyor değilim.

6. 

Büsbütün unuttum seni eminim 
Maziye karıştı şimdi yeminim 
Kalbimde senin için yok bile kinim 
Bence artık sen de şimdi herkes gibisin

	 Bu	dizelerin	anlamlı	ve	kurallı	cümleler	hâline	geti-
rilmiş	biçimi	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Eminim seni büsbütün unuttum. Şimdi yeminim ma-
ziye karıştı. Kalbimde senin için kinim bile yok. Ben-
ce şimdi artık sen de herkes gibisin.*

B) Eminim seni büsbütün unuttum. Şimdi yeminim ma-
ziye karıştı. Kalbimde senin için kinim yok bile. Ben-
ce sen de şimdi artık herkes gibisin.

C) Eminim seni büsbütün unuttum. Şimdi maziye karış-
tı yeminim. Kalbimde senin için kinim bile yok. Ben-
ce şimdi artık sen de herkes gibisin. 

D) Eminim büsbütün unuttum seni. Şimdi yeminim ma-
ziye karıştı. Kalbimde senin için kinim bile yok. Ben-
ce sen de şimdi artık herkes gibisin.
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1.    Sol         Sağ 

Ben sizi kırar mıyım hiç? 

Uzun zaman sonra arkadaşımı aradım.

Bu yemek dünkü gibi çok tuzsuzdu.

Sen bize niçin küsmüştün ki?

Geçen hafta kedisi hastalanmış.

Bugün hava hiç güzel değildi.

 Anlamına göre olumlu cümleler yapbozun sağ tarafında, olumsuz cümleler ise sol tarafında yer alacaktır.
	 Buna	göre	hangi	renkteki	parçaların	cümleleri	yer	değiştirilmelidir?

A) Gri - Mor B) Mavi - Turuncu  C) Siyah -  Yeşil* D) Mavi - Mor

2. Bir resim sergisinde bazı tabloların altında Pablo Picasso'nun sanat anlayışı ve eserleri ile ilgili tanıtıcı cümleler veril-
miştir.

 1

Pablo Picasso, 1881-
1973 yılları arasında 

yaşamış ünlü bir 
ressam.

2

Picasso, resim 
yapmaya çok küçük 

yaşlarda başladı.

3

Picasso, kübizm adı 
verilen sanat akımının 

ortaya çıkmasında 
önemli bir rol oynadı.

4

Kübizm, 20. yüzyılda 
ortaya çıkmış ve pek çok 
sanatçıyı derinden etkile-

miş bir sanat akımı.

	 Bu	görselde	yer	alan	cümleler,	cümle	türlerine	göre	değerlendirildiğinde;

 ▼ Cümlelerin hepsi olumludur.    ▲  Birden fazla yüklemli (sıralı) cümle vardır.
 ◄ Üç adet isim cümlesi kullanılmıştır.   ►  Tek yüklemli (basit) cümle yoktur.
 ● Fiilimsi bulunan (birleşik) cümle kullanılmıştır.  π   Bağlaçla bağlanmış cümleye yer verilmiştir.
	 yargılarından	hangileri	yanlış	olur?

A) ▼ - ● B) ▲ - ◄ * C) π - ◄ D) ▼ - ►
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3. 

 

 Çocuklar, sizden bağlacı olan 
cümle türüyle ilgili örnek bir 
cümle kurmanızı istiyorum.

Öğretmen

 ----------------------------------------

Öğretmen

Elif

 Öğretmenim ben konuyu çok iyi 
anladım şöyle bir örnek verebi-
lirim: “Hayatım okul, ev ve spor 
salonu arasında geçiyor.”

	 Buna	 göre	 öğretmen	 aşağıdakilerden	 hangisini	
Elif’e	cevap	olarak	söylemiş	olabilir?

A) Bağlı cümlede mutlaka bir bağlaç bulunur, verdiğin 
örnekte de “ve” bağlacı olduğu için uygun bir örnektir.

B) Bağlı cümlede bağlaçlar yüklemleri bağlar, verdiğin 
örnekte bağlaç yalnızca kelimeleri bağlamış bu yüz-
den uygun bir örnek değil.*

C) Bağlı cümle olabilmesi için fiilimsiye ihtiyacımız var-
dır, verdiğin örnekte fiilimsi bulunmadığı için bağlı 
cümle diyemeyiz.

D) Bağlı cümleler en az iki yüklemden oluşur, verdiğin 
örnekte yüklemler virgülle birbirine bağlandığı için 
uygun bir örnek oldu.

4. "Birdenbire kalbi titreten bir bülbül sesi duyuldu." cüm-
lesi, içinde fiilimsi olan bir cümledir. 

	 Buna	göre	aşağıdakilerin	hangisinde	buna	benzer	
bir	kullanım	vardır?

A) Duyduklarım karşısında şaşkına döndüm.*
B) Ben bugün sizinle sinemaya gelmeyeyim.
C) Üsküdar, o yıllarda tarihi mekânlarıyla tanınırdı.
D) Daha çok halk ve sanat müziğini severdi.

5. 

Fiilimsi 
Bulunan
Cümle

Olumlu
Cümle

İsim
Cümlesi

	 Balonlarda	yazılı	özelliklerin	tümü	aşağıdaki	cümle-
lerin	hangisinde	vardır?

A) Sevda teyze oğlundan aylarca haber alamadı.
B) Filmlerin sırlı dünyasında yolculuğa çıkmıştık.
C) Altmış yaşlarında, uzun boylu, esmer bir ihtiyardı.
D) Hayatın bitmeyen en güzel eğlencesi, okumaktır.*

6. Lotus çiçeği, çamurlu ortamlarda yetişir ama dünyanın 
en temiz çiçeğidir.

 Bu	cümlenin	“İçinde fiilimsi bulunan kurallı fiil cümlesi-
ne”	dönüştürülmüş	hâli	aşağıdakilerden	hangisidir? 
A) Çamurlu ortamlarda yetişen lotus çiçeği, dünyanın 

en temiz çiçeğidir.
B) Çamurlu ortamlarda yetişir dünyanın en temiz çiçeği 

olan lotus çiçeği.
C) Dünyanın en temiz çiçeği olan lotus çiçeği, çamurlu 

ortamlarda yetişir.*
D) Dünyanın en temiz çiçeği, lotus çiçeğidir; çamurlu 

ortamlarda yetişir.

7. “Demir ıslanmaz, deli uslanmaz.” cümlesi “ıslanmaz” 
ve “uslanmaz” yüklemlerinden oluşmuştur. Bu yüklem-
ler virgülle birbirine bağlandığı için birden çok yüklemli 
cümlelerdir.

	 Aşağıdaki	 atasözlerin	hangisinde	birden	çok	 yük-
lemli	cümle	yoktur?

A) Kasap, sevdiği deriyi taştan taşa çalar.*
B) Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.
C) Herkes gider Mersin’e, biz gideriz tersine.
D) Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur.
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1. Yüklem çekimli fiillerden oluşuyorsa fiil cümlesi, isim ya da isim soylu sözcüklerden oluşuyorsa isim cümlesidir.

Yüklemi sonda olan cümleler kurallı, sonda olmayan cümleler ise devrik cümlelerdir.

Yargının gerçekleştiği cümleler olumlu, gerçekleşmediği cümleler ise olumsuz cümlelerdir.

Örnekler Türüne	Göre	
Cümleler

Yerine	Göre	
Cümleler

Anlamına	Göre	
Cümleler

I.   Hayatı boyunca bugün için beklemişti. Fiil Cümlesi Devrik Cümle Olumsuz Cümle
II.   Kıvrımlı yollardı hoşumuza gitmeyen tek şey. İsim Cümlesi Kurallı Cümle Olumlu Cümle
III.   Daha önce böyle konuşmamıştık sizinle. Fiil Cümlesi Kurallı Cümle Olumsuz Cümle
IV.   Ne ararsan vardı arabanın bagajında. İsim Cümlesi Devrik Cümle Olumlu Cümle

	 Bu	tabloda	numaralanmış	cümlelerle	ilgili	verilen	özelliklerin	hangisinde	yanlışlık	yapılmamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. *

2. 

  

Bavullarını tren garından aşağı mahalleye kadar tek başına taşıdı.

Türüne göre fiil 
cümlesi

 Anlamına göre 
olumlu cümle

Yapısına göre 
fiilimsi bulunan 

cümle

Yerine göre 
kurallı cümle

	 Verilen	cümleyle	ilgili	hata	yapılan	bölüm	aşağıdaki	emojilerden	hangisiyle	gösterilmiştir?

A)   B)   C) * D) 

3. 

Fiil	cümlesi
Yüklemi çekimli fiil 
olan cümlelerdir.

Kurallı	Cümle
Yüklemi cümlenin 
sonunda bulunan 
cümlelerdir.

Olumlu	Cümle
Bir yargıyı olumlu bi-
çimde ortaya koyan 
cümlelerdir.

	 Buna	göre,	aşağıdaki	cümlelerden	hangisi	olumlu	kurallı	bir	fiil	cümlesidir?

A) Sırtında mavi renkte tiril tiril bir gömlek vardı.  B) Hızlı yürüdüğüm için Türkçe sınavına gecikmedim.
C) Yağmurda ıslandığı için yeniden rahatsızlandı.*  D) Fırının yanında küçük bir kırtasiye görmüştü dün.
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4. 

 Uzun ve yorucu bir yolculuk sonra-
sı dinlenip kendime geldim.

 Tahtada yazan cümleyle ilgili öğrencilerin yaptıkları yo-
rumlar aşağıdaki gibidir:

  Yüklemi çekimli bir fiilden oluş-
tuğu için fiil cümlesidir.

 İki farklı cümle bağlaçla bağlan-
dığı için bağlı cümledir.

 Verilen eylem gerçekleştiği için 
anlamına göre olumludur.

 Yüklemi sonda olduğu için ku-
rallı cümledir.

Murat

Furkan

İlkay

Şule

	 Buna	 göre	 hangi	 öğrenci	 cümlenin	 türüyle	 ilgili	
yanlış	bir	bilgi	vermiştir?

A) Murat B) Furkan*
C) İlkay D) Şule

5.	 Aşağıdaki	cümlelerden	hangisi	anlamına	göre	olum-
lu,	yüklemine	göre	isim	ve	yapısına	göre	fiilimsi	bu-
lunan	bir	cümledir?
A) Ormanların en gizemlisini sende gezmekteyim.
B) Bu toprakların en bereketlisini onda sürdüm.
C) Anlatmaya sığmıyor sana olan sevgimin yüceliği.
D) Zor olanı yapmak er kişinin yararınadır.*

6. Türkçe dersinde dört öğrenci birbirinden farklı cümleler 
kurmuştur. Öğrencilerin kurduğu cümleler şu şekildedir:

 Selim: Sonu gelmez mutsuzluklarımın çıkmazındayım.
 Gizem: Dünya devi şirketler, son yıllarda İstanbul’u 

mesken tutmuş.
 Emir: Anlattığın bütün her şey benimledir, sen bunları 

tasa etmeyesin.
 Sıla: Yaşadığın o tatsız hadise ve söylediğin o sözler 

aklımdan hiç çıkmıyor. 
	 Buna	göre	öğrencilerin	kurduğu	cümleler	yapıları-

na	göre	incelendiğinde	aşağıdakilerden	hangisinin	
örneği	verilmemiştir?

A) Fiilimsi bulunan cümle B) Bağlacı olan cümle*
C) Birden çok yüklemli cümle D) Tek yüklemli cümle

7. Öğretmen, öğrencilerinden olumlu cümle kurmalarını 
istemiştir.

  

Buse

Faruk

Işınsu

Hakan

Oyunu kazanabileceğimizi 
hiç düşünmedim.

Balıkların yumurtadan 
çıktığını bilmiyordum.

Ben dün akşam söyledim 
onu sevmediğimi.

İnsanların neden bu kadar 
acımasız olduğu bilinmez. 

 Buna	göre		öğrencilerden	hangisi	doğru	bir	cümle	
kurmuştur?

A) Hakan  B) Faruk 
C) Işınsu *  D) Buse
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1. 
Yüklemin	Türüne	Göre

İsim Cümlesi

Anlamına	Göre
Olumlu Cümle

Yüklemin	Yerine	
Göre

Devrik Cümle

Yüklemin	Yapısına	
Göre

Basit CümleSahil

Yüklemin	Türüne	Göre
İsim Cümlesi

Anlamına	Göre
Olumlu Cümle

Yüklemin	Yerine	
Göre

Devrik Cümle

Yüklemin	Yapısına	
Göre

Sıralı CümleOkul

Yüklemin	Türüne	Göre
Fiil Cümlesi

Anlamına	Göre
Olumsuz Cümle

Yüklemin	Yerine	
Göre

Kurallı Cümle

Yüklemin	Yapısına	
Göre

Birleşik CümleOrman

Yüklemin	Türüne	Göre
Fiil Cümlesi

Anlamına	Göre
Olumsuz Cümle

Yüklemin	Yerine	
Göre

Kurallı Cümle

Yüklemin	Yapısına	
Göre

Bağlı CümleKütüphane

Henüz istediğim seviyeye ulaşamamıştım. 

 Cemal, yukarıdaki cümlenin özelliklerini doğru bir şekilde takip ettiğinde görseldeki yerlerden birine ulaşacaktır.
	 Buna	göre	Cemal,	cümlenin	özelliklerini	doğru	bir	şekilde	takip	ettiğinde	hangisine	ulaşır?

A) 

Sahil

 B) 

Kütüphane

 C) 

Okul

 D) 

Orman

*

2. 
  Sıkıntı çıkaran o beyefendi, yöneticinin akrabasıydı.   Fiilimsi bulunan cümle

  Siz geleceksiniz diye yemekler hazırlandı, şerbetler döküldü.   Birden çok yüklemli cümle

?   Tek yüklemli cümle

  İlkbahar yağmurları gibi yüreğimde tohumlar yeşermişti. ?

	 Yukarıdaki	tabloda	“?”	ile	belirtilen	yerlere	aşağıdakilerden	hangisi	gelmelidir?

A) Beni affedeceği; gözlerinden, davranışlarından belliydi. / Fiilimsi bulunan cümle
B) Huzurun olmadığı yerde kim mutluluktan söz edebilir ki? / Tek yüklemli cümle
C) Anadolu, yiğitler diyarı, yıllardır gözümde tütüyor. / Tek yüklemli cümle*
D) Gül yüzünün hasretinden ne hâllere düştüm. / Fiilimsi bulunan cümle
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3. 

I.

II.

III.

IV.

 Pek umursamadan elindeki kitabın 
sayfalarını karıştırmaya devam etti.

 En önemli icraatlarından biri bunun gibi 
yetenekli adamları buraya atamaktı.

 Patlamış mısır satıcıları şehrin bütün 
meydanını bağırtılarıyla dolduruyordu.

 Güle oynaya dolaşırdık bir zamanlar 
korku dolu bu sokaklarda.

	 Numaralanmış	 cümlelerle	 yapıca	 bir	 grup	 oluştu-
rulduğunda	hangisi	dışta	kalır?

A) I. B) II.* C) III. D) IV.

4. 
(I) Hibiskus bitkisi; beyaz, sarı, pembe, kırmızı 
ve mor gibi birçok renge sahiptir. (II) Bulunduğu 
yer ve iklime göre değişiklik gösteren yüzlerce 
türe sahiptir. (III) Hibiskus çayı, cilt hastalıkları-
nın tedavisinde ve yaraların iyileşmesinde yar-
dımcı rol oynar. (IV) Yapılan çalışmalarla birlikte 
hibiskus özleri topikal yara tedavisinde kullanı-
lıyor, hibiskusun bazı merhemlerden daha etkili 
olduğu düşünülüyor.

	 Buna	göre	parçada	numaralanmış	cümlelerle	 ilgili	
yapılan	değerlendirmelerden	hangisi	yanlıştır?

A) I numaralı cümle tek yargı bildiren basit cümleye 
(tek yüklemli cümle) örnektir.

B) II numaralı cümle birleşik cümleye (fiilimsi bulunan 
cümle) örnektir.  

C) III numaralı cümle birden fazla cümlenin birbirine 
bağlaçla bağlanmasıyla oluşan bağlı cümleye (bağ-
lacı olan cümle) örnektir.*

D) IV numaralı cümle birden fazla cümlenin birbirine 
virgülle bağlandığı sıralı cümleye (birden çok yük-
lemli cümle) örnektir.

5. 
 İçerisinde herhangi bir fiilimsi (eylemsi) yer 

almayan ve tek yargı bildiren cümlelere tek 
yüklemli cümle denir.  Örneğin “İnsan hayatı 
zorluklarla doludur.” cümlesi tek yüklemlidir 
çünkü fiilimsi de yüklem dışında yargı bildiren 
bir sözcük veya söz grubu da yoktur.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerden	hangisi	tek	yük-
lemli	cümledir?

A) Misafirlerim geldiği için çok güzel yemekler yaptım. 
B) Havada durmak istiyorsan düşmeyi göze alacaksın.
C) Dengede kalan insanlar hayat boyu mutlu olur. 
D) Arkadaşım hastanedeyken telefonunu kırmış. *

6. Birden fazla cümlenin birbirine virgül (,) veya noktalı 
virgülle (;) bağlanması ile oluşan cümlelere birden çok 
yüklemli cümle denir. Bu cümlelerde bazen öge ortaklı-
ğı olabilir.

 I.   Bin dost var ise az, bir düşman var ise çoktur.
 II. Seni her yerde aradım, bulamadan döndüm.
 III. Sen bir söyle, ben her zaman iki dinlerim.
 IV. Dilin kemiği yok, hep bildiğini söyler o.

 Buna	göre,	numaralanmış	cümlelerden	hangisi	öz-
nesi	ortak	olan	birden	çok	yüklemli	cümledir?

A) I. B) II.* C) III. D) IV.

7. Birden fazla cümlenin birbirine virgül ya da noktalı vir-
gülle bağlandığı cümlelere birden çok yüklemli cümle 
denir.

	 Bu	açıklamaya	göre	aşağıdakilerden	hangisi	birden	
çok	yüklemli	cümledir?

A) Uzaktan gördüm, etrafına bakmadan eczaneye girdi.*
B) Heyecanlandığında eli ile ayağı birbirine dolaşır.
C) Meyveler ancak olgunlaştıklarında yenmelidir.
D) Ekmekten pirince kadar her şey bu dükkânda vardı.
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1. 

Kuzey

Güney

Batı Doğu

Öyküleriyle en önemli yazarlarımızdan biri 
olarak edebiyatımızda yer almaktadır.

Gazeteye ilan verdik ve yüz kişinin 
işe başvurduğunu öğrendik.

Onun bazı sorunları bilmeden 
hareket etmesi mümkün değil.

Haymana ve Sivrihisar, son za-
manlarda göç almaya başladı.

 Batuhan, bağlacı olan cümlenin bulunduğu yöne doğru hareket edecektir.
	 Buna	göre	Batuhan	hangi	yöne	doğru	hareket	etmiştir?

A) Doğu B) Batı C) Kuzey D) Güney*

2. 
Yapısına Göre Cümleler

Tek Yüklemli İçinde Fiilimsi Bulunan Birden Çok Yüklemli Bağlacı Olan

Örnekler
Gazetelerden okumuş, televizyondan izlemişti İstanbul'u. Gün, karşı dağın ardından ufka doğru ağarmıştı zaten.
Midesi guruldadı lakin yemek için parası yoktu. ----

	 Boş	bırakılan	yere	aşağıdakilerden	hangisi	getirilirse	yapısına	göre	cümle	türlerinin	tümü	örneklenmiş	olur?

A) Kardeşim, tencerenin başından ayrılamıyordu. B) Hiç konuşmayan ablası Melek, ilk kez sesini yükseltti.*
C) Ya ben gelirim veli toplantısına ya da annen gelir. D) Çaydanlık sobada kaynıyordu, bardağına çay koydu.
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3. 
1

5

2

3

4

 Arsızın yüzüne tükürmüşler, yağmur yağı-
yor demiş.

Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz.

Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.

Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.

Kaynayan kazan, kapak tutmaz.

 Birden çok yüklemin bulunduğu atasözlerinden bir şifre 
oluşturulacaktır.

	 Buna	 göre	 oluşturulacak	 şifre	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

A) 24 B) 13* C) 35 D) 41

4.	 Aşağıdaki	metinlerin	hangisindeki	cümlelerin	tama-
mı	hem	fiil	cümlesi	hem	kurallı	cümle	hem	de	olum-
lu	cümleden	oluşmamaktadır?

A) Duvardaki saat doğruysa en çok yirmi bir dakika 
sonra burada olacaktı. Bugün de vaktinden önce 
geleceğini sanıyordu. On gündür beş kere bu bü-
yük, çok masalı pastanede buluşmuşlar; hep vaktin-
den önce gelmişti.

B) Öğle sonları fakültede olduğu günler onu Fındıklı'da 
bir küçük kahvede bekliyor, gelip camın önünde 
durunca kalkıyordu. Yedi yıl önce, canı sıkıldıkça 
okuldan basıp yürüyüverdiği zamanlar geçtiği aynı 
yokuştan Taksim'e çıkıyorlardı.

C) Cevdet Bey; depo bekçisini savdıktan sonra mektu-
bu bitirdi, vakit ve para sıkıntısıyla dertlendi. Bozuk 
çıkan lambaları kime satacağını düşündü. Bu konu-
yu zekâsına ve dostluğuna güvenebildiği arkadaşı 
Fuat'a sorabileceğini düşündü.

D) İz yine sürüp gidiyordu. Şehirden şehire, bir adam-
dan bir başkasına uzanan bağlantıları sanki biri çö-
züyordu ben peşinden koştukça. Bakışlarımı adam-
dan alıp tekrar aşağıya, o eve çevirdim. Bacasında 
hâlâ dumanlar tütüyordu.* 

5. 
 Bu hüzünlü yaz gününde güneş yavaş ya-

vaş batıyordu.

	 Bu	cümlenin	olumsuz,	devrik,	soru	biçimi	aşağıda-
kilerden	hangisidir?

A) Bu hüzünlü yaz gününde mi güneş batıyordu yavaş 
yavaş?

B) Bu hüzünlü yaz gününde mi güneş yavaş yavaş ba-
tıyordu? 

C) Bu hüzünlü yaz gününde güneş batmıyor muydu ya-
vaş yavaş?*

D) Bu hüzünlü yaz gününde güneş yavaş yavaş batmı-
yor muydu? 

6. Olumlu cümleler, eylemin gerçekleştiğini veya yüklem 
durumundaki varlığın var olduğunu, bulunduğunu bil-
diren cümlelerdir. Olumsuz cümleler ise eylemin ger-
çekleşmediğini veya yüklem durumundaki varlığın var 
olmadığını bildiren cümlelerdir.

 I. Kalenin önündeki demir mızrağı yere sapladı asker.
 II. Konuşmalardan sıkılmış olmalı ki odadan ayrıldı.
 III. Dertli adam, büyük bir ıztırabın ortasında kalmıştı.
 IV. Asıldığı ağaçtan beş dakika boyunca düşmemişti.
	 Yukarıda	numaralanmış	cümlelerden	hangisi	yükle-

min	anlamına	göre	diğerlerinden	farklıdır?	

A) I. B) II. C) III. D) IV. *

7. “Dikkatli olmanız gereken nokta sağlıktır.” cümlesinde 
“sağlıktır” kelimesi isim olup ek fiil alarak cümlenin yük-
lemi olmuştur.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisinde	isim	cümle-
si	vardır?

A) Sınava çok çalışarak hayallerini gerçekleştirebilirsin.
B) Dün gece birkaç sokak öteden sesler geliyordu yine.
C) O zamanlar en çok sevdiğim şey spor yapmaktı.*
D) Takımın yenilgisini sadece oyuna bağlayamayız.
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1. 

	 Soldan	Sağa

 1. Doğal ışık kaynağı olan bir böcektir.
 2. Gece ışık yoksa etraf öyledir.
 3. Görebilmek için gereklidir.
 4. Kendiliğinden ışık veren bir kaynaktır.
 5. Kendiliğinden ışık verip etrafı aydınlatır.

	 Yukarıdan	Aşağıya

 1. Karanlıkta ışık yanınca olur.
 2. En büyük ışık kaynağımızdır.
 3. Fazla ışık oluşturur.
 4. Görme organımızdır.
 5. Işık onun bir çeşididir.

Çengel	Bulmaca

 Bengi, çengel bulmacada yer alan sorulardan sadece isim cümlesi olanları yanıtlayabilmiştir.
	 Buna	göre	Bengi	hangi	soruları	yanıtlayamamıştır?***

Soldan Sağa Yukarıdan Aşağıya
A) Yok 1-5
B) 1-3 Yok
C) 5 1-3
D) 2-4 Yok

2. 

 Ömrü, küçük bir ka-
sabada geçti.

 Her akşam sahile iner, 
martılara simit atardı.

 Akıp giden zamana 
ayak uyduramadı.

 Yavaşça eğildi ve ke-
diyi sevmeye başladı.

1 2 3 4

 Erdem birden çok yüklemli cümle özelliği taşıyan vagona binecektir.
	 Buna	göre	Erdem	kaç	numaralı	vagona	binmelidir?

A) 1 B) 2 * C) 3 D) 4 
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3. 

 Yüklemin türüne göre cümleler isim ve fiil 
cümlesi olmak üzere ikiye ayrılır. Bazen bir 
sözcük sesteşlik özelliğine göre hem isim 
hem de fiil cümlesi olarak kullanılabilir. Bunu 
anlamak için sözcüğün anlamını kavramak 
gerekir.

	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bu	açıklamaya	uy-
gun	bir	örnek	verilmemiştir?***

A) (I)  Dünden beri hiçbir şey yemedi, çok açtı.
 (II) Biz çıkarken hızlıca kapıyı bize açtı.
B) (I)  Bu hafta matematikte öğrendiğimiz konu bin.
 (II) Kızım geç kalmamak için hemen dolmuşa bin.
C) (I)  Şans bizlerin hayatına acaba ne zaman gülecek?
 (II) Çocuklar bu oyunu öğrenince muhakkak gülecek.
D) (I)  Sınıfımıza nakille gelen arkadaşımız kızdı.
 (II) Olanları duyunca abisi ona çok kızdı.

4. 
 Cümle içinde aynı görevde olan ya da an-

lamca birbiri ile ilgisi bulunan sözcükleri, 
sözcük gruplarını, anlam bakımından bir-
biri ile ilgili cümleleri bağlayan sözcüklere 
“bağlaç” denir. Cümlede birden fazla özne, 
birden fazla sıfat, belirtili nesne, zarf, tamla-
yan, tamlanan, yüklem vb. görev yapan her 
türlü kelime ve cümleleri birbirine bağlar.

	 Bu	açıklamaya	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisin-
de	bağlaç,	iki	cümleyi	birbirine	bağlamıştır?

A) Ölçülü ve uyaklı şiirle özgür koşuk arasında hiçbir 
ayrım yoktur.

B) Kütüphaneye hafta sonu ben de seninle birlikte ge-
leceğim.

C) Yeni gelen müdür, güvenlik polisi ile veznedara bazı 
emirler verdi.

D) Ağaçlar arasında dolaşmak istiyorum ama fırsat bu-
lamıyorum.*

5. 

 Uyarı: Eğer yüklem fiilimsiden oluşuyorsa o 
cümle yine tek yüklemli cümle olarak kabul edilir.

	 Aşağıdaki	cümlelerden	hangisi	bu	"uyarının"	örneği-
dir?

A) Bana göre en iyi kazanç çevreye yatırım yapmaktır.*
B) Elimdekileri mutfağa usulca bırakıp biraz dinlendim.
C) Çizik bir elmas, çizik olmayan bir çakıl taşından 

daha iyidir.
D) Temizlikçiler, binanın dört bir yanını pırıl pırıl yap-

mışlardı.

6. 

1

Fiil cümlesi

2

Olumsuz cümle

3

Fiilimsi bulunan 
cümle

4

Kurallı cümle

	 Görseldeki	özelliklere	uygun	yazılan	cümle	aşağı-
dakilerin	hangisinde	verilmiştir?

A) Bu işten neden vazgeçtiğini anlayamadım bir türlü.
B) Hasta, yataktan kalkar kalkmaz dışarı çıkmak istedi.
C) İçinizdeki çocuk gittikçe yaşlanıyorsa siz de yaşlanı-

yorsunuz demektir.
D) Yoğun bir emek harcamalarına rağmen çalışmayı 

tamamlayamadılar.*
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1.  (I) Kızgın bulutlara, lav çığlarına ve kül akıntılarına rağmen insanlar yüzyıllar boyu korkmadan yanardağların  
eteklerinde yaşamışlardır. (II) Etna ve Vezüv yanardağlarının bereketli toprakları vardır. (III) Pelee Dağı’nın 
yamaçlarında yıllarca şeker kamışı yetiştirilmiş, ateş ve şeker yan yana durarak dünyayı özetlemiştir.

	 Bu	paragraftaki	numaralanmış	cümleler	tabloya	doğru	biçimde	yerleştirilirse	aşağıdaki	şekillerden	hangisi	elde	
edilir?

A)* Fiilimsi Bulunan Cümle İsim Cümlesi Birden Çok Yüklemli Cümle

I.
II.
III.

B) Fiilimsi Bulunan Cümle İsim Cümlesi Birden Çok Yüklemli Cümle
I.
II.
III.

 
C) Fiilimsi Bulunan Cümle İsim Cümlesi Birden Çok Yüklemli Cümle

I.
II.
III.

 
D) Fiilimsi Bulunan Cümle İsim Cümlesi Birden Çok Yüklemli Cümle

I.
II.
III.

2. 
100	puanlık	bölge: Gece biz yatınca 
uyumuyorsun geç saatlere kadar.

20	puanlık	bölge: İnsan ne oldum de-
memeli düşünmeli ne olacağım diye.

50	puanlık	bölge: Salıdan sonra hangi 
gün geldiğini biliyor musunuz?

10	puanlık	bölge: Bardağı tezgahın 
üzerine bıraktım büyük mutfaktaki.

 Ahmet, dartın her bölgesine ayrı bir cümle yazmıştır.
	 Buna	göre	hangi	bölgedeki	cümle	devrik	değildir?

A) 100 puanlık bölge B) 50 puanlık bölge* C) 20 puanlık bölge D) 10 puanlık bölge
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3.  Güneş tam tepeye çıkıyor, köylülerin mola 
saati yaklaşıyordu.

I

II

III

IV

 Kurtların uluması köyden duyuluyor ve her-
kesi endişe içinde bırakıyordu.

 Derin nefes alarak dizlerine eğildi, oturacak 
bir yer bulmaya çalıştı.

 Kitap, ilk etapta çok basıldı ancak satışı is-
tendiği gibi olmadı.

	 Numaralanmış	cümlelerin	hangilerinde	birden	çok	
yüklemli	cümle	kullanılmıştır?

A) I ve II. B) I ve III.*
C) II ve IV. D) III ve IV.

4.	 Aşağıdaki	 dörtlüklerin	 hangisi	 yapısına	 göre	 tek	
yüklemli	cümledir?	*

A)

Sümbüllerin kokusuna
Heybelerin dokusuna
Al yarin boy posuna 
Kurban kurban diyor yüreğim

B)

Bir gün utku için hüsran yerine
Dalmak için hülya bahçelerine
Dostların ıslanmış çehrelerine
Son defa hasretle bakar giderim

C)

Kavuşma hayali düşer dallara 
Ha güldü gülecek açan tomurcuk 
Gölgede yaşama kendini ara 
Bir vakit ansızın biter yolculuk

D)

Ne azap ne sitem bu yalnızlıktan 
Kime ne, aşılmaz duvar bendedir 
Görülmez geceler geçse açıktan 
Sanırım gittiği diyar bendedir

5. Aslı, öğretmenin aşağıda verdiği üç kartın özelliklerine 
göre bir cümle kullanacaktır. Bu cümlenin üç karta ait 
özellikleri içermesi gerekmektedir.

 

Yüklemin yeri-
ne göre 
kurallı

  Anlamına 
göre olumlu

Yapısına 
göre tek 
yüklemli

	 Buna	göre	Aslı’nın	kullanması	gereken	cümle	aşa-
ğıdakilerden	hangisidir?

A) Yaşlı adam sürüyü yolun kenarına doğru çekti.*
B) İnsan, her zorluğun altından kalkabilecek güçtedir.
C) Başarmak için çok sabırlı olmak gerekiyor bence.
D) Çocuklar, akşamın zifiri karanlığında seçilemiyordu.

6. 
1. Kurallı cümleler kullanılmıştır.

2. İsim cümlesi kullanılmıştır.

3. Bağlacı olan cümleye yer verilmiştir.

	 Aşağıdaki	parçalardan	hangisi	bu	özelliklerin	tümü-
nü	içerir?

A) Kraliçe arı, bir günde yaklaşık 1.500 yumurta bıraka-
bilir. İşçi arıların yardımıyla altıgen biçimli hazırlanmış 
petek gözlerine kraliçe arı birer yumurta yerleştirir. 3 
gün kadar sonra her yumurtadan bir larva gelişir.

B) Larvalar, işçi arılar tarafından ilk üç gün arı sütüyle 
beslenir daha sonraysa bal ve çiçek tozuyla. Yakla-
şık 6 gün içerisinde yumurtaların larva aşaması da 
tamamlanmış olur.

C) İşçi arılar, yavruların bulunduğu petek gözlerini bal 
mumuyla kapatır. Bir süre sonra larvalar pupa hâlini 
alır. Yavru arıların kraliçe arı, işçi arı ve erkek arı ol-
masına göre bu aşama 7 ila 14 gün sürebilir.

D) Ardından yavru arılar, petek gözlerinden çıkar. İşçi 
arıların bakımlarıyla 2-3 gün içerisinde olgunlaşır ve 
tüylenerek alışkın olduğumuz görünümlerine kavu-
şur. Bu yavru arılar artık koloninin bir parçasıdır.*
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CümIe TürIeri
TEST - 18TEST - 18GENEL TESTLER

1. (I) Işıklı bir bahar günü, bir su kenarında daha yeni yeşermiş çimleri iştahla yiyen keçiler gördüm. (II) Dişlerinin arasın-
daki otu, sanki yeniden diriliyormuşçasına yiyordu. (III) Suya eğilince suyun güzelliğini gördüm, üzerine ben de bir şiir 
yazdım. (IV) Tabiatın şiirini yazdım oysa mutlu keçi hiçbir zaman şiir yazamayacaktı.

	 Numaralanmış	cümleler	yapısına	göre	incelendiğinde	doğru	cevap	aşağıdakilerden	hangisi	olur?	***

I II III IV
A) Tek yüklemli cümle Fiilimsi bulunan cümle Bağlacı olan cümle Birden çok yüklemli cümle 
B) Fiilimsi bulunan cümle Tek yüklemli cümle Birden çok yüklemli cümle Bağlacı olan cümle
C) Fiilimsi bulunan cümle Fiilimsi bulunan cümle Birden çok yüklemli cümle Bağlacı olan cümle
D) Tek yüklemli cümle Tek yüklemli cümle Bağlacı olan cümle Bağlacı olan cümle

2. Esra Öğretmen, cümle türleriyle ilgili öğrencilerine akıllı tahtaya çıkıp verdiği yönergeye göre birer cümle yazmalarını 
istemiştir.

 
1. Martılar yazar denizde batan öz geçmişini gökyüzünün.

2. Raflara dizili şişeciklerde değişik baharatlar vardı.

3. Sınıf yine Melahat abla tarafından temizlenmişti.

4. Bugün annemle konuşur, kışın beraber gideriz.

5. Sıcak havalarda dışarı çıkmayı hiç sevmiyorum.

 Canan, yüklemin türüne göre isim cümlesini yazmıştır.

Fırat, yüklemin anlamına göre olumsuz cümleyi yazmıştır.

Derya, yüklemin yerine göre devrik cümleyi yazmıştır.

Seçilay, yüklemin yapısına göre birden çok yüklemli cümleyi yazmıştır.

Ümit, hem kurallı hem fiil hem de tek yüklemli cümleyi yazmıştır.

	 Buna	göre	numaralı	cümleleri	kimin	doğru	yazdığını	gösteren	seçenek	aşağıdakilerden	hangisidir?***

1 2 3 4 5
A) Derya Ümit Canan Seçilay Fırat
B) Derya Canan Seçilay Ümit Fırat
C) Derya Canan Ümit Seçilay Fırat
D) Canan Seçilay Ümit Fırat Derya
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TEST - 18TEST - 18GENEL TESTLER

3.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisi	yapısına	göre	diğer-
lerinden	farklıdır?
A) Bir uçak görünüyor bembeyaz bulutların arasında.*
B) Salıncağını bağladığı ağacın dalı gürültüyle kırıldı.
C) Sanatçı kalabalığı selamlayarak konserine başladı.
D) Dere kenarındaki yıkılan apartman herkesi üzdü.

4. ●  İnce kitapları okumayı severim ve hemen bitiririm.
 ● Benim ninelerim, dedelerim de buralarda yaşamıştır.
 ● Bazı insanlar, hiçbir şey vermeden her şeye sahiptir.
 ● Özlediğimiz hüznün şarkısını söylemiyor artık rüzgâr.
 ●  Bir süre sonra geri vermek şartıyla alabilirsin onu.
 ●  Onun evi senin söylediğin kadar güzel değilmiş.
	 Bu	cümlelerin	cümle	türlerine	göre	grafiği	aşağıda-

kilerden	hangisidir?***

A) 
4

3

2
1

Fiil Cümlesi
Devrik Cümle
Olumlu Cümle
Bağlı Cümle

B) 
4

3

2
1

Fiil Cümlesi
Devrik Cümle
Olumlu Cümle
Bağlı Cümle

C) 
4

3

2
1

Fiil Cümlesi
Devrik Cümle
Olumlu Cümle
Bağlı Cümle

D) 
4

3

2
1

Fiil Cümlesi
Devrik Cümle
Olumlu Cümle
Bağlı Cümle

5. “Yağan kar dışarıdakileri üşüttü.” cümlesi; “üşüttü” yük-
lemi fiil olduğu için yüklemin türüne göre fiil cümlesi, 
yüklem sonda olduğu için yüklemin yerine göre kurallı 
cümledir.

	 Bu	bilgiye	göre	aşağıdakilerden	hangisi	kurallı	bir	
fiil	cümlesidir?

A) Ben senin kadar titiz biri değilim.
B) Sabahleyin gökyüzü parlak ufuk açıktı.
C) Bu güzel insanlardır bizleri ayakta tutan.
D) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.*

6. 
☘ ☔ ♨ ⚛

Fiil Cümlesi √ √ √
İsim Cümlesi √
Olumlu Cümle √ √
Olumsuz Cümle √ √
Kurallı Cümle √ √
Devrik Cümle √ √

 
 Herkes maçın çok kolay geçeceğini 

zannediyordu. 

 Denizin öfkeli dalgaları kumlarda sa-
kinleşir bu saatlerde. 

 Başkası gibi davranacaksan haya-
tımda olmanı istemiyorum. 

 Kelebek Vadisi’nin dillere destan bir 
efsanesi vardır. 

☘

⚛

♨

☔

 Numaralanmış cümleler tabloda işaretlenen özelliklere 
göre uygun yerlere yerleştirilecektir.

	 Buna	 göre	 aşağıdaki	 yerleştirmelerden	 hangisi	
yanlış	verilmiştir?

A) ⚛ ve ☘ B) ⚛ ve ☔*
C) ☘ ve ♨ D) ♨ ve ☔
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CümIe TürIeri
TEST - 19TEST - 19GENEL TESTLER

1. Tek Yüklemli Cümle

 Tek bir yükleme 
sahip olup fiilimsi 
barındırmayan 

cümlelerdir.

 Yüklemi sonda ol-
mayan cümlelerdir.

Devrik Cümle

 Yüklemi "mek, mak"’ 
eklerini alabilen  

cümlelerdir.

Fiil Cümlesi

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	bu	açıklamalardan	herhangi	birine	örnek	olarak	gösterilemez?

A) Derenin kenarında su içen hayvanlar vardı.* B) Dün geceden beri şiddetli bir yağış var.
C) Soğuk bir kış gününde kahvehaneye uğradım. D) Uzaklaşıyorum sessiz sedasız bu şehirden.

2. 
Benim cümlem devrik bir isim cümlesidir.

Zeynep

Benim cümlemde iki yüklem bir bağlaçla bağlanmıştır.

Yağmur

Benim cümlemin içerisinde fiilimsi bulunuyor ve yüklemi sondadır.

Aslı

 
Anneler her şeyi hisseder ama söylemez.

Elbet vardır her insanın içinde bir iyilik.

İnsanlar giderek daha çok yalnızlaşıyor.

1

2

3

	 Buna	göre	öğrencilerin	kurdukları	cümlelerle	ilgili	eşleştirmelerden	hangisi	doğrudur?****

A) 1 Zeynep
2 Yağmur
3 Aslı

 B) 1 Zeynep
2 Aslı
3 Yağmur

 C) 1 Yağmur
2 Aslı
3 Zeynep

 D) 1 Yağmur
2 Zeynep
3 Aslı

 *
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3. 
 Köy sorunlarını ele alan bu romanda, yaşamış 

kişilerin adlarıyla karşılaşınca romanın gerçek 
yaşamı anlattığını düşündüm. Yazara romandaki 
başkişinin kendisi olup olmadığını sordum. O da 
romandaki kişilere kendisinden ve tanıdığı kimse-
lerden bir şeyler kattığını söyledi, romandaki filan 
tipin mutlaka hayattaki falan olmadığını da ekle-
mişti. Romanlarındaki kişiler, tanıdığı birkaç kişi-
nin hayal meyal yansımasıydı. Yaşadığı olaylara 
dayanmakla birlikte onları oldukça değiştirmişti.

	 Bu	 metindeki	 altı	 çizili	 cümlelerin	 ortak	 özelliği	
aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Yüklemin türüne göre fiil cümleleridir. 
B) Yüklemin anlamına göre olumsuz cümlelerdir.
C) Yüklemin yerine göre kurallı cümlelerdir.*
D) Yüklemin yapısına göre tek yüklemli cümlelerdir.

4. Fiil Cümlesi +
İsim Cümlesi -
Olumlu Cümle +
Olumsuz Cümle -
Kurallı Cümle +
Devrik Cümle -

 Yukarıdaki tabloda “+” işareti o cümlede bulunan özel-
liğin var olduğunu, “-” işareti ise var olmadığını göster-
mektedir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	bu	tabloya	uy-
gun	bir	cümle	değildir?

A) Yaşadıklarını heyecanlı heyecanlı anlatıyordu.
B) Şimdi kulaklarımda bana anlattığı hatıralar var. *
C) Kuşkusuz bizim okulda olanları duymuşsunuzdur.
D) Onun edebiyat merakı çocukluk yıllarında başlar.

5.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 yan	 cümle	 farklı	
bir	şekilde	kurulmuştur?
A) Kafesin arasından bir duman gibi sızarak dolunaya 

doğru uçtu.
B) Nergis, sakın bu olaydan sonra aklımı oynattım zan-

netme. *
C) Şakir Efendi çıkıp gittikten sonra aşağı mahalleden 

Fatma geldi.
D) Babası odadan çıktıktan sonra Meral kendini koltu-

ğa attı.

6. 

 Fiil, devrik, olumlu, fiilimsi bulunan cümle

 İsim, devrik, olumsuz, fiilimsi bulunan cümle

 Fiil, kurallı, olumlu, tek yüklemli cümle

 Yukarıdaki özellikleri bir arada barındıran cümlelere ör-
nekler verilecektir.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	örnek	cümleler-
den	herhangi	biri	olamaz?

A) Adaleti işleyen toplumlar varlığını devam ettirir.*
B) Ünlü sanatçı, bir gazetede eleştiri yazıları yazıyor.
C) Köye giden toprak yol, oldukça dik değildi bence.
D) Yol çamurlu olduğu için yürüyebiliyorduk güçlükle.

7. Yüklemi isim soylu sözcük ya da sözcük öbeği olan 
cümleler isim cümlesidir. Yüklemi eylem olmayan bütün 
cümleler isim cümlesidir. Örneğin, “Köyüne yeniden git-
tiği için çok mutluymuş.” cümlesinin yüklemi isim soylu 
“mutlu” sözcüğü olduğundan cümle, isim cümlesidir.

	 Bu	 açıklamaya	 göre	 aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisi	
isim	cümlesi	değildir?

A) Zaman zaman bu iskelede balık tutarım.* 
B) İlkbahardan daha güzel mevsim yoktur.
C) Arka koltukta beş yaşında bir çocuk vardı.
D) Arkadaşım düzenli mi düzenli biriydi.
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CümIe TürIeri
TEST - 20TEST - 20GENEL TESTLER

1. Erdem, küp üzerinde yazılı olan cümleleri yüklemin yerine göre incelemektedir.
 

Cevizin sert 
kabuğunu bir 
türlü kırama-
dım.

Keşke zama-
nında sizin 
sözünüzü 
dinleseydim.

Doğum 
günüm için 
bana ne aldı 
acaba?

Çoban kö-
peği, karnını 
doyurduktan 
sonra gitti.

Sırılsıklam 
olmuş yağ-
murda zavallı 
kedi.

Hüzünlü 
ağaçlar bana 
sonbaharı 
anımsatıyor.

	 Buna	göre	Erdem,	devrik	cümleleri	bulmak	için	küpün	hangi	yüzeylerini	çevirmelidir?

A) Yeşil - Gri B) Sarı - Mavi C) Kırmızı - Yeşil* D) Mor - Mavi

2. 

?

Tarım alanlarının yok olma-
ması için neler yapılabilir?

Bu fenalığı yapacağı aklımın 
ucundan geçmemişti bile. 

Büyük balıkları kovaya, kü-
çükleri leğene koydum.

Yaptıkları ve söyledikleri ile 
sabrımızı taşırdı.

	 Yukarıdaki	grafikte	soru	işareti	"?"	ile	gösterilen	yere	cümle	türlerinden	hangi	kavramın	yazılması	gerekir?	

A) Fiil Cümlesi* B) Soru Cümlesi C) Devrik Cümle D) Tek Yüklemli Cümle
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3. 
Fiil Cümlesi

Kurallı Cümle

Olumlu Cümle

Tek Yüklemli Cümle

Türüne Göre

Yerine Göre

Anlamına Göre

Yapısına Göre

	 Bu	bilgilere	uygun	cümle	aşağıdakilerin	hangisin-
de	verilmiştir?

A) Dünyaya bahçeli bir köy evinde gözlerimizi açtık.*
B) Konukları ağırlamak için gerekli hazırlıkları yaptık.
C) Sınıfa paldır küldür giren öğrenciyi yatıştıramadık.
D) Kitap okumayı, televizyon seyretmeye tercih ettik.

4. 
 Öğretmenin görevi sürekli olarak öğretmek ve 

eğitmektir. Bir toplumda meslek olarak öğret-
menlik varsa o toplum gelişmiştir. Gelişmişlik, 
beraberinde toplum içinde iş bölümünü de ge-
tirir. Meslek, gelişmemiş toplumlarda babadan 
oğula, anadan kıza geçer. Az gelişmiş toplum-
larda usta-çırak ilişkisi vardır. Gelişmiş toplum-
larda ise meslek, okullarda öğretilir. Bundan 
dolayı bu toplumlarda öğretmene ihtiyaç vardır. 
Öğretmenlik kutsal bir meslektir.

	 Bu	parçadaki	cümle	türleriyle	ilgili	aşağıdaki	tespit-
lerden	hangisi	yanlıştır?

A) Birden fazla isim cümlesi vardır.
B) Devrik cümleye yer verilmiştir.*
C) Olumsuz cümle yoktur.
D) Tek yüklemli cümleler kullanılmıştır. 

5. 
Fiilimsi Bulunan Cümle

Birden Çok Yüklemli Cümle

Tek Yüklemli Cümle

Bağlacı Olan Cümle

♏

♎

♐

♓

 I. Kuzey Irak’ın doğusunda bu sene iklim çok çetin ge-
çecek.

 II. Candan yurdumun güzel yürekli insanları içime hep 
umut tohumları ekmiştir.

 III. Dün akşam size uğradım ama Saniye ablam evde 
yoktu.

 IV. Fikirlerini rahatça dile getirmelisin, herkes senden 
bunu istiyor.

	 Numaralı	cümleler,	simgelerle	belirtilen	özelliklerle	
eşleştirilirse	hangi	simge	dışta	kalır?

A) ♏* B) ♎ C) ♐ D) ♓

6.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	yanlışlık	yapılmış-
tır?
A) Genelde suyun başlarında bir veya iki ağaç olurdu.

(Bağlaç, cümleleri bağlamadığı için bağlacı olan 
cümle değildir.)

B) Gökyüzü ikiye bölündü ya da parçalandı. (Cümleler 
bir bağlaçla bağladığı için bağlacı olan cümledir.)

C) Dinleme ile okuma bilgi kazanma yollarındandır. 
(Bağlaç, cümleleri bağlamadığı için bağlacı olan 
cümle değildir.)

D) Bizi yanında istemiyor, odasında yalnız Altay'la ko-
nuşuyor. (Cümleler bir bağlaçla bağladığı için bağla-
cı olan cümledir.)*
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TEST - 21TEST - 21ÇOKLU KAZANIM TESTLERİ

	 Dilimize	Yapışan	Asalak:	Aynen
  Hepimizin şikâyetçi olduğu bir konu var: Birkaç kelime ile konuşmak, muhatabının her konuşmasına "ay-

nen" veya "yani" kelimeleri ile eşlik etmek. Neredeyse toplumun okumuş okumamış her kesiminin bu kelimeleri 
neden bu kadar yaygın kullandığını düşünüyorum bazen. Dilin canlı bir varlık olduğunu ve zaman içinde de-
ğiştiğini, kimi kelimelerin anlam değiştirip kimilerinin de kullanımdan düştüğünü biliyorum. Ama bu iki kelimenin 
durumu, sanki dilin bu özelliği ile açıklanacak gibi değil.

  Dikkatimi çeken bir diğer husus, her nesneyi veya durumu güzel veya kötü diyerek tarif etmemiz. Oysa 
muhataba, mekâna ve zamana göre aynı şey çok farklı şekilde ifade edilebilir değil mi?

  Hemen aklınıza sosyal medyayı ve mesajlaşmanın etkisi gelebilir. Hiç etkisi yok diyemem ama tüm nedeni-
ni de sosyal medyaya bağlayamam. Suçlu aramıyorum. Çünkü çocuklar hariç hepimiz suçluyuz. Anne-babalar, 
teyzeler-dayılar, dedeler-neneler ve de en çok eğitimcileri yetiştiren üniversiteler. İğneyi başkasına batırmadan 
önce çuvaldızı kendimize batıralım.

Aynen
1, 2, 3 ve 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

1. İğneyi başkasına batırmadan önce çuvaldızı kendimi-
ze batıralım.

	 Metinde	geçen	bu	cümlenin	özellikleri	aşağıdakile-
rin	hangisinde	doğru	verilmiştir?****

Yüklemin 
Yerine 
Göre

Yüklemin 
Türüne 
Göre

Cümlenin 
Anlamına 
Göre

Cümlenin 
Yapısına 
Göre

A) Devrik İsim Olumlu Birleşik
B) Kurallı Fiil Olumsuz Basit
C) Devrik İsim Olumsuz Basit
D) Kurallı Fiil Olumlu Birleşik

2. Bazı soru cümleleri cevap istemez. Bu cümlelerde 
amaç soru sormak değil cümleye şaşkınlık, onaylatma, 
sitem, kararsızlık vb. anlamlar katmaktır. Örneğin me-
tinde geçen “Oysa muhataba, mekâna ve zamana göre 
aynı şey çok farklı şekilde ifade edilebilir değil mi?” soru 
cümlesinde onaylatma anlamı vardır.

	 Buna	 göre	 aşağıdaki	 soru	 cümlelerinden	 hangisi	
cevap	gerektirmez?

A) Hani beni İstanbul’a götürecektin
B) Sen yine mi buraya geldin
C) Gitsem mi gitmesem mi bilemedim*
D) Sana anlattıklarım yalan mı

3.	 Metindeki	altı	çizili	cümle	için	aşağıdakilerden	han-
gisi	söylenemez?
A) Yapısına göre bağlacı olan cümledir.
B) Yüklemin yerine göre kurallı cümledir.
C) Anlamına göre olumlu cümledir. *
D) Yüklemin türüne göre fiil cümlesidir.

4. Neredeyse toplumun okumuş okumamış her kesiminin 
bu kelimeleri neden bu kadar yaygın kullandığını düşü-
nüyorum bazen.

	 Metinde	yer	alan	bu	cümlenin	kurallı,	olumlu	soru	
biçimi	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Bazen toplumun neredeyse okumuş okumamış her 
kesiminin bu kelimeleri neden bu kadar yaygın kul-
landığını düşünüyorum.

B) Toplumun neredeyse okumuş okumamış her kesimi-
nin bu kelimeleri neden bu kadar yaygın kullandığını 
bazen düşünüyor muyum? *

C) Bazen neredeyse toplumun okumuş okumamış her 
kesiminin bu kelimeleri bu kadar yaygın kullandığını 
neden düşünüyorum?

D) Toplumun neredeyse okumuş okumamış her kesi-
minin bu kelimeleri bazen neden bu kadar yaygın 
kullandığını düşünmüyor muyum?
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5. Cümleler yüklemin türüne göre ikiye ayrılır. Yüklemi; 
çekimli fiilden oluşan cümlelere fiil cümlesi, ek fiil ile 
çekimlenmiş bir isimden oluşan cümlelere ise isim 
cümlesi denir.

	 Buna	göre	metindeki	numaralanmış	yüklemlerden	
hangisinin	türü	farklıdır?

A) I. B) II. C) III.* D) IV.

6. “İşte hayat budur kızım.” cümlesinde yüklem olan söz-
cük cümlenin sonunda yer almadığı için devrik bir cüm-
ledir.

	 Aşağıdaki	 seçeneklerin	 hangisinde	 devrik	 cümle	
yoktur?

A) Gecenin o saatinde sizi arayan ben miydim?*
B) Göçebe insanlar eskiden buraya kurarmış çadırlarını.
C) Soğuktur Anadolu’nun kış akşamları her zaman.
D) Ne dert ne tasa senin yanında hiç uğramaz ki bana.

7. Anlamlarına göre cümleler; cümlede bildirilen eylemin 
yapılıp yapılmamasına, sözü edilen durumun bulunup 
bulunmamasına göre türlere ayrılır.

	 Aşağıdakilerin	hangisinde	koyu	yazılmış	cümlenin	
olumsuz	soru	biçimi	verilmiştir?

A) Baba da yorgun olduğunu söylemez mi?*
B) Baba da yorgun olduğunu söyler mi?
C) Baba da yorgun olduğunu söylemez.
D) Baba yorgun olduğunu da söylemez mi?

8. “Çocuk ağlamaya başlar.” cümlesi tek yüklemli olup içe-
risinde fiilimsi bulunduğu için fiilimsi bulunan cümledir.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisi	fiilimsi	bu-
lunan	cümledir?

A) Annesine ve babasına haber verdi dün akşam o da.
B) Çok çalıştı ancak yine istediği başarıyı yakalayamadı.
C) Dilin kemiği yok daima bildiğini söyler çekinmeden.
D) Benimle haberleşmeden hiçbir şey yapma sakın.*

TEST - 21TEST - 21ÇOKLU KAZANIM TESTLERİ

	 AĞAÇTAN	AT

 Bir gün iki çocuklu bir aile gezintiye çıkar. Çocuklardan biri yorulur ve babasının kendisini 
                                                             I
 kucağına almasını ister. Baba	da	yorgun	olduğunu	söyler. Çocuk ağlamaya başlar.
 Baba; tek kelime söylemeden ağaçtan bir dal keser, dalı bıçakla düzeltir ve oğluna verir. 
                                                                                                                                       II
 "Al oğlum, sana güzel bir at." der. Çocuk sevinçle ata biner ve sıçrayarak evin yolunu 

tutar. Baba gülerek kızına "İşte, hayat budur kızım. Bazen zihnen veya bedenen kendini 
                                                           III
 çok yorgun hissedeceksin. İşte o zaman kendine değnekten bir at bul ve neşe ile yoluna 

devam et. Bu at; bir arkadaş, bir şarkı, bir şiir, bir çiçek, bir çocuğun tebessümü olabilir.” 
der. Aslında böyle bir atı arayan herkes bulabilir. Şunu bilmek gerekir ki hayatın ne kadar 
zor olduğunu düşünürsek hayat bir o kadar imkânsızlaşır.

                                                                                   IV

5, 6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
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TEST - 22TEST - 22ÇOKLU KAZANIM TESTLERİ

1, 2, 3 ve 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

 (I) Bir bilge bir gün tam trene biniyordu ki ayakkabılarından birisi ayağından çıktı ve 
yere düştü. (II) Aşağıya inip alması imkânsızdı çünkü tren çoktan harekete geçmişti. 
(III) Yanındaki arkadaşları ne yapacağını merak ediyorlardı. (IV) O, gayet sakin bir 
biçimde diğer ayağındaki ayakkabıyı çıkardı ve az önce düşürdüğü ayakkabıya yakın 
bir yere fırlattı. Talebelerinden birisi dayanamayıp sordu: “Neden böyle yaptınız?” gü-
lümseyen bilgenin cevabı gayet basit ama hakikat yüklüydü: “Demir yolunun üzerinde 
ayakkabının tekini fakir birisi bulursa diğer tekini de bulup giyebilsin diye...”

1.	 Bu	metnin	dil	ve	anlatımıyla	 ilgili	aşağıda	verilen-
lerden	hangisi	yanlıştır?
A) Kurallı cümleler kullanılmıştır.
B) İsim cümlelerine yer verilmiştir.
C) Devrik cümlelere yer verilmiştir.*
D) Fiil cümleleri kullanılmıştır.

2.	 Bu	parçada	numaralanmış	cümlelerin	yapısıyla	ilgi-
li	değerlendirmelerden	hangisi	doğrudur?
A) I. cümlede birden çok yüklem olduğu için birden çok 

yüklemli cümledir.
B) II. cümlede "inip" sözcüğü fiilimsi olarak kullanıldığı 

için içinde fiilimsi bulunan cümledir.
C) III. cümlede "merak ediyorlardı" sözcük grubu yük-

lem olduğu için tek yüklemli cümledir.
D) IV. cümlede "ve" bağlacı iki cümleyi bağladığı için 

bağlacı olan cümledir.*

3.	 Bu	parçadaki	altı	çizili	cümlenin	anlamına	göre	öz-
deşi	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) Başımıza iş açılacak diye korkmuyor değilim.*
B) Onların da benden bir farkı yoktu.
C) Dün geceden beri ateşi bir türlü düşmedi.
D) Bu saatte tek başına dışarı mı çıkılır?

4. Talebelerinden birisi dayanamayıp sordu.
	 Metinde	geçen	bu	cümlenin	yapısı	aşağıdakilerden	

hangisidir?

A) Tek yüklemli cümle
B) Fiilimsi bulunan cümle*
C) Birden çok yüklemli cümle
D) Bağlacı olan cümle
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  Svante Arrhenius, 1903 yılında Nobel Ödülü kazanan İsveçli ünlü kim-
yacıdır. Fiziksel kimyanın kurucusu olarak da bilinir. Kendi adını taşıyan tep-
kime hızının sıcaklık ile ilişkisini tasvir eden denklemi bulmuştur. 

  Arrhenius, aynı zamanda atmosferdeki karbondioksit gazı ile küresel 
ısınma arasındaki bağa dikkat çeken ilk bilim insanıdır. Kendini bilime ada-
yan Arrhenius kilolu, dış görüşüne pek dikkat etmeyen biriydi. 

  Bilimsel bir kongre sırasında bilim insanlarının düzenlediği bir sosyal 
buluşma için bir otele davet edildi. Otele girip paltosunu verdikten sonra bilim 
insanlarının toplandığı odaya doğru yöneldi. Ancak vestiyer görevlisi bunu 
görür görmez Arrhenius’un arkasından koşmuş ve şöyle demişti: “Özür dile-
rim beyefendi ama yanlış odaya gidiyorsunuz. Kasapların partisi diğer odada 
yapılıyor.” Arrhenius, vestiyer görevlisine bir bakış attı ama görevli pot kırdı-
ğının farkında bile değildi. Arrhenius, görevlinin söylemine aldırış etmeden 
toplantının yapıldığı salona doğru yürümeye devam etti. Bazen gördükleri-
miz ile gerçek birbirinden tamamen farklıdır. Maalesef ki her şeyi gözümüzle 
bilemeyiz. Görevli dua etsin ki Arrhenius’un hışmına uğramadı.

5, 6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

5.	 Aşağıdaki	 cümlelerden	 hangisi	 yüklemine	 göre	
metnin	 ikinci	paragrafındaki	cümlelerin	yüklemin-
den	farklıdır?
A) Arrhenius’un yaptığı çalışmalar, oldukça sistemliydi. 
B) Arrhenius’un fiziki özellikleri, diğerlerine göre daha 

iriydi. 
C) Arrhenius’un otele davet edilme sebebi, çalışma 

prensibiydi.
D) Arrhenius’un görevliye söylediği sözler, çok can yak-

mıştı.*

6. Metinde	geçen	 “Otele girip paltosunu verdikten son-
ra bilim insanlarının toplandığı odaya doğru yöneldi.” 
cümlesi	aşağıdaki	değişikliklerden	hangisi	yapılır-
sa	yapısına	göre	farklılık	gösterir?
A) Otele girip paltosunu verdi, sonra bilim insanlarının 

toplandığı odaya doğru yöneldi.*
B) Otele girip paltosunu verdikten sonra hızlıca bilim 

insanlarının toplandığı odaya doğru yöneldi. 
C) Otele girip paltosunu verdikten sonra bilim insanları-

nın toplandığı odaya gitti. 
D) Otele girip paltosunu verince bilim insanlarının top-

landığı odaya hareket etti. 

7.	 Metindeki	altı	çizili	cümlenin	yapı	özelliği	ile	özdeş	
olan	cümle	aşağıdakilerden	hangisidir?
A) Bilim insanları, bazı bitkiler üzerinde geniş çaplı de-

neyler yaptılar.
B) Son yüz yılda ele alınan bazı araştırmalar, geçerlili-

ğini yitirdi.*
C) Bir daha şiir yazmayacağım, tüm birikimimi öyküleri-

me ayırmak istiyorum.
D) Nerede olursan ol, pişmanlık duyacağın işlere sakın 

kalkışma.

8.	 Metnin	birinci	paragrafında	bulunan	cümlelerin	özel-
likleriyle	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	yanlıştır?
A) Yüklemine göre isim cümlesi vardır.
B) Anlamına göre olumsuz cümle kullanılmamıştır.
C) Yapısına göre fiilimsi bulunan cümleler kullanılmıştır.
D) Yerine göre devrik cümleler kullanılmıştır.*



C
E
V
A
P

A
N
A
H
T
A
R
I



96

1 2 3 4 5 6 7 8

TEST - 01 C B C D D C

TEST - 02 A B A A D C B C

TEST - 03 C A A B A D C C

TEST - 04 A B A B C D

TEST - 05 B D D B A C B D

TEST - 06 C C B A D A

TEST - 07 A B D C B B A

TEST - 08 A D C C D C A

TEST - 09 C B C C C D A

TEST - 10 A A C A D C B B

TEST - 11 B B D C A B

TEST - 12 D A D A C C A

TEST - 13 C A C B D A

TEST - 14 B C D A D D B

TEST - 15 C A C A C B D

TEST - 16 C A D B A D

TEST - 17 C C B A C B

TEST - 18 D D D B C A

TEST - 19 B B A D D D

TEST - 20 C D C C A B

TEST - 21 D D B B A B D C

TEST - 22 D A A B C B B A

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TEST - 01 A D D A B B

TEST - 02 A D B C D B C A

TEST - 03 C D A C D B

TEST - 04 B A C D A B D

TEST - 05 B B A A C C B

TEST - 06 C C D B A A B

TEST - 07 B B D A C C

TEST - 08 B B C A C D D D

TEST - 09 C D B D B A A

TEST - 10 A B D C A A B

TEST - 11 D C B C C A

TEST - 12 C B B A D C A

TEST - 13 D C C B D B C

TEST - 14 D C B C D B A

TEST - 15 D B B D C D C

TEST - 16 C B C D A D

TEST - 17 A B B A A D

TEST - 18 C C A C D B

TEST - 19 A D C B B A A

TEST - 20 C A A B A D

TEST - 21 D C C B C A A D

TEST - 22 C D A B D A B D

Fiilde Çatı Cümle TürIeri
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