
 

SORU 1                                                  (Adem AYDOĞAN)

I. Bu gece oturup düşünmesi gerektiğini söyledi.

II. Çünkü sen çölüme yağmur oldun.

III. Kelimelerin gücünü anlamadan insanların gü-

cünü anlayamazsın.

IV. Babam dün işten kovulmuş.

Yukarıdaki cümlelerden hangileri çatı bakımın-

dan öznesine ve nesnesine göre özdeştir?

A) I ve II

B) I ve III

C) III ve IV

D) II ve IV

 

 

SORU 2                                                           (Esra ŞAHİN)

Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznesine göre di-

ğerlerinden farklıdır?

A) Artık içimi sıkan bütün konuları bu konuşmayla

geride bıraktım.

B) İnsanlar bazen yaşadıklarından dolayı bazı çık-

mazlara girerler.

C) Tolga’nın kusurları keskin bir dille eleştirilmiş.

D) Ayşe yirmi iki yaşında üniversiteyi bitirdi.

 

 

SORU 3                                             (Volkan ERTUĞRUL)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi öz-

ne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden

farklıdır?

A) Görsel sanatlar dersi öğrencilerin yeteneklerini

geliştirir.

B) Diğer derslerin eksiklerini gidermesi için ko-

yulmamıştır programa.

C) Öğrenciler bu derste özgürlüğünü yaşamalıdır

doyasıya.

D) Ders saatinin bire inmesi öğrencileri üzmüştür.

SORU 4                                             (Volkan ERTUĞRUL) 

I. Uzatmalara giden maçta gol sesi çıkmadı. 

II. Uzatmaların ardından penaltı atışlarına geçildi. 

III. Penaltı atışından yararlanamayan oyuncu, ta-

kımını kupadan etti. 

IV. Kaleci penaltıyı kurtararak takımına şampiyon-

luğu getirdi. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi-

sinin yüklemi etken çatılı bir fiil değildir? 

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

 

 

 

SORU 5                                                           (Esra ŞAHİN)

Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne almadığı

halde geçişli bir fiildir?

A) Her akşam uyumadan önce mutlaka okurdu.

B) Mehmet saat onda uyudu.

C) Bu sabah kahvaltıyı annemle birlikte hazırladık.

D) Kar yağışından dolayı okullar tatil edildi.

 

 

 

SORU 6                                                  (Adem AYDOĞAN)

Asya’nın vahşi bozkırlarında safari turuna çıkmış-

lardı.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylene-

bilir.

A) Öznesine göre etken, nesnesine göre geçişsizdir.

B) Öznesine göre edilgen, nesnesine göre geçişli-

dir.

C) Yükleminin türü isimdir.

D) Öznesine göre etken nesnesine göre geçişlidir.
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SORU 7                                                 (Adem AYDOĞAN)

Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna?
Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?
Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!
Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;
Sakarya, kandillere katran döktü geceler.

Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenebi-

lir?

A) Hiçbir dizede geçişli fiil yoktur .

B) Bir dizesinin tamamında çatı özelliği aranma-

yan sözcük türü vardır.

C) “dönmek” fiili öznesine göre edilgen çatılıdır.

D) “bulur” fiili nesnesine göre geçişsizdir.

 

 

 

SORU 8                                                       (Kubilay ORAL)

Temel öge dediğimiz özne, bazı cümlelerde bulun-

mamaktadır. Bu cümleler çatı bakımından edilgen 

ve geçişsiz cümlelerdir.

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-

de özne bulunmamaktadır?

A) Sabahlara kadar gözümü kırpmadım.

B) Ofiste sabaha kadar bu projeye çalışıldı.

C) Okula erken gelmezsen bu sefer ceza alırsın.

D) Sokaklar afişlerle süslendi.
 

 

 

 

SORU 9                                             (Volkan ERTUĞRUL)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği

aranmaz?

A) Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlere bağlı-

lık gerekir.

B) Bilim ve kültürü görmezden gelenler, cehaletten

gözlerini alamazlar.

C) Öğretmenin omuzlarında yükselmeyen bir sis-

temin tarihte yeri yoktur.

D) Tüm çiçeklere koparabilirler ama yine de baha-

rın gelmesini engelleyemezler.

SORU 10                                            (Adem AYDOĞAN) 

I. Cephe gerisindeki askerler saldırı emrini bekli-

yordu. 

II. Rakip takımlar başarıyı çok istiyordu. 

III. Ordumuzun fedakârlığı sayesinde düşman iler-

leyişi durdu. 

IV. Arabayı sahile doğru sürdü.  

Numaralı cümlelerin fiilleri nesneleri bakımın-

dan gruplandığında hangi fiil dışta kalır? 

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

 
SORU 11                                                        (Esra ŞAHİN)

‘Yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara’da okullar bir

gün tatil edildi.’

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin çatısı yukarı-

daki cümle ile özdeştir?

A) Başarılı insanlar kendilerini övgü ya da eleştiri-

ye bağlamazlar.

B) Oda, alçı bloklarla ortasından bölündü.

C) Güzel bir Pazar sabahı pikniğe çıktık.

D) ’Zaman Bisikleti’ adlı kitabı herkes çok beğendi.

 
SORU 12                                          (Volkan ERTUĞRUL) 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edil-

gen bir fiildir?  

A) Volkan, Türkçe öğretmeni olarak okulumuza 

atandı. 

B) Dışarı çıkmak için saatler öncesinden süslendi. 

C) Sevinçli haberi duyar duymaz çok sevindi. 

D) Bir ses duyunca etrafına iyice bakındı. 

 
SORU 13                                         (Volkan ERTUĞRUL)

I. Okulun yolunda buzların üstünde dans

edercesine gidiyordu.

II. Yanımdan geçerken şöyle bir dönüp baktı.

III. Öğretmenin dönüşünü köy benden duydu.

IV. Büyük bir gıcırtının ardından lojmanın karanlık

kapısını açtı.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde geçişli

fiil kullanılmıştır?

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