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. Sınıf

Türkçe

KAZANIM TARAMA TESTİ
1. Dönem Dil Bilgisi Tarama Testi

İsim:
Soyisim:
Doğru Sayısı:

SORU 1

SORU 3

Fiilimsiler, fiillerden türeyen ancak fiillerin aldığı fiil
çekim eklerini yani kip ve şahıs eklerini alamayan
sözcüklerdir.

Sıfat-fiiller, cümlelerde isimden önce gelip o ismi
niteleyerek sıfat tamlaması oluşturabilir. “Koşan
çocukları uyardı.” cümlesinde “koşan” sıfat-fiili
“çocuklar” ismi ile birleşerek sıfat tamlaması oluşturmuştur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?
A) İnsanlar kolay ulaştıkları şeylerin kıymetini
bilmezler.
B) İnsanlar başarısızlığa uğramazlar, denemekten vazgeçerler.
C) Büyük işler, insanlarla dağlar karşılaşınca
meydana gelir.
D) İnsanın kendini fethetmesi, zaferlerin en büyüğüdür.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde
sıfat-fiil sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) İnsanı mutsuz eden olaylar değil, olaylar hakkındaki görüşleridir.
B) Ayağına batan dikenler, aradığın gülün habercisidir.
C) Mümkün olanı başarmak için, imkânsızı denemek zorundasınız.
D) İnandıklarını görenler, görmediklerine inananlar arasından çıkar.

SORU 2

SORU 4

Filimsiler ek fiil alarak cümlede yüklem görevinde
kullanılabilir. ”En büyük amacı bu sınavı kazanmaktı.” cümlesinde “kazanmaktı” sözcüğü isim-fiil
olup yüklem görevinde kullanılmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil yoktur?

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde
fiilimsi yüklem görevindedir?
A) Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa o yol sizi bir yere ulaştırmaz.
B) Dev eserleri taşlar değil işler meydana getirir.
C) Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler,
elinden büyük iş gelmeyenlerdir.
D) Işık saçabilmek için önce yanmak gereklidir.

Dağıtım:Turkceci.Net ve TÖGEP

A) Öğretmenine soracağı soruları bir kâğıda
yazmıştı.
B) İstanbul hakkında yazılmış makaleleri inceliyordu.
C) Canı sıkıldığında sessiz bir odaya çekilip dinlenirdi.
D) Yaralının ağzından anlaşılmaz birkaç sözcük
döküldü.
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SORU 5

SORU 8

Bazı sıfat-fiil ekleri aynı zamanda kip eki olarak da
kullanılabilir.” Solmuş çiçekleri kopardı.” cümlesinde “solmuş” sözcüğü sıfat-fiil görevindeyken
“Bahçedeki çiçekler solmuş.” cümlesindeyse çekimli fiil görevindedir.

(I) İstanbul, doğu ile batının buluşma noktasıdır.(II) Konumu, köklü tarihi ve içinde barındırdığı
kültürel değerleri ile dünyanın en önemli şehirlerinden biridir. (III) Yedi tepeli şehir, tarih boyunca
pek çok düşünüre, edebiyatçıya ve sanatçıya ilham kaynağı olmuştur. (IV) Bu özelliğiyle “içinden
edebiyat geçen şehir” olarak da adlandırılır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde
altı çizili sözcük sıfat fiil görevindedir?
A) Günü gelince bütün gerçekleri yazacak tarih.
B) Yaralı bir güvercin bulmuş evin balkonunda.
C) Bağırarak söyledikleriniz ulaşmaz asla sahibine.
D) Dokunsanız ağlayacak bir hali vardı kapıdaki
adamın.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

I. cümlede isim-fiil kullanılmıştır.
II. cümlede sıfat-fiil kullanılmıştır.
III. cümlede zarf-fiil kullanılmıştır.
IV. cümlede hem sıfat-fiil hem de zarf-fiil kullanılmıştır.

SORU 6
Zarf-fiiller cümleye zaman ya da durum anlamı
katabilir. “ Gülünce yüzünde güller açıyordu.”
cümlesinde zarf-fiil yükleme sorulan “Ne zaman?”
sorusuna cevap verdiği için cümleye zaman anlamı katmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde zarf-fiil
cümleye zaman anlamı katmıştır?
A) İki saatte bütün işlerini bitirip yanımıza geldi.
B) Toplantı boyunca durmadan elindeki telefonla
oynadı.
C) Eskiden okulumuza güle oynaya giderdik.
D) Çocuk ders çalışırken odasında uyuyakalmış.
SORU 9

SORU 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcük diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
A) Kitap okumadan başarılı olmayı beklemeyin.
B) Karşısındakini kırmadan tartışmayı beceremiyordu.
C) Yöneticiyle yaptığı görüşmeden yine bir sonuç
alamadı.
D) Çoğu zaman konuşmadan bakışlarıyla anlatırdı duygularını.

Dağıtım:Turkceci.Net ve TÖGEP

En güvendiğimiz tepelere kar yağmış
Deniz o deniz değil, dağlar o dağlar değil.
Bu dizelerdeki altı çizili fiilimsinin türce özdeşi
aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A)

Bu kadar yürekten çağırma beni!
Bir gece ansızın gelebilirim.

B) Kal dersen dağlarca severim seni
Bir deniz olurum ayaklarında.
C) Beni bekliyorsan, uyumamışsan
Sevinçten kapında ölebilirim.
D) Belki de hayata yeni başlarım
İçimde küllenen kor alevlenir.
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SORU 10

SORU 13

(I) Türkiye’nin onur konuğu olduğu 2013 yılında,
Londra Kitap Fuarı’na katılmıştım. (II) Fuardaki en
çarpıcı sahne, henüz anaokulu çağındaki öğrencilerin bir tablonun karşısına oturup dakikalarca
tabloda gördüklerini anlatmasıydı. (III) Müze ziyaretimize ara verip minik öğrenciler ile öğretmenlerinin bir tablo karşısında nasıl bir iletişim dili geliştirdiklerini izledik. (III) Kimi çocuklar renkleri anlattı, kimisi tablodaki kişinin kılığına kıyafetine odaklandı.

Nesne, öznenin yaptığı işten etkilenen varlıktır.
Nesneyi bulmak için yükleme “ne, neyi, kimi?”
sorularından biri yöneltilir.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil bir arada kullanılmıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?
A) Ruhunu, fiziğini ve varlığını seven insan mutludur.
B) İnsanlar, biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini yarım bırakır.
C) Biri hakkında karar vermeden önce onun elbiselerini üç gece giy.
D) Hayatın sürprizlerle dolu olduğunu öğrendik.

D) IV.

SORU 11

SORU 14

İsim cümlesinin, yani iş, oluş, kılış, hareket, durum bildirmeyen cümlelerin yüklemi ek-fiille çekimlenmiş bir isimdir. İsim cümlelerinde yüklemi
bulurken tamlamaları bölmemeye dikkat etmeliyiz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz
grubu bulunduğu cümlenin farklı bir ögesidir?

Buna göre “Kitap, insanın geleceğine yaptığı en
güzel yatırımdır.” cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Elindeki kitapları masanın üzerine bıraktı.
Gökyüzündeki bulutlar neşe içinde uçuyorlar.
Mandalinaları tezgâha tek tek yerleştirdim.
Silgisini kayıp eşya kutusunda buldu.

yatırımdır
en güzel yatırımdır
geleceğe yaptığı en güzel yatırımdır
insanın geleceğe yaptığı en güzel yatırımdır
SORU 15

Yüklemden sonra bulunması gereken öge öznedir. Özneyi bulmak için “Kim?” ve “Ne?” soruları
sorulur. Ama bu soruları “-en kim?”, “-en ne?;
“olan kim?”, “olan ne?” şeklinde sormak işimizi
kolaylaştırır.

Yer tamlayıcısı; yüklemin bildirdiği işi ya da oluşu
yönelme, bulunma, çıkma (-e, -de, -den) bakımından tamamlayan ögedir ama “-e, -de, -den” hal
eklerini alan her sözcük yer tamlayıcısı değildir.
Yer tamlayıcısını bulmak için yükleme “kime, kimde, kimden; neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden” sorularından biri yöneltilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz
grubu cümlenin öznesi değildir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm cümlenin yer tamlayıcısı değildir?

A) Üst üste dizilen poşetlerin içinde modaya uygun bir sürü giysi vardı.
B) Saçlarını kurulamadığı için üzeri de ıslanmıştı.
C) Canı sıkılınca kitaplıktan okumak için bir kitap
aldı.
D) Yanakları bir anda kıpkırmızı olmuş.

A) Gözyaşları kavağın gövdesinden aşağıya süzülürdü.
B) Ayla filmini izlemek için sinemaya gittik.
C) Sınav sonuçları haftaya açıklanacakmış.
D) Olayları sıcağı sıcağına aktarmak için herkesten önce başladım anlatmaya.

SORU 12

Dağıtım:Turkceci.Net ve TÖGEP
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SORU 16

SORU 19

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ögelere
ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

(I) Adam, hesabı ödedikten sonra ufak valizini
alarak meydanın ortasındaki metroya doğru hızlı
adımlarla yürüdü. (II) Metronun derinliğine dalmadan önce yüzyıllarca nice krala, nice imparatora
görkemini ve iktidarını hatırlatmış kente son bir
kez baktı. (III) Daracık merdivenlerden inerken
duyduğu sesle arkasına döndü. (IV) Bir kadın,
elindeki çantasını kapıp kaçan genç adamı kovalıyordu.

A) Adam / elindeki paketleri / dikkatlice / arabaya
/ yerleştirdi.
B) Şehrin her tarafı / biçimsiz, yüksek binalarla /
doluydu.
C) Yıllardır emek verdiği / bu toprakları / ansızın /
terk etti.
D) Şair / son yazdığı şiirini / büyük bir heyecanla
/ okudu.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisinin ögeleri “Zarf Tamlayıcısı- Yer Tamlayıcısı- Zarf Tamlayıcısı- Yüklem” şeklindedir?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

SORU 17

SORU 20

Zarf tamlayıcısı, yüklemin bildirdiği işi ya da oluşu
yer, zaman, hâl, azlık - çokluk, araç ve sebep
bakımından tamamlayan ögedir.

(I) Cuma günü okula götürdüğü kırmızı çantasıydı. (II) İçini açıp bakmamıştı. (III) Yanakları bir
anda kıpkırmızı olmuş, kalbi çarpmaya başlamıştı.
(IV) Yanaklarını iki elinin arasında tutup soğuturken, düşünmeye çalıştı.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde
zarf tamlayıcısı yoktur?
A) Akşam yemeğinden kalan artıkları dışarı bıraktı.
B) Top oynayan çocuklar, yolun kenarında biraz
dinlendiler.
C) Sizden çekindiğinden yanımıza oturamadı.
D) Otobüs köyün ilerisinde mola verdi.

Metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)
B)
C)
D)

I. cümle özne ve yüklemden oluşmuştur.
II. cümlede belirtili nesne kullanılmıştır.
III. cümlede birden fazla özne kullanılmıştır.
IV. cümlede birden fazla yüklem kullanılmıştır.

SORU 21
Etken cümlelerde gerçek özne vardır ve bu özne
doğrudan yüklemde gösterilen işi yapan kişidir.
Bu bir insan olabileceği gibi insan dışı varlıklarda
olabilir. Örneğin “Rüzgar çatıyı uçurmuş.” cümlesinde işi yapan rüzgar kelimesidir ve gerçek öznedir, bu cümle ise etken bir cümledir.

SORU 18
“Cümleleri ögelerine ayıran sen miydin?”
Bu cümleye verilecek yanıt cümlenin hangi
ögesidir?
A) Özne
C) Yer Tamlayıcısı

Dağıtım:Turkceci.Net ve TÖGEP

B) Yüklem
D) Nesne

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde işi yapan
gerçek bir özne yoktur?
A)
B)
C)
D)

Yeni bir araba aldığını duydum.
Kitabını yürürken suya düşürmüş.
Amcam dün işten kovulmuş.
Umay bu mevsimde hep yürüyüşe çıkar.
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SORU 22

SORU 25

Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem
ilişkisine göre etkendir?

Geçişli fiiller belirtili ya da belirtisiz nesne alabilen
fiillerdir. Nesnesine göre geçişli cümlelerde nesne
kullanılmasa bile fiil yani yüklem "ne?, neyi?, kimi?" sorularına cevap veriyorsa cümle geçişli
kabul edilir.

A)
B)
C)
D)

Deniz kenarından atlarla hızlıca geçildi.
Ahmet, kömürü taşıdıktan sonra temizlendi.
Sokaklar güzelce süpürüldü.
Yemek yenildikten sonra sofra toplandı.

Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiil geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır?
A)
B)
C)
D)

Son gelişinde Çorum çarşısını da dolaşmıştı.
Birkaç gün sonunda öfkesi yatıştı.
Bütün gece boyunca kar lapa lapa yağdı.
İyice incelemeden fark edemezsiniz.

SORU 23

SORU 26

Edilgen çatılı fiiller yüklemde belirtilen işi gerçekleştiren öznenin belli olmadığı, işin kim tarafından
yapıldığının tahmin edilemediği cümlelerin çatı
özelliğini ifade etmektedir. “Bahçedeki arabalar
birer birer yıkandı.” cümlesinde yıkama işini kimin
yaptığını bilmediğimiz için bu cümle öznesine
göre edilgen bir fiilldir.

Aşağıdaki cümleden hangisinin yüklemi nesnesine göre geçişli bir fiildir?
A) Adam sağa sola bakarak yolun diğer tarafına
geçti.
B) Marketten iki ekmeği oğluna aldırttı.
C) Babasını uzun süre bekledikten sonra uyudu.
D) Kız bütün gücüyle yarışı bitirmek için koştu.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin
yüklemi edilgen çatılı bir fiil değildir?
A) Ağrıları dinmeyince iğne vuruldu.
B) Bu tesis Cumhurbaşkanı tarafından açıldı.
C) Gereksiz ilaç kullananlar kamu spotlarıyla
uyarılıyor.
D) Çocuk, insanlığın kendine verdiği bilinçle adama yardım etti.
SORU 27

SORU 24
Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem
ilişkisine göre edilgen çatılıdır?
A)
B)
C)
D)

Bu fiyata bu otelde kalınmaz.
Millet son kararını sandıkta verdi.
Düzenli çalışarak istediği liseyi kazandı.
Evini taşımak için iki gündür toplanıyor.

Dağıtım:Turkceci.Net ve TÖGEP

(I) Günümüzde aileler çocukları başarılı olsun
diye adeta çırpınıyor. (II) Başarısızlık; bir travma,
bulaşıcı bir hastalık olarak görülüyor. (III) Başarısızlığı tatmayan çocuklar yetiştirmek değerli sanılıyor. (IV) Başarıyla beslenerek büyüyen çocuklar
ne yazık ki gerçek yaşamda karşılaşılan ilk başarısızlıkta dağılıyor.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangileri edilgen çatılıdır?
A) I ve II.
C) II ve IV.

B) II ve III.
D) III ve V.
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SORU 28
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koş-“ fiili
geçişli bir fiil olarak kullanılmıştır?
A) Köpek kovalayınca okula kadar soluksuz koştum.
B) Sağlığım için akşamları iki saat kadar koşarım.
C) Yarışmada 200 metreyi 38 saniyede koştum.
D) Okula geç gelince ceza olarak üç tur koştuk.

SORU 30
Sıra

Cümle

Özne

Nesne

I

Sokaklar bayraklarla
süslenmiş.

Edilgen Geçişsiz

II

Dedem dün akşam
oturmaya geldi.

Etken

Geçişsiz

III

Çayın demi tam
çıkmamış sanki.

Etken

Geçişli

IV

Kitabın baskısı düzgün yapılmamış.

Edilgen Geçişli

Bu tabloda numaralanmış cümlelerden hangisinin çatı özelliği yanlış verilmiştir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

SORU 29

SORU 31

(I) Mari Sarayı M.Ö 2500’lerde inşa edildi. (II) Diğer ülkelerin kralları o dönemde bu sarayı dünya
harikalarından biri kabul etmiştir. (III) Mari, Fırat
kıyısında kurulmuş, güzelliğiyle meşhur bir saraydı. (IV) M.Ö 1760 yılında Babil Kralı Hammurabi
tarafından yıktırıldı.

(I) 1821’den beri bağımsız olan eski İspanyol sömürgesi Meksika, ABD’nin komşusudur. (II) İki
devlet, nüfusu oluşturan Amerikalıların giderek
çoğaldığı Meksika toprağı Teksas’ın denetimi
yüzünden rekabete girdiler. (III) Meksikalıların
1835’teki ayaklanması Fort Alabama Kalesi’nin
kuşatılmasına yol açtı. (IV) Kale, kahramanca
savunulmasına rağmen Meksikalıların eline geçti.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle öznesine göre edilgen nesnesine
göre ise geçişsizdir.
B) II. cümle öznesine göre etken nesnesine göre
ise geçişsizdir.
C) III. cümlede yüklemin türü gereği çatı özelliği
aranamaz.
D) IV. cümlede edilgen olmasına rağmen işi yapan varlık örtülü olarak belirtilmiştir.

Dağıtım:Turkceci.Net ve TÖGEP

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle özne ve yüklemden oluşmuştur.
B) II. cümlede birden fazla türde fiilimsi bulunmaktadır.
C) III. cümle öznesine göre etken, nesnesine göre geçişli bir cümledir.
D) IV. cümlede fiilimsi eki almış sözcük zarf tümleci grubunun içinde kullanılmıştır.

Kubilay ORAL - Mustafa GÜNESER - Volkan ERTUĞRUL

