
 

 

 

 

SORU 1 

 

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili fiillerin çatı 

özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) 1, edilgen ve geçişlidir.  

B) 2, etken ve geçişsizdir. 

C) 3, edilgen ve geçişsizdir. 

D) 4, etken ve geçişlidir. 

 

 

 

 

 

SORU 2 

Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi öznesine göre 

"Güneş, çamların arasından süzülerek çadırın üzerine 

düşüyordu." cümlesinin yüklemiyle çatı bakımından 

özdeştir? 

A) Bize, bunda korkulacak bir şey yok, dendi. 

B) Yıllardır onun her işine sen koşuyorsun. 

C) Dar bir patikadan sonra çetin bir kayalıktan geçildi. 

D) Öğrencilerin her türlü ihtiyacı karşılanacak. 

 

 

 

 

SORU 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne-yüklem ilişkisi

bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Yarın bu kitabı okuldaki öğretmenine götür.

B) İstanbul'a döndüğümde çok şeyi değişmiş buldum.

C) Bütçeme uygun bir ev aradığımı söyledim ona.

D) Bizim güneş doğmadan yola çıkmamız gerekiyor.

SORU 4

Aşağıdakilerin hangisinde eylem geçişlidir?

A) Elimden tutarak yavaş yavaş yürüdü.

B) İki gecedir uykusuz kalınca bu gece deliksiz

uyurum.

C) Çekirge bir zıplar, iki zıplar.

D) Üç gün önce arkadaşım almış.

SORU 5

I. Vergi kaçıranlar Maliye Bakanlığına bildirildi.

II. Adalet Bakanlığımın önünde bir bildiri dağıtıldı.

III. MEB, öğretmen atamalarını açıkladı.

IV. Eyleme katılanlar, seslerini Başbakan'a

duyurdular.

Yukarıdaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki

öğrencilerden hangisi doğru bir değerlendirme

yapmamıştır?

A)  

 

I. cümlede birden fazla çatı eki 
almış bir fiil vardır 

B) 

 

II. cümlede yüklem, edilgen 
çatılı bir fiildir. 

C) 

 

III. cümlede yüklem geçişli ve 
etken bir fiildir. 

D) 

 

IV. cümlenin yüklemi, oldurgan 
(fiil geçişsizken aldığı ekle 
geçişli olan) çatılı bir fiildir. 

 

1 

Hedeflerimize ulaşmak için var 
gücümüzle çalışalım. 

2 

Güler güzlü tatlı dilli insanların yanın 
dan ayrılmam. 

3 

Huzurevindeki yaslılara her gün farklı 
müzikler dinletiliyor. 

4 

Sokak çocuklarıyla ilgili bir konuda 
duyduklarım beni çok etkilemişti. 
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SORU 6 

Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi geçişli olduğu 

hâlde cümlede nesne kullanılmamıştır? 

A) İşe gitmek için dolmuşa bindi. 

B) Sabaha kadar gözüne uyku girmedi. 

C) Bütün gün aralıksız okurdu. 

D) Koca evi iki kişi temizledik. 

 

 

SORU 7 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aran-

maz? 

A) Taksiyle gidince eve erkenden vardık. 

B) Tek dileği okulunu bitirmekti. 

C) Eskiden hiç turist gelmezmiş bu küçük köye. 

D) Kuzenim her geçen gün büyüyor. 

 

 

SORU 8 

Aşağıdakilerin hangisinde eylemin "karşılıklı" ya da 

"birlikte" yapılması söz konusu değildir? 

A) Trene son anda yetişti. 

B) Çocuklar kendi aralarında şakalaştı. 

C) Ana oğul kucaklaştı. 

D) Öğrenciler okulun önünde bekleşiyordu. 

 

 

SORU 9 

Bütün gün şarkılar söylendi, oyunlar oynandı, şiirler 

okundu. 

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümledeki altı çizili 

fillerin ortak özelliği değildir? 

A) Edilgen çatılı olma 

B) Sözde özne bulundurma 

C) "-n" çatı ekiyle türetilme 

D) Ünlü düşmesine uğrama 

 

 

 

 SORU 10 

Gömleğini yıkadı, kuruttu, ütüledi. 

Bu cümlede, altı çizili fiillerin ortak özelliği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Edilgen çatılı olmaları 

B) Nesne alabilmeleri 

C) Türemiş yapılı olmaları 

D) Sözde özne bulundurmaları 

 

 

SORU 11 

Aşağıdakilerin hangisinde cümledeki işi yapan belli 

değildir?  

A) Binanın çevre düzenlemesi belediye tarafından 

yapıldı. 

B) Hırsız, genç bir polis tarafından yakalandı.  

C) Odalar silinip süpürüldü, yeni örtüler serildi.  

D) Olayın ayrıntıları yetkililerce anlatıldı. 

 

 

SORU 12

Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi özneye göre

etken, nesneye göre geçişsizdir?

A) Üniversite oyunlarına altmış öğrencimiz girecek.

B) Buradaki doğal hayvan parkı her gün ziyaret

ediliyor.

C) Yağışların akşam saatlerinde etkili olması

bekleniyor.

D) Sessiz sedasız ortalıktan kaybolmasını tuhaf

buldum.

 

 

SORU 13 

Aşağıdakilerin hangisi öznesine göre farklıdır? 

A) Pılını pırtısını topladı ve mahalleden taşındı. 

B) Kardeşim, açtan sonra uzun uzun yıkandı. 

C) Cevizler kurması için bahçeye serildi. 

D) Koşuda bir noktadan sonra gücüm tükendi. 
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