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DİL BİLGİSİ - 1
  1. Bir kipin başka bir kip yerine kullanılmasına an-

lam ya da zaman kayması denir. Örneğin, “Her 
sabah bu durağın önünden geçiyorum.” cümle-
sindeki fiil şimdiki zamanla çekimlenmesine rağ-
men aslında geniş zaman kipinin yerine kullanıl-
mıştır. Çünkü her sabah geniş zamanı ifade eder.

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de zaman kayması yoktur?

A. 1920’de TBMM işte şu binada milletvekilleri- 
       ne kucak açar.
B. Okulun boya badana işerini hep müdür yar- 
       dımcısı yapıyor.
C. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu hafta       
      uygulanacak.
D. Deneme sınavına yarın sabah erkenden        
       girer.

   4.

   5.

     2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil farklı bir kip-
le çekimlenmiştir?

A. Soru çözmek için kurşun kalemini ve silgisini  
      yanından ayırmaz.
B. Yemeği biraz fazla kaçırınca rahatsızlandı ço- 
       cuk.
C. Sabah dersi olduğundan erkenden uyur bizim  
       ufaklık.
D. Her bayram onların aramasını bekler.

     3. 1.  Ödevlerin bitince yanımıza gelesin.
2.  Yemek yapmak için annene yardım et kızım.
3.   İlaçlarını sabah aç karna içmelisin, tok karna  
      içsen bir faydası olmaz.

Cümleler ile ilgili,

I.   Birinci cümlede istek kipi ile çekimlenmiş bir  
      fiil vardır.
II.  İkinci cümlede emir kipi ile çekimlenmiş bir fiil  
      vardır.
III. Üçüncü cümlede dilek kipleriyle çekimlenmiş  
       iki fiil vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A.  I ve II.   B.  I ve III.  
C.  II ve III.   D.  I, II ve III.

Ek fiiller, isim ya da isim soylu sözcüklere gelerek 
onları yüklem yapar. (ise ek fiili genellikle yük-
lem yapmaz) Örneğin, “Bu hafta girdiğimiz tüm 
sınavlar zordu.” cümlesinde zor sözcüğü isimdir 
ve “idi” ek fiilini alarak yüklem olmuştur.

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de ek fiil kullanılmamıştır?

A.   Son golü atan takımın en genç oyuncusuy- 
       muş.
B.   Hava yağışlıysa şemsiyenizi yanınıza alın.
C.   Uzun bir tırmanıştan sonra dağcılar zirveye  
       vardı.
D.   Bu çiftlik, bana dedemden kalan son hatıra- 
        dır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş (kılış) fiili kul-
lanılmamıştır?

A. Trafik polisinin uyarılarını dikkatle dinliyordu.
B. Evi akşama kadar tepeden tırnağa temizledi.
C. Pencereden sokaktaki simitçiye seslendi.
D. Hafta sonu takımının maçlarını televizyondan  
       izliyordu.
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     6. 1.  Hastanenin başhekimi benim yanımda aramış- 
      tı oysaki.
2.  Kahvaltıda ekmeğine tereyağı ile çilek reçeli  
      sürmüştü.
3.  Pastanedeki pastaların hepsi mi bayatlamış?

Cümleler ile ilgili,

I.   Birinci cümlede kılış fiili kullanılmıştır.
II.  İkinci cümlede durum fiili kullanılmıştır.
III. Üçüncü cümlede oluş fiili kullanılmıştır.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A.  Yalnız I.   B. I ve II.
C.   I ve III.   D. II ve III.

7.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayma-
sı vardır?

A. Geldiğini duyunca eli ayağına dolaşmış.
B. Önümüzdeki hafta Antalya’daki toplantıya  
       katılacağız.
C. Bu sınavda çocuklarımıza yardım et Allah’ım.
D. Akşam olmadan bu işlerin hepsini bitirmeli- 
       yiz.
     
               

  9.

Ek fiiller basit zamanlı fiillere gelerek onları 
birleşik zamanlı yapar.  Örneğin, “ Kardeşi di-
ğer odaya ders çalışıyor.” cümlesinde “çal-” fiili 
şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiştir ve basit 
zamanlıdır. “Kardeşi diğer odaya ders çalışıyor-
muş.” cümlesinde ise “imiş” ek fili şimdiki zama-
na gelerek birleşik zaman oluşturmuştur.

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de birleşik zamanlı bir fiil vardır?

A.  Kalemi keskin olan, topluma ayna tutan ba- 
      şarılı bir yazardı.
B. Sonbaharın gelmesiyle bahçedeki çiçekler  
      de sarardı.
C. Ağaçta kalan son şeftaliyi de Mustafa ko-   
    pardı.
D. Gün içinde okulda yaşadıklarını sadece       
      babasına anlatırdı minik kız.

10.

•  İşin gerçekleşme zamanı söylenme anından  
    sonradır.
•  Fiil, ikinci tekil şahısla çekimlenmiştir.

Aşağıdakilerin hangisinde yukarıda verilen özel-
likleri taşıyan bir çekimli fiil vardır?

A.   Gördüğü her şeyi arkadaşlarına anlatsın.
B.    Davete eşinizle birlikte mi geleceksiniz?
C.    Sen benim neler yaşadığımı anlayamazsın.
D.    Bu masaya eninde sonunda oturacaksın       
        Kemal.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik kipi 
cümleye farklı bir anlam katmıştır?

A.   Bu işi hafta sonuna kadar bitirmelisin.
B.   Babam şimdiye kadar köydeki evimize varmış  
       olmalı.
C.   Sabah bir şeyleri unutmamak için çanta ak- 
       şamdan hazırlanmalı.
D.   Öğrenciler gittikten sonra tüm sınıflar temiz- 
       lenmeli baştan aşağı.

8. 11. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden han-
gisinin anlam özelliği diğerlerinden farklıdır?

A.  Sıcaktan arabalarının lastikleri bile erimiş.
B.  Arkadaşın, söylediğin şeylere çok alınmış.
C.  Biz de yaşlandık, tarlada çalışmak zor geli-   
      yor.
D.  Yapraklar sararmış, kış yaklaşıyor artık.
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• Görülen geçmiş zaman
• Geniş zaman
• Şimdiki zaman

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda verilen 
haber kiplerinden herhangi biriyle çekimlenmiş 
bir fiil yoktur?

A.  Zamanında gerekli önlemleri almayanlar fela- 
      ketleri önleyemez.
B.  Bu şehir, eşkıyalarının elinden elli yıl önce  
      kurtarılmış.
C.  Her söylediğinin altında farklı anlamlar ara- 
      makta kayınvalidesi.
D.  Pırasaların arka kısımlarını bıçkısıyla kesti pa- 
      zarcı kadın.

12.

13.

15.

16.

17.

I.   Bu soruyu kimse yanıtlamayacak mı?
II.  Yapılan her yoruma cevap vermek zorunda  
      mısın?
III. Dediklerimi harfi harfine yazmalısın defterine.
IV.  Herkesin dediğine kulak asma, sen işini yap.

Yukarıdaki cümleler ile ilgili aşağıda yapılan de-
ğerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A.  Birinci cümlede dilek kipi ile çekimlenmiş bir  
      fiil yoktur.
B.  İkinci cümlede çekimli bir fiil bulunmamakta- 
      dır.
C.  Üçüncü cümlede II. tekil şahıs ile çekimlenmiş  
      bir fiil vardır.
D.  Dördüncü cümlede hem haber hem de dilek  
      kipiyle çekimlenmiş fiil vardır.

I. Hafta sonu yapılacak olan sınava hazırlanıyor.
II. Nasrettin Hoca bir gün padişahın huzuruna  
      çıkar.
III. Yazları babaannemin yazlığına gidiyoruz.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da han-
gilerinde zaman kayması vardır?

A.  Yalnız II.   B. I ve II.
C.   I ve III.   D. II ve III.

14.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem iş hem 
de oluş fiiline yer verilmiştir?

A.  Uzaktan davul sesleri geliyor, karşıki köyde  
      düğün var herhalde.
B.   Sınav sonucunu biraz önce öğrendi, eczacı 
       lık okumak onun en büyük hayali.
C.   Doğa yine yeşillendi, rengârenk çiçekler      
       açıyor her sabah.
D.   Bir saattir yemek yiyor, en sonunda doydu    
       bizim ufaklık(!).

1.  Yaşlı adamın göğsü körük gibi inip kalkıyor.
2.  Elinizdekileri şu masanın üzerine bırakır      
     mısınız?
3.  Yaşlı teyzeye karşıya geçmesi için kimse yar- 
     dım etmeyecek mi?

Cümleler ile ilgili,

I.  Birinci cümlede ikinci tekil şahısla çekimlen- 
     miş bir fiil vardır.
II.  İkinci cümlede geniş zamanın olumsuzu ile  
      çekimlenmiş bir fiil vardır.
III. Üçüncü cümlede işin yapılma zamanı söy- 
       lenme anından sonradır.

yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A.  Yalnız I.   B.  I ve II.  
C.   I ve III.   D.  II ve III.

Aşağıdaki cümlelerde yer alan çekimli fiiller-
den hangisi farklı bir kişiyle çekimlenmiştir?

A.  Bu akşam apartman sakinleri olarak sahili  
       temizleyelim.
B.   Temizleme çalışmaları için birlik olmalıyız.
C.   Herkes belirtilen saatte apartmanın önün- 
       de olsun.
D.   Çalışmaya biraz geç katılsak.
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 18.

  19.

 20.

  22.

    23.

24.

Ek fiiller; cümleye terk edilmiş alışkanlık, ger-
çekleşmemiş beklenti, küçümseme, ihtimal ve 
kesinlik gibi anlamlar katabilir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiil cümle-
ye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?

A.  Sabah saatlerinde firmamıza gelen kargonuz  
       saat 13.00’te adresinize teslim edilmiştir.
B.  Bu kadar üzüldüğüne göre iş başvurusu kabul  
      edilmemiştir.
C.  Bu saate kadar işleri bitirmiştir çıraklar.
D.  Biraz acele etsek iyi olur, babam eve gelmiştir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum fiili 
kullanılmıştır?

A.  Küçüklüğümden beri bu bahçeden zeytin  
      toplarım.
B.  Bodrumdaki sandalyelerin hepsi rutubetten  
      paslanmış.
C.  Bu çocuk akşama kadar seni şu köşede bekle- 
      di.
D.  Annesi gelene kadar denizde yüzdü.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek kiplerin-
den biriyle çekimlenmiş bir fiil yoktur?

A.  Yapılan tüm uyarıları dikkatlice dinlemelisin.
B.   Saçlarını biraz kısa kestir, havalar çok sıcak.
C.  Bu mevsimde karanfiller de açar bizim mem- 
      lekette.
D.  Siz de bizimle Kuşadası’na gelseniz.

I.   Dediğiniz kadar yetenekliyse bu yarışı biz         
      kazanırız.
II.  Hem suçlu hem güçlü.
III. Birazcık dersi dinlese konuları anlayacak.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da han-
gilerinde ek fiil yoktur?

A.  Yalnız III.          B.   I ve II.
C.   I ve III.          D.  II ve III.

 21.

1.  Size yarın akşam gelmeyi düşünüyoruz.
2.  Bu saatte geldiğine göre yine bir isteği var  
      herhalde.
3.  Annesi izin vermeden pastaya kesinlikle     
     dokunmaz Selin.

Cümleler ile ilgili,

I.   Birinci cümledeki fiil I. çoğul şahısla çekim- 
     lenmiştir.
II.  İkinci cümlede geniş zamanla çekimlenmiş  
      bir fiil vardır.
III. Üçüncü cümlede geniş zamanın olumsuzu   
       ile çekimlenmiş bir fiil vardır.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğru-
dur?

A. Yalnız I.            B. I ve II.
C. I ve III.            D. I, II ve III.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili 
kullanılmıştır?

A. Kavanozun kapağını güçlükle açtı.
B.  Büyükbabası üst kattaki kanepeye uzandı.
C.  Yolun ortasındaki kediyi görünce aniden    
      durdu.
D.  Hastalanınca günden güne zayıfladı annesi.

1. Geri dönüşüm için çöpten plastik ve karton  
    toplayan çocuğun ayakkabıları da eskimiş.
2. Kimse bu işi yapmak için gönüllü değildi.
3. Bizim bugünlere gelmemizi o adam sağla-    
     mışmış.

Yukarıdaki cümlelerle ilgili,

I.   Birinci cümlede ek fiil bir isme gelmiştir.
II.  İkinci cümlede ek fiilin olumsuz şekli veril- 
      miştir.
III. Üçüncü cümlede ek fiil cümleye küçümse- 
       me anlamı katmıştır.

yargılarından hangisi ya da hangileri doğru-
dur?

A.  Yalnız II.           B.  I ve II.
C.   I ve III.           D.  II ve III.
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25. Cümleler Kılış Durum Oluş

I. Çocukların geleceği için çok endi-
şeleniyorum.

x

II. Karşıdan gelenin babası olduğu-
nu son anda fark etti.

x

III. Yavaş yavaş ilerleyip kapının 
tokmağını çevirmiş.

x

IV. Artık fırındakileri çıkar istersen, 
hepsi pişmiş.

x

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili fiillerin anlam özel-
likleri karşılarında işaretlenmiştir. Yalnız bir tanesi 
yanlış işaretlenmiştir.

Buna göre kaç numaralı cümledeki fiilin anlam 
özelliği yanlış işaretlenmiştir?

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

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli bir fiil 
kullanılmamıştır?

A.  Tüm zorlukları aşarak dağın zirvesine vardı.
B.   Salondaki koltukta uyuyakalmış dedesi.
C.  Küçük sorunları büyütmeni istemiyorum Salih.
D.  Zekâ oyunlarına karşı ilgiliydi yarışmaya gelen- 
      ler.

  27. I.   Ağaçtaki elmaların kırmızı olanlarından bir  
      tane kopar.
II.  Hava iyice bozmadan piknik masasını toplaya- 
      lım.
III. Dedem bu ayda elmaları büyük bir dikkatle  
       budar.
IV.  Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer burası.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangile-
rinde dilek kipleriyle çekimlenmiş fiil vardır?

A.  I ve II.       B.  II ve III.   
C.  III ve IV.       D.  I, II ve III.

28.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik 
zamanlı bir fiil kullanılmamıştır?

A.  Bu paketleri akşama kadar teslim edemez- 
      sek bugünkü mesaimiz uzar.
B.   Fırsat bulduğunda huzurevindeki yaşlıları  
       ziyaret ederdi.
C.   Kendini bilen insanlar çok fazla konuşmaz- 
       mış.
D.  Onun tekrar işe alınması için patronla      
      görüşebilirim.

29.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki za-
man eki geniş zaman yerine kullanılmıştır?

A.  Birkaç gün sonra sınav sonuçları açıklanı-   
      yor.
B.   Yapılan uyarılara rağmen her gün hazır      
       yiyecekler yiyor.
C.   Keloğlan bir gün annesinden habersiz     
       pazara gidiyor.
D.   Misafirlere mahcup olmamak için sabah-  
       tan beri mutfakta hazırlanıyor.

30. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iş, durum 
ve oluş fiilleri birlikte kullanılmıştır?

A.  Ödevlerini tek tek kontrol etti, yanlışlarını  
      işaretledi ve onları tekrar çözdü.
B.   Okuldan erken dönmüştü, biraz rahatsız-  
       lanmıştı, çorba içip uykuya daldı.
C.   Peynirciden kızartmalık peynir almıştı, pey- 
       nirleri tavaya koydu ve onları bir güzel kı-   
       zarttı.
D.   Elmalar olgunlaşmıştı, hafta sonu bahçeye  
       gitti ve elmaların hepsini topladı.

31.  Aşağıdaki çekimli fiillerin hangisinin kişisi 
farklıdır?

A.  Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde güzel bir yazlık  
      almışsın.
B.  Sabahın bu saatinde neden burada bekli-  
      yorsun?
C.  Söylediklerimi yapmadan bu kapıdan içeri  
      girmeyin.
D.  Geçenlerde bu konuyu anlatmamış mıydın?
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32. “sor-” fiilinin şart kipinin 2. tekil şahıs olum-
suz soru şekli aşağıdakilerin hangisinde doğru 
verilmiştir?

A.  Sormasın mı?
B.   Sormasanız mı?
C.   Sormayalım mı?
D.   Sormasan mı?

33. Engin Öğretmen, ek fiiller konusunu anlattıktan 
sonra öğrencilerinden söylediği kurallara uygun 
cümleler kurmalarını istemiştir. Öğretmenin öğ-
rencilerden istediği cümleler şu şekildedir: 

-Kayıhan, gerçekleşmemiş beklenti anlamı veren 
ek fiilin olduğu bir cümle söyle. 
-Nisa Ecrin, ek fiilinin olumsuzunun olduğu bir 
cümle söyle. 
-Elif Gaye, hikâye birleşik zamanlı fiilin olduğu bir 
cümle söyle. 
-İsmail Bora, sen de geniş zaman ek fiilinin bu-
lunduğu bir cümle söyle.

Öğrencilerin kurduğu cümleler ise şu şekildedir: 

•  Verdiği cevaplar akla mantığa pek uygun değil- 
    di.
•  Ona söylenen zamanda iş yerinde olmalıymış.
•  Kitaplar, çocukların en yakın arkadaşlarıdır.
•  Ders çalışmaktan yorulduğu için erkenden  
    uyumuştu Zeynep.

Öğretmenin istediği cümlelerle öğrencilerin kur-
duğu cümleler karşılaştırıldığında hangi öğrenci 
öğretmenin istediği cümleye uygun bir örnek 
verememiştir?

A.  Nisa Ecrin     B.  Kayıhan
C.  Elif Gaye     D.  İsmail Bora

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek kiplerin-
den biriyle çekimlenmiş fiil vardır?

A.  Seninle ilgili düşüncelerimi Bakan Bey’e ilet- 
      tim.
B.  Biraz daha özen göstersen bu işte başarılı  
      olabilirsin.
C.  Akşamları bu kremi her iki bacağına da sürer- 
      sin.
D.  Geçen hafta aldığım gömleği yarın mağazaya  
      gidip değiştireceğim.

34.

35. 1.  Çocuğun tırnakları bir hayli uzamış.
2.  Hem bana bakıyor hem de temizlik yapıyor.
3.  Onu böyle hatırlamak beni üzüyor.

Cümleler ile ilgili,

I.   Birinci cümlede durum fiili kullanılmıştır.
II.  İkinci cümlede hem durum hem de iş fiili             
      kullanılmıştır.
III. Üçüncü cümlede oluş fiili kullanılmıştır.

yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A.  Yalnız I.       B.  I ve II.
C.   I ve III.       D.  II ve III.

36.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cüm- 
 leye gerçekleşmemiş beklenti anlamı katmış-  
 tır?

A.  Her sabah kahvaltıda iki somun ekmek     
      yerdi.
B.  Başvurunuzun sonucu e-postasına gönderil- 
      miştir.
C.  Bize bu konuda bilgi vermişmiş.
D.  Üniversiteye kaydolmak için İstanbul’a   
      gidecektik.

  37.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işin yapılma 
zamanı söylenme anından önce olan çekimli 
bir fiil kullanılmamıştır?

A.  Durumu hastane yönetimine detaylı bir   
      şekilde anlattım.
B.  Bu saatten sonra onun yüzüne nasıl baka-  
      rım?
C.  Doktorlar, onun iyileşebilmesi için üç ay   
     süreye ihtiyacı olduğunu söylemiş.
D.  Onunla aynı şehirde çalıştığımızı bir hafta  
      önce öğrendim.

38.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı 
görevde kullanılmıştır?

A.  Beni dinleseydi başına bu işler gelmeyecek-  
      ti.
B.  Siz yetenekli bir mimarsınız Asude Hanım.
C.  İflas ettiği için elinde hiçbir şey kalmamıştı.
D.  İşe zamanında gelmeliymiş tüm çalışanlar.
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39. Köşkten İdil uğurluyor beni. Kapıdan çıkarken tanı-

dık bir yüzle karşılaşmamalıyım. Ama emektar dadı 
beni gördü, hemen yanıma gelip olup biteni öğren-
mek için ağzımı aradı. Ona bir şey söylememek için 
kendimi zor tutuyorum.

Yukarıda metinde haber kipi ile çekimlenmiş kaç 
fiil vardır?

A.  2          B.  3   
C.  4          D.  5

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanıl-
mamıştır?

A.  Bize adresi tarif etmeseydi burayı kesinlikle  
      bulamazdık.
B.  Cem Yılmaz’ı karşısında görünce bizimki şaşırdı.
C.  Türklerin ilk Türkçe sözlüğüymüş Divanü Lüga- 
      ti’t-Türk.
D.  Girdiği her sınavda okul birincisiydi ablan.

41. •  Gereklilik kipi
•  Şart kipi
•  İstek kipi

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki 
kiplerden herhangi biri ile çekimlenmiş bir fiil 
bulunmamaktadır?

A.  Bayramda karşı dairede oturan amcanın ve  
      eşinin elini öpelim.
B.  Kamp için hazırlık yapsan kamp kurduğunuz  
      yerde rahat edersin.
C.  Derslerine biraz ara ver de bir şeyler atıştır.
D.  Öğrencilere yeni nesil soruların çözümleri  
      anlatılmalı.

42.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kay-
ması vardır?

A.   İki saat sizi istasyonun önünde bekledi.
B.   İstediğiniz ayakkabılar bu akşam elimize      
       ulaşır.
C.   Sınavı kazanmak için planlı çalışmalısın.
D.   Yarınki toplantıda neler yapması gerektiği- 
       ni düşünüyor.

43. I.   Arabalar bu sokaktan çok hızlı geçiyor.
II.  Bir haftadır denizdeydi, iyice esmerleşmiş.
III. Öğretmen her zamanki gibi bize gülümsü- 
       yor.
IV.  Bir dilim kuru ekmeği de ona uzattı.

Numaralandırılmış cümlelerden hangilerinde 
durum fiili kullanılmıştır?

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

44.

I.   Torbasındaki tüm yemleri kuşların yemesi için  
     meydana saçtı.
II.  İki aile köyün büyüklerinin devreye girmesiyle  
     barıştı.
III. Bu, başpehlivanın yapacağı son güreşti.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde ya da han-
gilerinde ek fiil vardır?

A.  Yalnız III.       B.  I ve II.
C.   I ve III.       D.  II ve III.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cüm-
leye terk edilmiş alışkanlık anlamı katmıştır?

A.  İlkbaharın gelmesiyle kırlar, bayırlar yeşer- 
      di.
B.  Bu hafta bizi sinemaya götürecekti.
C.  Eski okuluna giderken bu yolu kullanırdı.
D.  Ağzındaki baklayı en sonunda çıkardı.

45.

Cümleler +/- Puan

I. Köyden bu koca şehre geldiğimden 
beri işsizim.

II. Bize kelebekler eşlik ederdi bu vadide.

III. Gecenin bu saatinde sokakta hiç 
kimse yok.

IV. Bu sefer pazar günü nöbet tutacak-
mış.

Yukarıdaki tabloda yer alan cümlelerden isme 
gelen ek fiillerin olduğu cümleleri “+” işareti, 
fiillere gelen ek fiillerin olduğu cümleleri  “-” 
işaretiyle gösteriniz. “+”  işareti 10 puan, “-” 
işareti 5 puandır.

Buna göre tüm cümleler doğru işaretlenirse 
kaç puan toplanır? 

A. 25  B. 30        C. 35            D. 40

46.
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 47. “bekle-” fiilinin şimdiki zamanın birinci çoğul şa-
hıs olumsuz soru şekli aşağıdakilerin hangisinde 
doğru verilmiştir?

A.  Beklemiyor muyuz?
B.  Beklemez miyiz?
C.  Beklemiyor musunuz?
D.  Bekleyecek miyiz?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı gö-
revde kullanılmıştır?

A.  Yoksul ama hiçbir şeyden yoksun değildik.
B.  Toplantının sonunda çıkacak kararı endişeyle  
      bekliyordu.
C.  Sizin ev müsaitse bu haftaki ödevleri siz de  
      yapalım mı?
D.  Bu süreçte en çok satılan ürünlerden biridir  
      kolonya.

48.

49. Aşağıdaki çekimli fiillerden hangisi diğerlerinden 
farklı bir kipte (haber-dilek) çekimlenmiştir?

A.  Ben de sizin gibi Galatasaray Lisesini bir kazan- 
      sam.
B.  Elimdeki çayları düşürmeden müşterilere da- 
     ğıtmalıyım.
C.  Her şeyi sen planlama, bazı işleri başkası yap- 
     sın.
D. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar maskesiz  
     sokağa çıkıyor.

50. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir ek fiil 
kullanılmıştır?

A.  İnternetten aldığın bu elbise gerçekten de çok  
      ucuzmuş.
B.  Bu sefer her zamanki gibi sakin değildi güvenlik  
      görevlisi.
C.  Uzun ve yorucu bir koşuydu maraton.
D.  O, herkesten daha yakındı bize.

Sınır Tanımayan Türkçe Facebook Grubumuza 
bekleriz.

Sınır Tanımayan Türkçe Youtube kanalımızda 
soruların çözümlerini izleyebilirsiniz.

           

  TÜRKÇE BİZİM İŞİMİZ


