
 

 

 

1) Aşağıda cümlelerdeki fiillerin  hangisinde 

dilek anlamı yoktur?  
 

A) Dışarı attığın çöpleri mutlaka toplamalısın. 

B) Hava kararıyor eve erken dönmeyi unutma. 

C) Dışarda hava güzelse piknik yapalım mı? 

D) Haftasonu ülke genelinde kar bekleniyor. 

Esmanur Öyke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Yukarıdaki şiirde altı çizili fiillerin kipleri 

sırasıyla hangisidir?   

A) Şimdiki zaman- İstek kipi 

B) Geniş Zaman- İstek kipi 

C) Istek kipi- Emir Kipi 

D) Şimdiki Zaman- Emir Kipi 

 

                                                       Firdevs Yıldız 

 

3) “Size gelmek için epeyce yol yürüdüm.” Altı 

çizili sözcüğün olumsuz soru biçimi 

aşağıdakilerden hangisidir?    

A) yürümedim           B) yürüdüm mü 

C) yürümedim mi       D) yürümez miyim   

 Esra Küçüktop 

 

 

 

Arda   :  Burada cuma günleri pazar kuruluyor.  

Gözde:  Trafik tıkanmış olmalı. 

Hasibe:  Annen yarın baklava yapıyor mu?  

Hasan:  Allah muradınızı versin. 

4) Yukarıda konuşanlardan hangisi 

cümlesinde kip kayması yapmamıştır? 

A) Hasan                    B) Arda     

C) Seher                     D)Hasibe       

Mehmet Arslan                                                      

 

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin 

söylenme ve yapılma zamanı aynıdır? 

A) Size güzel bir yemek hazırladım. 

B) Bu akşam lise arkadaşlarımla buluşacağız. 

C) Dedem her hafta sonu  bizi balığa tutmaya 

götürüyor. 

D) Annem bahçeye yeni ektiğimiz çiçekleri 

suluyor. 
 

 

Etem Aksoy 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

6) Aşağıdakilerin seçeneklerin  hangisinde 

numaralanmış kiplerden biriyle 

çekimlenmiş bir fiil yoktur? 

A) Elindeki güzel çiçekleri çöpe atmış. 

B) Keşke biraz daha anlayışlı olsan. 

C) Okuldaki arkadaşlarınla iyi geçinmelisin. 

D) Yağmur yağınca epeyce ıslandık.         

 Neziha Cambaz 

Bu bahar havası, bu bahçe ; 

Havuzda su şırıl şırıldır. 

Uçurtmam bulutlardan yüce. 

Zıpzıplarım pırıl pırıldır. 

Ne güzel dönüyor çemberim; 

Hiç bitmesin elma şekerim. 

 

                    Cahit Sıtkı Tarancı 
 

1) Görülen Geçmiş Zaman 

2) İstek Kipi 

3) Gereklilik Kipi 

4) Duyulan geçmiş zaman 

FİİLDE KİP,  KİŞİ, ANLAM KAYMASI 



7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş 

zaman 2.tekil olumsuzuyla çekimleniş bir 

fiil vardır? 

A) Toplantıya sen de katılmadın  mı? 

B) Akşam çok yemek yemeyin. 

C) Bu numaraları kesinlikle yediremezsin ona. 

D) Bazı gerçekleri size anlatmayacağım 

Hasibe Arslan 

 

 

 

 

 

8) Yukarıdaki cümlede çekimli fiiller sırasıyla 

aşağıdaki seçenekte verilmiştir? 

A) Istek kipi- emir kipi 

B) Şart kipi-İstek kipi 

C) Şart kipi-Görünen geçmiş zaman 

D) Istek kipi-Görünen geçmiş zman 

 
Muammer  Mimar 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Yukarıdaki şiirde kaç tane çekimli fiil 

kullanılmıştır? 

A) 4    B) 5            C)6               D) 7 

 

Dönay Acar 

 

10) Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere          

“ çıkar” fiili getirildiğinde hangisinde 

cümleye farklı bir anlam katar?   

A) Bunları hemen yukarı…….. 

B) Masaya bir kağıt bir de kalem….. 

C) Birazdan bizimle oyun oynamaya …. 

D) Çabuk ……. bunu gözümün önünden. 

 

                                          Esmanur Öyke 

  

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin 

yükleminde  zaman anlamı yoktur,? 

A) Kar yağınca bütün okul dışarı çıktık. 

B) Yarın akşam halamlara gideceğiz. 

C) Yeni aldıkları evi temizlemişler. 

D) Masanın üstündeki dağınık eşyaları 

taplayalım.  

                                                     Hasibe Arslan 

12) “-miş” eki, aşağıdaki cümlelerin 

hangisine “sonradan farkına varma” anlamı 

katmıştır?  

A) Bu yaz tatilini Antalya’da geçirmişler.  

B) Mert bu hafta okula gelmemiş.  

C) Okulların tatil olmasına bir ay kalmış.  

D) Akşam televizyon karşısında uyumuşum. 

                                                Neziha Cambaz 

 

Sınavı kazanırsan  güzel bir hediyeyi  
alacağım. 

 

İrfan ASLAN 

Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. 

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; 

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.                             

                               Yahya Kemal Beyatlı 
 


