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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişli bir 

fiildir? 

A) Bugün dışarı çıkmaya karar verdik. 

B) Uzun bir yürüyüşe çıkacakmış. 

C) Sabahtan beri parkta oturuyor. 

D) Güzel bir müzik sesi geliyor. 

E) Çocukları toplayıp getirdim. 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznesine göre 

diğerlerinden farklıdır? 

A) Kuş hızını alamayınca apartmanın 9.katındaki bir 

cama çarptı. 

B) Yan daireden ağır bir patates kızartması kokusu 

geliyor. 

C) Telefonda yeğeni ile görüşüyordu. 

D) Spor yapmak için aşağıya indi. 

E) İki saatti balkonda oturuyorum. 

 

 

 

“Bir fiilin çatısı cümle içinde kullanıldığı anlama göre 

değişebilir. Örneğin “yıkandı” sözcüğü “Adam, banyoya 

girip yıkandı.” cümlesinde dönüşlü, “Annesi çocuğu 

banyoya götürdü ve çocuk bir güzel yıkandı” cümlesinde 

ise edilgen çatılıdır. 

 3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yukarıdaki gibi 

kullanıma uygundur? 

A) Üzüldü. 

B) Sevindi. 

C) Kırıldı. 

D) Bilindi. 

E) Sezildi. 

  

  

4. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinin hangisinde çatı 

aranmaz? 

A) Sabaha kadar üzüntünden ağladı. 

B) Yolcu az daha dolmuştan düşecekti. 

C) Tepeden bakınca aşağısı yemyeşildi. 

D) Yol kenarına bir benzin istasyonu yapılıyordu. 

E) Ufaklık yolculuktan sıkılmış gibi sıkkın sıkkın 

bakıyordu. 

  

  

 

“Bu sabah bolca yağmur yağdı. Çok serin bir gün 

geçireceğimi zannettim bu nedenle. Ancak, nem ve 

sıcaktan sırıl sıklam oldum. Annem bu duruma çok 

üzüldü. 

 5.Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Etken Fiil 

B) Dönüşlü Fiil 

C) Geçişli Fiil 

D) Geçişsiz Fiil 

E) Edilgen Fiil 

 

 

 

“ Yollar tören öncesinde düzenlendi.” 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki cümlede 

görülen özne-yüklem ilişkisi yoktur? 

A) Site içindeki çimlerin tamamı biçildi. 

B) Tavukların tüyleri birer birer yolundu. 

C) Kızının tatile gelmesine çok sevindi. 

D) Çimenliğe çok güzel bir çocuk parkı yapıldı. 

E) Bütün başıboş köpekler toplandı. 
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7. Aşağıdakilerin hangisinde  “kuruldu” fiili 

diğerlerinden farklı bir çatıya sahiptir? 

A) Gelip başköşeye kuruldu. 

B) Oraya elli kişilik toplantı odası kuruldu. 

C) İnternette yeni bir eğitim sitesi kuruldu. 

D) Bizim mahalleye atık su arıtma tesisi kuruldu. 

E) İşletim sistemi bilgisayara iki saatte kuruldu. 

 

 

 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çatı aranmaz? 

A) Aşağıdan simitçinin sesi geliyordu. 

B) Rüzgarın uğultulu sesini duyuyorduk. 

C) Bugün haberlerde yeni bir şey yok. 

D) Limonsuz çay içmeyi hiç sevmem. 

E) Bizim evin karşısına yeni bir yol yapılıyor. 

  

  

 

 

 

“Geçişsiz fiiller geçişli hale getirilebilir.Bunun için “-t, -

tır,-r” ekleri kullanılır.” 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki 

açıklamaya uygun bir kullanım vardır?  

A) Büyük bir özenle çayı içirdi. 

B) Taşındığı mahalleyi gezdirdi. 

C) Kızına kahvaltıyı hazırlattı. 

D) Kesilmiş hayvanın derisini yüzdürdü. 

E) Annesini her gün iki saat yürüttü. 

 

 

 

10. “Adam” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

sözde özne görevinde kullanılmıştır? 

A) Adam, bütün gün martıları izledi. 

B) Bu iş için bana iki adam lazım. 

C) Arabadan uzun boylu bir adam indi. 

D) Gariban adam parkta çok kötü dövüldü. 

E) Tanıdıklarım içindeki en iyi adamdı o. 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde bir işi karşılıklı yapma 

anlamı vardır? 

A) Köpekleri görünce hemen oradan savuştum. 

B) Eşimin kuzeniyle telefonda görüştüm. 

C) Kuşlar birden uçuşuverdiler. 

D) Balina karaya vurmuş, can çekişiyordu. 

E) Elindeki kağıt eline yüzüne yapışmıştı. 

 

 

 

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı 

bakımından ettirgendir? 

A) Kulaklığı takıp dalgın dalgın yürüyordu. 

B) Ona bugün haddini bildirdi. 

C) Halasını otobüse bindirdi. 

D) Arkadaşının sözlerine kırıldı. 

E) Yağmurlu havada yürümeyi severdi. 
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Cevaplar 

1- E 

2- C 

3- C 

4- C 

5- E 

6- C 

7- A 

8- C 

9- E 

10- D 

11- B 

12- B 

 
 


