
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir 
fiilimsi kullanılmıştır?

A) Dolaptan yeni çıkardığı cepli gri gömleğini 
    giydi.
B) Bütün gücünü topuklarına vererek hızla yatak 
    odasına yürüdü.
C) Koşar adımlarla salona geçti, kitabı yerinden 
    aldı.
D) Badanası dökülmüş evde tombul ellerini 
    göbeğinin üzerinde birleştirdi.
E) Elbise dolabından cebi olan bir gömlek buldu 
    tombul elleriyle.

1.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatı özelliği 
bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)Merdivenleri çıkarken kapının önüne  
   ayakkabılar dizilmişti.
B)Adım atılacak kadar yer ayrılmıştı aralarında.
C)Ayakkabıların üzerinden hızlıca atlayan 
   çocukların sesi bir daha duyulmadı.
D)Kadın düşmemek için elindekileri bırakarak 
   korkuluklara tutundu.
E)Yere düşen meyveler tek tek çöp kutusuna 
   atıldı.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi 
yapısı bakımından diğerlerinde farklıdır?

A) Bize yöneltilen soruların hepsini birer birer 
    hatırlayalım.
B) Metinde işlenen konular okuyuculara nasıl 
    anlatılmış?
C) Edebi eserin değerini sanatçının eşyayı 
    yorumlayışı belirliyor.
D) Edebiyat, sanatçılar tarafından pek çok 
    açıdan tasnif edilir.
E) Edebiyat, kendini çağa uydurarak her zaman 
    yeniler.

2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem 
kullanılmamıştır?

A) Bazen akılsız, bazen bir çocuk gibiyim.
B) Bir kar düşmüş ışıl ışıl yanar içimde.
C) Düş denizinde yarattığın umut sandalıdır.
D) Yüreğimin atışından deli gibi ağlıyordun.
E) Sensiz geçen zamanı belki de yaşamamıştım.

5.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem 
birleşik zamanlı bir fiil değildir?

A) Hani o bırakıp giderken seni
     Bu öksüz tavrını takmayacaktın?
B) Alnına koyarken veda busemi
     Yüzüme bu türlü bakmayacaktın?
C) Gelse de en acı sözler dilime
     Uçacak sandım birkaç kelime
D) Her doğan günün bir dert olduğunu
     İnsan bu yaşa gelince anlarmış
E) Karanlık bir sokakta yürüseydik hep
     Saçların başka bir renge dönüşseydi

7.

Annem arkadaşlarım gelecek diye mısır 
patlatmış. Mısırları afiyetle yedik. Sevgi ise 
gelmemişti, diğerleriyle çok gülüştük.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Etken fiil
B) Oldurgan fiil
C) Geçişsiz fiil
D) Geçişli fiil
E) İşteş fiil

4.

Konu, yazarın yazısını yazmaktaki amacını 
vermez. Amaç, yazıyla ulaşılmak ya da verilmek 
istenen şeydir. Konu ise, amaç verilirken kullanılan 
malzemedir.

Yukarıdaki parçada kaç tane fiilimsi 
kullanılmıştır?

A) 2          B) 3          C) 4          D) 5          E) 6
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1. Bu testte 14 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
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Test 7

“Mutluluk eğitimle, eğitim kaliteyle buluşuyor.” 



KATKILARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.

MEHMET VAKAR CEMİL ŞENGÜL ALİYE VURANAY KEMAL ARSLAN ÖZLEM AKIN YAKUP TOZKOPARAN

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin eylem 
kipi kendi anlamında kullanılmıştır?

A) Bu günlerde havalar çok serin oluyor.
B) Haftaya, doğum günümü kutluyoruz.
C) Kayınca nehre düşüyor ve giysileri ıslanıyor.
D) Öğrenciler, dikkatle ve sessizce beni dinliyor.
E) Köye vardığımız anda yağmur başlıyor.

8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne 
kullanılmadığı halde cümle geçişlidir?

A)Eşiği geçince birden bir ses kulağıma fısıldadı.
B)Adımımı atar atmaz sisli puslu alemin içine 
   düştüm.
C)Genç doktorun yaptıkları pek de işe 
yaramamıştı.
D)Bir kadın hemen dibinde bulunduğum odayı 
   anahtarla açıverdi.
E)Başımı giderken dolmuşun yağmurdan 
   kirlenmiş camına dayadım.

9.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi 
kullanılmıştır?

A) Sessizce bekledim seni dün gece
      Pencerem mehtaba açık olarak
B) Ne yardan geçilir ne serden
      Korkuyorum bu gecelerden
C) Ay yakamozlandı petekte arı
      Sulara bir keder düştü aniden
D) Türklük yüreğini dağlasın gayrı
     Cihanda bizimle ağlasın gayrı
E) Değirmen misali döner başım
     Sevda değil bu bir hışım

13.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem, 
gereklilik kipindedir?

A) Her kırışığı, sorulacak bir hesabı
     Her çizgisi, tarihten bir yaprağı anlatır.
B) Nice delikanlıların figüranlık yaptığı
     Yazlar bilirim memleketime özgü 
C) Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir
     Kalakalmış bir kıyıda melül ve tenha
D) Adın kurtuluştur ama söylememeliyim
     Can kuşum umudum canım sevgilim
E) Birden alıverirler kara haberini
     Okul dönüşü bir trafik kazasında

10.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi farklı bir kiple 
çekimlenmiştir?

A) Bize engel çıkarıyor, işimizin yapılmasını 
    güçleştiriyor.
B) Akşama kadar canımı sıkmaktan başka bir 
    şey yapmadı.
C) Bir yıl sonra birçok televizyon kanalı reyting 
    yüzünden kapanacak.
D) Sonu gelmeyen kumar hevesi adamın ocağını 
    söndürmüş.
E) Türkçe ve coğrafya derslerinde düzenli bir not 
    tutmalıyım. 

12.

Aşağıdakilerin hangisinde eylemsi (fiilimsi) 
yoktur?

A) Bunu biraz da doğal karşılamak gerekir.
B) Herkesi ağlatan, duygusal bir konuşmaydı.
C) Neşeli adamlar, kahkahalar atarak gömsünler 
     beni.
D)Çevrede kimse kalmadığını anladıktan sonra 
    yola çıktılar.
E) Mermiler, arkalarında turuncu izler 
    bırakıyordu.

11.

Çok yorgunum beni bekleme kaptan
Seyir defterini başkası yazsın
Kubbeli, çınarlı mavi bir liman
Beni o limana çıkaramazsın

Yukarıdaki parçada hangisinin örneği 
yoktur?

A) Ek fiil
B) Emir kipi
C) Fiilimsi
D) Birleşik yapılı fiil
E) Çekimli fiil

14.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
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