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1.  (I) Araçlarda bulunması gereken malzemeler, olası bir 
kaza düşünülerek belirlenmiştir. (II) Bir kaza olduğunda 
öncelikle yaralılara ilk yardım yapılmalıdır. (III) İlk yar-
dım, hayat kurtarır. (IV) Kazaların gece karanlığında 
olma ihtimaline karşı araçlarda üçgen reflektör bulun-
durulmalıdır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde 
edilgen fiil yoktur?

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

2.  Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na Gaziantep’in Nizip 
ilçesinden katılan öğrenciler, şampiyonadan madalyay-
la döndü. 

Bu cümledeki altı çizili fiilin çatı özellikleri aşağıda-
kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)  Etken - Geçişli
B)  Etken - Geçişsiz
C)  Edilgen - Geçişli
D)  Edilgen - Geçişsiz

3.  (I) Beslenmede, özellikle öğün aralarında şeker, çikola-
ta gibi yiyeceklerden uzak durulmalıdır. (II) Ayrıca yine 
ara öğünlerde katkılı meyve suları ve gazlı içecekler 
içilmemelidir. (III) Şekerli hazır gıdaların yerine meyve 
gibi doğal, sulu ve lif oranı yüksek gıdalar tüketilmelidir. 
(IV) Hazır gıdalar içinde “Diş Dostu” logosunu taşıyan 
ürünleri tercih edebilirsiniz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi-
nin yüklemi etken çatılıdır?

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

4.  (I) Orta Çağ boyunca kimsenin aşamadığı İstanbul 
surlarını aşmak için çok güçlü silahlara ihtiyaç vardı.      
(II) Küçük toplar daha önceden yapılmıştı. (III) Fakat 
dev toplar dünyanın hiçbir yerinde görülmemişti.  
(IV) Bu dev topların projesini Sultan Mehmet Han ken-
disi çizdi.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin yüklemleri ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  I numaralı cümlenin yüklemi isim olduğu için çatı 
özelliği aranmaz.

B)  II numaralı cümlenin yüklemi edilgen çatılıdır.
C)  III numaralı cümlenin yüklemi etken çatılıdır.
D)  IV numaralı cümlenin yüklemi geçişlidir.

5.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen 
çatılı bir fiildir?

A)  Kutunun içine gül kokulu lokumlar dizilmişti.
B)  Programı, okulun en başarılı öğrencisi sundu.
C)  Arkadaşımın o güzel sözünü ömür boyu unutmaya-

cağım.
D)  Yıllardır aradığı tabloyu sonunda buldu.

6.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem geçişsiz 
bir fiildir?

A)  Yatmadan önce bir bardak süt içiyorum.
B)  Gazetenin ilk sayfasındaki haberleri mutlaka okur.
C)  Kitaplarını ve defterlerini çabucak topladı.
D)  Hastalandığım için bu gece rahat uyuyamadım.
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7.  Zafer burçlarına çekeyim seni 
        I 
İstediğin yere dikeyim seni 
    II 
Sevgimi, aşkımı anla bayrağım 
     III 
Dalgalan şerefle, şanla bayrağım! 
     IV

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi 
geçişli bir fiil değildir?

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

8.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem iliş-
kisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)  Açık kalan pencereyi yavaşça kapattı.
B)  Bebeğin çorabını kardeşim giydirdi.
C)  Buz tutan gölün kenarına gittiler.
D)  Bütün çekmeceleri özenle temizledik.

9.  Bu sabah erkenden uyandım. 
   I 
Dişlerimi fırçaladım, yüzümü yıkadım. 
          II          III 
Pencereden yağmuru izlerken 
Yedi renkli dünyaya ışınlandım. 
   IV

Bu dizelerde numaralanmış fiillerden hangileri nes-
ne alamaz?

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

10.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken 
ve geçişli çatı özelliği taşımaktadır?

A)  Ege’nin soğuk sularında saatlerce yüzdü.
B)  Çocuklara ikişer dilim elmalı kek ayırdı.
C)  Eski gazeteler geri dönüşüm kutusuna atılmalı.
D)  İstediğin bölümü kazanmana çok sevindim.

11.  

Öznesine 
Göre

Nesnesine 
Göre

Cümleler Etken Edilgen Geçişli Geçişsiz

I.

İçme suyunu

çeşmeden

taşıyorlarmış.

X X

II.

Sivas yöresine

ait bir türkü

biliyorum.

X X

III.
Sitedeki duyuru

kaldırılmış.
X X

IV.
Her gün bir saat

yürüyoruz.
X X

Bu tabloda numaralanmış cümlelerden hangilerinin 
çatı özelliği yanlış işaretlenmiştir?

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

12.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylemin kim ta-
rafından yapıldığı belli değildir?

A)  Güzel ahlaklı insanlar çok sevilir.
B)  Gül desenli eşyalar almak istiyorum.
C)  Başarmak istiyorsan çok çalışmalısın.
D)  Küçük çocuk, hareketleriyle dikkat çekiyor.


