
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

M
E

B
  2

01
8 

- 
20

19
   

● 
  Ö

lç
m

e,
 D

eğ
er

le
nd

irm
e 

ve
 S

ın
av

 H
iz

m
et

le
ri 

G
en

el
 M

üd
ür

lü
ğü

9. Sınıf
Türk Dili ve

Edebiyatı

1. Hayatım boyunca ninemin gözleri beni takip etti. O göz-
lerin her zaman özlemini duyuyorum. Küçükken onların 
anlamını kavrayamıyordum. Bir şekilde, geleceğe dair 
işaretler taşıdıklarını büyüdüğümde anlayacaktım. Kimi 
yakınlarımızın “Adiviye Hanım” diye seslendikleri ninem; 
az konuşan, sessiz ve etrafa gökyüzü kadar canlı mavi 
gözleriyle bakan bir kadındı.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Anlamca kaynaşmış birleşik fiil            
B) Geçişli fiil
C) Edilgen fiil
D) Fiilimsi
E) Birleşik zamanlı fiil

2. (I) Yusuf’un imdadına yine o dağlar yetişir. (II) Uçurumlar, 
dümdüz bir yol olur. (III) Sonra kartallar gelir. (IV) Kulak-
larında hissettiği, çocukluk denizinin dinmeyen uğultusu-
dur. (V) Aradan çağlar, masallar, efsaneler, nesiller geçer. 

 Bu parçadaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği 
aranmaz?

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

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yardımcı fiille kurul-
muş bir yüklem kullanılmıştır?

A) Ankara'da yedim taze meyveyi
 Boşa çiğnemişim yalan dünyayı

B) Allı turnam bizim ele varırsan
 Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle

C) Çok zaman sabrettim tükenmez derdim
 Gönül mihnet pınarında gam çalar

D) Gökyüzünde bölük bölük turnalar
 Yok mu insafınız, aldı dert beni

E) Ne güzel yakışmış allar Ayşe'ye
 Boyunu benzettim mor menevşeye

4. (I) Dört mevsimin de kendine has bir kokusu ve tınısı ol-
duğu doğrudur. (II) İlkbaharı gören insan, onu hiç böyle 
farklı görmemiş olduğunu düşünür. (III) Yaz bereketi, her 
yıl yeni ve büyülüdür. (IV) Sonbahara daha önce hiç bu 
yılki gibi alıcı gözle bakmamışsınızdır. (V) Ve elbette kış 
da yeniler her yıl kendini.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki 
çıkarımlardan hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede fiilimsi vardır.
B) II. cümlenin yüklemi iş bildiren bir fiildir.
C) III. cümlede ek fiil kullanılmıştır.
D) IV. cümlenin yüklemi birleşik zamanlıdır.
E) V. cümlenin yüklemi geniş zamanla çekimlenmiştir.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi durum fii-
lidir?

A) Çeşmenin başında bir müddet dinlendi.
B) Yağlı iftar çöreklerini kapının koluna asmış.
C) İçine ufarak bir patates doğrayacaksın.
D) Yanındaki yaşlı adamın elini öptüm.
E) Atından inmeden daldan bir elma alır.

6. Osmanlı İmparatorluğu’nda cam işleri bir sanat hâline - - - -. 
Camcılar ocağı kurulmuş, cam işiyle uğraşan ustalara 
“câmger” adı - - - -. Cam ürünlerinin üretimi Beykoz ve 
Paşabahçe’de kurulan cam atölyelerinde - - - -. 

 Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki fiillerden 
hangileri getirilmelidir?

A) dönüşmüştür – konmuştur – üretilmiştir
B) gelmiştir – verilmiştir – yapılmıştır
C) bürünmüştür – tasarlanmıştır – uygulanmıştır
D) almıştır – uygulanmıştır – düşünülmüştür
E) kavuşmuştur – düşünülmüştür – gerçekleştirilmiştir

Fiil - 2
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Fiil - 2

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem şart kipinin 
hikâyesiyle çekimlenmiştir?

A) Buraya da bir çay bahçesi açılacakmış.
B) Kuvvetli bir hafızası olduğu söylenmekte.
C) Bilgisayarı tamirciye bırakır mısın?
D) Şiirin ne söylediği de dikkate alınmalı.
E) Keşke bu yaylayı daha önce görseydim. 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi sıfat-fiil 
eki almış kelime ile yardımcı fiilin birleşmesi sonu-
cunda oluşmuştur?

A) Çocukluğumuzdan beri onunla içtiğimiz su ayrı git-
mez.

B) Ben daima diğer yoldan gitmeyi tercih ederim.
C) Bu sorunun üstesinden pekâlâ gelebilir.
D) Nöbetçinin inat edeceği tutmasın mı?
E) Gözümün içine bakıp bir şeyler söyleyecek oldu.

9. Çık benim şair tabiatım, çık orta yere 

 Fakir güzelinden söyle
                           I

 Hasret ateşinden çal 
                               II

 Çal, söyle benim derdimi sevdalı sesinle. 

 Hep bilinen şarkılar gibi olsun 
            III

 Yani bilinen şarkılardan olsun.
                                          IV

 Yeni sözler arama nafile
                       V

 Bu dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi fi-
ilimsidir?

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

10. Güzel bir haber almışçasına aniden neşelendi.

 Bu cümledeki fiilin çatı özelliği aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?

A) Etken - geçişsiz
B) Dönüşlü - geçişsiz
C) Edilgen – geçişsiz
D) İşteş – geçişli
E) Etken - geçişli

11. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil cümleye tahmin an-
lamı katmıştır? 

A) Hayat, başımızdan geçenlerin toplamıdır.
B) Gün aşırı kasabaya inerlerdi.
C) Bu masalı küçüklüğünde anlatırlarmış.
D) Adam nihayet hatasını anlamıştı.
E) Sabah yola çıktıysa çoktan varmıştır.

12. İşliyor kalbim
                I

 Eskiyor saçlarım
      II

 Ve gözlerimin en ince hücreleri
                                           III

 Okuyorum hayatı
       IV

 Toprağın üstünden çok

 Altındakilerle var olduğunu 
                                    V

 Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi kişi (şa-
hıs) eki almıştır?

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


