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12. Sınıf (A)
Türk Dili ve

Edebiyatı

1. Fiiller, bazen kendi kip anlamlarının dışında kullanılarak 
başka bir kip zamanını karşılayabilir. Buna kip kayması 
denir.

	 Aşağıdakilerin	hangisinde	bu	duruma	örnek	vardır?

A) Ilgaz Hükûmet Konağına gidip dilekçe vermelisiniz.
B) Araçlarınızı bu alana park etmeyiniz.
C) Aklınıza eseni her yerde dile getirmeyin.
D) Müsaitseniz yarın siz de bizimle gelin.
E) Bir ara beraber ders çalışalım mı?

2.	 Aşağıdaki	 dizelerin	 hangisinde	 birleşik	 zamanlı	 ey-
lem	kullanılmıştır?

A) Ne çarşaf hâlden anlar ne yastık
 Girmez pencerelerden beklediğin aydınlık
B) Ben acılar denizinde boğulmuşum
 İşitmem vapur düdüklerini, martı çığlıklarını
C) Ben senin en çok sesini sevdim
 Buğulu çoğu zaman, taze bir ekmek gibi
D) Sana şiirler okuyacağım, gitme
 Güneşler doğacak yalnızlığımdan
E) Ne zaman yıkılıp yere düştüysem
 Bırakıp da gitti dost bildiklerim 

3.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	oluş	anlamlı	bir	ey-
lem	kullanılmıştır?

A) Akşam olunca çırçır işçilerinin her biri bir köşeye çök-
tü.

B) Yemekleri öyle lezzetliydi ki bir haftada şişmanlamı-
şım.

C) Çocukları erkenden kaldırıp pikniğe yolladık.
D) Yolun sağına soluna meraklı bir kalabalık toplanmış.
E) Babam bu haberi tam vaktinde vermişti.

4. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum
 Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum
 Kaderleri bana benzeyen
 Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları
 Geniş ovalarda kaybolur kokuları
 Yurdumun sevgili ve adsız çiçekleri
 Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin görün beni
 Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni

	 Bu	dizelerde	aşağıdakilerden	hangisi	yoktur?

A) Birleşik çekimli fiil
B) Birleşik fiil
C) Türemiş fiil
D) Durum fiili
E) Hem haber hem dilek kipiyle çekimlenmiş fiiller

5. Sözler sükûtu eğiledursun
 Bakışlarda alevleniversin anlam
 Lüzumu yok ki cümleler kursun
 Gözlerde en usturuplu yol yordam
 Bırak sınırsız anlamlar doğursun

	 Bu	dizelerde	aşağıdakilerden	hangisi	yoktur?

A) Sürerlik fiili
B) Tezlik fiili
C) Türemiş fiil
D) Yardımcı fiille oluşan birleşik fiil
E) Basit fiil

6. (I) Söylemek istediğim çok şey var ama hayatta en iyi öğ-
rendiğim şeyi söyleyeyim. (II) İnsan en çok boşa geçen 
zamandan ve başta sağlığı olmak üzere kaybettiği şeyler-
den pişmandır. (III) O yüzden vakitlerini neyle geçirecek-
lerini iyi seçsinler ve güzel şeylerin değerini ellerindeyken 
bilsinler. (IV) Hele, bir de sevdiklerine, onları sevdiklerini 
söylemekten çekinmesinler. (V) Yoksa hayat boyu piş-
manlıktan kurtulamazlar.

	 Bu	 parçada	 numaralanmış	 cümlelerden	 hangisinin	
yüklemi	çekimli	fiil	değildir?

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

Fiilde	Anlam	(Kip,	Kişi,	Yapı)	-	2	
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Fiilde	Anlam	(Kip,	Kişi,	Yapı)	-	2	

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.	 Aşağıdaki	 cümlelerden	 hangisinin	 yüklemi	 şimdiki	
zamanın	rivayeti	ile	çekimlenmiştir?

A) Hafta sonu o da bizimle pikniğe geliyormuş.
B) Sabahları genellikle burada yürüyüş yaparmış.
C) Orada Nasrettin Hoca’yla ilgili bir yazıyı okuyordu.
D) Kitap okurken bazı bölümlerin altını çizmişti.
E) Bir gün annemi şiirlerimi okurken yakalayıverdim.

8.	 Aşağıdaki	 cümlelerden	 hangisinin	 yüklemi	 birleşik	
yapılı	ve	birleşik	çekimli	bir	fiildir?

A) Sanki bize tarihten bir şeyler hatırlatıyordu.
B) Sütunlar, zamana direnmenin gururunu yansıtıyor.
C) Uzun olsun diye planladığımız gezi bitivermişti.
D) Herkes izlenimlerini bu ajandaya yazabilir.
E) Gün boyu süren neşemiz bizi ansızın terk etti.

9. (I) Bir gün arkadaşlarımdan biri okulda bir toplantı yapıla-
cağını söyleyerek bu toplantıya gitmemizi önerdi. (II) Ka-
pıdan ayağımızı attığımızda bu toplantının çok farklı bir 
atmosferinin olacağını sezmiştik. (III) Sert çehreler, sert 
bakışlarla karşılaştık. (IV) Toplantıyı yapanlar birbirlerine 
sert sözler söylediler. (V) Yerimizden kalkıp gidemiyor-
duk.

	 Bu	 parçadaki	 numaralanmış	 cümlelerin	 yüklemleri	
için	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) I.   birleşik zamanlıdır.
B) II.  duyulan geçmiş zamanın hikâyesi ile çekimlenmiştir.
C) III. birinci çoğul kişi eki almıştır.
D) IV. basit zamanlıdır.
E) V.  birleşik yapılıdır.

10.	 Aşağıdaki	 cümlelerden	 hangisinin	 yüklemi	 türemiş	
eylem	değildir?

A) Uçsuz bucaksız bir deniz manzarasıyla biraz açıldım.
B) Bu şehirde mevsimler birbirini hızla kovalıyor.
C) Hasan, arkadaşlarına yaptıklarını bir bir anlattı.
D) Ağacın dalları kayısıları taşıyamadığından iyice eğil-

mişti.
E) Ağaçların arasından koyu bir ışık hüzmesi sızıyordu.

11. Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder
 Dante gibi ortasındayız ömrün
 Delikanlı çağımızdaki cevher
 Yalvarmak, yakarmak nafile bugün
 Gözünün yaşına bakmadan gider

	 Bu	dizelerde	kaç	çekimli	fiil	vardır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

12.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	anlamca	kaynaşmış	
birleşik	eylem	kullanılmıştır?

A) İnsan bu manzara karşısında şair olabilir.
B) Bir ümit, tüm ruhumu sarmıştı âdeta.
C) Bakakaldım giden geminin ardından.
D) Çocuk, tanımadığını birinin adını sayıklayaduruyor.
E) Kelimeleri incitmeyeceğime dair söz verdim kendime.


