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4.

Ek eylem, fiilleri birleşik zamanlı hâle getirir veya isim
soylu sözcükleri yüklem yapar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, ek eylem alarak yüklem olmuştur?

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylem
diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Sorulara verilen cevapların çoğu mantıklıydı.

A) Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır

C) İnsanı insandan ayıran mal mülk değil, vicdanıdır.

B) İşte burasıdır dünyaya gözünü açtığın topraklar.
D) Bu, hepimizin gözünü açan bir durumdu.

Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor

E) İstanbul, imparatorluğun kalbi gibiydi.

B) Yorgunsun, uzaklardan gelmişsin
Yitirmişsin neyin varsa birer birer
C) Nereye gidersen git günlük tasa
Bırak biraz da şad olsun gönüller
Bir nisan havası değil mi esen
E) Ben bu dünyaya yanlış gelmiş olacağım ben
Ben öyle her insandan, o kadar uzağım ben

2.

Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil, cümleye kesinlik
anlamı katmıştır?
A) Acaba oğlum, dersine yetişmiş midir?
B) Ders bitmiştir, çıkabilirsiniz gençler.
C) Babam çoktan uyumuştur bu saatte.
D) Dediğin yapılar bugün ayakta durmuyordur.

5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “değil” sözcüğü ek
eylemin olumsuzu olarak kullanılmamıştır?
A) Kahveyi değil de çayı tercih edeceğini sanıyorum.
B) Bu kitap değil sana okumanı tavsiye ettiğim.
C) İnsanların güvenini kaybetmen akıl kârı değil.
D) Mahallemiz maalesef eskisi gibi güzel değil.
E) Şiirler dostum değil artık, satırlardan kaçıyorum.

3.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?
A) İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya
B) Ben yordum ruhumu biraz da sen yor
Çünkü bence şimdi herkes gibisin
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E) Yemek pişmiştir, git iki ekmek al da gel.
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D) İlk sevgilimin gülüşüne benzer

6.

(I) Otomobil, çağımızda kent mekânını inşa eden unsurların başında gelir. (II) Otomobil, sürücüsüyle gerçek dünya
arasında bir filtre görevi görür. (III) Sürücüyle yaya arasındaki hiyerarşi, sürücüyü halktan koparır. (IV) Sürücü
seslerden, kokulardan, dokunma hissinden ve tabiattan
yalıtıldığı için somuta temas edemez. (V) Bu sebeplerden
dolayı otomobil güçlü bir soyutlama aracıdır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek
eylem vardır?

C) Ağıldaydınız sanki çocuklar
Yaz geldi mi açılacak kapılar
D) Bir insan boyu yukardan geçiyorum toprağı

A) I.

Dünyanın ışığı arkamda kalıyor hep
E) Dün sabaha karşı kendimle konuştum
Ben hep kendime çıkan bir yokuştum

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

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.
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10. (I) Anlatmayı seviyorum ve “dinleyicim” de var. (II) Anlattıklarımı yazarsam öykücü oluyordum. (III) Öykünün
bendeki karşılığı biraz öfke, biraz hiciv, biraz geçmişe yolculuk, biraz “an”ı tespit, biraz hüzün ve biraz da içe bakış,
içten bakış, deruna dalıştır. (IV) Bahsettiğim bu anların
hepsi ile ilgili, ilişkili öykülerim vardır. (V) Kendi kendine
konuşan biriyim.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylem iki göreviyle
de kullanılmıştır?
A) Boşluklar bırakılmasaydı eğer
Utanılacak bir şey değildir ağlamak
B) Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar
C) Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek
eylem diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

Gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu
D) Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü

I. Buranın en eski sakini kim?
II. Evimiz çam ağaçlarının altındaydı.
III. Bizi oraya götürecek kişi sensin.
IV. Bu, sanatçının altıncı kitabıymış.
V. Bu iklimde buğday yetişmez.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek eylemin
geniş zamanı kullanılmıştır?
A) I ve II.

B) I ve III.
D) III ve V.

9.

C) II ve IV.
E) IV ve V.

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?
A) Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır.
B) Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.
C) Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.
D) Ak gün ağartır, kara gün karartır.

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylemin şart çekimi kullanılmıştır?
A) Kayalıklarda gördüm seni, bir sisli günde
Fırtınadan saçların çözülmüş bir demetti
B) Anlattı erenler: Bir bahar değil
Âşığın ömründe bin bahar varmış
C) Gövdeler, varsa gönüllerden alır cevherini
Yürek olmazsa bilekler çekemez hançerini

●

8.

D) Ben her akşam dolaşırdım bu yeşil sahilde
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Bir handa, yorgun argın, tatlı bir uykudaydık.
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E) Uzun bir yolculuktan sonra İncesu’daydık,

Aşinalar gibi karşımda gülümserdi sular
E) Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya
Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi

12. I.
II.
III.
IV.
V.

Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi
Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi
Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine
Yol, hep yol, daima yol... Bitmiyor düzlük yine
Atlarımız çözüldü, girdik handan içeri

Numaralanmış dizelerin hangisinde ek fiil kullanılmıştır?

E) Bir adama kırk gün ne dersen o olur.

A) I.

B) II.

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

C) III.

D) IV.

E) V.

