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4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye kesinlik anlamı katmıştır?
A) Bu önemli görevi sen üstlenmeliydin.
B) Net bir şekilde söylüyorum: Herkes gelecek.
C) Toplantımız bitmiştir, dağılabilirsiniz.

Bu parçada kaç tane ek fiil kullanılmıştır?

D) Devamsızlığı yüzünden öğrencinin kaydı silinmişti.

A) 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil ek eylem
alarak cümlede yüklem görevinde kullanılmıştır?
A) Yârin dudağından getirilmiş bir katre alevdir bu karanfil.
B) Onun en sevdiğim yönü her daim gülmesiydi.
C) Cahil olan, bilmeyen değil öğrenmeyendir.
D) Gönülden gönüle bir yol vardır, görülmez.

5.

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

(I) Babamla aynı evi paylaşıyorduk ama ayrı dünyaların
insanıydık aslında. (II) Babam olabildiğince disiplinliydi,
bir o kadar da mükemmeliyetçi. (III) Ben aksine hiç sevmezdim zoru, gelemezdim sıkıya. (IV) Ama yıllar sonra
anlamıştım babamı. (V) Çünkü ben de bir babaydım artık.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek
eylem iki göreviyle de kullanılmıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.
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E) Yârin cana kastı gülerektir.
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E) Bizim oralarda karlar erimeye başlamıştır.

2.

Her sanat yapıtı, nesnelerin estetik biçimlenmesiyle oluşur. Bu, roman için de böyle. Peki, bir romanın var kılınması ne demek? Romanı oluşturan ögelerin ayrıştırılmasıyla, o ögelerin üstünde durmakla, o ögeleri belirtmekle
roman gerçekte var kılınır. Bu kitapta yapılan budur.

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Hayatta en önemli şey onurlu bir şekilde yaşamaktır.
B) Ak akçe kara gün içindir.

6.

I. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor
II. Bu şehir o eski İstanbul mudur
III. Karanlıkta bulutlar parçalanıyor
IV. Sokak lambaları birden yanıyor

C) Sözün bittiği yer tam da burasıdır.

V. Kaldırımlarda yağmur kokusu

D) Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ.

Numaralanmış dizelerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır?

E) Ne gelen vardı ne giden.

A) I.

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

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.
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10. Ek eylemin geniş zaman 3. kişi eki “-dır/-dir/-dur/-dür”
kimi zaman düşer.

Ek eylem, fiilleri birleşik zamanlı yapar.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna örnek vardır?

Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım vardır?

A) Aysel git başımdan ben sana göre değilim
Ölümüm birden olacak seziyorum

A) Ne doğan güne hükmüm geçer,

B) Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de

Ne halden anlayan bulunur.

Sana hep, hep yeniden başlamak isterim

B) Gelin gülle başlayalım atalara uyarak

C) Anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi

Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine

Ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği

C) Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor

D) Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var

Onlardan kalbime sevda geçmiyor

Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi

D) Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden

(I) Her şeyden önce, eski günleri hatırlamanın verdiği ciddiyetle ben babamı avutuyordum, babam da beni avutuyordu. (II) O gün bana son bakışı endişe dolu bir gülümsemeydi. (III) Ama çalışmaya gidecekti, buna mecburdu.
(IV) Üzülmeyeyim diye tüm zamanlarını, her şeyini erteledi. (V) Nereden bilebilirdi ki üzülmemem için ertelediği
zamanlarımıza üzüldüğümü.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi, ek eylem alarak yüklem olmuştur?
A) I.

9.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, ek eylem
almış bir edat öbeğidir?
A) Oda arkadaşları başlarını önlerine eğmiş çalışıyorlardı.
B) Onur Bey’in odasının her yerinde süs bitkileri vardı.
C) Sabahın ilk ışıklarıyla yola çıkan bir kafiyeydi bu belli
ki.
D) Hava bizim beklediğimizden daha soğuktu o akşam.
E) Babam, bugün çok sakindi, âdeta uysal bir çocuk gibiydi.

●

8.
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    Meydan savaşlarında korkular aşkı ağır yaralamasaydı
eğer
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E) Düşlere bile kar yağmazdı hiçbir zaman

Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu
E) Bazen kendine âşık deli bir fırtınaydım
Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zamanın şartıyla çekimlenmiş bir eylem vardır?
A) Söyleyecekleriniz bu kadarsa asıl konumuza geçiyorum, dedi.
B) Ateşten bir gömlekti bize görev diye sunduğu şey.
C) Bu kitapları beğenmezseniz size yeni kitaplar getirebiliriz.
D) Sözünüz sözse eğer bu sözünüzün sonuna kadar arkasında olun.
E) Araba gelmeyecekse yolumuza yürüyerek devam
edebiliriz.

12. (I) Lisedeyken aynı okuldaydık. (II) Birkaç yıl öncesine
kadar aynı mahallede sabahları ekmek alırken ve akşamları perdeler çekilirken karşılaşırdık. (III) Bazen de sahilde
rastlardım ona. (IV) Kıyıda yürümezdi ya da uzatmazdı
ayaklarını denize karşı. (V) Öylece uzakları, denizin gökyüzü ile birleştiği gri ve bulanık karanlığa bakardı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek
eylem, diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) I.

B) II.

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

C) III.

D) IV.

E) V.

