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   2017-NisanTEOG
1-Aşağıdakilerin hangisinde fiilin nesnesine
göre çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış
verilmiştir?
A) Ünlü sporcu, sosyal medya aracılığıyla mesa-
jını binlerce kişiye iletti. (Geçişli)
B) “Bir Tutam Mutluluk” adlı kitap, renkli ve
eğlenceli kapağıyla beğeniliyor. (Geçişsiz)
C) İnsanlar günümüzde başkalarına yardım
etmekten korkuyor. (Geçişli)
D) Takımımız, şampiyonluk yolunda emin
adımlarla ilerliyor. (Geçişsiz)

  2017 Mayıs Mazeret TEOG
2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, nes-
nesine göre farklı çatıdadır?
A) Led ampuller düğün salonunun içini ışıl ışıl
aydınlatıyordu.
B) Bu şehirde her yıl dünyanın en ünlü buz ve
kar festivali yapılıyor.
C) Sabahın erken saatlerinde göz gözü görme-
yecek kadar yoğun bir sis inmişti dağlardan.
D) Yayladaki tüm oteller bulunduğumuz yerden
karınca gibi görünüyor.

2016 Nisan TEOG
I. Dünyanın en ünlü balinası kara sularımızda
görüldü. (Edilgen)
II. Uzun yıllar sonra memleketine dönmüştü.
(Etken)
III. Geçmişi, tatlı bir çocukluk masalı gibi anım-
sarız. (Edilgen)
IV. Bu şehirde gece gündüz düdük sesi duyuluyor.
(Edilgen)
3-Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı
özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A) I.    B) II.        C) III.  D) IV.

   2015 Nisan TEOG

Ben her sabah - - - -.
4-Bu söz grubu aşağıdakilerin hangisiyle ta-
mamlanırsa cümlenin yüklemi geçişli olur?
A) okula giderim
B) parkta koşarım
C) erken kalkarım
D) süt içerim

                              2015 Mayıs Mazeret TEOG
(I) Step, yarı kurak iklim bölgelerinde görülen
seyrek ve cılız ot topluluklarıdır. (II) Steplerin
görüldüğü yerlerde yıllık yağış miktarı 250-
400 mm arasındadır. (III) İlkbahar yağışlarına
bağlı olarak yeşeren bu otlar yaz kuraklığından
dolayı sararır. (IV) Stebin esas bitkisi, kökleri
derine inmiş kurakçıl otlardır.

5-Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümle özne ve yüklemden oluşmuştur.
B) II. cümlede sıfat-fiil kullanılmıştır.
C) III. cümlenin yüklemi geçişsiz bir fiildir.
D) IV. cümle yapısına göre basittir.

                              2014 Mayıs Mazeret TEOG
1. Kimseye bir şey söylemeden evden çıktı.
2. Ihlamur ağacının gölgesine oturduk.
3. Onun geldiğini duyunca çok sevindik.
4. İstenilen dosyaları erkenden hazırladı.

6-Numaralandırılmış cümlelerden hangisinde
geçişli bir fiil vardır?
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4
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2010 SBS
Türkay, Seçkin, Aslı ve Gökçen’in kullandığı
cümlelerin sadece yüklemleri verilmiştir.
Türkan: ... kırdım.
Aslı: ...taşıdım.
Seçkin: ...oturdum.
Gökçen: ...tuttum.
7-Buna göre, yukarıdaki bireylerden hangisi-
nin cümlesinde “yüklem olan fiilin çatısından
dolayı” kesinlikle nesne yer alamaz?
A) Türkay    B) Aslı
C) Seçkin    D) Gökçen

2019 Bursluluk
8-Aşağıdakilerin hangisinde etken çatılı bir 
eylem vardır?

A.Bu sene 182 aracın katıldığı Dakar Rallisi’ni 
sadece 74 araç tamamlayabildi.
B. Avustralya İslam Müzesi için yeni bir uygula-
ma geliştirilmiş.
C. Küba’da oldukça ilgi gören Cabildos Festivali 
Havana’da düzenleniyor.
D. 20 Kasım-8 Ocak tarihleri arasında Brük-
sel’de bir kış köyü kuruluyor. 

2018Bursluluk
Gerçek öznesi bulunan eylemler çatısına göre 
etkendir.
9-Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de etken bir eylem kullanılmıştır?

A)Arkadaşım, sorduğum sorulara hemen 
cevap verdi.
B)Törende çok duygusal bir şiir okundu.
C)Bayram nedeniyle sokaklar güzelce temiz-
lendi.
D)Bu işletme 1986 yılında kuruldu.
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www.yeninesilturkce.com tarafından hazırlanmıştır. Paylaşılması -öğretmen ve öğrenciler hariç- yasaktır. 


