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1) Bir kip ve şahıs eki alarak çekimlenebilen fiille-
re “çekimli fiil” denir. 

Bu tanıma göre;
 Sevgisiz kaldı gönlüm,
 Gurbet bana zor geldi,
 Sıla hüznüyle kavrulan,
 Bir ezan sesine hasretti gönlüm.

dizelerinde kaç tane çekimli eylem kullanıl-
mıştır?

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki yüklem, 
zaman anlamı içermemektedir?

a) Bir yıl önce memleketine gitti.
b) Otobüsle nihayet memlekete vardım.
c) Başarmak için çalışmalıyız.
d) Bir gün sen de gideceksin. 

3) Fiillere zaman anlamı katan kiplere haber(-
bildirme)  kipleri denir.  Beş tane haber kipimiz 
vardır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin han-
gisindeki fiil, haber kipiyle çekimlenmiştir?

a) Hemen odayı terk edin.
b) Biraz da ortalığını toparlasanız.
c) Hadi, birlikte yürüyüş yapalım.
d) Asla bizi üzecek bir iş yapmaz.

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiile ekle-
nen “-miş” eki cümleye “başkasından duyul-
ma, aktarılma” anlamı katmıştır?
 
a) Birkaç gün önce dolu vurmuş her tarafı.
b) Yapıştırıcı açık kalınca eline yapışmış.
c) Yemek çok güzel olmuş, eline sağlık. 
d) Telefonla çok vakit geçirdiğinden gözlerin 
kanlanmış.

5) Yukarıdaki tabloda sembollerle boş bırakı-
lan yerlere hangi eylemler getirilmelidir?

6) “Sev-“ fiiline duyulan geçmiş zaman kip eki + 
2. Çoğul şahıs eki+ olumsuzluk eki getirilerek 
çekimlenmiş hali seçeneklerin hangisinde yer 
almaktadır?

a) Sevdiniz
b) Sevmediniz
c) Sevmemişsiniz
d) Sevmemişsin

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber 
kipiyle çekimlenmiş bir önek eylem kullanımı 
yoktur?

a) Uzaklardan bir haber geldi.
b) Ödevlerimi akşama kadar bitirmeliyim.
c) Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor.
d) Dere kenarında balık tutardım. 
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Geniş Zaman Geniş Zaman 
Olumsuz

1Tk. Gelirim

2Tk. Gelirsin Gelmezsin

3Tk. Gelmez

1Çk. Geliriz Gelmeyiz

2.Çk Gelirsiniz Gelmezsiniz

3.Çk Gelirler

a Gelirler Gelmezim Gelmezler

b Gelir Gelemem Gelirler

c Gelirsiniz Gelmem Gelemem

d  Gelir Gelmem Gelmezler
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8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan 
eylem şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiştir?

a) Şu an sahil kenarında yürümekteyim.
b) Çok şeyler söylediler arkasından.
c) Gündüzleri bir saat kadar oyun oynarım.
d) Hava sıcaklığı her geçen gün artacak. 

I. Bir daha seninle bir yere gitmem.
II. Yine nereye gidiyorsunuz?
III. Yazları tatile köye gideriz.
IV. Eskiden buralarda insanlar yaşarmış.

9) Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde özdeş 
kip ekleri kullanılmıştır?

a) I-II   b) II-III
c) I-III   d) II-IV

I. Yaz mevsiminde kıyı bölgelerde sürekli yan-
gınlar çıkıyor.
II. Her gün ömrümüzden bir kum tanesi dökü-
lür.
III. Tayin isteyip uzaklara gideceğiz.
IV. Bu işten ne anlarsınız ki?

10) Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde özdeş 
şahıs ekleri kullanılmıştır?

a) I-II    b) II-III
c) III-IV    d) I-IV

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki çekimli 
eylem, olumsuzluk eki almıştır?

a) TV’de yeni bir program başlayacak.
b) Manava taze meyve, sebze gelmiş.
c) Ders çalışmak hiç keyifli değildi.
d) Bugünlerde bize hiç uğramazdı.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eyle-
min belirli aralıklarla da olsa sürekli yapıldığı-
nı anlatan bir kip eki kullanılmıştır?

a) Bir yıl sonra askere gideceğiz.
b) Üç sene önce buraya tayin istedim.
c) Hafta sonları yürüyüşe çıkarız.
d) Evlerinin önü epey kirlenmiş. 

İnsanların hep bir derdi vardır. Kimse kimseye 
güvenmiyor artık. Paylaşmıyorlar dertlerini. 
Susuyorlar. İçlerine atıyorlar. Hayat ne kadar da 
acıydı…

13) Yukarıdaki metinde kullanılan eylemlerde 
kaçı haber kipleriyle çekimlenmiştir?

a) 2  b) 3  c) 4  d) 5

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki yük-
lem, zaman anlamı içermektedir?

a) Bu yıl hep birlikte tatile gidelim.
b) Her daim merhametli olabilsek.
c) Uzaklara gitmeliyim, hem de çok uzaklara
d) Bir gönle girince insan mutlu olur. 

15) Aşağıdaki cümlelerde kullanılan eylemler-
den hangisi gelecek zaman kipiyle çekimlen-
miştir?

a) Hayvanat bahçesine gideceğiz.
b) Sürekli kitap okuyorsun. 
c) Her zaman evde düzen gerekir.
d) Sessiz bir şekilde ağlıyordu. 
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1. B
2. C
3. D
4. A
5. D
6. C
7. B
8. A
9. C
10. A
11. D
12. C
13. C
14. D
15. A
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