TÜRKÇE
7 Nİ S A N 2 0 2 0 S A L I
A d ı – S o y ad ı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.

S ı n ı f ı : 5 /. . .

--Sen misin Ali Usta?
--Benim.
--Ne arıyorsun bu vakit buralarda ?
Yukarıdaki

2.

bölümde altı çizili fiil için aşağıdakilerden hangisi söylenir ?

A) geçmiş zaman-3. tekil kişi

B) gelecek zaman - 1. çoğul kişi

C) şimdiki zaman - 2. tekil kişi

D) geçmiş zaman - 2. çoğul kişi

“Geçen akşam Ömer Seyfettin'in

Rüzgarla Sivrisinek adlı hikayesini okuduk."

cümlesinde geçen fiilin zamanı ve şahsı aşağıdakilerden hangisidir ?

3.

A) gelecek zaman-2. tekil şahıs

B) geçmiş zaman-1. çoğul şahıs

C) şimdiki zaman-3. tekil şahıs

D)-di’li Geçmiş zaman-1. çoğul şahıs

"Misafir umduğunu yemez,bulduğunu yer. "atasözünde geçen fiillerden
hangisi olumsuzluk anlamı taşır ?
A) umduğunu

4.

Aşağıdakilerden hangisi
A) kaygılıydım

5.

B)yer

C)bulduğunu

D)yemez

geçmiş zamanı gösteriyor ?

B)açıklayacağım

C)toparlanıyoruz D)kararlıyım

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz fiildir ?
A) gülmekten

B)selamladı

C)almadı

D)seyretti

6.Aşağıdaki hangi seçenekte fiilin şahsı ötekilerden farklıdır ?
A) Çocukları mutlaka okutacaksınız değil mi?
B) Dudaklarından dualar döküldü .
C) Bir saatlik yolu yaya mı yürüdünüz?
D) Yaz gelince ağaç gölgelerine sığınıyorsunuz.

7.

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde zaman ifadesi yoktur ?
A)alırım
B)almak
C)aldım
D)alıyorum

8."Gezmek" fiilinin,şimdiki zamanın II.tekil kişisi aşağıdakilerden hangisidir ?
A)geziyorsun
9.

B)gezersin

C)gezecekler

D)gezdiniz

"Çalışacak " fiilinin zamanı ve şahsı hangi seçenekte tam ve doğru olarak
verilmiştir ?
A) gelecek zaman -3. çoğul şahıs

B) gelecek zaman - 3. tekil şahıs

C) geniş zaman - 2. çoğul şahıs

D) geniş zaman - 2. tekil şahıs

10. "Genellikle akşamları geç yatarım. "cümlesindeki fiilin zamanı aşağıdakilerden
hangisidir ?
A)-di'li geçmiş zaman

B) şimdiki zaman

C) gelecek zaman

D) geniş zaman

11. "Ahmetler bu
hangisidir ?

akşam

bize

gelecekler. "

cümlesindeki

fiilin

zamanı

ve

şahsı

A) şimdiki zaman - 3. tekil şahıs
B) geniş zaman - 2. çoğul şahıs
C) gelecek zaman -3. çoğul şahıs
D)- di'li geçmiş zaman-2. tekil şahıs
12. "Onunla böyle konuşursan kalbi kırılır."

cümlesinde altı çizili olan fiilin zaman

ve şahsı hangisidir ?
A) şimdiki zaman - 3. tekil şahıs

B) geniş zaman - 3. tekil şahıs

C) geçmiş zaman - 3. tekil şahıs

D) gelecek zaman - 3. tekil şahıs

13. "Gözlerinin bazen dalan,bazen şimşek gibi parlayan azametiyle bu hayvan, sanki
beni büyüledi." cümlesinde altı çizili fiilin zamanı hangisidir ?
A) -di'li geçmiş

B) şimdiki zaman

C) geniş zaman

D) gelecek zaman

14. "Sokaklarda saatlerce dolaştık. "cümlesindeki "dolaştık" fiilinin zaman ve şahsı
aşağıdakilerden hangisidir ?
A) -di'li geçmiş zaman - 1. çoğul şahıs
B) -di'li geçmiş zaman - 2. çoğul şahıs
C) şimdiki zaman - 2. tekil şahıs
D) -miş'li geçmiş zaman -1. çoğul şahıs
15. Aşağıdakilerden hangisi "yürüme k" eyleminin, tekil III.şahıs tarafından her
zaman yapıldığını belirtir ?
A) yürürsün

B) yürüyorlar

C) yürür

D) yürüsün

16. "Kapıcı,konuk odasına kadar önden yürüdü,kapıyı açtı ve ışığı açtı. "cümlesinde
bulunan fiiller hangi seçenekte verilmiştir ?
A) kapıcı-yürüdü-açtı

B) önden-yürüdü-kapıyı

C) yürüdü-açtı-ışığı

D) yürüdü-açtı-açtı

17. Aşağıdakilerden hangisi fiilin tanımıdır ?
A)Durum bildiren kelimelerdir.
B)Varlıkların yerine kullanılırlar.
C)İş,oluş,hareket bildiren kelimelerdir.
D)Varlıkların anlamlarını pekiştirirler.
18. Aşağıdakilerden hangisi eylem değildir?
A)gel

B)gör

C) iç

D) kol

19. Bir kelimenin fiil olup olmadığını anlamak için sonuna hangi eki getiririz?
A)yapım eki

B)mastar eki

C)çekim eki

D)tamlama eki

20. Eylemin sözün söylendiği anda yapılmakta olduğunu bildiren zaman
aşağıdakilerden hangisidir ?
A) –di’li geçmiş zaman
C)
.

şimdiki zaman

B)

geniş zaman

D) –miş’li geçmiş zaman

