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Son Viraj Yayınları olarak hedefi yüksek olan öğrencilere rehber olmak ve onların başarı seviyesini yük-

seltmek için yola çıktık. Değişen sınav sistemiyle birlikte ortaya çıkan yeni nesil sorularla kitaplarımızı oluştura-

rak sizleri bu sınavlara en iyi şekilde hazırlamayı istiyoruz.

Kitaplarımızı hazırlarken Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan öğretim programların-

daki kazanımları esas alıyoruz. Soruları bu kazanımlar çerçevesinde hazırlıyor, tüm kazanımlara kitaplarımızda 

yer veriyoruz. Bunu yaparken kazanımların dışına asla çıkmıyoruz. Testleri mantık, muhakeme, analiz, sentez 

gerektiren sorularla oluşturuyoruz. Yeni nesil olarak adlandırılan bu tip sorularla öğrencilerimizin analitik düşü-

nerek bilgilerini günlük hayata aktarabilmelerini amaçlıyoruz.

Bloom taksonomisine uygun olarak “tam öğrenme” modeliyle hazırladığımız özet konu anlatım, uygulama, 

kavrama, analiz-sentez, ünite değerlendirme testi ve analiziyle oluşturduğumuz “Drift Serisi” öğrencilerimizi 

bilgi düzeyinden sentez düzeyine çıkarıyor. Kolaydan zora şeklinde hazırlanan bu testler sayesinde başarı 

basamaklarını kolaylıkla aşacağınızı düşünüyoruz. 

Tamamını zorluk derecesi yüksek yeni nesil sorularla oluşturduğumuz “Formula-1” serisi ile öğrencilerimiz 

tüm soru tipleriyle karşılacak ve soruları kolay şekilde çözmenin yollarını öğrenecektir.

Ünite değerlendirme testleri şeklinde hazırladığımız “OFF-ROAD Serisi” ile son tekrarı da yaparak öğren-

cilerimizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyoruz. Deneme sınavlarıyla da sizleri sınav seviyesinden daha 

üst seviyelere taşıyarak sınavlarda karşılaşacağınız hiçbir soru karşısında zorlanmadan başarılı sonuçlar elde 

edeceğinizi düşünüyoruz.

Tüm ürünlerimizdeki soruların video çözümlerini yaparak öğrencilerimizin çözemediği sorularla ilgili anın-

da dönüt sağlıyoruz. “Dijitalimöğrenci” uygulamasından veya www.dijitalim.com.tr adresinden soru çözümlerine 

veya konu anlatım videolarına ulaşabilirsiniz.

Son Viraj Yayınları ile çıktığınız bu yolculukta hedefinize ulaşmanızı diliyor, size bu yolda rehberlik yap-

maktan onur duyuyoruz. 
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1. Fiil Çekim Ekleri

Fiil Çekimi

 ➥ Zaman veya dilek kipiyle birlikte kişi eki almış fiillere çekimli 

fiil denir. 

a.  Haber Kipleri: Zaman anlamı taşırlar. Haber kiplerinin 

çeşitleri ve bu kiplere ait ekler aşağıda verilmiştir. 

Görülen Geçmiş Zaman: -dı, - di, - du, - dü/ tı, - ti, -tu, - tü

Öğrenilen Geçmiş Zaman: -mış, - miş, - muş, - müş

Şimdiki Zaman: -yor, -makta (-mekte)

Gelecek Zaman: -acak, - ecek

Geniş Zaman: -r, - ar, - er, - ır, - ir, - ur, -ür

b.  Dilek Kipleri: Zaman anlamı taşımazlar, tasarlanan bir 

durumu anlatırlar. Dilek kiplerinin çeşitleri ve bu kiplere ait 

ekler aşağıda verilmiştir. 

Gereklilik Kipi: -malı, - meli

Şart Kipi: -sa, - se

İstek Kipi: -a, - e

Emir Kipi: Eki yoktur. Kişi ekleriyle çekimlenir. 

 � Fiillerde Olumsuzluk: Fiillere getirilen “-ma / -me” olum-

suzluk ekiyle fiillerin anlamları olumsuza dönüştürülür. 

Diğer ekler olumsuzluk ekinden sonra getirilir. 

 � gel - me - di - m

Geniş zaman çekiminde II ve III. kişinin olumsuzu “ - maz 

/ - mez” ekiyle yapılır. 

 � gül - mez - sin

Bilgi Hazinem

Fi
ill

er
4.

 Ü
ni

te
:

,DÜSün, 
analiz et

A. Aşağıda verilen cümlelerde fiillerin kipini noktalı yerlere yazınız. 

1. Annemle kardeşim ders çalışıyor. 

2. Oğlu 2010 yılından beri okumak için şehir dışına gider. 

3. Öğleden sonra arkadaşlarımla yüzmeye gideceğiz.

4. Kayra ve Şermin hiçbir gün evin kapısının zamanında açıldığını görmedi. 
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B. Aşağıda verilen metindeki çekimli fiileri ve bunların mastar hâllerini kutucuklara yazınız. 

Geçen birkaç gün gibi bugün de dükkâna kimse gelmedi. Dükkânı borçla açmıştım. Vakit akşama geliyor. Ben-

se bugün bir metre kumaş bile satamadım. Bu iş böyle gidemez. Peki, ne yapacağım? İskemlelerden birini çektim. 

Kapının önüne koydum, düşünmeye başladım. İşlerin yoluna girmesini beklemeliyim. İşimi seviyorum ve bırakmak 

istemiyorum. Öyle kolaya kaçmayacağım, dükkânı iyi hâle getirmek için çalışacağım. 

Çekimli Fiil Mastar Çekimli Fiil Mastar

,DÜSün, 
analiz et

C. Aşağıdaki tabloda bazı fiillerin mastar hâlleri verilmiştir. Bu fiilleri dilek kipleriyle çekimleyerek cümle 
içinde kullanınız. 

Mastar Kip Cümle

yaşamak

sevmek

yazmak

anlamak

katılmak

gülmek
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2. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinin yüklemi 
çekimli bir fiil değildir?

A) Bu yolculuğumuzu trenle yapacağız. 

B) Keşke sen de bizimle gelebilsen. 

C) Bugün biraz dinlenmek istiyorum. 

D) Dolapta akşamdan kalan yemekler vardı. 

3. Aşağıdakilerin hangisinde şimdiki zaman kipi 
kullanılmıştır?

A) İzmir’e gitmek üzere yola çıkıyorum. 

B) Sanki beni bekleyen birileri var. 

C) Yolun karşısına geçme. 

D) Önce saatine, sonra gömleğine bakmalısın. 

4. 

Nice güzellere bağlandım kaldım

Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum

Her türlü istediğim topraktan aldım

Benim sâdık yârim kara topraktır 

Aşık Veysel ŞATIROĞLU

Bu dörtlükte kaç tane çekimli fiil vardır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

5. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde görülen 
geçmiş zaman kipi yoktur?

A) Beş yıldır bu evde oturdunuz. 

B) Beklediği misafirler sonunda geldi. 

C) Her sabah düzenli olarak spor yaptım. 

D) Yola çıkmadan önce eşyalarını hazırlamalısın. 

1. I. 
Elindeki imkânları zamanı geldiğinde doğru bir biçim-
de kullanmasını bilmelisin. Gereklilik kipiyle çekimlenmiş fiil vardır. 

II. 
Çayın hemen soğumaması için önce bardağı sıcak 
suyla bir güzel çalkala.

Emir kipiyle çekimlenmiş fiil vardır. 

III. 
Misafirliğe gitmeden önce ağzımızın tatlanması için 
bir kilo baklava alalım. 

Şart kipiyle çekimlenmiş fiil vardır. 

IV. 
Keşke ben de büyüdüğümde Türkçe öğretmenim 
gibi bilgili biri olsam…

İstek kipiyle çekimlenmiş fiil vardır. 

Yukarıdaki numaralanmış kutucuklardan hangilerinin yeri değiştirilirse karşısındaki bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?

A) I ve II.  B) II ve III.  C) II ve IV. D) III ve IV.
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6. Her iş ustalık ister. Ama onu bir kişiden öğrenmek gerekir. Eğer her marangoz baltayı, bıçkı ve rendeyi kendisi bulmak, üstelik bunlarla 

nasıl işlemek gerektiğini düşünmek zorunda olsaydı dünyada tek bir marangoz bulunmazdı. Coğrafya öğrenmek için herkesin dünyayı 

dolaşması Amerika’yı yeniden keşfetmesi, Afrika’yı incelemesi, Everest Tepesi’ne tırmanması gerekse ve bütün bunları birer birer 

anlatsa buna bir insanın yaşamı yetmez. İnsanların gittikçe daha çok şey öğrenmesi gerekiyor. Yaban hayvanlarının izini gütmek, 
 I  II

vurulan hayvanın derisini yüzmek kulübe kurmak, taş bıçak yapmak, bütün bunlar hüner ve ustalık ister. İnsan usta olarak  doğmaz, 
 III
ustalık sonradan öğrenilir. İnsan, aletlerini kendi yapar, onlarla doğmaz. Bunun için de onları kullanma yetisini ana babasından miras 

olarak değil, öğretmenlerinden ve deneyim sahibi insanlardan alır. İnsan, dil bilgisi kurallarını ve aritmetik problemlerini çözme yöntem-

lerini doğuştan bilse bu tembellerin pek hoşuna gider herhâlde. O zaman insanların okula gereksinimleri kalmaz. Kalmaz ama bu da
 IV
insanın pek yararına olmaz. Okulsuz hiçbir şey öğrenilmez. İnsana özgü beceri ve yetenek bir noktada donup kalır, bir sincabınkinden 

farksız olur. 

Bu metinde numaralanmış fiillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I numaralı fiil şart kipiyle çekimlenmiştir. 

B) II numaralı fiil şimdiki zaman eki almıştır. 

C) III numaralı fiil gelecek zamanın olumsuz şeklidir. 

D) IV numaralı fiil geniş zaman haber kipiyle çekimlenmiştir. 

7. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde eylemin 
her zaman yapıldığı anlamı vardır?

A) Geldim ama kimseyi bulamadım.

B) Sabahları erken kalkıp yürüyüşe gider.

C) Zor zamanımda yanımda oldu.

D) Size bu şiiri okuyacağım.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem, dilek 
kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?

A) Kütüphaneden yeni kitaplar almalıyım.

B) Zamanla beni anlayacaksınız.

C) Aradığımız meyve fidanlarını bulamadık.

D) Bugün hava güneşli olacak.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi farklı 
bir kiple çekimlenmiştir?

A) Her gün burada kitap okur.

B) Uzaya ilk füze fırlatılır.

C) Kutay, çizgi film izlemeyi sevmez.

D) Kulakları artık ağır duyuyor.

İPUCU



7. Sınıf Türkçe  .

Analiz
Sentez

YAYINLARI

Test -

11

Fiil Çekim Ekleri

4.
 Ü

ni
te

:
Fi

ill
er

2
1. Aşağıdaki metinlerin karşısında, metinde geçen fiillerle ilgili bazı bilgiler bulunmaktadır. 

I. 

Su ve rüzgâr gücünün kullanılması insanlık tarihininde çok 
önemli bir olaydır. Çünkü önce insanı yüceltiyor, yakın itici güç 
olmaktan çıkarıp makinenin egemeni ve deneticisi durumuna 
getiriyor. Sonra da insan gücüyle aranmayacak bir gücün ge-
lişmesini sağlıyor. 

Şimdiki zaman ha-
ber kipiyle çekim-
lenmiş fiil vardır. 

3. tekil şahısla 
çekimlenmiş fiil 

vardır. 

Dilek kipi ile çekim-
lenmiş herhangi bir 

fiil yoktur. 

II. 

İnsanların havada uçabilecekleri tezini ilk kez Lonardo da Vin-
ci otaya atmış hatta bununla ilgili planlar da yapmıştır. Aradan 
geçen yıllar sonra Lanncy ve Bienvony, cisimlerin havada nasıl 
dengeli bir biçimde kalabilecekleri konusunda uzun süren ça-
lışmalar yaptı. 

Geçmiş zaman 
haber kipiyle 

çekimlenmiş fiiller 
vardır. 

1 ve 2. tekil şahıs 
ekiyle çekimlenmiş 

fiil vardır. 

Gereklilik kipiyle 
çekimlenmiş fiil 

vardır. 

III. 

Yöneticiler, güçlüler dürüst olmalı. Dürüstlük lüks bir şeydir. bi-
rer birer kişiler bu lüksün tadına varmalı. Dürüstlük güçlülerin 
ayrıcalığı olmamalı. Halkı da dürüst olmalı. Benim demek iste-
diğim toplumsal ahlak iste budur. 

Gereklilik kipiyle 
çekimlenmiş fiiller 

vardır. 

2. çoğul şahıs 
ekiyle çekimlenmiş 

fiil yoktur. 

Haber kiplerinden 
her hangi biriyle 
çekimlenmiş fiil 

yoktur. 

IV. 

İlk iş teklifi ansızın ortaya çıktı. Ayvaz’ın eski mahalle arkadaşla-
rından Ramazan’ın bürosundaydılar Cemil, büronun ne amaçla 
kullanıldığını bir türlü anlayamadı. Sorduklarında Ramazan’ın 
alım-satım işleriyle uğraşıyoruz, dedi. 

Görülen geçmiş 
zaman haber kipiy-
le çekimlenmiş fiil 

vardır. 

3. tekil şahısla 
çekimlenmiş fiiller 

vardır. 

Sadece haber 
kipiyle çekimlermiş 

fiil vardır. 

Buna göre numaralanmış metinlerin hangisine ait bilgide yanlışlık yapılmıştır?

A) I.  B) II.  C) III.  D) IV. 

2. I.  Uzun zaman Romanya’da oturmuş bir Çek olan 
Bay Witrt’in yanında iş buldum. 

 II.  Biz Nil kenarında kocaman bir yapı olan Semi-
ranmis Otili’nde çalışıyoruz. 

 III.  Canım çok sıkıldığı zamanlarda pencereye da-
yanarak saatlerce hayaller kur. 

 IV.  Onu yalnız bırakmamak adına biz de onunla be-
raber gitmeliyiz. 

Numaralanmış cümlelerdeki fiillerle ilgili aşağı-
daki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede görülen geçmiş zaman haber kipiyle 
çekimlenmiş fiil vardır. 

B) II. cümlede şimdiki zaman haber kipiyle çekim-
lenmiş fiil vardır. 

C) III. cümlede istek kipiyle çekimlenmiş fiil vardır. 

D) IV. cümlede gereklilik kipiyle çekimlenmiş fiil var-
dır. 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili fiil, 
istek kipinin 1. çoğul kişisine göre çekimlenmiş-
tir?

A) Dışarıya çıkmadan önce mutlaka kahvaltını yap-
malısın. 

B) İki gün sonra aynı yerde gerekli belgelerimizle 
beraber buluşalım. 

C) Bir kere de ben uyarmadan şu ödevlerini yapsan 
gam yemeyeceğim. 

D) Kütüphaneden ödünç kitap almaya devam et-
mek istiyorsanız kitapları zamanında teslim edin. 

İPUCU
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4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi za-
man anlamı taşıyan bir kiple çekimlenmemiştir?

A) Gerçekler gün ışığına çıksa da biz de bu ceza-
dan kurtulsak. 

B) Karşı dağlardan bir esinti geliyor. 

C) Beğendiğim çanta dün satılmış. 

D) Bebeğin ayakkabısı yolda düştü. 

5. 1. geldim geçmiş zaman

3. alayım emir kipi

2. almalısın gereklilik kipi

4. almaz geniş zaman

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) 1 B) 2  C) 3 D) 4

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek kipiyle 
çekimlenmiş bir fiil vardır?

A) Bu düşünceler sağlam olmalı.

B) Kuşlar, erkenden yola çıkar.

C) Herkes üzerine düşeni yapsın.

D) Ucuz olanlardan ikişer tane alalım.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem çekimli 
bir fiil değildir?

A) Köpeğin kimseye bir zararı yoktur.

B) Zamanında bu şehirde yarışlar yapılırdı.

C) Çizimlerimi akşama kadar getir.

D) Yüzünüzden neşe eksik olmasın.

8. 
Bir cümlede, eylemin zamanını bildiren ve fiil-
den sonra gelen çekim eklerine “haber kipleri” 
denir. Bunun dışında zaman anlamı taşımayan 
cümleye gereklilik, emir, koşul ve istek anlamı 
katan ekler de vardır. Bunlara da “dilek kipleri” 
denir. 

Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde sa-
dece dilek kipiyle çekimlenmiş fiiller vardır. 

A) Hayır, dedim bir telaş. “Hayır” Sırma, öyle ol-
saydı, haydi küçük kız git ve tatilinin tadını çı-
kar der miydi? Senin dediğin gibi düşünse bunu 
açık açık söylerdi. Lütfen Sırma, lütfen olmayan 
şeylerin hayaline kapılarak günlerini zehir etme. 
Topla kendini. 

B) Bugün kalkın ve Patara’ya gidin. Burası çeşmesi 
ve cumbalı evleriyle çok hoş bir yer. Yani evler de 
asırlar öncesinin mimarisine uygun olarak yapılın-
ca ilk izlenimde bir uyum, bir bütünlük göze çarp-
malı İstanbul’dakiler de gelsinler de görsünler. 

C) Şükürler olsun gecenin o saatlerinde sokaklara 
düşüp onu aramaktan vazgeçti. Ben de fikrini de-
ğiştirmesin diye hemen onun ışığını söndürdüm. 
Şimdi bu satırları yazıyorum. Bu uykusuzlukla 
yarın bizden hayır bekle.

D) Yerimize oturduğumuzda soluk soluğa kalmış-
tım. Birden Sırma bana bir dirsek alttı. Geldiler, 
geldiler diye fısıldadı. Gösterdiği yere baktım, 
gerçekten de bir grup gelmiş. Ayakta masaları 
süzüyorlardı. Bunlar onlardı. 

İPUCU
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Fiilde Anlam Kayması

 ➥ Bir fiil kipinin kendi anlamı ve görevi dışında başka bir kip 
veya anlam yerine kullanılmasına anlam kayması denir. 

 � Neden acele ediyorsun, az sonra kalkarız. (Geniş za-
man, gelecek zaman yerine kullanılmış. )

 � Bu kitabı alacaksın ve arkadaşına teslim edeceksin. 
(Gelecek zaman, emir kipi yerine kullanılmış.) 

 ➥  Fiilllerdeki anlam kaymaları anlatım bozukluğu değildir ak-
sine dilimizin zenginliğini gösterir. 

Bilgi Hazinem

,DÜSün, 
analiz et

A. Aşağıdaki cümlelerde kiplerin hangi kip yerine kullanıldığını örnekteki gibi yazınız. 

Peri kızı bir gün pazara gider. 

İstediğin ayakkabıyı yazın alırız. 

Yarın matematik sınavı yapılıyor mu?

Salı günleri sütçümüz geliyor. 

Onun adına patronla görüşüyorum, anlaşma yapıyorum gene 
de kıymetimiz yok. 

Keloğlan bir de uyanmış ki anası başucunda duruyor. 

Sana söylediklerime bundan sonra kulak asacaksın. 

Ödevlerini zamanında yapacaksın.

Öğrenilen geçmiş zaman yerine kullanılmış. 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Be
nim

Not
lar
im

.
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,DÜSün, 
analiz et

B. Tabloda verilen cümlelerdeki yüklemlerden biçimce aynı kiple çekimlenenleri aşağıda belirtilen renklere 
boyayınız.

  • ➙	GENİŞ ZAMAN : Kırmızı

  • ➙	ŞİMDİKİ ZAMAN : Yeşil

  • ➙	GELECEK ZAMAN : Mavi

  • ➙	GEÇMİŞ ZAMAN : Sarı

  • ➙	DİLEK KİPLERİ : Beyaz

1 ➙ Akşamüzeri arkadaşımı arar, haber veririm.

2 ➙ Her akşam yatmadan önce kitap okuyorum.

3 ➙ Sana bu projenin önemini daha kaç kez anlatacak?

4 ➙ Gelecek sene liseye gidiyorum.

5 ➙ Keloğlan, padişahın sarayına doğru yola çıkar.

6 ➙ On dakikaya geliyorum.

7 ➙ Bana yaptıklarını bir düşünür müsün?

8 ➙ İki gün önce gelen senin annen olacak.

9 ➙ Bu eser Osmanlılar zamanından kalmış olacak.

10 ➙ Gelsen de bir işin ucundan tutsan.  

,DÜSün, 
analiz et

C. Tabloda verilen cümlelerden anlamca aynı zamanla çekimlenen cümlelerin numaralarını aşağıda verilen 
sepetlere yazınız.

Gelecek Zaman Geniş Zaman Geçmiş Zaman Gereklilik Kipi Emir Kipi
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3. Bundan sonra tatilleri hep ailece yapıyoruz.

Bu cümlede görülen kip kaymasının benzeri aşa-
ğıdakilerden hangisinde vardır?

A) Perşembe günleri kontrole gidiyoruz.

B) Yarınların bize ne getireceği belli olmuyor.

C) Ören’e giden kamyonların kasaları dolu dönüyor.

D) Sinemadan müziğe tüm telif eserlere bir standart 
getiriyoruz. 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kipten ge-
reklilik kipine kayma olmuştur?

A) Sabahları yürüyüş yapmayı seviyorum. 

B) Bulunan tarihî mezar Etilerden kalma olacak.

C) Bugünün bütün bulaşıklarını sen yıkayacaksın.

D) Deneme yazarken öznel ifadere yer vermeye ça-
lışmalısın.

1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. 

On yıldır bu karanlık in içinde ham demirden dövdüğü kılıç ve namluları tüm Anadolu’da, tüm Rumeli’de sınır boylarında büyük bir ün
 I
kazanmıştı. Hatta İstanbul’da bile yeniçeriler, satın alacakları kamaların, saldırmaların, yatağanların üstünde “Ali Usta’nın işi” damgasını 

arıyorlardı. O, çeliğe çifte su vermeyi biliyordu. Uzun kılıçlar değil, yaptığı kısacık bıçaklar bile iki kat olur, kırılmazdı, “Çifte su vermek” 

sanatının, yalnız ona özgü bir sırrı vardı. Yanına çırak almaz, kimseyle çok konuşmaz, dükkânından dışarı çıkmaz, durmadan uğraşırdı. 
 II

Bekârdı. Hısımı, akrabası yoktu. Kentin yabancısıydı. Kılıçtan, demirden, çelikten, ateşten başka söz bilmez, pazarlığa girişmez, müş-

terileri ne verirse alırdı. Yalnız savaş zamanları ocağını söndürür, dükkânının kapısını kilitler, kaybolur, savaştan sonra ortaya çıkardı. 

 III

Kentte onunla ilgili birçok hikâye söylenirdi. Kimi “cellat elinden kaçmış bir çelebi”, kimi “sevgilisi öldüğü için dünyadan elini eteğini va-

kitsiz çekmiş garip” derdi. Siyah şahane gözlerinin mağrur bakışından, soylu davranışlarından, gururlu suskunluğundan, düzgün sözle-

rinden onun öyle sıradan bir adam olmadığı belliydi. Ama kimdi? Nereliydi? Nereden gelmişti? Bunları bilen yoktu. Halk onu her zaman 
 IV
seviyordu. Kentte böyle tanınmış bir ustanın bulunması herkes için ayrı bir övünç kaynağıydı. 

1. Metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde anlam kayması yapılmıştır?

A) I.  B) II.  C) III.  D) IV. 

2. Metindeki anlam kayması aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltilmiş şekliyle yazılmıştır?

A) On yıldır bu karanlık in içinde ham demirden dövdüğü kılıç ve namluları tüm Anadolu’da, tüm Rumeli’de sınır boylarında büyük bir ün 
kazanıyor. 

B) Yanına çırak almaz, kimseyle çok konuşmaz, dükkânından dışarı çıkmaz, durmadan uğraşırmış. 

C) Yalnız savaş zamanları ocağını söndürür, dükkânının kapısını kilitler, kaybolur, savaştan sonra ortaya çıktı. 

D) Halk onu her zaman severdi. 

İPUCU
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5 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. 

Keloğlan bir gün zengin olunca bulunduğu kasabayı terk ediyor. Ülkenin en büyük ilinin bir semtine, zenginliğini belli etmeyerek gidip 
 I

yerleşir... Zaman içerisinde temiz giyinişli, güzel endamı ve kibar tavırları ile bizim Keloğlan bütün çevresinin saygı değer bir 

insanı olmuştur. Ama, gene eskisi gibi, işi gücü yokmuş. Keloğlan bir gün çarşıda dolaşırken, o esnada kıyafet değiştirerek çar-

şıda dolaşan Padişahın kızı bu genç, güzel, kibar yiğidi görünce, birden içine bir ateşin düştüğünü, kalbine bir okun saplandığını 

hissedip bir görüşte bu kimliğini bilmediği delikanlıya vurulmamış mı?.. Elinde olmayarak bir ah çekmekten kendini alamamış. 

Aşık olup da kim ah etmez, kim yanmaz ki?.. İşte, Küçük Hanım Sultan da o şekilde bizim Keloğlan’a yıldırım aşkı ile vurulmuş. 

Acaba ne etsem de bu güzel yiğit delikanlı ile görüşebilsem diye düşünmeye başlamış. Sultan Hanım düşünmüş, taşınmış en
 II

sonunda kıyafetini değiştirerek bu yiğidin bulunacağını umduğu semte gitmeye karar vermiş ve öyle de yapmış. Güzel bir tesadüf 

meğer Keloğlan da o sırada, her zaman eğlence için balık tuttuğu gölden elinde güzel, büyük, renkli ve şimdiye kadar görülmemiş 

bir balıkla gelmiyor muymuş? Keloğlan kıyafet değiştiren kızı tanımamış ama kız büyük bir yürek çarpıntısı içinde, acaba nasıl 
 III

etsem de delikanlının ilgisini çeksem diye düşünürken heyecandan birden ayağı sürterek sendelemiş. Delikanlının yanına düşer 

 IV

gibi olunca Keloğlan, birden seğirterek genç kızı düşmekten kurtarmış.

5. Metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde anlam kayması yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III.  D) IV. 

6. Metinde pembe renkle verilen cümledeki anlam kaymasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Geçmiş zaman kipi gelecek zaman anlamı verecek şekilde kullanılmıştır. 

B) Geniş zaman kipi geçmiş zaman anlamı verecek şekilde kullanılmıştır. 

C) Geçmiş zaman kipi gereklilik anlamı verecek şekilde kullanılmıştır.

D) Geçmiş zaman kipi geniş zaman anlamı verecek şekilde kullanılmıştır.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipin-
de bir anlam kayması olmuştur?

A) Bilim insanları, yaptıkları araştırmada Danimar-
ka’da 1870-1900 yılları arasında doğmuş ve ha-
yatını kaybetmiş aynı cinsiyetten 2932 ikize ait 
verileri inceledi. 

B) Daha sonra sonuçları Danimarka toplumunun or-
talama yaşam süresi ile karşılaştırdılar. 

C) Araştırmanın sonuçları, her iki cinsiyette de ikiz-
lerin ortalama yaşam süresinin toplumun orta-
lama yaşam süresinden daha yüksek olduğunu 
gösteriyor. 

D) Araştırmada ayrıca çift yumurta ikizlerinin yaşam 
süresi toplumun genelinden çok az yüksekken 
tek yumurta ikizlerinin yaşam süresinin çift yu-
murta ikizlerinin ve toplumun ortalama yaşam 
süresinden daha yüksek olduğu bulundu. 

İPUCU
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3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geniş 
zamanda çekimlenmesine karşın, geniş zaman 
anlamı taşımaz?

A) Kendime yeni bir kıyafet almak istediğimde bü-
tün mağazaları dolaşır sonra karar veririm. 

B) Kışın bu soğuk günlerinde iş yerinden çıktıktan 
sonra minibüs durağında saatlerce beklemeyi 
hiç sevmez. 

C) Siz su siparişinizi verdikten en geç yarım saat 
sonra siparişiniz kapının önünde olur hanıme-
fendi. 

D) Annem yeni doğan ikiz bebeklerimizin kıyafetle-
rini kimyasal deterjan kullanmadan doğal yollarla 
yıkar. 

4. I.  Evren ile ilgili öğrendiğimiz her bilgi pek çok so-
ruyu beraberinde getiriyor. 

 II.  Bu sorulara cevap bulmak isteyen araştırmacılar 
teleskoplarla evreni gözlemliyor, uzay araçlarıy-
la yıldız sistemlerini keşfediyor ve hatta uzayda 
deneyler yapıyor. 

 III.  Uzay ve evrenle ilgili bu araştırmaların önemli 
bir kısmı da NASA’da gerçekleştiriliyor. 

 IV. Araştırmalarına Jet İtki Laboratuvarı’nda (JPL) 
devam eden Dr. Yıldız, kariyer yolcuğunu ve 
araştırma konularını geçen hafta yaptığımız vi-
deolu söyleşimizde bizlerle paylaşıyor. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde 
anlam kayması vardır?

A) I.  B) II.  C) III.  D) IV. 

İPUCU

1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. 

Okyanus akıntıları yer çekimi, rüzgâr ve suyun yoğunluğu ve sıcaklığı arasındaki farklılıklar nedeniyle okyanus sularının hareket etmesi 

olarak tanımlanabilir. Dünya’nın dönüşü ve güçlü mevsimsel rüzgârlar nedeniyle ortaya çıkan yüzey akıntıları derin bölgelerden yüzeye 

çıkan, soğuk ve besince zengin akıntılardır. Derin su akıntıları ise yoğunluk farkı ve kütle çekimi nedeniyle okyanus tabanında gerçek-

leşen su hareketleridir. Kutup bölgelerine ulaşan okyanus suları soğuyarak donar ve böylece daha yoğun hâle gelir. Suyun sıcaklık ve 
 I
tuzluluk oranının değişmesi, yoğunluk farkına neden olur. Okyanus tabanına doğru hareket eden daha yoğun suyun yerini daha düşük 

enlemlerden gelen sular doldurur. Bu suların da soğuyarak derinlere hareket etmesi sonucu, küresel bir su akıntısı süreci işlemeye başlar. 
 II

Kuzey Atlantik’te oluşan derin su akıntısı güneye doğru hareket ederek Antarktika’yı dolaşır. Daha sonra iki kola ayrılarak Hint ve Pasifik 
 III
havzasına ulaşır. Ekvator’a yaklaştıkça ısınan su yüzeye doğru hareket eder ve farklı yönlerden gelen iki akıntı, Güney Atlantik Okya

nusu’nda tekrar birleşerek Kuzey Atlantik Okyanusu’na geri döner. Güneyden gelen, nispeten daha sıcak Kuzey Atlantik akıntısı Batı 
  IV
Avrupa’nın ikliminin daha ılıman olmasına neden oluyor. 

1. Metinde altı çizilerek numaralandırılmış cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır?

A) I  B) II  C) III  D) IV 

2. Metindeki anlam kayması aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) I. cümlenin yüklemindeki geniş zaman eki yerine şimdiki zaman eki kullanılmalı. 

B) II. cümlenin yüklemindeki geniş zaman eki yerine gelecek zaman eki kullanılmalı. 

C) III. cümlenin yüklemindeki geniş zaman eki yerine miş’li geçmiş zaman eki kullanılmalı. 

D) IV. cümlenin yüklemindeki şimdiki zaman eki yerine geniş zaman eki kullanılmalı. 
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5. (I) Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden gözü koru-
mak amacıyla kullanılan güneş gözlükleri etkin bir 
koruma sağlamak için morötesi ışınların neredey-
se tamamını (%99-100) engellemelidir. Bunun için 
genellikle UV ışığı engelleyebilen özellikte gözlük 
camları ya da kaplamalar kullanılır. (II) Ayrıca güneş 
gözlüklerinde kullanılan renklendirilmiş camlar belli 
dalga boylarındaki ışığı soğurarak bu ışınların göze 
ulaşmasını engeller. (III) Ancak günümüzde güneş 
gözlüklerinin UV ışınları engellemek dışında farklı 
özelliklere de sahip olması istenir. (IV) Dalga boyu 
daha kısa olan yüksek enerjili görünür ışığın (örne-
ğin mavi ve mor ışık) retinada hasara yol açtığını 
gösteren araştırmalar nedeniyle güneş gözlüklerinin 
mavi/mor ışığa karşı da koruma sağlaması tavsiye 
ediliyor. 

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde anlam kayması vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV 

6. Bir fiilin zamanının dışında kullanılmasına kip kay-
ması denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kip kayması 
vardır?

A) Babam, bir gün yola çıkar.

B) Çayı sıcak içmeyi severim.

C) Seninle bir daha konuşmam.

D) Durmadan beni çağırır.

7. Aşağıdakilerin hangisinde eylem, kendi kip anla-
mının dışında kullanılmıştır?

A) Havanın böyle güzel olduğu bir günde kapalı 
alanlarda vakit geçirilir mi?

B) Annem, kız kardeşimle beni evimizin yakınında 
açılan yüzme havuzuna kaydettirecekmiş. 

C) Başvuru sonucunu beklediği işten aylar sonra ni-
hayet aramışlar. 

D) Yıllar önce İstanbul’dayken gündüz vakti evlerine 
hırsız giriyor. 

8. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem göreviyle kul-
lanılan eylemin aldığı kip eki, kendi anlamında 
değildir?

A) Birinden borç para aldım mı o parayı ödeyene 
kadar âdeta gözüme uyku girmezdi. 

B) Siz içinizi rahat tutun, onu gördüğümde bu konu-
yu mutlaka ona açacağıma söz veriyorum. 

C) Yaptığınız bu güzel işlerin çocukların dünyasın-
da apayrı bir yeri olduğunu asla uyutmayın. 

D) Ertesi sabah erkenden kalkıp babasıyla aylardır 
hayalini kurduğu kamp alanına doğru yola çıkarlar. 

İPUCU

››	 Fiillerde anlam kay-

ması kipin anlama 

uygun olmaması-

dır. Kip kaymaları 

anlatım bozukluğuna 

sebep olmaz.
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 Ü
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te
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 Fiillerin Anlam Özellikleri

 ➥ İş (Kılış) Bildiren Fiiller: Öznenin isteğiyle meydana gelen, 
nesne alabilen fiillerdir. 

 � okumak, yazmak, bozmak, tutmak, anlamak… 

 � Öğrenciler konuyu anladı. 

 ➥ Durum Bildiren Fiiller: Öznenin bir durumdaki devamlılığını 
anlatan fiilerdir. Nesne almazlar. 

 � uyumak, oturmak, koşmak, uzanmak… 

 � Bebek, yatağında uyuyor. 

 ➥ Oluş Bildiren Fiiller: Doğada meydana gelen değişimleri an-
latan fiillerdir. Öznedeki değişimi bildirirler. 

 � sararmak, çürümek, uzamak, büyümek… 

 � Ağaçların yaprakları sararmış. 

Bilgi Hazinem

3. Fiillerin Anlam Özellikleri

DÜSün, 
eslestir,

,
,

A. Aşağıda verilen cümlelerdeki iş, oluş, durum bildiren fiilleri anlam özelliklerine göre gruplandırıp alttaki 
ilgili kutucuklara yazınız. 

Sonbaharın gelmesiyle ağaçların yaprakları sarardı. 

Sepette unutulan elmalar çürümüş. 

Kedi yavruları annelerinin yanında uyuyor. 

Uyku tutmayınca geç saate kadar oturduk. 

Öncelikle yaptığı resimleri boyadı. 

Mutfaktan gelen ani sesten korkmuş. 

Kardeşime yeni bir kazak aldım. 

Yüksek ısıda yıkanan eldivenler küçülmüş. 

Saatlerdir kitabın aynı sayfasını okuyorum. 

İş bildiren 
fiiller

Oluş bildiren
fiiller

Durum bildiren
fiiller

1. 2. 3.

Be
nim

Not
lar
im

.
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Fiilde Anlam Kayması
Fi

ill
er

4.
 Ü

ni
te

:

3. 

,DÜSün, 
analiz et

B. Aşağıdaki şiirde geçen fiillerin anlam özelliklerini örnekte belirtildiği gibi yazınız. 

SA ZI MA

Ben gi der sem sa zım sen kal dün ya da
Giz li sır la rı mı aşi kâr et me. 
Lal ol sun dil le rin söy le me yâ da
Ga rip bül bül gi bi âh ü zar et me. 

Giz li dert le ri mi sa na an lat tım
Ça lış tım se si mi se si ne kat tım. 
Be be gi bi kol la rım da yay lat tım. 
Ha ya li ha tır et be ni unut ma. 

Bah çe de dut iken bil mez dim sa zı
Bül bül ko nar mıy dı da lı na ba zı
Han gi kuş tan al dın sen bu ava zı
Söy le doğ ru su nu gel in kâr et me. 

Âşık Veysel ŞATIROĞLU

Fiil Anlam Özelliği

kal durum fiili

1 aşikâr etme

2 söyleme

3 anlattım

4 kattım

5 yaylattım

6 unutma

7 bilmezdim

8 konar mıydı

9 aldım


