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Fiilde Çatı Özellikleri

1.   Yüklemi isim olan cümlelerde çatı özelliği aran-
maz.  
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği 
aranmaz?

A) Çatıya çıkan kediyi itfaiyeciler indirdi.
B) Tarım ürünleri son yağmurda çok hasar 

gördü.
C) Kitabın kapağı yeniden düzenlendi.
D) Tasarruf yapmak herkes için zorunluluktur.

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi 
geçişsizken aldığı ekle geçişli olmuştur?

A) Yara bandı sarıp kan akışını durdurdum.
B) Yıllar sonra ilk defa yanıldım.
C) Takım, maçı kazanınca çok sevinmiş.
D) Ağrısı olduğu için gece boyu gezindi.

3.  1. Atatürk büyük bir saygıyla anıldı.
2. Tamirci arabayı kısa sürede tamir etti.
3. Evin önündeki otlar ağustosta yakıldı.
4. Kiracılar bu soğuk kış gününde taşındı.

Numaralanmış cümlelerin hangileri çatı özel-
liği bakımından özdeştir?

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

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, işi 
yapan değil işten etkilenendir?

A) Karla beraber şehir, beyaza boyandı.
B) Trafik kuralları bizi yaşama bağlar.
C) Çiçekçi, elinde kalan son çiçekleri de sattı.
D) Güneşli bir günde bahçede piknik yaptık.

5.  Şöyle konuşur, şöyle eğlenir
   1         2
Ve bilmek isterim doğrusu
        3
Çocuklar hangi oyunları oynar?
              4

Numaralanmış fiillerden hangisi, nesne - 
yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden 
farklıdır?

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

6.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
nesnesine göre çatı yönünden diğerlerinden 
farklıdır?

A) Çocuğun alaycı bakışlarına daha fazla daya-
namadı.

B) Dağların karı gün geçtikçe eriyordu.
C) Akşam karanlığında yürümeye çalışırken 

yere düştüm.
D) Canı ne isterse onu pişirip yiyordu.
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7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği 

aranmaz?

A) Ana dilimizi seversek korumayı da biliriz.
B) Dil, millî kültürümüzün en önemli ögesidir.
C) Çocuk, sevinçten ne yapacağını bilemiyordu.
D) Otobüs kalkana kadar terminalde bekledik.

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi 
edilgendir?

A) Sabah rüzgârı bütün sisi dağıttı.
B) Havalar ısındıkça çocuklar seviniyor.
C) Kâğıtlar büyük bir dikkatle incelendi.
D) Uyku bastırınca biraz dalmışım.

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi 
geçişlidir?

A) Arkadaşlarıyla Çin'e gittiler.
B) Bu kutular gereksiz kullanıldı.
C) Şemsiyem sayesinde fazla ıslanmadım.
D) Elbiselerini kuru temizlemeye götürdü.

10.  Cümlede nesne olmasa bile yüklem, nesne ala-
biliyorsa geçişlidir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala örnek bir 
kullanım vardır?

A) Başını kanatlarının arasına aldı.
B) Avcıyı fark eden kuşlar uçtu.
C) Tüm hafta sonu arkadaşımla gezdim.
D) Törende onu kimse göremedi.

11.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
etken ve geçişlidir?

A) Yakalanan hırsızlar karakola götürüldü.
B) Gece yağan kar, yolları kapadı.
C) Yangın, hızla tüm alana yayıldı.
D) Görünmemek için uzun süre yerinde durdu.

12.  Vaktiyle bu şehrin yakınındaki bir mağarada 
vahşi kurtlar bulunuyordu.

Aşağıdakilerden hangisi çatısı bakımından bu 
cümle ile özdeştir?

A) Toplantıyı yarın yapmaya karar verdiler.
B) Sınavın bugün olacağı unutuldu.
C) Odayı birkaç saat boyunca havalandırdı.
D) Görüşmelerin sonunda taraflar anlaştı.


