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Fiiller TYT Türkçe ve AYT Edebiyat testlerinde geçen konulardan biridir. Öğrenmeniz gereken bazı kavramlar ve anlam soruları vardır. Sorunları çözmeye başladığınızda sizin için kolay olacağından eminiz! Kunduz hocalarımızdan biri olan Türk hocaCelal Hoca, bu konuda sizin için çok
faydalı bir makale hazırladı ve görmeniz gereken soruların bir örneğini seçti. Şimdi Fiillere birlikte bakalım! Fiiller, bir ad görevinde fiile benzer ancak fiil olmayan sözcüklerdir. Bu sizi biraz şaşırtabilir, ancak fiiller ne tam fiil ne de tam addır. Bunlar aradaki orta sınıfın kelimeleri. Fiil, fiilin veya
gövdelerin köklerine (- ma, - I - haşhaş) ekleri çekerek yapılır. Bir örnek verelim: onu bulmak - bilim dünyasına bir ses getirecek. Geminin bir model olun - ma - y - Ben çok seviyorum. Seni seviyorum - Meck dünyanın en zor işidir. Yukarıdaki örneklerde fiillerin kökeninin kelimeleri fiil fiildir.
Şimdi karışık parçalardan örnekler verelim: Kim ekstra mek satın almak için gidecek? Freeze - ma - y - Ben seviyorum. Hata: İlk örnekte, ek - fiil üzerinde - fiil adını aldı, ama burada kelime ekmek tamamen fiil anlamı uzak taşındı ve isim farklı bir kavram haline geldi. Biz ona kalıcı isim
diyoruz ve konuyla ilgisi olduğunu düşünmüyoruz. İkinci örnekte, aynı şekilde dondurma - söğüt eki gerçek adı tamamen fiil anlamı sıyrılıyor ve yeni bir açık isim olur, çünkü kalıcı bir ad olmasına rağmen. Hata: Negatif eki - ma fiil eki ve adı - ma eki karşılaştırılmamalıdır. Bu örnekte - ma eki

fiile olumsuzluk anlamını verdi, bunu anlamından kaldırabilirsiniz. Sıfat fiil kökleri veya organları (- a, - assi, - mez, - ar, - perpendilar - olacak - mmi') uygulamaları getirerek yapılır. Sıfat fiilleri için hatırlanması gereken en önemli şey sıfat veya sıfat görevinde kullanılmasıdır. Bir örnek verelim:
Utanç insandı. ( - smear sıfat fiil eki utan-fiil sıfat.) Son günler çok güzeldi. ( - sıfat fiil eki geç fiil bir sıfat yaptı.) Hata : Gerçekleri zaman ekleri ile karıştıramazsınız. Şimdi zaman eki görevinde yukarıda örnek olarak belirttiğim sıfatları kullanacağım ve farkı göreceksiniz. Bu kişi utanıyor - mas
(Burada - utan merhem eki - fiilin zaman anlam verir. Zaman fiili değeri ) Başka örnekler verelim: Kör - gerçek leş yiyiciler aşkımı kucakladı. Run - adımlar la geldi. Daha önce kimseyi görmedik. İnsanların artık sevgisi yok. Kırmızı ile gösterilen tüm ekler fiillerin sıfatlarıdır. Eğer dikkat
ettiysen, hepsi sıfatta kullanılmış. Not : Sıfat fiilleri sıfat görevinde değilse sıfat görevinde kullanılır. Sıfat, sıfat tam olarak sadece sıfat söylenir ve isim söylenmez olmasıdır. Bu tanım size karmaşık gelebilir, ancak örnekle kolay olacaktır. Aşk - tr - al. (Burada sev bir fiil - en sıfat fiil eki ve
sıfat görevi kullanılır.) Sıfatı açalım. 7 Mayıs (insanlar) buluşuyor. (Gördüğünüz gibi, sevgi dolu insanlarla dolu bir sıfatta, sadece sıfatlar söyledik ve sebebi sevmek için bir kelime yaptık. Zarf fiilleri zarf görevinde kullanılır. Onlar durum veya zaman fiile önem verir. Bir örnek verelim: Gel - ir
gel - Mez beni aradı. (r... - mez zarf fiil ve o anlam eklemek için zaman var soruya cevap çağırdı) O non-stop okudu. (- zarf fiil olmadan ve nasıl çalıştığını durum hakkında soruya cevap mantıklı) Diğer örnekler verelim: Dur - Madan konuştu. Rose, dük gözlerini ondan
yıkayamadı. Arkadaşıma bak, buradan gideceğim. İşe gitmek için, bunu atlatacağız. O deli, öğreniyor. Gül git - e gül - e. Onu tanıyorum ve onu biliyorum - y - her şey çok iyi gidiyor. Gülüyor, gözlerine güldü. Evet, bunu yaptığında, günüm aydınlık. Öl- onu seviyordu. Sen güldün, yüzüm
güldü. Kırmızı ile gösterilen uygulamalar fiil zarfına eklerdir. Hata: Evde - y - Ken beni hiç aramadı. (Burada - fiiller fiilin üzerine düştüğü için ken ekleri fiil zarfı olarak almak yanlış olur ve evde kelime bir isimdir, fiil değil. Bu yüzden, evdeyken zarf fiil olamaz.) Hızlı ve doğru bir şekilde sorunu
çözme bir örnek ve biz sınavda hem zaman ve netlik olsun başka bir konu bitirdik! Ayrıca, konuyu tam olarak anlamak için birçok konuda karar vermek de çok önemlidir. Meb Kazanım Testleri'ne kendi kaynaklarınızdan sonra da göz atabilirsiniz. Verbs kunduz sorular binlerce şimdiye kadar
burada sizin için istendi! somut çalışmaları tamamladıktan sonra, zaman zaman notları ve formülleri bir göz atmak gerekebilir. Notlar almak ve sorunları çözerken ihtiyaç duyduğunuz tavsiyeleri almak, öğrenme aşamasında size çok yardımcı olacaktır. Kunduz ekibi olarak, bu alandaki
uzman eğitmenlerimizin desteğiyle, her konuda görmeniz gereken ipuçlarını, formülleri gözden alacağız! Bu makalede, Fiil Sıfatı Zarf Fiil ve Kelime Türleri başlığı ile ilgili soruları çözmenize yardımcı olacağını düşündüğümüz ipuçları bulunmaktadır. Bu notların size yardımcı olacağını
umuyoruz. İyi okuma! Bu notlar kunduz hocamız Erol Hodgey tarafından hazırlanmıştır. Erol Hoca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mezunudur. 12 yıldır Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yapıyor. Halen Ankara Final Akademisi Enstitüleri'nde çalışmaktadır. Herkesin dilimizin daha iyi
farkında olduğundan emin olmak istiyor. Fiil Sıfatı Zarf ı fiil nedir? Fiillerin özellikleri nelerdir? Sınıflandırma Fiil Fiili Sıfat Fiil Fiil Fiil Fiil Şimdi çözüm konusuna devam edebilirsiniz! Birçok soruyu çözerek fiilleri pratik edebilirsiniz. Zarfın sıfat fiil ve fiil türleri içerik olarak belirli tanımlar
içermesine rağmen, bu konu birçok soru türünü içerir. Bilgileri, tanımları ve kuralları inceledikten sonra, sorunlarla nasıl ilgili olduğunu görmelisiniz. Makalemizin konusuna baktığınızda, meb tarafından yayınlanan sınavları kendi kaynaklarınıza ek olarak satın almaya karar vermenizi
öneririz. Türk ağlarını büyütmenin anahtarı, pek çok sorunu ele almak ve yapılamayacak konular hakkındaki gerçeği öğrenmektir. Bugüne kadar binlerce işe alım sorusu, türk eğitmenler tarafından bu alandaki özel uzmanlar tarafından çözüldü. Daha fazla Fiil sorusu ve ayrıntılı çözüm
görmek istiyorsanız aşağıdaki düğmeye tıklayabilirsiniz! Uygulamamızdan ücretsiz olarak erişebileceğiniz soru ve çözümlerle bu konudaki üstünlüğünüzartabilir! 8. sınıf konu anlatımının Türkçe dersi, fiilin adı, hangi ekler, fiil cümlesi örneklerinin adı bu yazı hakkında öğrenilebilmektir, bu yazı
sayesinde fiillerin eli olan fiillerin adını kolayca anlayabilirsiniz. Ad fiilleri, tüm fiiller gibi fiilin köklerinden veya gövdelerinden belirli ekleri alarak geçen sözcüklerdir. Bu sözcükler cümledeki ad göreviyle birlikte kullanılır. Infinitifs olarak da bilinen adlandırılmış fiiller üç fiil grubundan birini
oluşturur. Fiil veya bedenin köküne getirilen -ma,-is,-mak ekleri ile fiil yok. Ad-fiil eklerini ma(y)ization olarak kodlayarak hatırlayabilirsiniz. Bu üç eki, bir cümlede fiilleri ad olarak kullanmanıza olanak sağlar. Örneğin, fiil görünümünün kök eki -Ma eki yazma ve okuma-fiil kökleri, cümlede
gösterildiği gibi okunacak fiillerin adıdır Türkiye'de okuryazarlık oranı artıyordu. Bu ekler, geldikleri sözcüklerin ses özelliklerine bağlı olarak farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin, ad-fiilin fiil in uygulanması - -I. Bu durumda ,ma, -me, -iş, -uz, -mek, -mek olarak kullanılan ad-fiilin tüm
adkodlarını sıralayabilirsiniz. Ad fiillerinin ekleri bunlardan başka bir biçime sahip değildir. Örnek: Balıkçılık sizi en çok dinlendiren spordur. Öğrendiklerinin çoğunu vizyonla yaparız. Bu resimdeki metni ilk görüşte görmeye çalışın. Bu evi aşağıdan aşağıya doğru temizlemeliyiz. Artık köye
gitmeyeceğiz. Bunu her şekilde düşünmelisin. Yukarıdaki örneklerde kalın sözcüklerle vurgulanan isim-fiile baktığımızda, bu ekleri alan tüm sözcüklerin fiil köklerinden veya gövdeden oluştuğunu ve cüppede isim olarak kullanıldığını görürüz. Fiil eki adını kabul eden fiiller eklerin diğer
çekimlerini alabilir. Üretim eki kabul eden bir fiil, fiil adının ekide de alabilir. Ancak, bir sözcük fiil ekinin birden fazla adını alabilir. Ad-fiilin adrelal'ını diğer eklerle karıştıramazsınız. Özellikle -ma eki ile olumsuzluk ilavesini karıştırmamaya dikkat etmek önemlidir. Örnek: Eve geldiğini
görmedim. - Bekleme süreniz yaklaşık yedi dakikadır. (isim-fiil eki) - Söz vermesine rağmen etkinliğimize gelmedi. NOT: Sözcük fiil eki adı ve eki olumsuzluk olarak alabilir. Bu durumda, ilk eki negatif bir eki, ikinci ek ise bir ad-fiil ekidir. Örnek: Kırmamak için elimden geleni yaptım. Yanından
geçerken beni görememesini anlayamazdım. (-fiil eki adı çalışma) - Ben onu görünce gülmek ama yardım edemedim. NOT: Ad-fiil eki olan ek-ma/-I, bazen 1. Bu ekler kök adına geldiğinden, ilgili olarak kabul edilemezler. Ancak, fiilin kökü önce fiil eki adını alarak bir ad haline gelebilir, sonra
kendi ve durum ekleri kabul. Örnek: Babama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu baba adı ile oluşan bir isim - ilk bekar adam ve devlet sevgi ile - aynı zamanda Papa'nın adı ona bağlı bir fiil olması mümkün değildir. Örnek: Lütfen beni bırakın cümlesinde stresli eki - bu fiil adının bir eki. Bu
uygulamadan sonra gelen eki, bir eki olan ilk bireysel destek ve bir ek - e - yönlendirme ekidir. Bazı ad fiilleri bir nesnenin veya kavramın kalıcı adının özelliklerini yitmiş. Bu kelimeler artık sözel olarak kabul edilemese de, fiil ve bedenlerin köklerinden oluşur ve cümlelerde isim olarak
kullanılır. Örnek: Yaz kiraz dondurma gereklidir. Annem çok güzel bir ambalaj yapar. Atatürk döneminde ülkemizde dokuma tezgahları açıldı. Bu konudaki görüşleriniz bizim için önemlidir. İsim-Fiiller / Özet Anlatım Maddelerin daha anlaşılır olması durumunda fiil adlarının özelliklerini
listelediyorsanız; - İsim fiilleri ekleri -ma,-me,-mak ile yapılır. - Noblar ve fiiller diğer fiiller gibi fiil ve gövdelerin köklerinden yapılır. Ad cümlede ad fiillerini kullanır. Adlandırılmış fiiller, ad-eylem ve mastar olarak da bilinir. - Hiçbir fiil negatif eki ile karıştırılmamalıdır. - Bazı adlandırılmış fiiller, fiil
özelliklerini yiyişmiş, kalıcı adlar haline gelmiştir. ORCun KUTL Konu Anlatımı / Narroloji Konusu sayfasına geri dön! «| | Yorum! Makalenin ayrıntıları... Yazdırma! Bu yazı paylaşın! isim ve fiil konu anlatımı. isim fiil sıfat fiil zarf fiil konu anlatımı. isim sıfat zarf zamir fiil konu anlatımı. isim fiil
konu anlatımı 8.sınıf. arapça isim fiil konu anlatımı. ingilizce isim fiil konu anlatımı. isim fiil grubu konu anlatımı. isim sıfat zamir zarf fiil fiilimsi konu anlatımı
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