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1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi 

kullanılmamıştır? 

A) Görünmez kazanın böylesi başıma gelmemişti. 

B) En sonki dalışında yeni bir rekora imza attı. 

C) Hafta sonu buraya gelmez, evinde vakit geçirir. 

D) Onu sağlıklı görünce dünyalar benim oldu. 

 

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat- fiil 

kullanılmamıştır? 

A) Eskimiş kıyafetlerini ihtiyacı olanlara vermişti. 

B) Kapıda görevliden başkası giremez, yazıyordu. 

C) Bana söyledikleri aklımdan hiç çıkmadı. 

D) Gelecek hafta mağazamızın açılışı var. 

 

Çocukken bisiklete binmek en büyük eğlencesiydi. 

          1                             2  

İkindi vakti hava serinleyince dışarı çıkmayı dört gözle 

beklerdi.                          3                          4 

3) Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi zarf-

fiildir? 

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

 

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma/-me” ekinin 

işlevi diğerlerinden farklıdır?  

A) Onu görmeyi o kadar çok istiyorum ki… 

B) Başarısızlığının sebebi sınavda heyecanlanmasıydı. 

C) Ankara’ya geri dönmene çok sevindik. 

D) Kimseye zararı olmayan kendi halinde biriymiş. 

 

Yaşamaz(1) ölümü göze almayan(2) 

Zafer, göz yummadan(3) koşana gider. 

Bayrağa kanının alını çalmayan 

Göz yaşı boşana boşana gider.(4)   

                                    ( Mithat Cemal KUNTAY ) 

5) Bu dizelerde numaralandırılmış sözcüklerden 

hangisi sıfat-fiildir ? 

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

 

1.Uçaktan iner inmez toprağı öptü. 

2. Güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 

3. Gelirken yolda ona rastladım. 

4. Kuş uçmaz kervan geçmez bir yolda ilerliyoruz. 

 

6) Numaralanmış  cümlelerden hangilerinde yer alan 

fiilimsiler türce özdeştir ?  

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

 

 

Rüzgar esmeyince dal kımıldamaz. 

7) Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin 

hangisinde  vardır ? 

A)Kaçan balık büyük olur. 

B) Damlaya damlaya göl olur. 

C) Demir ıslanmaz, deli uslanmaz. 

D) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. 

 

Zebralar yaşamlarını sürdürebilmek için su ve otla 

beslenirler. Bazen yiyecek bulmak için 50 km yürürler 

sonrasında yaşadıkları ortama geri dönüp alıştıkları 

yaşam ortamlarında yaşarlar. 

 

8) Bu parçada kaç fiilimsi vardır? 

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

 

Çok eskiden Değirmendere’de nakış işleme konusunda 

rakip tanımayan bir kız yaşarmış. Gergefin başına 

geçip de eline iğneyi ipliği aldı mı öyle nakışlar işlermiş 

ki onu görenler hayran kalırmış. 

9) Bu parçadaki altı çizili fiilimsilerin türleri 

aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 

A) İsim-fiil/ isim-fiil/ sıfat-fiil 

B) Zarf-fiil/ isim-fiil/ sıfat-fiil 

C) Sıfat-fiil/ isim-fiil/ zarf-fiil 

D) İsim-fiil/ sıfat-fiil/ zarf-fiil 

 

Genç adam Ahır Dağı’nda avlanmaya (1) çıkmış.  

Dere tepe dolaşırken (2) ayağı kayıp uçuruma 

 yuvarlanmış. (3) Gözünü allı morlu kilimlerle  

döşeli (4) bir çadırda açmış.  

10) Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden 

hangisi fiilimsi değildir ? 

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

 

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim- fiil 

kullanılmıştır? 

A) Ülkemizde 13 Mayıs Türk Dil Bayramı olarak 

kutlanır. 

B) Eskiden bu göçüğün olduğu yerde bir hamam 

varmış. 

C) Küçük çocuğun ameliyatı için bağış toplanacakmış. 

D) Ümitler tükenmek üzereyken bu fikir atılmış ortaya. 
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Bey sonunda ümidini yitirip (1) yurduna dönmeye(2) 

karar vermiş. O sırada yaşlı bir kadın çadırın 

kapısından içeri süzülmüş.  Bey kadını görünce (3)  

“Ne istersin?” diye(4) sormuş. 

12) Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerden 

hangisi farklı türde bir fiilimsidir ? 

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

 

Türkçede bazı sözcükler isim-fiil eki aldıkları halde 

zamanla isimleşmiş, fiilimsi özelliklerini kaybetmiştir. 

  

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya 

uygun bir kullanım vardır? 

A) Lahmacunun yanında acılı ezmeye bayılırım. 

B) Yaşlı adam torunuyla gezmeye çıkmış.  

C) Onu görmeye gidecektik, şehir dışındaymış. 

D) Çocuk elindekileri eve bırakmaya gitti. 

 

“Bu çocuğun geleceği parlak.” cümlesindeki  gelecek 

sözcüğü sıfat-fiil ekiyle türemiş ve kalıcı isim olmuştur. 

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir 

kullanım vardır? 

A) Bunun başıma geleceğini tahmin etmiştim. 

B) İyi geçen sınavından 100 bekliyormuş.  

C) Kapana yakalanan tavşanın canı yanıyordu. 

D) Bagaj dolmuş, bavula yer kalmamıştı. 

 

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ecek / -acak” 

eki eklendiği sözcüğü sıfat-fiil yapmıştır?  

A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. 

B) Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak 

C) Daha gidecek çok yolumuz var. 

D) Üzülme, bu dertler bir gün bitecek. 

 

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye 

“durum” anlamı katmıştır? 

A) Oraya varır varmaz soframızı kuralım. 

B) Genç kadın misafirlerini gülerek karşıladı.  

C) Köye dönünce çiftçilik yapmayı düşünüyor. 

D) Dimyat’a pirince giderken elimizdeki bulgurdan 

olduk. 

 

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye 

“zaman” anlamı katmıştır? 

A) Sınava ayda bin soru çözerek hazırlanıyorum. 

B) Küçükken yaptığımız hatalar affedilirdi.  

C) Yaralı asker sürüne sürüne ilerledi. 

D) Irmaktan geçerken at değiştirilmez. 

(1)Kitaba hayat veren dört gencin arkadaşlık ilişkileri. 

(2)Okul ve aile yaşantılarının yanında ergenlik 

sorunları da yansıtılıyor. (3)Kitabın sürükleyici bir dili 

ve heyecan dolu bir kurgusu var. (4)Kitap daha ilk 

cümlede okuyucuyu kendisine bağlıyor. 

18) Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin 

hangisinde sıfat-fiil vardır ? 

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

 

“Görünen köy kılavuz istemez.” atasözünde  fiilimsi bir 

sıfat tamlaması oluşturmuştur. 

 

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir 

kullanım vardır? 

A) Ona yapılanları bir türlü içime sindiremedim. 

B) Gelecek yıl hangi liseyi tercih edeceksin? 

C) Çürümüşlerini ayır ve sağlamlarını dolaba koy. 

D) Düğünde eski tanıdıklarıyla karşılaşmış. 

 

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak içindeki 

sözcük  çekimli fiil görevinde kullanılmıştır ? 

A) İki gün önce  “aldırmış” dönüş biletlerini. 

B) Şarjı “bitmiş” bir bilgisayarla işimizi halledemeyiz. 

C) Gün “görmüş” ihtiyar, gençlere öğüt veriyordu. 

D) Onun başına gelen “pişmiş” tavuğun başına 

gelmedi. 

 

21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı türden 

birden fazla fiilimsi kullanılmıştır ? 

A) Yaptığım hatayı yüzüme vurup duruyor. 

B) Bir daha beni görmeye gelme, dedi. 

C) Son görüşmede duruşundan bir taviz vermedi. 

D) Alan el veren elden üstündür. 

 

22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? 

A) Çocukların gülüşüyle kendine geldi. 

B) Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. 

C) Gözümün içine baka baka yalan söylüyor. 

D) Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 

 

Aileleriyle birlikte uzun süredir yaşadıkları (1) 

kasabadan büyük bir kente taşınan (2) kardeşler Chris 

ve Frencis’in yaşamı, sinemadan dönerken (3) 

yağmura yakalandıkları (4)akşam değişir. 

23) Bu cümlede numaralandırılmış fiilimsilerden 

hangisi diğerlerinden farklı bir türdedir ? 

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

 


