
 

TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 
MEB tarafından hazırlanan “Örnek Sorular” ve 
“LGS Soruları”ndan oluşmaktadır. Telif hakları,  
MEB’e aittir. 

Adı-Soyadı:…………………………… 
Sınıfı           :…………………………… 

“Çiçekler soldu.” cu mlesinde “soldu” so zcu g u  çekimli bir “fiil”dir ve cu mlenin yu klemidir. “Solan çiçekleri va-
zodan aldı.” cu mlesinde ise “solan” so zcu g u  fiil anlamını korumakla birlikte sıfat go revinde oldug u için “sıfat-
fiil”dir.  

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmıştır?  

A) Bu yu k su rprizi bozmamak için arkadaşına mecburen yalan so yledi.  

B) Yag mur dinince renga renk bir go kkuşag ı belirdi go kyu zu nde.  

C) Çocuk, yıkanacak kıyafetlerini çamaşır makinesine koymuştu.  

D) Zorlansalar da karşı kıyıya yu zerek geçmişlerdi. 

 

 

 

Fiil ko ku nden tu redig i ve olumsuzu, fiiller gibi “-ma /-meˮ eki ile yapılabildig i ha lde kip eki alamayan so zcu k-
lere “fiilimsiˮ denir.  

Buna göre,  

I. Bag ışlar sayesinde bir ku tu phane dolusu kitap birikmiş.  

II. Suyun birikmesi birkaç saati bulacak gibi go ru nu yor.  

III. Tarih ve arkeoloji alanlarında bu yu k birikim sahibidir.  

cümlelerinin hangilerindeki altı çizili sözcükler fiilimsi değildir?  

A) Yalnız I.   B) Yalnız II.   C) I ve III.   D) II ve III. 

 

 

Fiil ko k veya go vdelerine -an /-en, -ası /-esi, -maz /-mez gibi belirli eklerin getirilmesiyle sıfat-fiil oluşturulur. 
Sıfat-fiiller tıpkı sıfatlar gibi isimleri niteleme go revi u stlenir. 

Bu açıklamaya göre, 

Bu yu k bir bahçe... Ortasında ko şk biçiminde yapılmış bir ev... Sag  ko şesinde her zaman oturdug umuz beyaz  
      I      II  
perdeli oda... Sabahları annem beni bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtur, dersimi tekrarlatır, su tu mu  
içirirdi. Bu pencereden go ru nen avlunun o bu r yanındaki bu yu k toprak rengi yapının camsız, kapaksız tek bir 
penceresi vardı.      III              IV 

metninde numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat-fiil değildir? 

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

 8. SINIF 

SORU-1                    2018  EKİM  

SORU-2                   2019  EKİM  

SORU-3                       2020  NİSAN –2 

https://www.facebook.com/groups/ZTurkce/
http://www.volkanertugrul.com


 

TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 

Yaşadıg ımız du nyaya karşı taşıdıg ımız sorumlulukları fark etmemiz için en ideal zamanlar ilk çocukluk yıllarımız. Yere 
ço p atmama, ag açların dallarını kırmama, çiçekleri koparmama gibi birçok şey bu do nemde edindirilir. Bunda en bu yu k 
pay kitaplara ait. Eg itim Uzmanı Bilge Buhan Musa, geri do nu şu m u zerine çıkardıg ı do rt 
                         I 
yeni hika ye kitabıyla çocuklara çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor. Bilge Buhan Musa, dog anın nasıl korunabileceg ini 
kitaplarında verdig i yo ntemlerle somutlaştırıp çocukların bunu davranışa kolayca do nu ştu rebi- 
            II 

 leçeklerini belirtiyor. Eg itimci yazarın yayımlanan hika ye serisi, çocukların kitaptaki kahramanlarla empati kurmalarını 
sag lıyor ve gezegenimize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine aracı oluyor.  
          III 

Bu hika ye  serisi do rt farklı kitaptan oluşuyor. “Yaşlı Çınar Ag acı”nda ka g ıdın, “Meraklı Yeşil Şişe”de camın, “Beyaz Plas-
tik Bardak”ta plastig in geri do nu şu mu  anlatılıyor. “Geri Kazanım Ato lyesi”nde ise kullandıg ımız eşyalardan geri do nu şu -
me gitmeden ne şekilde faydalanabileceg imiz dile getiriliyor. 
            IV 

Bu metindeki numaralanmış kelimelerden hangileri zarf-fiildir? 

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

“Dedesinin elini o ptu .” cu mlesinde “o ptu ” so zcu g u  çekimli fiildir ve cu mlenin yu klemidir. “Dedesinin o pu lesi 
ellerini hatırladı.” cu mlesinde ise “o pu lesi” so zcu g u  fiil anlamını korumakla birlikte kendisinden sonra gelen 
ismi niteledig i için sıfat-fiildir.  

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmıştır?  

A) Meyvesiz ag aca kimse taş atmaz.  

B) Menfaatleri için ku çu lmeyen insan bu yu ktu r.  

C) Hayat ancak yaşayarak tecru be edilir.  

D) O g renmenin sınırlarını genellikle kendiniz koyarsınız.  

Açıklama 

Cu mlede durum veya zaman bildiren fiilimsiler zarf-fiildir. 

O rnekler: 

Murat Nehri donunca gençler, u zerinde top oynuyormuş. 
            zaman bildiren zarf-fiil 

Go zlerini kitaptan ayırmadan sordug um soruya cevap verdi. 
                    durum bildiren zarf-fiil 

(I) Yaz aylarında tamamen kuruyan Kara Mug la Deresi’nin yatag ını takip ederek Saburhane Meydanı’na ilerli-

yorum. (II) Saburhane’nin su rprizli sokaklarına dog ru yol alırken yu zleri ısıtan neşeli ilkbahar gu neşinin 

ag açlara can verdig ini hissetmek zor olmuyor. (III) Kim bilir u st u ste kaç kat kireç atılmış bembeyaz boyalı 

evleri keşfetmek için sokak aralarına dalıyorum. (IV) Evlerin ahşap bo lu mleri, Saburhaneli kadınların titizli-

g iyle siline siline o zgu n ve bu yu lu  bir sanat eserine do nu şmu ş sanki. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf-fiil yoktur? 

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

SORU-4                      2018  LGS 

SORU-5                      2019  LGS  

SORU-6                              2020  LGS 
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TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 
MEB tarafından hazırlanan “Örnek Sorular” ve 
“LGS Soruları”ndan oluşmaktadır. Telif hakları,  
MEB’e aittir. 

Adı-Soyadı:…………………………… 
Sınıfı           :…………………………… 

“Çiçekler soldu.” cu mlesinde “soldu” so zcu g u  çekimli bir “fiil”dir ve cu mlenin yu klemidir. “Solan çiçekleri va-
zodan aldı.” cu mlesinde ise “solan” so zcu g u  fiil anlamını korumakla birlikte sıfat go revinde oldug u için “sıfat-
fiil”dir.  

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmıştır?  

A) Bu yu k su rprizi bozmamak için arkadaşına mecburen yalan so yledi.  I sim-fiil 

B) Yag mur dinince renga renk bir go kkuşag ı belirdi go kyu zu nde. Zarf-fiil 

C) Çocuk, yıkanacak kıyafetlerini çamaşır makinesine koymuştu.  Sıfat-fiil 

D) Zorlansalar da karşı kıyıya yüzerek geçmişlerdi. Zarf-fiil 

 

 

 

Fiil ko ku nden tu redig i ve olumsuzu, fiiller gibi “-ma /-meˮ eki ile yapılabildig i ha lde kip eki alamayan so zcu k-
lere “fiilimsiˮ denir.  

Buna göre,  

I. Bag ışlar sayesinde bir ku tu phane dolusu kitap birikmiş. (Çekimli fiil) 

II. Suyun birikmesi birkaç saati bulacak gibi go ru nu yor. (I sim-fiil) 

III. Tarih ve arkeoloji alanlarında bu yu k birikim sahibidir. (Fiilimsiye benziyor ama “silgi” gibi bir isimdir.) 

cümlelerinin hangilerindeki altı çizili sözcükler fiilimsi değildir?  

A) Yalnız I.   B) Yalnız II.   C) I ve III.   D) II ve III. 

 

 

Fiil ko k veya go vdelerine -an /-en, -ası /-esi, -maz /-mez gibi belirli eklerin getirilmesiyle sıfat-fiil oluşturulur. 
Sıfat-fiiller tıpkı sıfatlar gibi isimleri niteleme go revi u stlenir. 

Bu açıklamaya göre, 

Bu yu k bir bahçe... Ortasında ko şk biçiminde yapılmış bir ev... Sag  ko şesinde her zaman oturdug umuz beyaz  
      I      II  
perdeli oda... Sabahları annem beni bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtur, dersimi tekrarlatır, su tu mu  
içirirdi. Bu pencereden go ru nen avlunun o bu r yanındaki bu yu k toprak rengi yapının camsız, kapaksız tek bir 
penceresi vardı.      III              IV 

metninde numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat-fiil değildir? 

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

(Kapaksız so zcu g u  isimdir.) 

 8. SINIF 

SORU-1                    2018  EKİM  

SORU-2                   2019  EKİM  

SORU-3                       2020  NİSAN –2 
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TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 

Yaşadıg ımız du nyaya karşı taşıdıg ımız sorumlulukları fark etmemiz için en ideal zamanlar ilk çocukluk yıllarımız. Yere 
ço p atmama, ag açların dallarını kırmama, çiçekleri koparmama gibi birçok şey bu do nemde edindirilir. Bunda en bu yu k 
pay kitaplara ait. Eg itim Uzmanı Bilge Buhan Musa, geri do nu şu m u zerine çıkardıg ı do rt 
                         I 
yeni hika ye kitabıyla çocuklara çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor. Bilge Buhan Musa, dog anın nasıl korunabileceg ini 
kitaplarında verdig i yo ntemlerle somutlaştırıp çocukların bunu davranışa kolayca do nu ştu rebi- 
            II 

 leçeklerini belirtiyor. Eg itimci yazarın yayımlanan hika ye serisi, çocukların kitaptaki kahramanlarla empati kurmalarını 
sag lıyor ve gezegenimize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine aracı oluyor.  
          III 

Bu hika ye  serisi do rt farklı kitaptan oluşuyor. “Yaşlı Çınar Ag acı”nda ka g ıdın, “Meraklı Yeşil Şişe”de camın, “Beyaz Plas-
tik Bardak”ta plastig in geri do nu şu mu  anlatılıyor. “Geri Kazanım Ato lyesi”nde ise kullandıg ımız eşyalardan geri do nu şu -
me gitmeden ne şekilde faydalanabileceg imiz dile getiriliyor. 
            IV 

Bu metindeki numaralanmış kelimelerden hangileri zarf-fiildir? 

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

“Dedesinin elini o ptu .” cu mlesinde “o ptu ” so zcu g u  çekimli fiildir ve cu mlenin yu klemidir. “Dedesinin o pu lesi 
ellerini hatırladı.” cu mlesinde ise “o pu lesi” so zcu g u  fiil anlamını korumakla birlikte kendisinden sonra gelen 
ismi niteledig i için sıfat-fiildir.  

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmıştır?  

A) Meyvesiz ag aca kimse taş atmaz.  

B) Menfaatleri için ku çu lmeyen insan bu yu ktu r.  (Sıfat-fiil) 

C) Hayat ancak yaşayarak tecru be edilir. (Zarf-fiil) 

D) Öğrenmenin sınırlarını genellikle kendiniz koyarsınız. (I sim-fiil) 

Açıklama 

Cu mlede durum veya zaman bildiren fiilimsiler zarf-fiildir. 

O rnekler: 

Murat Nehri donunca gençler, u zerinde top oynuyormuş. 
            zaman bildiren zarf-fiil 

Go zlerini kitaptan ayırmadan sordug um soruya cevap verdi. 
                    durum bildiren zarf-fiil 

(I) Yaz aylarında tamamen kuruyan Kara Mug la Deresi’nin yatag ını takip ederek Saburhane Meydanı’na iler-

liyorum. (II) Saburhane’nin su rprizli sokaklarına dog ru yol alırken yu zleri ısıtan neşeli ilkbahar gu neşinin 

ag açlara can verdig ini hissetmek zor olmuyor. (III) Kim bilir u st u ste kaç kat kireç atılmış bembeyaz boyalı 

evleri keşfetmek için sokak aralarına dalıyorum. (IV) Evlerin ahşap bo lu mleri, Saburhaneli kadınların titizli-

g iyle siline siline o zgu n ve bu yu lu  bir sanat eserine do nu şmu ş sanki. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf-fiil yoktur? 

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

SORU-4                      2018  LGS 

SORU-5                      2019  LGS  

SORU-6                              2020  LGS 

 

 

 

Sıfat-fiil 

I sim-fiil 

 Kuruyan: Sıfat-fiil 

 Isıtan: Sıfat-fiil 

 Verdig ini: Sıfat-fiil 

 Hissetmek: isim-fiil 

 Atılmış: sıfat-fiil 

 Keşfetmek: isim-fiil 
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