
 

TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 
MEB tarafından hazırlanan “Kazanım Kavrama 
Test”lerinin sorularından oluşmaktadır.  
Telif hakları, MEB’e aittir. 

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? 

A) Yaptıg ı her çalışma okurlardan bu yu k ilgi go ru yor. 

B) Bu sabah uyanmak benim için hiç de zor olmadı. 

C) I nsanlık eski çag lardan beri go kyu zu nu  merak etmiştir. 

D) Go revli, yerlere kadar eg ilerek misafirleri karşılıyordu. 

Bir insanın ug raşlarının olması yaşamını renklendirir. Bu ug raşlardan biri de fotog raf çekmek olabilir. Siz de
           1               2     
fotog raf ile ug raşabilirsiniz. 
      3 
Bu metindeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

        1   2   3 

A) isim   fiil   fiilimsi 

B) fiilimsi  isim   fiil 

C) isim   fiilimsi   fiil 

D) fiil   fiilimsi   isim 

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük isim-fiildir? 

A) Buradan gu neşin dog uşunu izleyecekti. 

B) Uçag a bindig inde saat bir hayli ilerlemişti. 

C) Yu kselen balondan son kez etrafa bakındı. 

D) Gerçeklerden kaçarak bir yere varamazsın. 

Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcük zarf-fiil değildir? 

A) Yolculug umuz Akdeniz’in go ru lesi manzarası eşlig inde su ru yor. 

B) Konuyla ilgili yeni makaleler durmadan yayımlanıyordu. 

C) Bir an için etrafı dinleyerek kuşkuyla bize baktı. 

D) Yolcular yerini almadan tren hareket etmezdi. 

Tu neyen kuşların pençeleri, dalları kendilig inden sıkıca kavrar. Bo ylece kuşlar daldan du şmeden uyuyabilir. 

Ayrıca parmaklarının du zenlenişi kuşun yerde de serbestçe hareket etmesini sag lar. 

Bu metinde kaç tane fiilimsi kullanılmıştır? 

A) 4    B) 5    C) 6    D) 7 

 8. SINIF 

SORU-1                                               2014-2015 KKT 
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SORU-4                      2014-2015 KKT 

SORU-5                     2014-2015 KKT 
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TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye durum anlamı katmıştır? 

A) I çeri girer girmez kitapların oldug u dolaba koştu. 

B) Sıranın kendisine gelmesini beklerken çayından bir yudum aldı. 

C) Biricik og lunu go ru nce go zlerinden yaşlar su zu ldu . 

D) Eserini uzun araştırmalar yaparak hazırlamıştı. 

1. Dergimizde yer verdig imiz konular ilginizi çekecek. 

2. O nceden hazırlık yapmak işimizi kolaylaştıracaktır. 

3. Okudukça kelime hazineniz zenginleşecektir. 

4. Umarım sizin için hazırlanan tiyatroyu beg enirsiniz. 

Numaralanmış cümlelerin hangilerindeki fiilimsiler türce özdeştir? 

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

Uykusuzluk, o g renme becerisini azaltır. 

Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) U zerimize du şen kar taneleri, uçuşan tu yleri anımsatıyor. 

B) Masadaki kızarmış ekmekler insanın iştahını açıyor. 

C) Bulutlar bize ku su nce nehirler de kurudu. 

D) Mu zenin açılışı maddı  sebeplerden bir ay ertelendi. 

Yeşil yosunlar, deniz akıntılarına kapılarak hiç bilinmeyen bir dansa başladı. Onları izlemek insanı farklı du n 
               1               2        3 
yalara go tu recek bir eg lenceydi. 
       4 

Bu parçadaki numaralanmış fiilimsilerden hangileri türce özdeştir? 

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

Fiilimsiler ek-fiil alarak cu mlede yu klem go revinde kullanılabilir. 

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi yüklem görevinde kullanılmıştır? 

A) Teknoloji her geçen gu n yeni şeyler icat ediyor. 

B) Belki de yapabildig i tek şey kitap okumaktı. 

C) Su altından çıkarılmış tarihı  eserler bu mu zedeydi. 

D) Go çmen kuşların dansı, soluksuz izledig im bir go steriydi. 
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TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 

Fiilimsiler kalıplaşarak bir varlıg ın kalıcı ismi olabilir. Bu durumda fiilimsi o zelliklerini yitirir. 

Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralı örneklendiren bir kullanım yoktur? 

A) Ninemin yaptıg ı sarmaların tadı damag ımdadır. 

B) Ag layan çocuk, dondurmayı alınca her şeyi unuttu. 

C) Elindeki kazmayla bahçede derin bir çukur açtı. 

D) Kitap okumayı bir yaşam tarzı ha line getirmiştir. 

Alçak bir duvarla ayrılan komşu bahçesindeki ahırın çatısına dayanmış tahtalar ru zga rla devrildi. 
           1        2         3    4 

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangileri fiilimsidir? 

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

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?  

A) Sabah erken kalkıp o devlerini yaptı.  

B) En sonunda aracı çalıştırmayı başardı.  

C) Giydig i go mlek ona çok yakıştı.  

D) Akşam saatlerinde evden ayrıldık.  
 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil değildir?  

A) Kazada oluşan yanıklar zamanla iyileşti.  

B) Denedig i ayakkabı ayag ını vurdu.  

C) Ayag ı takılan çocuk yere du ştu .  

D) Burası go ru lesi gu zellikte bir yer.  

Okumak onun en bu yu k eg lencesiydi. En dar zamanlarda bile eline bir kitap alıp onu bitirmeye çalışırdı.  
      1    2      3         4 

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf-fiildir?  

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma, -me” ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?  

A) Odunları kırmayı yarına bırakmış.  

B) Kırmızı elbiseler giymeyi severmiş.  

C) Gu n aydınlanıncaya kadar uyumamış.  

D) En gu zel o zellig i çok okumasıymış.  

Bir sarsıntı... Uyandım uzun su ren uykumdan  
    1               2  
Geçiyordu araba yola benzer bir sudan  
               3  
Karşıda Hisar gibi Nig de yu kseliyordu.  
Sag  taraftan çıngırak sesleri geliyordu.  
  4   
   Faruk Nafiz Çamlıbel  

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat-fiildir?  

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

 
1. Her gece uyumadan o nce ılık su t içerdi.  

2. Çalışarak bu yu k başarılara imza atmıştı.  

3. So yledig i şarkıyla mahallenin beg enisini kazandı.  

4. Sanatın işi, halka bir şeyler anlatmaktır.  

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yer alan fiilimsiler türce özdeştir?  

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

Yu ru yu şu  aynı babasınınki gibiydi.  

Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?  

A) Burası, masallarda anlatılan Kafdag ı’na benziyordu.  

B) I çeri girer girmez etrafındakileri su zdu .  

C) Romanlarını yazarken kimseyle go ru şmezdi.  

D) Evin tamamını temizlemeyi kafasına koydu.  

Otçul hayvanlar olan gergedanlar, genellikle tek başlarına veya aile grupları ha linde geniş otlaklarda yaşarlar. 
Yalnız Sumatra gergedanı sık ormanlarda yaşar. Go rme duyuları zayıftır. Koku alma ve işitme duyuları çok 
gelişmiştir.  

Bu parçada kaç fiilimsi vardır?  

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

I lk romanı “Go ru nmez Adam” ile okuyucusunun go nlu nde taht kuran yazar, ilk romanının tadı damag ında du-
rurken ikinci romanını yayımlamayı du şu nu yormuş. Ben de bu ikinci romanı eline almak için sabırsızlanan-
lardanım.  

Bu parçadaki altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?  

A) Sıfat-fiil / Zarf-fiil / I sim-fiil   B) I sim-fiil / Zarf-fiil / Sıfat-fiil  

C) Zarf-fiil / Sıfat-fiil / I sim-fiil   D) Zarf-fiil / I sim-fiil / Sıfat-fiil  

 

Dog ruyu so yleyen dokuz ko yden kovulurmuş. Kovulsun! Elbet dog ruların o nemsendig i bir onuncu ko y bulu- 
            1    2            3  

nur. Eminim ki bu onuncu ko y, yaşamak için o dokuz 4 ko yden daha uygun bir yerdir.  
           4 

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?  

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?  

A) Ormanın içindeki ko pru yu  geçerek ko ye ulaştılar.  

B) Zirveye ulaşınca şehrin manzarasını izledim.  

C) Arabamızı park edecek bir yer bulamadık.  

D) Yag mur yag ınca bahçedeki otları yolmayı erteledi.  

 

Ku çu klu g u nu zde severek diktig iniz bir fidanı yıllar sonra ag aç olarak go rmek, hiç bıkmadan onunla ilgilen 
            1              2     3 
mek ve toprag ı kuruyunca onu sulamak bu yu k bir  gu zellik.  
            4 

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı türde bir fiilimsidir?  

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

 
Tu rkçede bazı so zcu kler isim-fiil ekleriyle tu redikleri ha lde zamanla isimleşmiş, fiilimsi o zelliklerini kaybetmiştir.  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?  

A) Babamın yaptıg ı uçurtma çok gu zel uçuyordu. 

B) Yorulsa da bahçesini çapalamaya devam etti.  

C) O devlerini erken bitirme telaşına du ştu .  

D) Kanayan kolunu bir bezle sarmayı du şu ndu .  
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TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 

“Kışa hazırlanmak için yakacak aldık.” cümlesindeki “yakacak” sözcüğü sıfat-fiil eki yardımıyla türemiş ve kalıcı isim olmuştur. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?  

A) Dışarıda kıracak odun bırakmadı.  

B) Dolmuş durag ına kadar yu ru du ler.  

C) Yolun sag ına do nen arabayı izleyin.  

D) Onun tavsiye ettig i soruları ço zmelisin.  

Aşağıdakilerin hangisinde “-ecek, -acak” eki, eklendiği sözcüğü sıfat-fiil yapmıştır?  

A) Daha go recek çok gu zel gu nlerimiz var.  

B) Sanırım buradan kalkacak otobu su mu z.  

C) Kafilemiz barajın dig er tarafına yu ru yecek.  

D) I ş yerinin kirli camlarını silecek go revlimiz.  

Aşağıdakilerin hangisinde, zarf-fiil cümleye durum anlamı katmıştır?  

A) Otobu su  beklerken tabletiyle I nternet’e giriyordu.  

B) Kardeşinin geldig ini duyunca kapıya koştu.  

C) Çocug u uyutur uyutmaz ev işlerini yapmaya koyuldu.  

D) Araştırmasına bazı kitapları inceleyerek başlayacaktı.  

(1) Kocaman bir oyuncak du kka nına girdiler. (2) Burada aradıkları her çeşit oyuncag ı bulabilirlerdi. (3) Dik-
katli go zlerle etrafı su zmeye başladılar. (4) I kisi de uzaktan kumandalı uçag ı go zlerine kestirmişlerdi.  

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiil vardır? 

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

 

Aşağıdakilerin hangisinde, isim-fiil bir isim tamlamasının içinde kullanılmıştır?  

A) Okuma saatinde herkes sessizce kitap okudu.  

B) Kırlara çiçek toplamaya giderken çok eg lenirdik.  

C) Gu zel bir kahvaltı hazırlamak için erken kalktı.  

D) Yu ru yu şu nu  go renler, onu asker sanıyordu. 
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TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 

“Akacak kan damarda durmaz.” ataso zu nde fiilimsi bir sıfat tamlaması oluşturmuştur.  

Buna benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?  

A) Kendisi sevinirken arkadaşının u zu lmesini istemiyor.  

B) Mavi go zlu  kız, etrafı şo yle bir su zdu .  

C) Eskiyen pencereler evin ısınmasını engelliyor.  

D) Her yalı, sanki bir bekleyenin yuvasıydı.  

Aşağıdakilerin hangisinde, zarf-fiil cümleye zaman anlamı katmıştır?  

A) Çocuk arkasına bakmadan oradan uzaklaştı.  

B) Gelir giderleri hesaplayarak verileri bilgisayara kaydettim.  

C) Annem gelmeden salonu ve mutfag ı temizlemeliyiz.  

D) Oraya gide gele ben de o g reneceg im bu işi.  

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük çekimli fiil görevinde kullanılmıştır?  

A) Sararmış defterler içindeki notlarını go sterdi onlara.  

B) Yeni o ru lmu ş duvarı iki saatte boyadılar.  

C) Çalışmaktan nasırlaşmış ellerini uzattı ansızın.  

D) Yu zyıllar o nce çizilmiş bu u lkenin sınırları.  

 

Aşağıdakilerin hangisinde, aynı türde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?  

A) Kazandıg ı o du lu  kimsesiz çocuklara bag ışladı.  

B) Çocug u go rmeden kararını açıklamadı.  

C) Yapma çiçekleri yavaşça masanın u zerine bıraktı.  

D) Sandalyeye oturup kollarını bag layarak konuştu.  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?  

A) Denizden gelen esinti hoşuna giderdi.  

B) Sarı balıg ı go ru nce şaşakaldı.  

C) O mru  boyunca şiirle, edebiyatla ug raştı.  

D) Gelir gelmez kendisini mavi sulara bıraktı.  
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TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 

(1) ‘‘Bromeliacea’’ ailesinin yenilebilen tek meyvesi ananastır. (2) Ananasın yetişmesi için on sekiz ay gerekir. 
(3) Yalnızca olgunlaşmış ananaslar hasat edilmelidir. (4) Ananasın en rag bet go renleri “Kelle Şeker” ve 
“Kırmızı I spanyol” adlarıyla anılır.  

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi vardır?  

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

 

Çocuk sessizce geri do ndu . O ana kadar balonlardan ayırmadıg ı go zleri dolu dolu olmuş, yu ru meye bile mecali 
kalmamıştı. Birkaç adım attıktan sonra elinde olmadan onlara baktıg ında go rdu klerine inanamadı. Balonlar, 
her nasılsa adamın elinden kurtulmuş ve yol kenarındaki bu yu k bir akasya ag acının dallarına takılmıştı. 

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? 

A) ayırmadıg ı   B) yu ru meye   C) baktıg ında   D) kurtulmuş 

Bir ko mu r dumanıyla tu tsu lendi akşamlar, 

Gurbete du şmu şlerin başına ço ktu  damlar… 

    Faruk Nafiz Çamlıbel 

Bu dizelerdeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) Caddeden sokaklara dog ru sesler elendi, / Pencereler kapandı, kapılar su rmelendi. 

B) Mezarda o lu  gibi yalnız kaldım odamda: / Yanan alnım duvarda, so nen go zlerim camda. 

C) Son yolcunun go mu ldu  yolda son adımları, / Bekçi sert bir vuruşla kırdı kaldırımları. 

D) Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye, / Yollarını bekledim go ru neceksin diye. 

Fiilimsilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Fiilimsiler yardımıyla uzun cu mleler kurulabilir. 

B) Fiilimsiler cu mle içinde isim, sıfat ve zarf go revlerinde kullanılır. 

C) Fiilimsiler her zaman cu mlenin başında bulunur. 

D) Fiilimsi ekleri, fiil ko k veya go vdelerine gelir. 

 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili ek diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? 

A) Kelog lan nu kteli konuşmalarıyla etrafındakileri her zaman gu ldu ru rmu ş. 

B) O rdek yavruları biraz bu yu yu nce ortalıkta dolaşmaya başlamış. 

C) Sazlıkta yarım daire şeklinde ilerleyen avcılar, bu yu k bir balık yakalamayı umuyorlardı. 

D) Gereksiz konular u zerinde çok fazla durmayın, derdi dedem. 
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TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? 

A) Gu neş pırıl pırıl ışıklarla du nyayı sarmaya başladı. 

B) Papatyalar piknik alanını bir tabloya çevirmiş. 

C) U zerinde dolaştıg ımız yeryu zu  ne kadar gu zel! 

D) Çocuklar yeşillikler u zerinde koşturarak oynuyorlar. 

O vu nu lecek tarihi olan bizler, maziye bakarak istikbalimizi tayin edebiliriz. 

Bu cümledeki fiilimsilerin türü aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 

A) Sıfat-fiil - sıfat-fiil - zarf-fiil  B) I sim-fiil - zarf-fiil - sıfat-fiil 

C) Zarf-fiil - zarf-fiil - sıfat-fiil  D) Sıfat-fiil - isim-fiil - isim-fiil 

Son günüm yaklaştı görünesiye, 

Kalmadı bir adım yol ileriye; 
       I    II 

Yu zu nu  go rmeden o lu rsem diye, 
       III               IV 

U zu lmekteyim ben, u zu lmekteyim. 

Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsidir? 

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

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çekimli fiil değildir? 

A) Ku çu k kardeşim bahçedeki çiçekleri sulamış sabah. 

B) Kızımın en sevdig i oyuncag ını piknikte kaybettik. 

C) Ko yu n en yaşlısı so z alıp konuşmaya başladı. 

D) Dedem savaş anılarını anlatırken ag lardı. 

 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem isim-fiil hem de zarf-fiil kullanılmıştır? 

A) Bu yu yu nce ha kim olmak istiyormuş. 

B) O yku yu  yazarken gerçek hayattan kopmamalısın. 

C) Ekmeg i paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir. 

D) Arkadaşımın gelişi sınıfımızı şenlendirdi. 

SORU-41                      2016-2017 KKT 

SORU-42                      2016-2017 KKT 
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SORU-44                      2016-2017 KKT 
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TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 

I. Bir nazlı kuşa benzer 

II. Çocuk dedig in. 

III. Ev ister, ekmek ister 

IV. O pu lmek, okşanmak ister. 

   Cahit KU LEBI  

Numaralanmış dizelerden hangisinde sıfat-fiil vardır? 

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye zaman anlamı katmıştır? 

A) Havalar sog uyunca hepimiz ko yu mu ze do neriz. 

B) Bu şra koşarak gu vercinlerin arasına daldı. 

C) Ko pekten korkan çocuk ag laya ag laya yanıma geldi. 

D) Akşama kadar dinlenmeden çalışmıştı. 

Evinde, çok gu zel hazırlanmış akşam sofrası onu bekliyordu. 

Bu cümledeki fiilimsi grubu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) çok gu zel hazırlanmış akşam sofrası 

B) gu zel hazırlanmış akşam sofrası 

C) hazırlanmış akşam sofrası 

D) çok gu zel hazırlanmış 

Fiilimsiler, fiilden tu reyen ancak fiilin bu tu n o zelliklerini go stermeyen so zcu klerdir. Bu so zcu kler fiiller gibi 
olumsuz yapılabilir ama çekimlenemez. 

Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisinde fiilimsi yoktur? 

A) Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor, / Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor... 

B) Bag rında duyulmadık gizli emeller saklar, / En uzak u mitleri fısıldar ruha sesi. 

C) Şu kalbimin taşkın atışından duyulur, / Seni ne kadar sevdig im, memleketim! 

D) Bahçeler boyunca erik, elma, kiraz. / Su içinde yosun, su u stu nde saz… 

Daha deniz go rmemiş bir çoban çocug uyum / Bu dag ların en eski aşinasıdır soyum. 

Bu dizelerdeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) Caddeden sokaklara dog ru sesler elendi, / Pencereler kapandı, kapılar su rmelendi. 

B) Mezarda o lu  gibi yalnız kaldım odamda: / Yanan alnım duvarda, so nen go zlerim camda. 

C) Son yolcunun go mu ldu  yolda son adımları, / Bekçi sert bir vuruşla kırdı kaldırımları. 

D) Bu yıkıklar, çıkıklar kalmayacak ortada, / Biz dilsiz zannetsek de dag lar onu duymada. 

SORU-46                      2016-2017 KKT 

SORU-47                      2016-2017 KKT 

SORU-48                      2016-2017 KKT 

SORU-49                      2017-2018 KKT 

SORU-50                      2017-2018 KKT 
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Sabah du mdu z ve sessiz olan deniz, o g leden sonra dalgalanıp coşar, bu yu zden sabahın erken saatlerini de-
g erlendirmeye çalışın. 

Bu cümledeki fiilimsilerin türü aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 

A) Sıfat-fiil - sıfat-fiil - zarf-fiil 

B) I sim-fiil - zarf-fiil - sıfat-fiil 

C) Zarf-fiil - isim-fiil - sıfat-fiil 

D) Sıfat-fiil - zarf-fiil - isim-fiil 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem zarf-fiil hem sıfat-fiil kullanılmıştır? 

A) Du şu nmeye ve çalışmaya alışan toplumlar du nyaya yo n verirler. 

B) Karşımızdaki kişiyi go zlerine bakarak dinlemedikçe onunla iletişim kuramayız. 

C) Çok çalışıp başarılı olan insanlar herkes tarafından takdir edilir. 

D) Yag murlu gecelerin hatırlattıg ı bir duygudur yalnızlık. 

Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem isim-fiil hem de zarf-fiil kullanılmıştır? 

A) Go lgesi ha la  serin, duruşu ha la  yu ce / Bir pınar ki go klere serpiliyor go nlu nce. 

B) Doluyor dalga dalga açılan sokaklara / Yaklaştıkça bu yu yen, genişleyen manzara. 

C) Yag ınca go l oluyor, yag mayınca ço l, / Hakkınız var bulutlarım, beni affedin. 

D) Ya taş kesilip onu dinlemek istiyorum, / Ya dag dan dag a şo yle u nlemek istiyorum. 

 

Dag da dolaşırken yakma kandili, / Fersiz go zlerimi dag lama gurbet! 
        I         II 

Ne so ylemez akan suların dili, / Sessizlik içinde çag lama gurbet! 
 III        IV 

Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat- fiildir? 

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

 

Siyah kayıklarıyla geçiyor balıkçılar, / Ku reklerin vuruşu, su ku t ve şarkılar... 

Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi bu dizelerdeki fiilimsiyle aynı türdedir? 

A) Hicranla ag aran bu saçlar deg il, / Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış. 

B) Tozlu sokaklar gibi tutuşup alevlerden / Bodur ag açlar ile bomboş kalmış bahçeler! 

C) Bir deva bulmak için bag rındaki yaraya / Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya. 

D) Sizi ilk balkonda go rdu g u m gu ndu  / Yu zu nu z sararmış gibi go ru ndu . 

SORU-51                      2017-2018 KKT 

SORU-52                      2017-2018 KKT 

SORU-53                      2017-2018 KKT 

SORU-54                      2017-2018 KKT 
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(I) Du nyada bir ilke imza at - - - - I stanbul Gelişim Sanat Tiyatrosu, iş ve trafik kazaları ile ilk yardıma dikkat 
çekiyor. (II) 81 ilde sahnelen - - - - “Kazasız Kul Olmaz” adlı oyun da bunlardan biri. (III) Bu oyun, du nyada ilk 
defa yapıl - - - - bir uygulamayla seyircilere, o zel koltuklarda izletiliyor. (IV) Oyun başla - - - - o nce seyircilerin 
kemerlerini takması isteniyor. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde boş bırakılan yere diğerlerinden farklı türde bir 
fiilimsi eki getirilmelidir? 

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

 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır? 

A) Elektrikler gitmeden gerekli kontrolleri yapmalısınız. 

B) Ko ye gelen postacı, elindeki mektupları muhtara bıraktı. 

C) Ormanlarla çevrili bu yayla, yaşanası yerlerden biriydi. 

D) Yapılmış tu m resimlerde memleketin izleri vardı. 

Burnumuza gelen her koku ruhumuzda ayrı bir nakış oluyor. 

Bu cümledeki fiilimsiye bağlı kelime grubu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) her koku 

B) burnumuza gelen 

C) burnumuza gelen her 

D) burnumuza gelen her koku 

Sıfat-fiiller, cu mlede çog unlukla sıfat go revinde kullanılır. Ancak niteledikleri isim du ştu g u nde onun yerine 
geçerek bir isim gibi kullanılır yani adlaşmış sıfat-fiil olur. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde adlaşmış sıfat-fiil vardır? 

A) Yırtık ayakkabısı olan bir çocug a ayakkabı aldılar. 

B) Aldıg ı mesajla hemen kapıya yo neldi. 

C) Yemeg e katılacakların listesini getirebilir misiniz? 

D) Ka g ıttaki silinmiş yazıları okumaya çalışıyordu. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim-fiil, isim tamlaması içinde kullanılmıştır? 

A) Gu lu şu  bana annemi hatırlatıyordu. 

B) Bo rekleri saklama kabının içine yerleştirdi. 

C) I htiyacı olanlara yardım etmeyi çok seviyor. 

D) Programın sonuna dog ru çekiliş yaptılar. 

SORU-56                      2017-2018 KKT 
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MEB tarafından hazırlanan “Kazanım Kavrama 
Test”lerinin sorularından oluşmaktadır.  
Telif hakları, MEB’e aittir. 

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? 

A) Yaptığı her çalışma okurlardan bu yu k ilgi go ru yor. (Sıfat-fiil) 

B) Bu sabah uyanmak benim için hiç de zor olmadı. (I sim-fiil) 

C) I nsanlık eski çag lardan beri go kyu zu nu  merak etmiştir. 

D) Go revli, yerlere kadar eğilerek misafirleri karşılıyordu. (Zarf-fiil) 

Bir insanın ug raşlarının olması yaşamını renklendirir. Bu ug raşlardan biri de fotog raf çekmek olabilir. Siz de
           1               2     
fotog raf ile ug raşabilirsiniz. 
      3 
Bu metindeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

        1   2   3 

A) isim   fiil   fiilimsi 

B) fiilimsi  isim   fiil 

C) isim   fiilimsi   fiil 

D) fiil   fiilimsi   isim 

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük isim-fiildir? 

A) Buradan gu neşin dog uşunu izleyecekti. 

B) Uçag a bindig inde saat bir hayli ilerlemişti. (Zarf-fiil) 

C) Yu kselen balondan son kez etrafa bakındı. (Sıfat-fiil) 

D) Gerçeklerden kaçarak bir yere varamazsın. (Zarf-fiil) 

Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcük zarf-fiil değildir? 

A) Yolculug umuz Akdeniz’in go ru lesi manzarası eşlig inde su ru yor. (Sıfat-fiil) 

B) Konuyla ilgili yeni makaleler durmadan yayımlanıyordu. 

C) Bir an için etrafı dinleyerek kuşkuyla bize baktı. 

D) Yolcular yerini almadan tren hareket etmezdi. 

Tüneyen kuşların pençeleri, dalları kendilig inden sıkıca kavrar. Bo ylece kuşlar daldan düşmeden uyuyabilir. 

Ayrıca parmaklarının düzenlenişi kuşun yerde de serbestçe hareket etmesini sag lar. 

Bu metinde kaç tane fiilimsi kullanılmıştır? 

A) 4    B) 5    C) 6    D) 7 

 8. SINIF 

SORU-1                                               2014-2015 KKT 

SORU-2                      2014-2015 KKT  

SORU-3                      2014-2015 KKT 

SORU-4                      2014-2015 KKT 

SORU-5                     2014-2015 KKT 

 

 

 

 

 

 Tu neyen: Sıfat-fiil 

 Du şmeden: Zarf-fiil 

 Du zenlenişi: I sim-fiil 

 Etmesini: I sim-fiil 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye durum anlamı katmıştır? 

A) I çeri girer girmez kitapların oldug u dolaba koştu. (Zaman) 

B) Sıranın kendisine gelmesini beklerken çayından bir yudum aldı. (Zaman) 

C) Biricik og lunu görünce go zlerinden yaşlar su zu ldu . (Zaman) 

D) Eserini uzun araştırmalar yaparak hazırlamıştı. (Durum) 

1. Dergimizde yer verdiğimiz konular ilginizi çekecek. (Sıfat-fiil) 

2. O nceden hazırlık yapmak işimizi kolaylaştıracaktır. (I sim-fiil) 

3. Okudukça kelime hazineniz zenginleşecektir. (Zarf-fiil) 

4. Umarım sizin için hazırlanan tiyatroyu beg enirsiniz. (Sıfat-fiil) 

Numaralanmış cümlelerin hangilerindeki fiilimsiler türce özdeştir? 

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

Uykusuzluk, öğrenme becerisini azaltır. (I sim-fiil) 

Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) U zerimize düşen kar taneleri, uçuşan tu yleri anımsatıyor. (Sıfat-fiil) 

B) Masadaki kızarmış ekmekler insanın iştahını açıyor. (Sıfat-fiil) 

C) Bulutlar bize küsünce nehirler de kurudu. (Zarf-fiil) 

D) Mu zenin açılışı maddı  sebeplerden bir ay ertelendi. (I sim-fiil) 

Yeşil yosunlar, deniz akıntılarına kapılarak hiç bilinmeyen bir dansa başladı. Onları izlemek insanı farklı du n 
               1               2        3 
yalara go tu recek bir eg lenceydi. 
       4 

Bu parçadaki numaralanmış fiilimsilerden hangileri türce özdeştir? 

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

Fiilimsiler ek-fiil alarak cu mlede yu klem go revinde kullanılabilir. 

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi yüklem görevinde kullanılmıştır? 

A) Teknoloji her geçen gu n yeni şeyler icat ediyor. 

B) Belki de yapabildig i tek şey kitap okumaktı. (İsim-fiil) 

C) Su altından çıkarılmış tarihı  eserler bu mu zedeydi. 

D) Go çmen kuşların dansı, soluksuz izledig im bir go steriydi. 

 

SORU-6                      2014-2015 KKT 

SORU-7                      2014-2015 KKT 

SORU-8                      2014-2015 KKT 

SORU-9                     2014-2015 KKT 

SORU-10                      2014-2015 KKT 

 

 

 

 

 

 Kapılarak : Zarf-fiil 

 Bilinmeyen: Sıfat-fiil 

 I zlemek: I sim-fiil 

 Go tu recek: Sıfat-fiil 
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Fiilimsiler kalıplaşarak bir varlıg ın kalıcı ismi olabilir. Bu durumda fiilimsi o zelliklerini yitirir. 

Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralı örneklendiren bir kullanım yoktur? 

A) Ninemin yaptıg ı sarmaların tadı damag ımdadır. 

B) Ag layan çocuk, dondurmayı alınca her şeyi unuttu. 

C) Elindeki kazmayla bahçede derin bir çukur açtı. 

D) Kitap okumayı bir yaşam tarzı ha line getirmiştir. (I sim-fiil) 

Alçak bir duvarla ayrılan komşu bahçesindeki ahırın çatısına dayanmış tahtalar ru zga rla devrildi. 
           1        2         3    4 

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangileri fiilimsidir? 

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

(Ayrılan: sıfat-fiil,   ahır: isim,   dayanmış: sıfat-fiil,   devrildi: çekimli fiil) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?  

A) Sabah erken kalkıp o devlerini yaptı. (Zarf-fiil) 

B) En sonunda aracı çalıştırmayı başardı.  (I sim-fiil) 

C) Giydiği go mlek ona çok yakıştı. (Sıfat-fiil) 

D) Akşam saatlerinde evden ayrıldık.  
 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil değildir?  

A) Kazada oluşan yanıklar zamanla iyileşti. ( Fiile benzemesine rag men isimdir. ) 

B) Denedig i ayakkabı ayag ını vurdu. (Sıfat-fiil) 

C) Ayag ı takılan çocuk yere du ştu . (Sıfat-fiil) 

D) Burası go ru lesi gu zellikte bir yer. (Sıfat-fiil) 

Okumak onun en bu yu k eg lencesiydi. En dar zamanlarda bile eline bir kitap alıp onu bitirmeye çalışırdı.  
      1    2      3         4 

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf-fiildir?  

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

( Okumak: isim-fiil,  eg lencesiydi: isim,  alıp: zarf-fiil,   bitirmeye: isim-fiil) 

SORU-11                      2014-2015 KKT 

SORU-12                      2014-2015 KKT 

SORU-13                      2015-2016 KKT 

SORU-14                      2015-2016 KKT 

SORU-15                      2015-2016 KKT 
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma, -me” ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?  

A) Odunları kırmayı yarına bırakmış. (I sim-fiil) 

B) Kırmızı elbiseler giymeyi severmiş. (I sim-fiil) 

C) Gu n aydınlanıncaya kadar uyumamış. (Çekimli fiil/olumsuzluk ) 

D) En gu zel o zellig i çok okumasıymış. (I sim-fiil) 

Bir sarsıntı... Uyandım uzun su ren uykumdan  
    1               2  
Geçiyordu araba yola benzer bir sudan  
               3  
Karşıda Hisar gibi Nig de yu kseliyordu.  
Sag  taraftan çıngırak sesleri geliyordu.  
  4   
   Faruk Nafiz Çamlıbel  

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat-fiildir?  

A) 1.  (Çekimli fiil)  B) 2. (Sıfat-fiil)   C) 3. (isim)  D) 4. (isim) 

 
1. Her gece uyumadan o nce ılık su t içerdi. (Zarf-fiil)  

2. Çalışarak bu yu k başarılara imza atmıştı. (Zarf-fiil)  

3. Söylediği şarkıyla mahallenin beg enisini kazandı. (Sıfat-fiil)  

4. Sanatın işi, halka bir şeyler anlatmaktır. (I sim-fiil)  

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yer alan fiilimsiler türce özdeştir?  

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

Yürüyüşü aynı babasınınki gibiydi. (I sim-fiil)  

Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?  

A) Burası, masallarda anlatılan Kafdag ı’na benziyordu. (Sıfat-fiil)  

B) I çeri girer girmez etrafındakileri su zdu . (Zarf-fiil)  

C) Romanlarını yazarken kimseyle go ru şmezdi. (Zarf-fiil)  

D) Evin tamamını temizlemeyi kafasına koydu. (I sim-fiil)  

Otçul hayvanlar olan gergedanlar, genellikle tek başlarına veya aile grupları ha linde geniş otlaklarda yaşarlar. 
Yalnız Sumatra gergedanı sık ormanlarda yaşar. Görme duyuları zayıftır. Koku alma ve işitme duyuları çok 
gelişmiştir. (olan: sıfat-fiil, go rme: isim-fiil, alma: isim-fiil, işitme: isim-fiil) 

Bu parçada kaç fiilimsi vardır?  

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

SORU-16                      2015-2016 KKT 

SORU-17                      2015-2016 KKT 
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TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 

I lk romanı “Go ru nmez Adam” ile okuyucusunun go nlu nde taht kuran yazar, ilk romanının tadı damag ında du-
rurken ikinci romanını yayımlamayı du şu nu yormuş. Ben de bu ikinci romanı eline almak için sabırsızlanan-
lardanım.  

Bu parçadaki altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?  

A) Sıfat-fiil / Zarf-fiil / I sim-fiil   B) I sim-fiil / Zarf-fiil / Sıfat-fiil  

C) Zarf-fiil / Sıfat-fiil / I sim-fiil   D) Zarf-fiil / I sim-fiil / Sıfat-fiil  

 

Dog ruyu so yleyen dokuz ko yden kovulurmuş. Kovulsun! Elbet dog ruların o nemsendig i bir onuncu ko y bulu- 
            1 (sıfat-fiil)  2(Çekimli fiil)       3 (Sıfat-fiil)  

nur. Eminim ki bu onuncu ko y, yaşamak için o dokuz 4 ko yden daha uygun bir yerdir.  
           4(isim-fiil) 

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?  

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?  

A) Ormanın içindeki ko pru yu  geçerek ko ye ulaştılar. (Zarf-fiil)  

B) Zirveye ulaşınca şehrin manzarasını izledim. (Zarf-fiil)  

C) Arabamızı park edecek bir yer bulamadık. (Sıfat-fiil)  

D) Yag mur yağınca bahçedeki otları yolmayı erteledi. (Zarf-fiil)-(I sim-fiil)   

 

Ku çu klu g u nu zde severek diktig iniz bir fidanı yıllar sonra ag aç olarak go rmek, hiç bıkmadan onunla ilgilen 
            1(Zarf-fiil)            2(I sim-fiil)  3(Zarf-fiil)  
mek ve toprag ı kuruyunca onu sulamak bu yu k bir  gu zellik.  
            4(Zarf-fiil)  

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı türde bir fiilimsidir?  

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

 
Tu rkçede bazı so zcu kler isim-fiil ekleriyle tu redikleri ha lde zamanla isimleşmiş, fiilimsi o zelliklerini kaybetmiştir.  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?  

A) Babamın yaptıg ı uçurtma çok gu zel uçuyordu. (Kalıcı ad) 

B) Yorulsa da bahçesini çapalamaya devam etti. (I sim-fiil)  

C) O devlerini erken bitirme telaşına du ştu . (I sim-fiil) 

D) Kanayan kolunu bir bezle sarmayı du şu ndu . (I sim-fiil) 

 

SORU-21                      2015-2016 KKT 

SORU-22                      2015-2016 KKT 

SORU-23                      2015-2016 KKT 

SORU-24                      2015-2016 KKT 

SORU-25                      2015-2016 KKT 

 

 

 

 

 

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


 

TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 

“Kışa hazırlanmak için yakacak aldık.” cümlesindeki “yakacak” sözcüğü sıfat-fiil eki yardımıyla türemiş ve kalıcı isim olmuştur. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?  

A) Dışarıda kıracak odun bırakmadı. (Sıfat-fiil) 

B) Dolmuş durag ına kadar yu ru du ler. (Kalıcı ad) 

C) Yolun sag ına dönen arabayı izleyin. (Sıfat-fiil) 

D) Onun tavsiye ettiği soruları ço zmelisin. (Sıfat-fiil) 

Aşağıdakilerin hangisinde “-ecek, -acak” eki, eklendiği sözcüğü sıfat-fiil yapmıştır?  

A) Daha görecek çok gu zel gu nlerimiz var. (Sıfat-fiil) 

B) Sanırım buradan kalkacak otobu su mu z. (Çekimli fiil) 

C) Kafilemiz barajın dig er tarafına yürüyecek. (Çekimli fiil) 

D) I ş yerinin kirli camlarını silecek go revlimiz. (Çekimli fiil) 

Aşağıdakilerin hangisinde, zarf-fiil cümleye durum anlamı katmıştır?  

A) Otobu su  beklerken tabletiyle I nternet’e giriyordu. (Zaman) 

B) Kardeşinin geldig ini duyunca kapıya koştu. (Zaman) 

C) Çocug u uyutur uyutmaz ev işlerini yapmaya koyuldu.  (Zaman) 

D) Araştırmasına bazı kitapları inceleyerek başlayacaktı. (Durum) 

(1) Kocaman bir oyuncak du kka nına girdiler. (2) Burada aradıkları her çeşit oyuncag ı bulabilirlerdi. (3) Dik-
katli go zlerle etrafı süzmeye başladılar. (4) I kisi de uzaktan kumandalı uçag ı go zlerine kestirmişlerdi.  

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiil vardır? 

A) 1.    B) 2. (Adlaşmış sıfat-fiil) C) 3. (I sim-fiil)   D) 4.  

 

Aşağıdakilerin hangisinde, isim-fiil bir isim tamlamasının içinde kullanılmıştır?  

A) Okuma saatinde herkes sessizce kitap okudu.  

B) Kırlara çiçek toplamaya giderken çok eg lenirdik.  

C) Gu zel bir kahvaltı hazırlamak için erken kalktı.  

D) Yu ru yu şu nu  go renler, onu asker sanıyordu. 
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TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 

“Akacak kan damarda durmaz.” ataso zu nde fiilimsi bir sıfat tamlaması oluşturmuştur.  

Buna benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?  

A) Kendisi sevinirken arkadaşının u zu lmesini istemiyor.  

B) Mavi go zlu  kız, etrafı şo yle bir su zdu .  

C) Eskiyen pencereler evin ısınmasını engelliyor.  

D) Her yalı, sanki bir bekleyenin yuvasıydı.  

Aşağıdakilerin hangisinde, zarf-fiil cümleye zaman anlamı katmıştır?  

A) Çocuk arkasına bakmadan oradan uzaklaştı. (Durum) 

B) Gelir giderleri hesaplayarak verileri bilgisayara kaydettim. (Durum) 

C) Annem gelmeden salonu ve mutfag ı temizlemeliyiz. (Zaman) 

D) Oraya gide gele ben de o g reneceg im bu işi. (Durum) 

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük çekimli fiil görevinde kullanılmıştır?  

A) Sararmış defterler içindeki notlarını go sterdi onlara. (Sıfat-fiil) 

B) Yeni o ru lmu ş duvarı iki saatte boyadılar. (Sıfat-fiil) 

C) Çalışmaktan nasırlaşmış ellerini uzattı ansızın. (Sıfat-fiil) 

D) Yu zyıllar o nce çizilmiş bu u lkenin sınırları. (Çekimli fiil) 

 

Aşağıdakilerin hangisinde, aynı türde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?  

A) Kazandığı o du lu  kimsesiz çocuklara bag ışladı. (Sıfat-fiil) 

B) Çocug u görmeden kararını açıklamadı. (Zarf-fiil) 

C) Yapma çiçekleri yavaşça masanın u zerine bıraktı. (I sim-fiil) 

D) Sandalyeye oturup kollarını bağlayarak konuştu. (Zarf-fiil) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?  

A) Denizden gelen esinti hoşuna giderdi. (Sıfat-fiil) 

B) Sarı balıg ı görünce şaşakaldı. (Zarf-fiil) 

C) O mru  boyunca şiirle, edebiyatla ug raştı. (Boy so zcu g u  isim oldug u için fiilimsi deg ildir.) 

D) Gelir gelmez kendisini mavi sulara bıraktı. (Sıfat-fiil) 

 

SORU-31                      2015-2016 KKT 

SORU-32                      2015-2016 KKT 

SORU-33                      2015-2016 KKT 

SORU-34                      2015-2016 KKT 

SORU-35                      2015-2016 KKT 

 

 

 

 

 

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


 

TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 

(1) ‘‘Bromeliacea’’ ailesinin yenilebilen tek meyvesi ananastır. (2) Ananasın yetişmesi için on sekiz ay ge-
rekir. (3) Yalnızca olgunlaşmış ananaslar hasat edilmelidir. (4) Ananasın en rag bet görenleri “Kelle Şeker” 
ve “Kırmızı I spanyol” adlarıyla anılır.  

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi vardır?  

A) 1. (Sıfat-fiil)   B) 2. (I sim-fiil)   C) 3. (Sıfat-fiil)              D) 4.(Sıfat-fiil) 

 

Çocuk sessizce geri do ndu . O ana kadar balonlardan ayırmadığı go zleri dolu dolu olmuş, yürümeye bile me-
cali kalmamıştı. Birkaç adım attıktan sonra elinde olmadan onlara baktıg ında go rdu klerine inanamadı. Balon-
lar, her nasılsa adamın elinden kurtulmuş ve yol kenarındaki bu yu k bir akasya ag acının dallarına takılmıştı. 

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? 

A) ayırmadıg ı(Sıfat-fiil) B) yu ru meye(I sim-fiil)     C) baktıg ında(Zarf-fiil)  D) kurtulmuş 

Bir ko mu r dumanıyla tu tsu lendi akşamlar, 

Gurbete düşmüşlerin başına ço ktu  damlar…(Sıfat-fiil) 

    Faruk Nafiz Çamlıbel 

Bu dizelerdeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) Caddeden sokaklara dog ru sesler elendi, / Pencereler kapandı, kapılar su rmelendi. 

B) Mezarda o lu  gibi yalnız kaldım odamda: / Yanan alnım duvarda, sönen go zlerim camda. (Sıfat-fiil) 

C) Son yolcunun go mu ldu  yolda son adımları, / Bekçi sert bir vuruşla kırdı kaldırımları. 

D) Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye, / Yollarını bekledim go ru neceksin diye. 

Fiilimsilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Fiilimsiler yardımıyla uzun cu mleler kurulabilir. 

B) Fiilimsiler cu mle içinde isim, sıfat ve zarf go revlerinde kullanılır. 

C) Fiilimsiler her zaman cu mlenin başında bulunur. (Başta , ortada veya sonda bulunabilir.) 

D) Fiilimsi ekleri, fiil ko k veya go vdelerine gelir. 

 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili ek diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? 

A) Kelog lan nu kteli konuşmalarıyla etrafındakileri her zaman gu ldu ru rmu ş. (I sim-fiil) 

B) O rdek yavruları biraz bu yu yu nce ortalıkta dolaşmaya başlamış. (I sim-fiil) 

C) Sazlıkta yarım daire şeklinde ilerleyen avcılar, bu yu k bir balık yakalamayı umuyorlardı. (I sim-fiil) 

D) Gereksiz konular u zerinde çok fazla durmayın, derdi dedem. (Çekimli fiil) 
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TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? 

A) Gu neş pırıl pırıl ışıklarla du nyayı sarmaya başladı. (I sim-fiil) 

B) Papatyalar piknik alanını bir tabloya çevirmiş. 

C) U zerinde dolaştığımız yeryu zu  ne kadar gu zel! (Sıfat-fiil) 

D) Çocuklar yeşillikler u zerinde koşturarak oynuyorlar. (Zarf-fiil) 

Övünülecek tarihi olan bizler, maziye bakarak istikbalimizi tayin edebiliriz. 

Bu cümledeki fiilimsilerin türü aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 

A) Sıfat-fiil - sıfat-fiil - zarf-fiil  B) I sim-fiil - zarf-fiil - sıfat-fiil 

C) Zarf-fiil - zarf-fiil - sıfat-fiil  D) Sıfat-fiil - isim-fiil - isim-fiil 

Son gu nu m yaklaştı go ru nesiye, 

Kalmadı bir adım yol ileriye; 
       I    II 

Yu zu nu  go rmeden o lu rsem diye, 
       III               IV 

U zu lmekteyim ben, u zu lmekteyim. 

Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsidir? 

A) I. (Çekimli fiil)  B) II. (I sim)   C) III. (Zarf-fiil)  D) IV.(Çekimli fiil) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çekimli fiil değildir? 

A) Ku çu k kardeşim bahçedeki çiçekleri sulamış sabah. (Çekimli fiil) 

B) Kızımın en sevdig i oyuncag ını piknikte kaybettik. (Sıfat-fiil)  

C) Ko yu n en yaşlısı so z alıp konuşmaya başladı. (Çekimli fiil) 

D) Dedem savaş anılarını anlatırken ag lardı. (Çekimli fiil) 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem isim-fiil hem de zarf-fiil kullanılmıştır? 

A) Büyüyünce ha kim olmak istiyormuş. (Zarf-fiil)+(I sim-fiil)   

B) O yku yu  yazarken gerçek hayattan kopmamalısın. (Zarf-fiil)  

C) Ekmeg i paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir. (I sim-fiil)+ (Kalıcı Ad)   

D) Arkadaşımın gelişi sınıfımızı şenlendirdi. (I sim-fiil)  
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TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 

I. Bir nazlı kuşa benzer 

II. Çocuk dediğin. 

III. Ev ister, ekmek ister 

IV. O pu lmek, okşanmak ister. 

   Cahit KU LEBI  

Numaralanmış dizelerden hangisinde sıfat-fiil vardır? 

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye zaman anlamı katmıştır? 

A) Havalar soğuyunca hepimiz ko yu mu ze do neriz. (Zaman) 

B) Bu şra koşarak gu vercinlerin arasına daldı. (Durum) 

C) Ko pekten korkan çocuk ağlaya ağlaya yanıma geldi. (Durum) 

D) Akşama kadar dinlenmeden çalışmıştı. (Durum) 

Evinde, çok gu zel hazırlanmış akşam sofrası onu bekliyordu. 

Bu cümledeki fiilimsi grubu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) çok gu zel hazırlanmış akşam sofrası 

B) gu zel hazırlanmış akşam sofrası 

C) hazırlanmış akşam sofrası 

D) çok gu zel hazırlanmış 

Fiilimsiler, fiilden tu reyen ancak fiilin bu tu n o zelliklerini go stermeyen so zcu klerdir. Bu so zcu kler fiiller gibi 
olumsuz yapılabilir ama çekimlenemez. 

Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisinde fiilimsi yoktur? 

A) Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor, / Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor...(Zarf-fiil) 

B) Bag rında duyulmadık gizli emeller saklar, / En uzak u mitleri fısıldar ruha sesi. (Sıfat-fiil) 

C) Şu kalbimin taşkın atışından duyulur, / Seni ne kadar sevdiğim, memleketim! (I sim-fiil)+ (Sıfat-fiil) 

D) Bahçeler boyunca erik, elma, kiraz. / Su içinde yosun, su u stu nde saz… 

Daha deniz görmemiş bir çoban çocug uyum / Bu dag ların en eski aşinasıdır soyum. (Sıfat-fiil) 

Bu dizelerdeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) Caddeden sokaklara dog ru sesler elendi, / Pencereler kapandı, kapılar su rmelendi. 

B) Mezarda o lu  gibi yalnız kaldım odamda: / Yanan alnım duvarda, sönen go zlerim camda. (Sıfat-fiil) 

C) Son yolcunun go mu ldu  yolda son adımları, / Bekçi sert bir vuruşla kırdı kaldırımları.  

D) Bu yıkıklar, çıkıklar kalmayacak ortada, / Biz dilsiz zannetsek de dag lar onu duymada. 
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TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 

Sabah du mdu z ve sessiz olan deniz, o g leden sonra dalgalanıp coşar, bu yu zden sabahın erken saatlerini de-
ğerlendirmeye çalışın. 

Bu cümledeki fiilimsilerin türü aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 

A) Sıfat-fiil - sıfat-fiil - zarf-fiil 

B) I sim-fiil - zarf-fiil - sıfat-fiil 

C) Zarf-fiil - isim-fiil - sıfat-fiil 

D) Sıfat-fiil - zarf-fiil - isim-fiil 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem zarf-fiil hem sıfat-fiil kullanılmıştır? 

A) Düşünmeye ve çalışmaya alışan toplumlar du nyaya yo n verirler. (I sim-fiil) (I sim-fiil) (Sıfat-fiil) 

B) Karşımızdaki kişiyi go zlerine bakarak dinlemedikçe onunla iletişim kuramayız. (Zarf-fiil) (Zarf-fiil) 

C) Çok çalışıp başarılı olan insanlar herkes tarafından takdir edilir. (Zarf-fiil) (Sıfat-fiil) 

D) Yag murlu gecelerin hatırlattığı bir duygudur yalnızlık. (Sıfat-fiil) 

Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem isim-fiil hem de zarf-fiil kullanılmıştır? 

A) Go lgesi ha la  serin, duruşu ha la  yu ce / Bir pınar ki go klere serpiliyor go nlu nce. (I sim-fiil) 

B) Doluyor dalga dalga açılan sokaklara / Yaklaştıkça büyüyen, genişleyen manzara.(SF, ZF, SF, SF) 

C) Yağınca go l oluyor, yağmayınca ço l, / Hakkınız var bulutlarım, beni affedin. (Zarf-fiil) (Zarf-fiil) 

D) Ya taş kesilip onu dinlemek istiyorum, / Ya dag dan dag a şo yle ünlemek istiyorum. (ZF, I F, I F) 

 

Dag da dolaşırken yakma kandili, / Fersiz go zlerimi dag lama gurbet! 
        I         II 

Ne so ylemez akan suların dili, / Sessizlik içinde çag lama gurbet! 
 III        IV 

Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat- fiildir? 

A) I. (Zarf-fiil)  B) II. (Çekimli fiil)  C) III. (Çekimli fiil) D) IV. (Sıfat-fiil) 

 

Siyah kayıklarıyla geçiyor balıkçılar, / Ku reklerin vuruşu, su ku t ve şarkılar… (I sim-fiil) 

Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi bu dizelerdeki fiilimsiyle aynı türdedir? 

A) Hicranla ağaran bu saçlar deg il, / Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış. (Sıfat-fiil) 

B) Tozlu sokaklar gibi tutuşup alevlerden / Bodur ag açlar ile bomboş kalmış bahçeler! (Zarf-fiil) 

C) Bir deva bulmak için bag rındaki yaraya / Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya. (I sim-fiil) 

D) Sizi ilk balkonda gördüğüm gu ndu  / Yu zu nu z sararmış gibi go ru ndu . (Sıfat-fiil) 
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TÜRKÇE  FİİLİMSİLER 

(I) Du nyada bir ilke imza at - - - - I stanbul Gelişim Sanat Tiyatrosu, iş ve trafik kazaları ile ilk yardıma dikkat 
çekiyor. (II) 81 ilde sahnelen - - - - “Kazasız Kul Olmaz” adlı oyun da bunlardan biri. (III) Bu oyun, du nyada ilk 
defa yapıl - - - - bir uygulamayla seyircilere, o zel koltuklarda izletiliyor. (IV) Oyun başla - - - - o nce seyircilerin 
kemerlerini takması isteniyor. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde boş bırakılan yere diğerlerinden farklı türde bir 
fiilimsi eki getirilmelidir? 

A) I.(atan: Sıfat-fiil)  B) II. (Sahnelenen: Sıfat-fiil) C) III. (yapılan: Sıfat-fiil)    D) IV. (başlamadan: Zarf-fiil) 

 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır? 

A) Elektrikler gitmeden gerekli kontrolleri yapmalısınız. (Zarf-fiil) 

B) Ko ye gelen postacı, elindeki mektupları muhtara bıraktı. (Sıfat-fiil) 

C) Ormanlarla çevrili bu yayla, yaşanası yerlerden biriydi. (Sıfat-fiil) 

D) Yapılmış tu m resimlerde memleketin izleri vardı. (Sıfat-fiil) 

Burnumuza gelen her koku ruhumuzda ayrı bir nakış oluyor. 

Bu cümledeki fiilimsiye bağlı kelime grubu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) her koku 

B) burnumuza gelen 

C) burnumuza gelen her 

D) burnumuza gelen her koku 

Sıfat-fiiller, cu mlede çog unlukla sıfat go revinde kullanılır. Ancak niteledikleri isim du ştu g u nde onun yerine 
geçerek bir isim gibi kullanılır yani adlaşmış sıfat-fiil olur. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde adlaşmış sıfat-fiil vardır? 

A) Yırtık ayakkabısı olan bir çocug a ayakkabı aldılar. 

B) Aldığı mesajla hemen kapıya yo neldi. (Sıfat-fiil) 

C) Yemeg e katılacakların listesini getirebilir misiniz? (Adlaşmış sıfat-fiil) 

D) Ka g ıttaki silinmiş yazıları okumaya çalışıyordu. (Sıfat-fiil) 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim-fiil, isim tamlaması içinde kullanılmıştır? 

A) Gu lu şu  bana annemi hatırlatıyordu. 

B) Bo rekleri saklama kabının içine yerleştirdi. 

C) I htiyacı olanlara yardım etmeyi çok seviyor. 

D) Programın sonuna dog ru çekiliş yaptılar. 

SORU-56                      2017-2018 KKT 

SORU-57                      2017-2018 KKT 

SORU-58                      2017-2018 KKT 

SORU-59                      2017-2018 KKT 

SORU-60                      2017-2018 KKT 

 

 

 

 

 

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

