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            Fiilimsiler 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde         “-ma” 
ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?
A)	Bir	süre	tekerlekli	sandalyeye	alışmaya	

çalıştı.
B)	Kesilmiş	odunları	odunluğa	atmaya	baş-

ladım.
C)	Masaya	oturup	yazmaya	başladım.
D)	Danışmanın	verdiği	ziyaretçi	kartını	ya-

kama	iğneledim.

2. “-ma/-me”	 eki	 fiilimsi	 eki	 veya	 olumsuzluk	
eki	olarak	kullanılabilir.

 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerdeki “-ma/-
me” eklerinden hangisinin görevi farklı-
dır?
A)	Toplum	 içinde	 gereksiz	 yere	 konuşma-

yın.
B)	İki	haftadır	tek	bir	satır	bile	okumadı.
C)	Çok	nasihat	etmeme	rağmen	dinlemedi 

beni.
D)	Ben	de	çok	istedim	gelmeyi	ama	şartlar	

uymadı.	

3. Yalnız	yaşayan	 insan	 için	gece	sıkıntılıdır.	
Evin	içinde	bir	ses,	bir	nefes	arar	ama	bu-
lamaz.	 Kalabalıklar	 içinde	 geçen	 gündüz-
den	sonra	ancak	anlar	yalnız	olduğunu.

 Yukarıdaki sözcüklerin türleri sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisidir?
A)	Fiilimsi	/	isim	/	fiil
B)	Fiil	/	fiil	/	fiilimsi
C)	Fiilimsi	/	isim	/	fiilimsi
D)	Fiilimsi	/	fiil	/	fiilimsi

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi 
kullanılmamıştır?
A)	Mahallenin	girişindeki	kalabalığı	görün-

ce	şaşırdım.
B)	Meydandaki	asırlık	çınara	yıldırım	düş-

müş.
C)	Çocukların	yüzüne	bakarak	ne	demek	is-

tediklerini	anladı.
D)	Etrafını	kontrol	ederek	yürüyordu.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fi-
il bir isim tamlaması içinde kullanılmış-
tır?
A)	Yaz	tatilinde	dedesinin	tavuklarını	hep	o	

beslemek	isterdi.
B)	Onun	için	kitap	okumak	büyük	bir	zevk-

ti.
C)	Her	sabah	yaptığı	yürüyüşlerle	güne	zin-

de	başlıyordu.
D)	Bende	okuma	sevdası	ilkokul	yıllarımda	

başladı.

6. Eve	girdiğinde	annesinin	şaşkın	ve	merak-
lı	bakışları	altında	yatağına	koştu.	Yorganı	
başına	 kadar	 çekti	 hıçkırıkları	 duyulmasın 
diye.	Sabah	midesinden	gelen	gurultu	ses-
leriyle	uyandı.	

 Parçadaki altı çizili sözcüklerden hangi-
si fiilimsi değildir?
A)	girdiğinde
B)	bakışları
C)	duyulmasın
D)	gelen
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7. Ayran	 testisini	 kapmış,	 biçerdövere	 doğru	
koşuyordu.	Üzerinde	beyaz	entarisi,	başın-
da	al	yazması	vardı.	Yerdeki	samanların	üs-
tünden	atlaya	atlaya	koşuyordu.

 Altı çizili sözcüklerin özelliği hangisinde 
sırayla verilmiştir?
A)	Fiilimsi	/	fiilimsi	/	fiilimsi
B)	Çekimli	fiil	/	isim	/	fiilimsi
C)	Çekimli	fiil	/	fiilimsi	/	fiilimsi
D)	Fiilimsi	/	isim	/	fiilimsi

8. Burada	bitkiler	ve	çiçekler	daha	büyük,	da-
ha	 fazlaydı.	 Bol	 bol	 yiyecek	 buluyorduk.		
Yepyeni	cevizler,	yabani	meyveler	tadıyor-
dum.	Yeni	 yaptığımız	mataraları	 şelalenin	
suyu	ile	doldurduk.	

 Altı çizili sözcüklerin türü sırasıyla ne-
dir?
A)	Fiilimsi	/	fiilimsi	/	çekimli	fiil
B)	İsim	/	fiilimsi	/	çekimli	fiil
C)	Çekimli	fiil	/	fiilimsi	/	çekimli	fiil
D)	Fiilimsi	/	çekimli	fiil	/	çekimli	fiil

9. O	gece	ve	ondan	sonraki	gecelerde	bahçe-
yi	beklemeye	başladık.	Bir	gece	babam	bek-
liyor	bahçeyi,	bir	gece	ben	bekliyorum.	Bir	
gece	sıra	bendeyken	arkadaşlarımı	çağırıp 
onlara	çay	demledim.	Çadırın	önüne	yaktı-
ğımız	ateşin	közünde	mısır	közledik.

 Yukarıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcük-
lerden hangisi fiilimsi değildir?
A)	bekliyor
B)	beklemeye
C)	çağırıp
D)	yaktığımız

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi-
zili sözcük farklı bir görevde kullanılmış-
tır?
A)	Öğretmenin	ders	anlatışını	herkes	beğe-

niyor.
B)	İki	saat	havuzun	dolmasını	bekledik.
C) Dolmuş	yarım	saat	önce	duraktan	kalk-

tı.
D)	Hayvanlara	bakmak	için	ahıra	gitti.

11. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcük-
lerden hangisi fiilimsidir?
A)	Sıcakların	 onu	 kavurmasına	 hiç	 aldırış	

etmiyordu.
B)	Eti	yüksek	ateşte	kavurma,	dibini	yakar-

sın.
C)	Her	sene	mahallede	kavurma	yapıp	yer-

lerdi.
D)	Bu	kavurmayı	tereyağlı	pilavla	yemek	la-

zım.
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            Fiilimsiler 

1. Aşağıdaki cümlelerin   hangisinde sıfat-fi-
il kullanılmamıştır?
A)	İnsanlarda	nedense	yeni	doğan	bebek-

leri	 aileden	 birilerine	 benzetme	 çabası	
vardır.

B)	Güney	Amerika’daki	yağmur	ormanların-
da	canlı	çeşitliliği	çoktur.

C)	Kahrolası	savaşın	etkisini	görmüyor	mu	
bu	dünya?

D)	Dönülmez	bir	 yola	girdik,	 sonumuz	ha-
yırlı	olsun.

2. Hangisinde sıfat-fiil bir tamlama oluştur-
mamıştır?
A)	Kol	kola	girmiş	çocuklar	bayramda	evle-

ri	dolaşıyordu.
B)	Hiçbir	şey	düşünecek	zamanı	yoktu.
C)	Maçı	 izleyenler	 heyecandan	 yerlerinde	

duramıyordu.
D)	Üç	gündür	yıkamadığı	saçlarını	yıkadı	az	

önce.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi-
zili sözcük sıfat-fiil değildir?
A)	Tarlada	 çalışırken	 işçilerin	 suyunu	 ben	

getirirdim.
B) Çekilir	dert	değil	aslında	bizimkisi.
C) Yanan	sobanın	üstüne	portakal	kabukla-

rı	koyduk.
D)	Yere	düşmüş	elmaları	aceleyle	topladık.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaş-
mış sıfat-fiil kullanılmıştır?
A)	Başladığı	işi	bitireceğine	inananlar	başa-

rılı	olurlar.
B)	Uzak	köylerden	gelen	minibüsler	yolcu-

larını	indiriyor.
C)	Şehrin	 ortasına	 kurulmuş	 sanayi	 sitesi	

şehir	dışına	taşındı.
D)	Yokuştan	inen	araba	sola	döndü.

5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangi-
si sıfat-fiildir?
A)	Cephedeki	orduda	yiyecek	sıkıntısı	baş	

göstermişti.
B)	Onunla	konuştukça	insanın	içi	açılıyor.
C) Görülesi	bir	yerdi	Çayeli’ndeki	Zil	Kalesi.
D)	Televizyon	 başında	 hiç	 zaman 

kaybetmez,	hep	kitap	okurdu.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fi-
il farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)	Beni	unutanlar,	aramayanlar	hep	iyi	gün	

dostummuş.
B)	Hastalıklara	yol	açan	virüs	için	aşılar	ge-

liştirildi.
C)	Boşa	harcanan	zaman	çöpe	atılan	para	

gibidir.
D)	Beni	merak	eden	annem	peşimden	iş	ye-

rime	kadar	gelmiş.

7. “Merdivenin	başında	dikilen	babam	bizi	iz-
liyordu.”

 Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşa-
ğıdakilerin hangisinde vardır?
A)	Dedem	 inleye	 inleye	 doktorun	 odasına	

girdi.
B)	Yaktığımız	ateş	köyden	görünüyordu.
C)	Adam,	gözlerini	dikip	bize	bakmaya	baş-

ladı.
D)	Trafiğe	takıldığından	iftara	geç	kalmıştı.
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8. Aşağıdaki cümlelerdeki fiilimsilerden han-
gisi diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi-
dir?
A)	Damlaya	damlaya	göl	olur.
B)	Üzüm	üzüme	baka	baka	kararır.
C)	Kır	atın	yanında	duran	ya	huyundan	ya	

suyundan…
D)	El	elin	eşeğini	türkü	çağırarak	arar.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı 
türden bir fiilimsi kullanılmıştır?
A)	İpek,	o	gün	yapacakları	okul	gezisi	 için	

çok	heyecanlıydı.
B)	Okula	giderken	yolda	sınıf	arkadaşı	Ley-

la’yı	gördü.
C)	Onlar	okula	gelmeden	arkadaşları	oku-

lun	önünde	toplanmıştı	bile.
D)	İpek	hiç	konuşmadan	bir	süre	arkadaş-

larını	dinledi.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı 
türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
A)	Emu;	 büyük,	 güçlü	 ama	 uçamayan	 bir	

kuş	türüdür.
B)	Dolaştığı	yerlere	meyve	çekirdekleri	bı-

rakır.
C)	Toprağın	ekilmesine	yardımcı	olur.
D)	Kurumuş	meyveleri	değil	taze	meyvele-

ri	sever.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fi-
il ve sıfat-fiil birlikte kullanılmıştır?
A)	Eve	döndüğümde	kimseyi	bulamadım.
B)	Bu	köyün	 insanları	gerçekten	çok	cana	

yakındı.
C)	Bugün	yaşadıklarımı	yazmayı	düşünüyo-

rum.
D)	Hiç	yalan	söylemedikleri	için	saklayacak	

bir	şeyleri	yoktu.

12. “Sıfat-fiil	 ekini	 alan	 sözcükten	 sonraki	 isim	
düşerse	sıfat-fiil	adlaşır.	Buna	adlaşmış	sı-
fat-fiil	denir.” Aşağıdakilerin hangisinde böy-
le bir kullanım vardır?
A)	Savaştan	kaçanlar	Türkiye’ye	sığındı.
B)	Dedesinden	kalan	evi	bu	yaz	elden	ge-

çirdi.
C)	Çektiği	şut	taraftarları	heyecanlandırdı.
D)	Hatırladığı	 arkadaşlarına	davetiye	gön-

derdi.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil 
farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)	Akşam	başlayan	fırtına	bize	korkulu	an-

lar	yaşattı.
B)	Sorduğu	sorulara	hiçbir	cevap	alamamış-

tı.
C)	Birden	 karşımıza	 çıkan	 köpek	 bizi	 kor-

kuttu.
D)	Dışarıda	bekleyenlere	birer	bardak	çay	

verdik.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğer-
lerinden farklı türde bir fiilimsi vardır?
A)		Öğrenciler	çözdükleri	soruları	öğretme-

ne	kontrol	ettiriyorlardı.
B)	Sapı	 kırılmış	 kazmayı	 ahırın	 duvarına	

yasladım.
C)	Annemin	 uzattığı	 havluyla	 yüzümü	 sil-

dim.
D)	Kapıyı	kapatır	kapatmaz	aklına	anahtarı	

geldi.

2. Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil cüm-
leye durum anlamı katmıştır?
A)	Kendi	aralarında	konuşa	konuşa	mutfa-

ğa	girdiler.
B)	Toprak	kuruyunca	tarlaya	buğday	ektik.
C)	Doğan,	çok	geçmeden	geri	geldi.
D)	Okul	kapısından	girerken	öğretmenimle	

karşılaştım.

3. Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil cüm-
leye zaman anlamı katmıştır?
A)	Uzun	boylu	adam	eğilerek	kapıdan	içeri	

girdi.
B)	Sürüden	ayrılan	kuzu	meleyerek	annesi-

ni	arıyordu.
C)	Çok	geçmeden	bizi	alacak	olan	otobüs	

geldi.
D)	Atlar	çatlarcasına	koşuyordu	bozkırda.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı 
türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
A)	Ne	bir	arayanı	vardı	ne	de	soranı.
B)	Köpekler	uluyordu	doğan	aya	karşı.
C)	Göz	görmeyince	gönül	katlanır.
D)	Görülmemiş	bir	güzelliği	vardı	bu	yayla-

nın.

5. Hangisinde zarf-fiil cümleye farklı bir an-
lam katmıştır?
A)	Acıkınca	kantinden	bir	tost	aldı.
B)	Annemin	söylediklerine	dikkat	ederek	ye-

meği	hazırladık.
C)	Güneş	tutulduğunda	ben	dışarıda	değil-

dim.
D)	Güneş,	ışınlarını	tepelerin	ortalarına	ka-

dar	 gönderdiğinde	 kuşların	 yaklaştığını	
gördük.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fi-
il kullanılmıştır?
A)	Orada	 öylece	 yatarken	 serüvenimi	 dü-

şündüm.
B)	Şimdiye	kadar	yaşadığım	hayat	pek	kon-

forlu	değildi.
C)	Pek	çok	yerde	yaşamış,	pek	çok	ülkeye	

gitmiştim.
D)	Bundan	sonra	da	bol	bol	gezmeyi	düşü-

nüyorum.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fi-
il kullanılmamıştır?
A)	Öğretmenin	gidişine	sınıftaki	tüm	öğren-

ciler	üzüldü.
B)	Geleceğin	ne	getireceğini	düşünmeden	

hareket	etmemeliyiz.
C)	Etrafındaki	insanlara	bakıp	onlar	gibi	ol-

maya	çalışmak	doğru	değildir.
D)	Atın	gemini	tutarak	yola	doğru	yürüdü.
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8. (1)Koşup	 barakaya	 saklandım.	 (2)Bulutlar	
yer	değiştirdiğinden	yağmur	seyrelmeye	baş-
ladı.	 (3)Sağanak	 bitince	 dışarı	 çıktım.	 (4)
Eve	doğru	hızlı	adımlarla	yürümeye	başla-
dım.

 Numaralandırılmış cümlelerin hangisin-
de zarf-fiil kullanılmamıştır?
A) 1 B)	2	 C)	3	 D)	4

9. 1.		Yer	yer	ağarmış	saçlarını	eliyle	düzeltti.
	 2.		Soğuğun	ortasında	titreyerek	duruyordu.
	 3.		Bu	şehrin	yabancısı	olduğundan	bir	tak-

siciye	adres	sordu.
	 4.		Köpeklerin	havlaması	onu	çok	korkutmuş-

tu.
 Numaralandırılmış cümlelerdeki fiilimsi-

lerden hangileri türce özdeştir?
A)	1	–	3	 B)	2	–	3
C)	3	–	4	 D)	2	–	4

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fi-
il kullanılmamıştır?
A)	Herkesten	önce	davranıp	kapıyı	açtım.
B)	Gün	batarken	oltamı	aldım	ve	eve	dön-

düm.
C)	Hiç	durmaksızın	üç	saat	yol	gittik.
D)	Çiçekler	erken	açar,	açmaz	mı	sandın?

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf-fi-
il cümleye durum anlamı katmıştır?
A)	Gece	 yatarken	 gece	 lambasını	 açmayı	

unutmuştu.
B)	Evde	odasına	kapanarak	gece	yarıları-

na	kadar	çalıştı.
C)	Sen	gideli	buralarda	huzur	falan	kalma-

dı.
D)	Sen	gülünce	güller	açar	gül	pembe.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fi-
il kullanılmıştır?
A)	Her	şeyin	olumlu	yanını	görmeyi	öğren-

miştim.
B)	Sineklerle	beraber	yaşamaya	çalışıyor-

duk.
C)	Erzurum’a	gide	gele	yolları	ezberledim.	
D)	Bir	sabah	üç	kişiden	oluşan	bir	müfettiş	

grubu	geldi	okula.
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            Fiilimsiler 

1. Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli!
 Gidişin seçtiğin akşam güneşinden belli
 Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça 
 Ve hayalinde doğan güne yaklaştıkça
 Dalga kıvrımları ardında büyür tenhalık

                        Yahya Kemal BEYATLI
	 Yukarıdaki	şiirde	kaç	tane	fiilimsi	vardır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

2. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	hem	sı-
fat-fiil	hem	zarf-fiil	vardır?
A) Aldığı arabanın vergisini ödeyip geri gel-

di.
B) Saat on bire kadar dolaşıp eve döndüm.
C) Dost bildiği insanlar bu acılı gününde onu 

yalnız bırakmıştı.
D) Çocuk, kollarını sallaya sallaya sınıftan 

çıktı.

3. Üçüncü baskısı yapılan bu kitap kısa za-
manda tükendi.

	 Bu	cümledeki	fiilimsiye	bağlı	sözcük	gru-
bu	hangisinde	doğru	gösterilmiştir?
A) Bu kitap
B) Yapılan bu kitap
C) Baskısı yapılan bu kitap
D) Üçüncü baskısı yapılan bu kitap

4. Dur yolcu! 
 Bilmeden gelip bastığın bu toprak
 Bir devrin battığı yerdir.
 Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
 Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

                  Necmettin Halil ONAN
	 Bu	parçada	kaç	fiilimsi	vardır?

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

5. Aşağıdakilerin	 hangisinde	 isim-fiil,	 sı-
fat-fiil	ve	zarf-fiil	birlikte	kullanılmıştır?
A) Çocuk, yatağa yatar yatmaz uyumaya 

başladı.
B) Yol kenarında bizi bekleyenlere el salla-

ya sallaya ilerlemeye başladık.
C) Beyaz bir buluta benzeyen sis az sonra 

dağılmaya başladı.
D) Toprağa gömdüğü paralarını arıyordu.

6. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	fiilimsi	
yoktur?
A) Kasabaya dönmek için yola koyulduk.
B) Gördüğümüz manzara bizi şok etti.
C) Biraz daha ilerleyince arabanın yanına 

ulaştık.
D) Bahçenin girişinde bir ıhlamur ağacı var-

dı.
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7. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	fiilimsi	
yoktur?
A) Başarılı bir edebiyatçı olduğunu herkes 

kabul eder.
B) Sabahleyin her yeri çiy kaplayınca otla-

rın kokusu yayılır.
C) Çok geçmeden kötü havalar başlayacak-

tır.
D) Bunu yapabilirsem dünyanın en mutlu in-

sanı olacağım.

8. Şefika Hanım bundan sonra ne yapacağını 
kara kara düşündü. Öncelikle şehit nişanlı-
sına yaraşır biri olacak ve öyle evde oturup 
da ağlayarak vakit geçirmeyecekti. Onun bı-
raktığı yerden gücünün yettiği kadar bu şan-
lı mücadeleye destek vermeye çalışacaktı.

	 Yukarıdaki	paragrafta	kaç	 fiilimsi	kulla-
nılmıştır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

9. Nasır tutmuş elleriyle ak düşmüş sakalları-
nı sıvazlayıp yürümeye devam etti.

	 Altı	çizili	fiilimsilerin	türü	hangisinde	sı-
rasıyla	doğru	verilmiştir?
A) Sıfat-fiil / zarf-fiil / isim-fiil
B) Zarf-fiil / zarf-fiil / isim-fiil
C) Zarf-fiil / sıfat-fiil / isim-fiil 
D) Sıfat-fiil /sıfat-fiil / isim-fiil

10. 1. Sabah güneşin doğuşunu izledim.
 2.  Gündüz hava sıcak olduğundan gecele-

ri yol alıyorduk.
 3.  Hayvanların pek çoğu sıcaktan bunalmış-

tı.
 4.  Yerdeki hayvanları fark etmek pek güçtü.
	 Numaralandırılmış	cümlelerden	hangile-

rinde	aynı	tür	fiilimsi	kullanılmıştır?
A) 1-3 B) 2-3
C) 3-4 D) 1-4

11. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bir	fii-
limsi	kullanılmamıştır?
A) Onunla konuşmak bana iyi geliyor.
B) Düşman kapıya dayandığında mücade-

leye başladık.
C) Keçiler bahçe kapısından çıkıp gitmiş.
D) Senin yaşındayken bir havale geçirmiş-

tim.
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            Fiilimsiler 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğer-
lerinden farklı türde bir fiilimsi vardır?
A)	Zorluk	çekmeden	başarıya	ulaşılamaz.
B)	Gülümseyerek	misafirlerini	karşıladı.
C)	Yaptığı	planla	sorunu	çözeceğini	söyle-

di.
D)	İşini	bitirdiğinde	telefonla	beni	aradı.

2. 1.		Demirci	 atölyesinde	 ocağı	 yakmak	 için	
çalılar	toplamaya	başladık.

	 2.		Oğullarımdan	kışın	ortalarına	kadar	ha-
ber	alamadım.

	 3.		Sararan	yapraklar	bize	sonbaharı	haber	
veriyor.

	 4.		Çerçevelettiği	 fotoğrafı	 duvara	 asmaya	
çalışıyordu.

 Numaralandırılmış cümlelerin hangisin-
de farklı türden fiilimsiler bir arada kul-
lanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. (1)Fiilimsiler	cümlede	yüklem	görevinde	kul-
lanılabilir.

	 (2)Fiilimsiler,	fiil	kök	veya	gövdelerinden	tü-
rerler.

	 (3)Fiilimsiler	yargı	bildirmezler.
	 (4)Fiilimsilerin	olumsuzu	yoktur.
 Numaralandırılmış cümlelerin hangilerin-

de fiilimsilerle ilgili yanlış bilgilere yer 
verilmiştir?
A) 3 – 4 B) 2 – 3
C) 1 – 2 D) 1 – 3

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı 
türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
A)	Ağacın	dalına	astığı	hırkasını	yerinde	bu-

lamadı.
B)	Okula	kahvaltı	etmeden	gelmiş.
C)	Ağlar	bir	vaziyette	odadan	çıktı.
D)	Güngörmüş	ihtiyar,	 torununa	masal	an-

latıyordu.

5. Bir	gecelik	uykuyla	yenilenmenin,	bir	yudum	
suyla	susuzluğumu	gidermenin	ve	tatlıdan	
acıya	 uzanan	 lezzetlerle	 doymanın	 tadını	
çıkarmaya	başladım.

 Yukarıdaki paragrafta kaç fiilimsi kulla-
nılmıştır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

 

6. Aşağıdaki cümlelerde türleri verilen altı 
çizili fiilimsilerin hangisinde yanlışlık ya-
pılmıştır?
A)	Beni	tanıdıkları	için	mutlu	olduğunu	söy-

ledi.	(sıfat-fiil)
B)	Birkaç	arkadaş	meyve	toplamaya	başla-

dı.	(isim-fiil)
C)	Yürüyüşünde	ve	konuşmasında	bir	asa-

let	var.	(isim-fiil)
D)	Çocuklar	 düşe	 kalka	 yürümeyi	 öğrenir-

ler.(zarf-fiil)

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fi-
il, sıfat-fiil ve zarf-fiil birlikte kullanılmış-
tır?
A)	Kürsüye	çıkıp	topluluğa	karşı	konuşma-

ya	başladı.
B)	İçi	 içine	sığmayan	Ahmet	neşeyle	şarkı	

söylemeye	başladı.
C)	Ona	diyecek	bir	söz	bulmakta	zorlanıyo-

rum.
D)	O	konuşurken	ben	açık	kalmış	kapıyı	ka-

patmaya	gittim.
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8. Sakın	 bir	 söz	 söyleme…	Yüzüme	 bakma	
sakın!

	 Sesini	duyan	olur,	sana	göz	koyan	olur.
																				Faruk	Nafiz	ÇAMLIBEL

 Aynı şairin aşağıdaki şiirlerindeki altı çi-
zili fiilimsilerden hangisi yukarıdaki şiir-
deki fiilimsiyle özdeştir?
A)	Bir	kömür	dumanıyla	tütsülendi	akşamlar
 Gurbete düşmüşlerin	başına	düştü	damlar
B)	Sıkı	bir	poyraz	beni	titretirken	içimden
	 Geçidi	atlayınca	şaşırdım	sevincimden
C)	Yaylımız	tüketirken	yolları	aynı	hızla
 Savrulmaya	başladı	karlar	etrafımızda
D)	Gözlerime	çökerken	ağır	uyku	sisleri
	 Çiçekliyor	duvarı	ocağın	akisleri

9. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcük-
lerden hangisi fiilimsi değildir?
A)	O	an	barışma	fırsatı	olsaydı	seve seve 

barışırdım.
B)	Suçlu	bir	şekilde	amansız	acılarla	kıvra-

nıp	durdu.
C) Ne de olsa gelecek	tekrardan	buraya.
D)	Kendini	affettirmek	için	yalvarmaya	baş-

ladı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı 
türden fiilimsiler birlikte kullanılmamış-
tır?
A)	Çocuklarına	karşı	olan	zaafı	onu	yiyip	bi-

tiriyordu.
B)	Bir	zamanlar	beni	sevdiğini	de	düşünme-

ye	başlamıştım.
C)	Ona	 karşı	 hissettiği	 duygulardan	 söze	

başlayarak	konuşmak	en	doğrusuydu.
D)	Salondakilerin	 bakışı	 beni	 yerin	 dibine	

sokmaya	yetti.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı tür-
den birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?
A)	Sınavı	bitiren	öğrenciler	kitap	okumaya	

başladı.
B)	Köpeği,	Ayşe’yi	görür	görmez	sallana	sal-

lana	geldi
C)	Aşılmaz	engelleri	aştık	biz	seninle.
D)	Telaşlanmayı	gerektiren	hiçbir	sebep	yok-

tu.

12. “Ağlayanın	malı	gülene	hayır	etmez.”	ata-
sözünde	sıfat-fiil	olan	sözcükten	sonraki	isim	
düştüğü	 için	sıfat-fiil	o	 ismin	yerini	 tutarak	
adlaşmıştır.	

 Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu-
na benzer bir kullanım yoktur?
A)	Acıkan	doymam	sanır,	susayan	kanmam	

sanır.
B)	Körle	yatan	şaşı	kalkar.
C)	Ağaca	çıkan	keçinin	dala	bakan	oğlağı	

olur.
D)	Danışan	dağlar	aşmış,	danışmayan	düz	

yolda	şaşmış.
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            Fiilimsiler 

1.  

 

 

(1) Ahmet, arkadaşının kollarından 
tutup onu kaldırdı. (2) Ayağa kalkan 
arkadaşı çeşmenin başında üstünü 
başını bir güzel temizledi. (3) Biraz 
sonra da poşetlerini aldı, ceketini 
omzuna atarak yoluna devam etti.

	 Numaralandırılmış	cümlelerdeki	fiilimsi-
lerin	türleri	aşağıdakilerin	hangisinde	sı-
rasıyla	verilmiştir?
A) Zarf-fiil, isim-fiil, zarf-fiil
B) Sıfat-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil
C) Zarf-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil
D) Sıfat-fiil, zarf-fiil, sıfat-fiil

2. 

 

 (1) Ağır ağır yürüyerek merdivenlerden 
indi. (2) Bahçe kapısını açıp sokağa 
çıktı. (3) Yol boyunca düşüne düşüne 
yürüdü. (4) Deniz kenarına gelince bir 
banka oturdu ve martıları seyretti.

	 Numaralandırılmış	cümlelerin	hangisin-
de	zarf-fiil	cümleye	farklı	bir	anlam	kat-
mıştır?	
A) 1          B) 2          C) 3         D) 4

3. Annesinin yaptığı harika sarmalardan yedik-
ten sonra bahçede arkadaşlarıyla oynama-
ya başladı. Bir süre sonra Ahmet de koşa-
rak onlara katıldı. 

	 Yukarıdaki	parçadaki	altı	çizili	sözcükler-
den	hangisi	fiilimsi	değildir?
A) Yaptığı B) Sarmalardan
C) Oynamaya D) Koşarak 

4. Serpil Öğretmen “Sıfat-fi-
il ekini alan sözcükler-
den sonraki isim düşer-
se sıfat-fiil ismin yerini 
tutar. Buna adlaşmış sı-

fat-fiil denir. Adlaşmış sıfat-fiili cümle içinde 
kullanmak isteyen var mı?” diye sordu.

 Murat: Düğüne gelenleri ben karşılıyorum.
 Asya: Yaptığı resimleri herkes beğendi.
 Pelin: Bu kış için çok yakacak aldık.
 Arif: Aldığı muzdan bana da ikram etti.
	 Hangi	öğrenci	öğretmenin	sorduğu	so-

ruya	doğru	cevap	vermiştir?
A) Murat B) Asya 
C) Pelin D) Arif

5. Bitmeyen bu savaşın yıkımları da çok oldu. 
Birçok genç, ailesine kavuşmak için uzun 
yıllar bekledi. Savaşa gidenler kadar geride 
kalan insanlar da sıkıntı yaşadı. Birçok aile 
yiyecek ekmek bile bulmakta zorlandı.

	 Yukarıdaki	altı	çizili	sıfat-fiillerden	hangi-
si	bir	tamlama	oluşturmamıştır?
A) bitmeyen B) gidenler 
C) kalan D) yiyecek 

6. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	herhan-
gi	bir	fiilimsi	yoktur?
A) Geldiğini duymadığım için seslenmedim.
B) Kediye bakacak birilerini bulmam gere-

kiyor.
C) Saat tam on birde küçük otogarda görü-

şürüz.
D) Üstünü başını temizleyip barakaya girdi.
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7. 

 

 

Çok şükür kurtulduk uzayan kıştan
Kefen örtülüydü dağa bayıra 
Kars’tan Kağızman’dan Sarıkamış’tan
Çıktık akşamüstü düştük Iğdır’a

	 Şiirdeki	 altı	 çizili	 sözcüklerden	 hangisi	
fiilimsidir?
A) Uzayan B) Örtülüydü
C) Çıktık  D) Düştük

8. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	birden	
fazla	fiilimsi	yer	almaktadır?
A) Bize sormasını açıkçası biz de beklemi-

yorduk.
B) Peşinden koşup yavru kediyi yakaladım.
C) Başlamadan bitirmek diye buna denir.
D) Telefonla konuşurken aniden kapı zili çal-

dı.

9. 

 
 

(I) Yazdıklarını gözden geçirmek için 
masanın başına geçti. (II) Yalnız önce 
son zamanlarda onu esir alan tem-
bellikten kurtulmalıydı. (III) İçinden 
hiçbir şey yapmak gelmiyor, üretken-
liği gün geçtikçe köreliyordu. (IV) 
Kalemi eline alınca bütün bunlar 
düzelir sandı lakin yine yazmak iste-

	 Numaralandırılmış	 cümlelerden	 hangi-
sinde	birden	fazla	fiilimsi	kullanılmamış-
tır?
A) I          B) II          C) III         D) IV

10. 

 

Hastanenin girişinde danış-
madan bilgi alabilirsiniz.

İstediği oyuncağı almadan 
çocuğun morali düzelmedi.

Bayramda gelen tüm çocuk-
lara beşer lira harçlık verdi.

Konuşmayı uzatınca dinleyicil-
erin dikkati dağılmaya başladı.

I

II

III

IV

	 Numaralandırılmış	cümlelerin	hangisin-
de	fiilimsi	yer	almamaktadır?
A) I          B) II          C) III         D) IV
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