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1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil 
yoktur?

A. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel.
B. Onca yaşadıklarından sonra hâlâ buradasın.
C. Eve gelince onu görmek istediğimi söyledim.
D. Yapılmış işleri değil, yapacaklarınızı söyleyin.

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ecek” 
eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

A. Sana anlatacak onca hikayem olmasına rağ-
men, susuyorum.
B. Burada gidilecek mesire alanları var mı?
C. Yapılacak bu işlerin tamamı, demiştim.
D. Görevlendirilecek öğretmenler haftaya belli 
olur.

2-“Mehmet Amca, bu köyün en sevilen, saygı gös-
terilen büyüklerindendi.” cümlesinde bulunan 
fiilimsinin özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde vardır?
A. Tükenmek üzereyim, yaz gelince.
B. Ona söyleyecek çok sözüm var.
C. Görmezsin asla beni. 
D. Dışarıdan bir yemek söyle de yiyelim. 

Sıfat fiil ekleriyle kip ekleri karıştırılabilir. Kip 
ekleri cümleden çıkarıldığında cümle olma 
özelliği kaybedilir. Oysa fiilimsi olan eki cümle-
den çıkardığımızda ise cümlede anlamda deği-
şiklik olsa bile cümle olmaya devam eder. 

6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük farklı bir görevde kullanılmıştır?

A. Kaybolmuş yıllarımı verin size bütün serveti-
mi vereyim.
B. Gözlem yapılacak yerleri incelemek için ön-
den bir ekip gönderildi.
C. Söylediğimiz onca sözden sonra yine bildiği-
ni yapmaya karar vermesine üzüldüm. 
D. İnsalar her zaman mutlu olduğu günlere 
gider, döndüklerinde ise her şeyi aynı görür.

3-Sıfat fiil alan bazı sözcükler cümlede kalıcı 
isim olarak kullanılırlar. Aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde böyle bir kullanım vardır?

A. Su iyice dolmuş, artık taşıyamazsın.
B. Annesine güzel bir yazma almış.
C. Çocuk bütün yemekleri yiyecekmiş.  
D. Yazar, son eserinde mitolojik bir konuyu 
işlemiş.

4-“Bizi sevenleri sevmedik mi? Bize değer veren-
lere değer vermedik mi? Cümlelerde altı çizili 
ifade bir ismi nitelememesine rağmen sıfat fiil 
görevinde kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
A. Onlar elbette bir gün gelecek buraya.
B. Rahmenlinin kalan eşyalarını dağıttık.
C. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım.
D. Sensiz kalmak, beni çok etkiledi.

“Memleketimden ayrılalı 10 yıl oldu. Burada 
yaşayanlarla bir türlü arkadaşlık kuramadım. 
Bilseydim az kazanır, az yer ama memleketimde 
kalırdım. Geldiğime çok pişmanım. Keşke zama-
nında buraya gelenleri dinleseydim.”

7-Yukarıdaki metinde kaç tane ortaç eylem 
bulunmaktadır?

A. 2   B. 3
C. 4   D. 5
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Bütün sokaklara çocuklar koşar, eğlenirdi.
    1
Şimdi telefon başında saatlerce eğlenen, 
     2
sürekli TV izleyen çocukları görmekteyiz.
  3   4
8-Yukarıdaki metinde altı çizili ifadelerden 
hangileri sıfat fiildir?

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

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden 
fazla sıfat fiil kullanılmıştır?

A. Bizim dediklerimizi yapanlar yine kazandı.
B. Bu ay yine ödenecek faturaları varmış. 
C. Hayat sevince güzelleşir diyenler, kimseyi 
sevmiyor.
D. Tarihine sahip çıkanlar, kültüründen kopma-
dan yaşamaktadır.

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış 
sıfat fiil kullanılmamıştır?

A. Sosyal medyayı aşırı kullananlar, asosyal 
yaşamaya başladı.
B. Beni tanımayan varsa söylesin.
C. Her konuyu bilmişine de cahil denir.
D. Geldiğimiz evin hali içler acısıydı. 

Ali: Bu akşam yemeğe gelenler el kaldırsın.

Cansu: Beni de alacak kimse olursa gelirim.

Didem: Misafir gelmezse ben de gelmek isterim.

Mahmut: Yemek ısmarlayacak arkadaş olursa 
neden gelmeyeyim?

9-Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde sıfat 
tamlaması sıfat fiille yapılmıştır?

A. Ali-Cansu
B. Cansu -Didem
C. Cansu -Mahmut
D. Ali-Didem

13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiille 
oluşturulmuş bir sıfat tamlaması vardır?
A. Bizi bilmeyen ne bilsin bilenlere selam olsun.
B. Susmak, bilgisizliğin değil olgunluğun göster-
gesidir.
C. Sevdiğiniz insanları üzmeyin, belki de bir 
daha onları göremeyeceksiniz.
D.Bizim çocuğun sınıf arkadaşları, bugün bizim 
eve gelmeyi düşünüyorlarmış. 

“Gelecek günler elbette gelecek bir gün.” 
        1         2  
10-Altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

1 2
A Sıfat Fiil Ortaç Eylem
B Ortaç Eylem Çekimli Eylem
C Çekimli Eylem Sıfat Fiil
D Çekimli Eylem Çekimli Eylem

“Onunla görülecek hesabımız vardı. Yıllar önce 
bana attığı kazığı unutamıyorum. Dün beni 
satan, yarın başkasını satar.”
14-Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?
A. Metinde üç tane ortaç eylem vardır.
B. Sıfat fiille kurulmuş sıfat tamlamaları vardır.
C. Metinde adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır.
D. Sıfat fiil ekini alan bir sözcük kalıcı bir isim 
görevinde kullanılmıştır.
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CEVAP ANAHTARI

1-A
2-B
3-D
4-C
5-C
6-D
7-B
8-B
9-C
10-B
11-A
12-D
13-C
14-D
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