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 Bizim sevdiklerimizde aramızda bir problem olmayıp,
  1    2. 
konuşma  farklılıklarımız bulunmaktadır.
   3

1-Yukarıdaki cümlelerde numaralandırılmış fiilimsi 
türleri sırasıyla hangisinde doğru olarak verilmiştir?
   

1 2 3
A İsim Fiil Sıfat fiil Zarf Fiil
B Sıfat fiil İsim Fiil Zarf Fiil
C Sıfat fiil Zarf Fiil İsim Fiil
D Zarf Fiil İsim Fiil Sıfat fiil

2-Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi fiilimsi 
değildir?

A. Bize hiç değer vermezdi büyüklerimiz.
B. Bu yıl, geçmiş yıllara nazaran daha verimli geçti.
C. Yaşananları asla unutamam.
D. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım.

3-Zarf filler cümleye durum ve zaman anlamı katar. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı ka-
tan bir fiilimsi vardır?

A. Bugün sizinle epey konuştuk.
B. Sınıftaki öğrenciler konuşmadan oturuyordu.
C. İşten geldiğinde markete gitmeyi unutma.
D. Çocuğu öldüresiye dövmüşler.

4-Fiilimsi ekleri isim çekim eklerini de alabilirler. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım 
vardır?

A. Gençken sizin imkanlarınızın hiçbiri bizde yoktu.
B. Geçmişinden muhakkak dersler çıkarmalısın.
C. Ders çalışmak onun hiç adeti değilmiş.
D. Nasıl böyle bir duruma düşüyorsun.
 
           

Ali: Hakemin verdiği penaltı doğru değildi. Futbolcu 
kendisini yere attı.

Bilal: Pozisyonun öncesinde bizim takımın korneri 
verilmeyip maça devam edildi.

Cenk: Yani daha önce böyle hatalı yöneten insan 
görmedim. 

Demir: Sadece o değil, faul pozisyonlarını da iyi gör-
meyen hakem vermediği sarı kartlardan dolayı maçı 
gerdi.

Futbol maçını izledikten sonra dört arkadaş yukarıdaki 
yorumları yapmaya başlıyor. 
5-Yorum yapanların hangisinde farklı bir türden 
fiilimsi örneği vardır?

A.Demir    B. Cenk
C. Ali    D. Bilal

(1) İnce Memed romanı Anadolu yaşamını anlatan 
bir eserdir. (2) Bu eserde yaşanılanlar o dönemdeki 
sosyo-ekonomik durumları da ortaya koymaktadır. (3) 
Ağalık sistemine başkaldırış ön plandadır. (4) Bu eser 
dört cilt halinde yayınlanıp piyasaya sürülmüştür.    

6-Yukarıdaki paragraf ile ilgili olarak verilen bilgi-
lerden hangisi yanlıştır.

A. Birinci cümlede sıfat fiil kullanılmıştır.
B. İkinci cümlede sıfat fiille birlikte isim fiil de kullanıl-
mıştır.
C. Üçüncü cümlede sadece isim fiil vardır.
D. Dördüncü cümlede zarf fiille birlikte sıfat fiil de 
kullanılmıştır.

7-Aşağıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

*Fiilimsiler isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılır.
*Fiilimsi ekleri kip ve şahıs ekleri alabilir.
*Fiilimsi ekleri aynı zamanda birer yapım ekidir.
*Fiilimsi ekleri isim çekim eklerini alabilir.

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

                                                      
                Fiilimsiler(Eylemsiler)                Fiilimsiler(Eylemsiler)

YeniYeni
NesilNesil
TürkçeTürkçe
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8- Öğretmenin tahtaya yazdığı cümlede kaç adet 
fiilimsi kullanılmıştır?

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

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç farklı türden 
fiilimsi kullanılmıştır?

A. Unutmak, Allah’ın bize verdiği en büyük nimetlerden 
biridir.
B. Söyleyiş güzelliğini fark etmek oldukça zor oldu.
C. Dinlemeden konuşmak, beklenmeyen hatalara yol 
açabilir.
D. Okula gelip seni görmeyi gerçekten çok istiyorum.

10-Bazı isim fiiller kalıplaşarak isim görevinde kulla-
nılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer 
bir kullanım vardır?

A. Sözlerine kulak vermek gerekir.
B. Annem akşam misafirler için sarma hazırlamış.
C. Suyu dondurma süresi ne kadar acaba?
D. Bizimle görüşme yapmak istiyormuş.

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanıl-
mıştır?

A. Sana söyleyecek çok sözüm vardı.
B. Konuyu çalışa çalışa öğrendim.
C. Duraktaki bekleyişimiz uzun sürdü.
D. Aslında her şeyi biliyoruz demek yanlıştır

12-Tarihi Cendere Köprüsü ile ilgili verilen bilgiler-
den hangisinde farklı üç farklı türde fiilimsi kullanıl-
mıştır?

A. Adıyaman’da Kahta Çay’ı üzerinde yer almaktadır.
B. Adıyaman’a olan uzaklığı 55 km ‘dir.
C. Romalıların yaptığı köprü, oldukça farklı görünmek-
tedir.
D. 120 m uzunluğundaki bu köprüde üç sütun bulun-
maktadır. 

13-“Ekmek” sözcüğü hangisinde fiilimsi olarak 
kullanılmıştır?

A. İki tane ekmek aldım.
B. Ekmekteki şeker oranı giderek düşürülüyor.
C. Beni ekmek istedi ama başaramadı.
D. Tarlaya biber domates filizleri ekti. 

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsilerle 
yapılan bir isim tamlaması vardır?

A. Araba sürmek en büyük hayalimdi.
B. İleri sürüş tekniklerini de zamanla öğrendim.
C. Yarış arabalarına merakım her geçen gün arttı.
D. Birgün ben de kazanmayı hayal ediyordum.

15-Bazı sıfat fiiller kalıplaşarak isim görevinde kulla-
nılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer 
bir kullanım vardır?

A. Birazdan dolmuş gelecek, merak etme.
B. Seni sevenleri sen de sev.
C. Giden elbette geri dönecektir.
D. Okumuş insanın hali başka oluyor.

                                                      
                              Fiilimsiler(Eylemsiler)                      Fiilimsiler(Eylemsiler)
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FİİLİMSİLER
CEVAP ANAHTARI

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

                                                      

YeniYeni
NesilNesil
TürkçeTürkçe


