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1-Zarf fiiller cümleye zaman ve durum anla-
mı katar. Aşağıdaki cümlelerde bulunan zarf 
fiillerden hangisi cümleye diğerlerinden farklı 
bir anlam katmıştır?
A. Sağlıkçılar, durmaksızın çalışıyordu.
B. Bizleri gülerek karşıladılar.
C. Ödevlerimi yapıp, keyfime baktım.
D. Ders çalışınca başarısı artıyordu. 

“O konuşmadan bir şey anlamadım. Buraya 
 1
gelirken çok belkenti için olup hayal kırıklığına
    2    3
uğradım. Gençken de böyle bir durumla karşı-
laşmıştım.      4

5-Yukarıdaki altı çizili ifadelerden hangileri 
bağ fiildir?
A. 1-2   B. 1-3
C. 2-3   D. 2-4

2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
ifade zarf fiil görevinde kullanılmamıştır?

A. İşlerini bitirmeden eve gelme.
B. Kahvaltı yapmadan güne başlamayın.
C. O görüşmeden bir şey anlamadım.
D. Sevmeden sevilemezsiniz. 

“Buraya gelir gelmez bizim isteğimizi yerine 
getirmelidir.”

6-Yukarıdaki cümlede yer alan fiilimsi türü-
nün özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
vardır?
A. Sen küçükken de çok yaramazdın.
B. Gelen misafirleri tanıyamadım.
C. Sonu gelmez dünya işlerini bırak artık.
D. Memlekete gideli iki hafta olmuş.

3- “- ken” eki alan sözcüklerin tamamı zarf fiil 
olmaz. Genellikle cümlede ‘Zarf Tamlayıcısı’ 
görevinde kullanılırlar. Aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde - ken eki alan sözcük zarf fiil göre-
vinde kullanılmamıştır?
A. Elimizde fırsat varken değerlendirmek gere-
kir.
B. Sen giderken biz o yoldan dönüyorduk.
C. Eve dönerken kaza yapmış.
D. Elini yemek hazırlarken kesmiş.

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ fiil  
kullanılmıştır?

A. Ağaç yaşken eğilir.
B. Bilinmez sözler sarf etti.
C. Yazarın konuşmasından çok etkilendim.
D.Ağlarcasına şiirini tamamladı. 

“Değerli Dostum,

Sen bu satırları okurken ben çoktan gitmiş ola-
cağum. Seninleyken çok güzel zamanlar geçirip, 
unutulmaz anılar biriktirdim. İyi ki sen vardın 
hayatımda. Kendine iyi bak. Hoşça kal dostum”

7-Yukarıdaki mektupta metinde kaç tane bağ 
fiil bulunmaktadır?

A. 2   B. 3
C. 4   D. 5
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Bahar mevsimi geçeli aylar olunca sen de 
      1
bizi buralarda bırakıp gittin. Oysa sevmek 
      2   3
sevdiğini gördüğünde mutlu olmak değil miydi?
     4   
8-Yukarıdaki metinde altı çizili ifadelerden 
hangileri bağ fiildir?

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

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden 
fazla ulaç fiil kullanılmıştır?

A. Uzaklaştıkça her şeyin düzeleğine inanmak 
istiyordu.
B. Masal kahramanlarının hayatlarına imrene-
rek yaşamayı alışkanlık haline getirmiş.
C. Doğruları bilip, yanlışa sürüklenerek yaşa-
mak ahmaklıktır.
D. Rahmetli bizimleyken oldukça mutlu yaşı-
yordu. 

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil 
yoktur?

A. Gençken ben de bu ekip için çalışıyordum.
B. Yaşlandığımızda kimseye muhtaç olmak 
istemiyoruz.
C. Her konuyu bilmişine de cahil denir.
D. Onunla tartışmadan duramıyordu. 

Dört arkadaş içerisinde zarf fiil bulunan cümle-
ler kurmak istemiştir. Cümleleri şu şekildedir:

Ahmet: Seni görür görmez tanıdım.
Sıla: Ben buradan gideli çok olmuştu.
Cenk: Sen gittiğinde ben çok ağladım.
Ezgi: Ağlaman boşuna değildi sanırım.

9-Cümleler kuran dört arkadaştan hangisi 
zarf fiilin içerisinde bulunduğu cümle kura-
mamıştır?
A. Ezgi
B. Cenk
C. Sıla
D. Ahmet

13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiille 
oluşturulmuş bir zarf tümleci vardır?
A. Bu akşam arkadaşlarla epey eğlendik.
B. Sen hastayken hiç çekilmiyorsun.
C. Bizimle gelince görüşecekmiş.
D. Geceleyin bir ses böler uykumu

10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil 
zaman anlamında kullanılmıştır?

A. Zavallı adamı, öldüresiye dövmüşler.
B. Beni dinlemişçesine konuşuyordu.
C. Dizisi başlayınca pür dikkat oldu.
D. Çifçiler durmaksınız çalışıyordu. 

Kuşlar buralardan göç edeli birkaç hafta oldu. 
Bu garip leylek kanadını kırınca bizimle kalma-
ya mecbut oldu. Bir sonraki yıla iyileştirip doğal 
yaşam alanına bırakacağız inşallah.
14-Yukarıdaki metin için aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?
A. Metinde birden fazla zarf fiil kullanılmıştır.
B. Metinde durum anlamında kullanılan zarf fiil 
kullanılmıştır.
C. Metinde zaman anlamında kullanılan zarf fiil 
kullanılmıştır.
D. Zarf fiil eki alıp isim görevinde kullanılan bir 
sözcük vardır.
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CEVAP ANAHTARI

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