
www.yeninesilturkce.com

Bir öznenin kendi iradesiyle gerçekleşen ve öz-
nenin bir nesneyi etkilediği fiillere iş fiilleri denir. 
Fiillere “neyi-kimi” soruları sorulduğunda cevap 
alınır. 

1) Yukarıdaki bilgileri göz önünde bulundura-
rak, aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden 
hangisi iş fiilidir?  

a) Aracınız caddenizin ortasında duruyor.
b) Baharla birlikte ağaçlar yeşerdi.
c) Bu kitabı geçen sene okumuştum.
d) Yorgunluktan olsa gerek hemen uyumuştu.

Oluş fiilleri bir özelliğin bir durumdan başka bir 
duruma geçtiğini anlatır. Örneğin paslanmak ey-
leminde demirin belirli sebeplerden sonra başka 
duruma, şekle geçtiğini söyleyebiliriz.  

2) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eylemlerden 
hangisi oluş fiilidir? 

a) Saatlerdir masa başında oturuyormuş.
b) Geçen yıl bu zamanlarda tatil yapıyordum.
c) Bir süre sonra okuldan ayrıldık. 
d) Yıllar geçtikçe yaşlanıyoruz. 

Durum fiillerinde nesne etkilenmez. Bu fiiller 
öznenin durumu belirtir. “neyi-kimi” sorularına 
cevap vermez. 

3) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eylemlerden 
hangisi durum fiiline örnek gösterilebilir? 

a) Dışarıda unutulan ekmekler bayatlamıştı.
b) Söylenen onca söze bile susmuştu. 
c) Evin bütün mobilyalarını yeniledik.
d) Çocuklar, bahçede oyun oynuyordu.

5) Yukarıdaki tabloda sembollerle gösterilen 
yerlere hangi fiille getirilmelidir?

a) almak  kızarmak      solmak 
b) gelmek  görmek    morarmak 
c) beslemek  taşımak    paslanmak
d) çizmek  koşmak    yeşermek

I. Her geçen gün boyu uzuyordu.
II. Bütün yaşadıklarımı günlüklerime yazıyordum.
III. Araba aniden durdu. 

6) Yukarıdaki cümlelerde altı çizili eylemleri 
sırasıyla anlam özelliklerine göre değerlendi-
riniz.

a) Oluş  İş  Oluş
b) İş   Durum Oluş
c) Oluş  İş  Durum
d) Durum  İş  Durum

7) Altı çizili fiillerden hangisi nesne alabilmek-
tedir?

a) Bütün soruların cevabını biliyorum.
b) Sinirlenince yerinden kalktı.
c) Misafirler iki saat önce evden ayrıldı.
d) İlkbaharla birlikte tabiat güzelleşti. 
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8) Aşağıdaki altı çizili eylemlerden hangisi 
kendiliğinden başka bir duruma geçme anla-
mı taşımaktadır?

a)Marketten ihtiyaçlarımızı alıp çıktık. 
b)Bütün mazimi gözler önüne serdi.
c) Sabahtandır bir şey yiyemediğinden epey 
acıkmış.
d)Asla onu affetmeyeceğim. 

9) Yere düştüğünden ayağı morarmıştı. Altı 
çizili eylemin anlamca özdeşi aşağıdaki seçe-
neklerin hangisinde vardır?

a) Bahçedeki çiçekler sıcaktan soldu.
b) Evde hiçbir şey yapmıyordu.
c) Çocuklar eğlence yerinde zıplıyordu.
d) Otobüs nihayet terminale vardı.

I. Söylediklerinin hiçbirini anlamadım.
II. İki saattir havuzda yüzüyordu.
III. Ocaktaki yemek yarım saatte pişmiş.
IV. Seni her daim seveceğim.

10) Yukarıdaki cümlelerde kullanılan eylemle-
rin hangileri anlamca özdeştir?

a) I-II   b) II-III
c) III-IV   d) I-IV

I. Bizim oralara geçen sene kar yağdı. 
II. Bahçedeki çitler paslanıyordu. 

11) Yukarıdaki altı çizili eylemlerin sırasıyla 
anlamca özellikleri nelerdir?

a) Durum  İş  
b) İş   Durum 
c) Oluş  İş  
d) Durum  Oluş  

12) Yukarıdaki tabloda dört öğrencinin sırasıyla 
iş, oluş ve durum fiillerinden verdiği örnekler 
yer almaktadır. Hangi öğrencide bir yanlışlık 
yapılmıştır?

a) Ali    b) Sıla
c) Kağan   d) Buket

13) İş ve durum fiillerinden örnekler yukarıdaki 
tabloda verilmek istenirken bir hata yapılmıştır. 
Bu hata hangi seçeneklerin yer değiştirmesiy-
le düzelir?

a) 1-B    b) 2-D
c) 3-A    d) 4-C
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İş Fiilleri
1 Bu kitabı yeniden okudum.
2 İş yerinde onu göremedik.
3 Bebek, az önce uyandı. 
4 Misafirlere kapıyı ben açtım. 

Durum Fiilleri
A Yazdıklarımı beğenmeyince sildim.
B Arkadaşıyla küsmüştü.
C Az önce yanıma geldi. 
D Sürekli etrafına bakıyordu. 
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1. C
2. D
3. B
4. A
5. D
6. D
7. A
8. C
9. A
10. D
11. D
12. B
13. C 
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