
 

 

 

SORU 1  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi 

vardır? 

A) Bana bakma öyle, bunu sen istedin. 

B) Yukarı bakarsan kendini görürsün. 

C) Bana bir tane dondurma alır mısın? 

D) Burada durmam dedi, ağlayarak gitti. 

 

 

 

 

SORU 2 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi 

yoktur? 

A) Ben buradayım, bana bakmadan geçme-

yin. 

B) Lütfen, masama koyar mısınız çayımı? 

C) Buraya derin bir kuyu kazmak için geldik. 

D) Beni gördüğünü mü iddia ediyorsun? 

 

 

 

 

SORU 3 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil  

yoktur? 

A) Buraya geldiğin zaman mutlaka çay iç. 

B) Kırmızı yazan kalemimi kaybettim, bula-

mıyorum. 

C) Kırılmış cam top o kadar sert gelince. 

D) Bugün gelen malları şuraya yerleştirelim. 

 

 

 

 

SORU 4 

Sıfat fiil ekini alan sözcüğün nitelendirdiği isim 

düşerse o sıfat fiile, adlaşmış sıfat fiil denir. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış 

sıfat vardır? 

A) Türk her yerde beklenendir. 

B) Bizler daima buralardayız. 

C) C)Buraya gelen insanlar varlıklı ailelere 

mensup. 

D) Biraz sonra, içeri girmek için izin istedi. 

 

 

SORU 5 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi 

eki alan bir sözcük yüklem olmuştur? 

A) Bugün, çalışan insanlar bir araya gelmiş. 

B) Hayattaki en büyük gayemiz çalışmaktır. 

C) Seni göremeyince ona da bir şey deme-

dim. 

D) Yeni ürünler bugün gelecek. 

 

 

 

SORU 6 

I. Eylemsiler cümlede üç farklı görevde kulla-

nılır. 

II. Eylemsiler kip ve kişi ekini alabilir. 

III. Eylemsilerin olumsuz halleri yapılabilir. 

Yukarıda belirtilen özelliklerden hangi-

si/hangileri yanlıştır? 

A) I-II-III                   B) Yalnız III 
C) II-III                     D)Yalnız II 
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SORU 7 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil 

eki alan bir sözcük sıfat görevinde kulla-

nılmıştır? 

A) Şuradaki kaynayan suyu görüyor musun? 

B) Buradaki yazma eserlerin çoğu bin yaşın-

da. 

C) Ona biraz patlamış mısır verir misin? 

D) Bizler ki şanlı bir neslin torunlarıyız. 

 

 

 

 

SORU 8 

Senin bizim hakkımızda ne demek istediğini 

çok iyi biliyorum. 

Bu cümlede kullanılan fiilimsiler sırasıyla 

hangi şıkta verilmiştir? 

A) Sıfat Fiil-İsim Fiil 

B) İsim Fiil-Zarf Fiil 

C) İsim Fiil-Sıfat Fiil 

D) Sıfat Fiil-Zarf Fiil 

 

 

 

 

SORU 9 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil 

vardır? 

A) Nedense bugün yanıma uğramadı. 

B) Birkaç konu hakkında fikir danışmaya gel-

dik. 

C) Düşünceme göre bu iş böyle olmalı. 

D) Giriş arka tarafta kaldı, şuradan dönebilir-

siniz. 

 

SORU 10 

Zarf fiil eki almış fiilimsiler cümleleri zaman 

veya durum yönüyle tamamlar. 

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin han-

gisinde zarf fiil cümleye farklı bir anlam 

katmıştır? 

A) Akşam olmadan  bu iş olmaz. 

B) Yanıma gelince ararım ben seni. 

C) Oraya geldiğinde her şey bitmiş olacak. 

D) Çok şaşırmış olmalı ki yüzüme baka baka 

gitti. 

 

 

SORU 11 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil 

cümleye durum anlamı katmıştır? 

A) A)Savaş alanına gizlice girmemiz lazım. 

B) B)Son maçta yapılan koreografi harikaydı. 

C) C)Biz bu zamanlara tırnaklarımızla kazı-

yarak geldik. 

D) D)Şafak söküp, güneş açtığında zafer bi-

zim olacak. 

 

 

 

SORU 12 

Bugün akşama doğru gitmeliyiz. Burada dur-

dukça (I) içime sıkıntı çöküyor. Bizlerin yolunu 

bekleyenler (II), bizlere umut bağlayanlar var. 

Daha fazla beklemeyelim (III) ve yol alalım. 

Çünkü bekleyen her zaman en çok üzülendir. 

(IV) 

Bu metinde numaralanmış kelimelerden 

hangisi fiilimsi görevinde kullanılmamış-

tır? 

A) I          B) II          C) III          D) IV         
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