
 

 
SORU 1                                                        (Kubilay ORAL)

Fiilimsiler, fiillere getirilen “fiilimsi ekleri” ile orta-

ya çıkarlar. Yani fiiller bazı ekler sayesinde fiilimsi

olurlar. Bu ekler fiilden isim yapma ekleri olarak da

bilinir ki bunlar eklendiği fiili isim soylu sözcük

yaparak o sözcüğün cümlede isimlerin kullanılabil-

diği çeşitli görevlere sokar.

Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangi-

sinde fiilimsi eki almış bir kelime bulunmamak-

tadır?

A) Babam dün bana ders çalıştırırken uyuyakaldı.

B) Sahilde yürüyüp eve dönecektik ama oradan

sinemaya geçtik.

C) Uzun boylu, sarı saçlı bir çocuk bizim sınıfa

kaydolmuş.

D) Yaşlanmış yüzü ile karşımda öylece duruyordu,

hiçbir şey diyemedim.

 

 

 

 

 

SORU 2                                                        (Kubilay ORAL) 

İsim fiil eki almış olmasına rağmen zamanla kalıpla-

şarak bir varlığın veya kavramın adı haline gelmiş 

sözcükler vardır. Bunlar fiilimsi olarak kabul edil-

mezler.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde 

isim fiil eki almış bir kelime bulunmamaktadır?

A) Fırından ekmek alıp hemen geleceğini söyledi.

B) Elindeki çakmak ile oynaması annesini tedirgin

etti.

C) Kötü hava şartları sebebiyle tüm uçuşlar iptal

edilmiş.

D) Beklemek beni çok geriyor, gerçi başka çarem

de pek yok gibi.

 
SORU 3                                                        (Kubilay ORAL)

Kimi zaman sıfat-fiiller çekimli fiillerle karıştırılabi-

lir. Kip ekleri ile fiilimsi eklerini karıştırmamak için

sözcüğün yüklem görevinde mi yoksa sıfat görevin-

de mi kullanıldığına bakmalıyız.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde

“gelmiş” sözcüğü fiilimsi görevinde kullanılmış-

tır?

A) Gelmiş geçmiş tüm insanlık için dua etti.

B) Derdini herkese anlatmış ama bir çare bulama-

mıştır.

C) Gelmiş, bir de bana laf yetiştirmeye çalışıyor.

D) Derdinin dermanını bulmak için kalkmış, bura-

lara kadar gelmiş.

 

 

 

 

 
 
 
 

 
SORU 4                                                        (Kubilay ORAL)

Zarf fiiller cümlede farklı anlamlara gelecek şekilde

kullanabilirler. Zaman zarfı mı yoksa zaman zarfı mı

olduğunu öğrenmek için fiillere soru sormak yeterli

olacaktır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde

zarf-fiil farklı bir anlam ifade etmektedir?

A) Konuşarak halletmeliyiz sorunlarımızı.

B) Çocukken güle oynaya okula giderdik.

C) İçeri girer girmez dertlenmeye başladı.

D) Gülerek müşterilerle ilgileniyordu.
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SORU 5                                                            (Esra ŞAHİN)

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili

sözcük fiilimsi değildir?

A) Bu çocuğun yürüyüşü bile garip.

B) Ahmet, kalemi sakın kırma!

C) Balık tutmak en büyük zevkim.

D) Bursa’dan ayrılmak bana çok zor gelmişti.

 

 

 

SORU 6                                                           (Esra ŞAHİN)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fii-

limsi türü kullanılmıştır?

A) Yine dereyi görmeden paçaları sıvadın.

B) Koşa koşa eve gitti.

C) Kardeşi içeri girer girmez ağladı.

D) Tanıdık yüzleri gördüm toplantıda.

 

 

 

SORU 7                                                          (Esra ŞAHİN)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yok-

tur?

A) Sarma sarmayı annemden öğrendim.

B) Bahçemdeki kazmayı bahçıvan almış.

C) Hafta sonu mutfağı temizlemeni istiyorum.

D) Nisa’nın şiir okuyuşuna herkes hayran.

 

 

 

SORU 8                                                           (Esra ŞAHİN)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil yok-

tur?

A) Dün ölmüş, mahallenin kedisi.

B) Gelecek yıl şampiyonuz.

C) Koşar adımlarla sınıfa girdi.

D) Solmuş çiçeğini verdi bana.

SORU 9                                                       (Kubilay ORAL)

Sıfat-fiiller, sıfatlar gibi belirttikleri adlar düştü-

ğünde adlaşır. Bu türden sıfat-fiillere adlaşmış sıfat-

fiil denir.

Buna göre  aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde 

adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır?

A) Bantlanmış kağıt bir para ile çıkageldi.

B) Dolmuş bugün çok kalabalıktı.

C) İnanılır gibi bir olay değil bu.

D) Ağlayanlar bir gün gülecek, sabredin.

 

SORU 10                                                        (Esra ŞAHİN)

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki zarf fiil cüm-

leye farklı bir anlam katmıştır?

A) Manavdan portakalları seçerek aldım.

B) Okula doğru istemeyerek yürüdü.

C) Sorulara düşünmeden cevap veriyorsun.

D) Çocuğun yüzüne baktıkça babasını hatırlıyordu.

 

 

 

SORU 11                                                        (Esra ŞAHİN) 

I. Ona danışmadan karar verme.

II. Başvuru için danışmadan bilgi aldım. 

III. İnşaattaki tahta kalıplar söküldü.

IV. Yağmur yağarken dışarı çıktım.

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime-

lerin hangileri fiilimsi olma özelliklerini yitirip

isimleşmişlerdir?

A) Yalnız I                       B) Yalnız II
C) I ve VI                         D) II-III

 

SORU 12                                                    (Kubilay ORAL)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla

fiilimsi kullanılmıştır?

A) Sıkılmayacağım bir kitap arıyorum.

B) Taşkın bir suyun yanında durduk.

C) Seni görünce ağlamaya başladı.

D) Bilgisayarın kırılan ekranını yaptırdık.
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