
 

 

 

SORU 1                                     (Tolga TORMAN) 

1. Çürüyen bunca fikirden sonra neyi savuna-

caksınız ki? 

2. Öğrenme becerilerimi geliştirmek için bol bol 

tekrar yapardım. 

3. Giderlerimizi kontrol etmeye çalışıyorum. 

4. Sabah güneş doğmadan yola koyulurdu. 

Numaralanmış cümlelerde geçen eylemsiler 

hangi seçenekte doğru ifade edilmiştir? 

 1. Cümle 2. Cümle 3. Cümle 4. Cümle 

A) İsim-Fiil İsim-Fiil Sıfat Fiil Zarf-Fiil 

B) Zarf-Fiil Zarf-Fiil İsim-Fiil Sıfat Fiil 

C) Sıfat Fiil Zarf-Fiil İsim-Fiil Sıfat Fiil 

D) Sıfat Fiil İsim-Fiil İsim-Fiil Zarf-Fiil 

 

 
SORU 2               (Bülent AVCI) 

”Kitap okumak ömür boyu devam etmesi gereken 

bir süreçtir, zihni dinç tutar 

ABD’de Yüksek Mahkeme üyesi Oliver Holmes,90 

yaşında kendi isteğiyle emekliğe ayrılır. Başkan 

Rossevelt  1922’de kendisini ziyaret eder ve ona 

Kitap okurken der ki: ”Üstat, bu yaştan sonra kitap 

okuyup da ne yapacaksın?” der. Holmes: ”Sayın 

Başkanım, kafamı geliştirmek için okuyorum.” 

Bu metinde altı çizili sözcüklerden hangisi 

eylemsi değildir? 

A) gereken                  B) okurken 

C) geliştirmek              D) okuyorum 

 

SORU 3                                      (Fırat DURSUN) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil farklı 

görevde kullanılmıştır? 

A) Geziye katılacakların listesini yine getirmedi. 

B) Müdür, kavga edenleri tek tek yanına çağırdı. 

C) Berkcan, verilen ödevleri yine yapmamıştı. 

D) Bu kitapları okuyanlar daha duygusal oluyor-

muş 

 

 

 

SORU 4                                      (Fırat DURSUN) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde 

fiilimsiler bir arada kullanılmıştır? 

A) Buraya gelirken bana da haber verir misin? 

B) Çalışkan öğrencilerin hemen hepsi sınavı ka-

zanmak istiyordu. 

C) Bize gelen akrabalar bir hayli kalabalıktı. 

D) Buraya kadar gelip bize uğramaması annemi 

çok üzmüştü. 

 

 

SORU 5                                      (Fırat DURSUN) 

Dünyamızda çeşitli ülkeleri bize tanıt….. orada 

yaşa……. insanları ,hayvanları, bitki örtüsünü 

anlat…… bir yığın kitap var. 

Bu cümlede boş bırakılan yerlere getirilecek 

ekin türü hangisidir? 

A) Zarf Fiil  B) İsim Fiil  

C) Sıfat Fiil  D) Kip Eki 

 

 

 

SORU 6                                      (Fırat DURSUN) 

 Çocuk ders çalışmak istedi. 

 Arkadaşları dışarıya çağırdı. 

Bu iki cümlenin sıfat fiille doğru biçimde bir-

leştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ders çalışmak isteyen çocuğu arkadaşları 

dışarıya çağırdı. 

B) Çocuk ders çalışmak isteyince arkadaşları 

dışarıya çağırdı. 

C) Çocuk ders çalışmak istedi ve arkadaşları 

dışarıya çağırdı. 

D) Çocuk ders çalışmak isterken arkadaşları dı-

şarıya çağırdı. 
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SORU 8                                      (Fırat DURSUN) 

Fiiller cümlelerin temel yargısını oluştururken fii-

limsiler de cümlelerin yan yargılarını oluştururlar. 

Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o cümlede o 

kadar yan cümlecik vardır, diyebiliriz. 

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümle-

lerin hangisinde en fazla yan cümlecik vardır? 

A) Olanları hatırladıkça üzüntüsü bir kat daha 

artıyordu. 

B) Gözlerime bakarak bana bir şeyler anlatı-

yordu. 

C) Sen gideli kapanmaz yaralar açıldı her hatı-

rıma  gelişinde. 

D) Kirlenmiş tabaklar hemen yıkanacakların 

yanına koyuldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU 9                                      (Fırat DURSUN) 

Bazı sözcükler fiilimsi eklerini almalarına rağmen   

bir varlığa isim olup kalıplaşarak kalıcı isim olmuş-

lardır. Böyle sözcükler fiilimsi özelliğini kaybeder-

ler. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki 

açıklamanın örneği vardır? 

A) Buğday ekmek bu sene çiftçiye kazandıracak. 

B) Bindiğim dolmuş beni Kars’a kadar götürmüş-

tü. 

C) Kendimi denemek için bu sınava girdim. 

D) Halıları yere sarmak için çok uğraştık. 

 

 

 

SORU 7                             (Tolga TORMAN) 

 

Aşağıdaki metinlerden hangisinde isim fiillerle ilgili verilen bilgileri örneklendiricek kullanımların 

hepsinin kullanımı söz konusudur? 

A) Aklın başparmağa nazaran esaret veya galibiyetine göre medeniyet ilerlemiş veya gerilemiştir. Bü-

tün taş ve demir sanayii başparmağın, felsefe ve edebiyat gibi boş hünerler de zekânın eseridir. 

B) Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyoruz; o da daha başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat 

her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı pek bilmiyoruz. 

C) Görüşme yerine hepimizden önce gelmesinden belliydi, niyetinin kötü olmadığı. Binanın girişine 

gelmiş, danışmaya bizi sormuştu. Bu kaygılı yüzü buluşmanın önemini bize hissettirmemeye çalış-

masındanmış. 

D) İnsanın, olanak varsa karısı, çocuğu, parası ve hele sağlığı olmalı, ama mutluluğunu yalnız bunlara 

bağlamamalı. Kendimize dükkânın arkasında, yalnız bizim için bağımsız bir köşe ayırıp orada ger-

çek özgürlüğümüzü, kendi sultanlığımızı kurmalıyız. 
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