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1.  Çocuk sessizce geri döndü. O ana kadar balonlardan 
ayırmadığı gözleri dolu dolu olmuş, yürümeye bile 
mecali kalmamıştı. Birkaç adım attıktan sonra elinde 
olmadan onlara baktığında gördüklerine inanamadı. 
Balonlar, her nasılsa adamın elinden kurtulmuş ve yol 
kenarındaki büyük bir akasya ağacının dallarına takıl-
mıştı.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi 
değildir?

A)  ayırmadığı
B)  yürümeye
C)  baktığında
D)  kurtulmuş

2.  Bir kömür dumanıyla tütsülendi akşamlar,  
Gurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar… 
    Faruk Nafiz Çamlıbel

Bu dizelerdeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakiler-
den hangisinde vardır?

A)  Caddeden sokaklara doğru sesler elendi,  
Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi.

B)  Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda:  
Yanan alnım duvarda, sönen gözlerim camda.

C)  Son yolcunun gömüldü yolda son adımları,  
Bekçi sert bir vuruşla kırdı kaldırımları.

D)  Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye, 
Yollarını bekledim görüneceksin diye.

3.  Fiilimsilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yan-
lıştır?

A)  Fiilimsiler yardımıyla uzun cümleler kurulabilir.
B)  Fiilimsiler cümle içinde isim, sıfat ve zarf görevlerin-

de kullanılır.
C)  Fiilimsiler her zaman cümlenin başında bulunur.
D)  Fiilimsi ekleri, fiil kök veya gövdelerine gelir.

4.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili ek di-
ğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A)  Keloğlan nükteli konuşmalarıyla etrafındakileri her 
zaman güldürürmüş.

B)  Ördek yavruları biraz büyüyünce ortalıkta dolaşma-
ya başlamış.

C)  Sazlıkta yarım daire şeklinde ilerleyen avcılar, bü-
yük bir balık yakalamayı umuyorlardı.

D)  Gereksiz konular üzerinde çok fazla durmayın, der-
di dedem.

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A)  Güneş pırıl pırıl ışıklarla dünyayı sarmaya başladı.
B)  Papatyalar piknik alanını bir tabloya çevirmiş.
C)  Üzerinde dolaştığımız yeryüzü ne kadar güzel!
D)  Çocuklar yeşillikler üzerinde koşturarak oynuyorlar.

6.  Övünülecek tarihi olan bizler, maziye bakarak istikbali-
mizi tayin edebiliriz.

Bu cümledeki fiilimsilerin türü aşağıdakilerden 
hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A)  Sıfat-fiil - sıfat-fiil - zarf-fiil
B)  İsim-fiil - zarf-fiil - sıfat-fiil
C)  Zarf-fiil - zarf-fiil - sıfat-fiil
D)  Sıfat-fiil - isim-fiil - isim-fiil
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7.  Son günüm yaklaştı görünesiye,  
Kalmadı bir adım yol ileriye;  
      I               II 
Yüzünü görmeden ölürsem diye, 
        III          IV 
Üzülmekteyim ben, üzülmekteyim.

Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi 
fiilimsidir?

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

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 
çekimli fiil değildir?

A)  Küçük kardeşim bahçedeki çiçekleri sulamış sabah.
B)  Kızımın en sevdiği oyuncağını piknikte kaybettik.
C)  Köyün en yaşlısı söz alıp konuşmaya başladı.
D)  Dedem savaş anılarını anlatırken ağlardı.

9.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem isim-fiil 
hem de zarf-fiil kullanılmıştır?

A)  Büyüyünce hâkim olmak istiyormuş.
B)  Öyküyü yazarken gerçek hayattan kopmamalısın.
C)  Ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir.
D)  Arkadaşımın gelişi sınıfımızı şenlendirdi.

10.    I. Bir nazlı kuşa benzer  
 II. Çocuk dediğin.  
III. Ev ister, ekmek ister  
IV. Öpülmek, okşanmak ister.  
   Cahit KÜLEBİ 

Numaralanmış dizelerden hangisinde sıfat-fiil var-
dır?

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

11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye 
zaman anlamı katmıştır?

A)  Havalar soğuyunca hepimiz köyümüze döneriz.
B)  Büşra koşarak güvercinlerin arasına daldı.
C)  Köpekten korkan çocuk ağlaya ağlaya yanıma geldi.
D)  Akşama kadar dinlenmeden çalışmıştı.

12.  Evinde, çok güzel hazırlanmış akşam sofrası onu bek-
liyordu.

Bu cümledeki fiilimsi grubu aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru verilmiştir?

A)  çok güzel hazırlanmış akşam sofrası
B)  güzel hazırlanmış akşam sofrası
C)  hazırlanmış akşam sofrası
D)  çok güzel hazırlanmış


