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1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem zarf-fiil hem 
sıfat-fiil kullanılmıştır?

A)  Düşünmeye ve çalışmaya alışan toplumlar dünya-
ya yön verirler.

B)  Çok çalışıp başaran insanlar herkes tarafından tak-
dir edilir.

C)  Karşımızdaki insanı, gözlerine bakarak dinlemedik-
çe onunla iletişim kuramayız.

D)  Yağmurlu gecelerin hatırlattığı bir duygudur yalnız-
lık.

2.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf-fiil cümleye 
zaman anlamı katmıştır? 

A)  Geceleri dinlenip gündüzleri yol alıyorduk.
B)  Karşıdaki dağa bakarak bir şarkı mırıldanıyordu.
C)  Odasına girince bugün yaşananları düşünmeye 

başladı.
D)  Annem her zaman, okumadan öğrenemezsiniz, 

derdi.

3.  Sorardım sırrını hiç düşünmeden:  
Bu fani gönlümün sevinci neden? 
   Faruk Nafiz Çamlıbel

Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi bu dizeler-
deki fiilimsiyle aynı türdedir?

A)  Hicranla ağaran bu saçlar değil,  
Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış.

B)  Tozlu sokaklar gibi tutuşup alevlerden  
Bodur ağaçlar ile bomboş kalmış bahçeler!

C)  Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya  
Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya.

D)  Sizi ilk balkonda gördüğüm gündü  
Yüzünüz sararmış gibi göründü.

4.  (I) Dünyada bir ilke imza at- - - - İstanbul Gelişim Sanat 
Tiyatrosu, iş ve trafik kazalarına ayrıca ilk yardıma 
dikkat çekiyor. (II) 81 ilde sahnelen- - - - “Kazasız Kul 
Olmaz” adlı oyun da bunlardan biri. (III) Bu oyun, dün-
yada ilk defa yapıl- - - - bir uygulamayla seyircilere, 
özel koltuklarda izletiliyor. (IV) Oyun başla- - - - önce 
seyircilerin kemerlerini takması isteniyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde 
boş bırakılan yere diğerlerinden farklı bir fiilimsi 
eki getirilmelidir?

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

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir fii-
limsi kullanılmıştır?

A)  Elektrikler gitmeden gerekli kontrolleri yapmalısınız. 
B)  Köye gelen postacı, elindeki mektupları muhtara 

bıraktı.
C)  Buralar, oksijen bolluğundan dolayı yaşanası yer-

lerdi.
D)  Yapılmış tüm resimlerde memleketin izleri vardı.

6.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük 
fiilimsidir?

A)  Annem bugün patatesli gözleme yapacakmış.
B)  Sürme çekmek göze çeşitli faydalar sağlıyormuş.
C)  Ağabeyim balık tutma konusunda uzman sayılır.
D)  Deneme türündeki kitapları okumayı çok seviyo-

rum.



FİİLİMSİLER - 2

Test
2 TÜRKÇE

7.  Burnumuza gelen her koku ruhumuzda ayrı bir nakış 
oluyor.

Bu cümledeki fiilimsiye bağlı kelime grubu aşağı-
dakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)  her koku
B)  burnumuza gelen
C)  burnumuza gelen her
D)  burnumuza gelen her koku

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil isimleş-
miştir?

A)  Yırtık ayakkabısı olan bir çocuğa ayakkabı aldılar.
B)  Aldığı mesajla hemen kapıya yöneldi.
C)  Kâğıttaki silinmiş yazıları okumaya çalışıyordu.
D)  Yemeğe katılacakların listesini bana getirebilir mi-

siniz?

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 
fiilimsi değildir?

A)  Arabamızın arka sileceği dünkü kazada kırılmış.
B)  Yıkanacak çamaşırları bir kenara topladı.
C)  Not tutulabilecek küçük bir defter almak istiyorum.
D)  Bu kapıyı açabilecek bir anahtar bulmalıyız.

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, isim tam-
laması içinde kullanılmıştır?

A)  Gülüşü bana annemi hatırlatıyordu.
B)  Börekleri saklama kabının içine yerleştirdi.
C)  İhtiyacı olanlara yardım etmeyi çok seviyor.
D)  Programın sonuna doğru çekiliş yaptılar.

11.  “Görünen köy kılavuz istemez.” atasözünde sıfat-fiil, bir 
sıfat tamlaması oluşturmuştur.

Buna benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangi-
sinde vardır?

A)  Çok oku ki söyleyecek güzel sözlerin olsun.
B)  Okuduklarını zihninde toparlayıp bize anlatabilir 

misin?
C)  Yapacaklarımızı bir kâğıda not edersek sıkıntı ya-

şamayız.
D)  Arkadaşının da bizimle geleceğini önceden söyle-

meliydin.

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiile bağlı bir 
kelime grubu vardır?

A)  Bugün işlerimizi halledip yarın gezmeye gidelim.
B)  Belediyede kar temizleyicisi olarak işe başladı.
C)  Bu sefer dümdüz yontulmuş bir ağaç gövdesi getir-

mişler.
D)  Karakola gidince herkes bildiklerini anlatsın.


