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TÜRKÇE

7 den 8 e Züper Yaz Kursu Modülleri
FİİLİMSİLER

Fiilimsi ya da eylemsi, fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen; cümle içerisinde isim soylu sözcükler gibi kullanılan fiil soylu kelimelerdir. Türkçede fiilimsiler, fiillere yapım ekleri ekleyerek oluşturulur. Fiilimsi aldığı yapım
ekine göre cümlede isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılabilir.

Fiilimsilerin Özellikleri
● Fiil anlamını tamamıyla yitirmez.
● Fiile gelen olumsuzluk ekini (-me,-ma) alabilir.
Örnek: Gelmek-gelmemek, okuyan-okumayan, gidince-gitmeyince…

R

● Kip ve şahıs ekleri gibi fiile özel ekleri almaz yani fiil gibi çekimlenemez.
Örnek: çalış- fiili çalış- ı-yor-um, çalış-ır-ız gibi kip ve kişi eki alabilirken fiilimsi olan “çalışan” kelimesi çalışan-yor-um,
çalışan-ır-ız gibi çekimlenemez.
● Fiilimsiler cümlede isim, sıfat, zarf gibi görevlerde kullanılır.

A

● Fiilimsi olan kelimeler veya fiilimsi ile oluşan kelime grupları cümlede yan cümlecik oluşturur.

ÜÇ ÇEŞİT FİİLİMSİ VARDIR.
SIFAT-FİİL

ZARF-FİİL

L

İSİM-FİİL

A- iSiM-FiiL (Ad-eylem)

● Gece yatmadan kitap okumayı çok sever.

P

Fiil kök veya gövdelerine -me, -ma, -iş, -ış, -uş, -üş ve -mek,-mak (ma-ış-mak) eklerinin getirilmesiyle yapılan ve cümlede
isim görevinde kullanılan fiilimsilerdir.

A

● Adamın bakışından hoşlanmadım.

● Bu akşam ders çalışmak istemiyorum.

V

● Bazı isim-fiiller fiilimsi özelliklerini kaybederek kalıcı isim olabilirler.
● Sınav kitapçığını danışmaya bıraktım. (İsim olmuştur. Fiilimsi sayılmaz.)

E

● Yazları her akşam dondurma yeriz. (İsim olmuştur. Fiilimsi sayılmaz.)
● İsim-fiil eki olan -me, -ma ile olumsuzluk eki olan -me, ma birbirine karıştırılmamalıdır:
● Zeynep Hanım, sabahları yürümeyi sever. (isim-fiil)

C

● Buzlu yollarda hızlı yürümeyin. (-me olumsuzluk ekidir.)
● Bazen olumsuzluk ekinin ardından isim-fiil eki gelebilir:

● Yarın sizinle gelmemeyi tercih ederim. (ilk -me olumsuzluk eki, ikincisi isim-fiil)

ÇIKMIŞ SORU- TEOG

ÇÖZÜM:

Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil kullanılmamıştır?

A seçeneğinde “duruşu”, B seçeneğinde “dönmemize”, D
seçeneğinde “ düşünmek” kelimeleri isim-fiildir.

A) Asil duruşu daima gözümün önündedir.

CEVAP: C’dir.

B) Adadan dönmemize bir saat kalmıştı.
C) Bu, birçok kişinin emek verdiği bir kitaptır.
D) İlkbaharı düşünmek her zaman içimi ısıtıyor.
2
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ETKiNLiK-1
● Aşağıdaki cümlelerde yer alan isim- fiilleri bularak yandaki kutucuğa yazınız.
Kitabın yazarı ile tanışmayı ben de istiyorum.

tanışmayı

2.

Hafta sonları babamla balık tutmaya giderdik.

tutmaya

3.

Öğrencinin şiir okuyuşuna herkes hayran kaldı.

okuyuşunu

4.

Gece geç saatlerde bir şeyler yemek kilo yapar.

yemek

5.

Her gün spor yapmak sağlık için yararlıdır.

yapmak

6.

Belediye yol yapım çalışmalarına başlamış.

çalışmalarına

7.

Arkadaşlarıyla kavga etmeyişine memnun oldum.

8.

Evin her tarafını güzelce temizlemenizi istiyorum.

9.

Kışın gelişiyle insanlar evlerine kapandı.

10.

Ailemden ayrılmak bana çok zor gelmişti.

etmeyişine

A

temizlemenizi

L

gelişiyle

P

B- SIFAT-FİİL (Ortaç)

R

1.

ayrılmak

Fiil kök veya gövdelerine getirilen -an, -en, -ası, -esi, -mez,-maz -ar,-er,-ır,-ir -dik (-diği), -dık (-dığı), -tık (-tığı), -tik (-tiği),
-ecek, -acak, -miş, -mış, -muş, -müş ekleriyle yapılan ve cümlede sıfat veya adlaşmış sıfat görevlerinde kullanılan fiilimsilerdir.

A

● Sınıfımıza bu yıl başka şehirden yeni gelen öğrenciler oldu.

● Okul idaresi törende yaşanabilecek olası aksaklıklar için tedbir almıştı.
● Anma töreninin yapıldığı alanda hep tanıdık insanlar vardı.

V

● Akşam çözdüğüm soruların hepsi doğruymuş.

● Küçük çocuk koşar adımlarla annesinin yanına gitti.

E

● Görevli su geçirmez kıyafetler giyinmişti.

● Çıkmamış candan ümit kesilmez, demiş atalarımız.
● Yapılacak çok işi olduğu için annem bizimle gelemedi.

C

● Bütün ülkede dolaşılmadık yer bırakmadı görevliler.
● Sıfat-fiiller isimlerle beraber kullanılmadıklarında adlaşır ve adlaşmış sıfat olur:

● Gelen gideni aratırmış, derdi babaannem.
● Bu hafta gelmeyeceğini bize haber vermemişti.
● Sakin bir insan olduğunu, kimseyi üzmediğini söylerler.
● Bazı kip ekleriyle sıfat-fiiller karışabilir:
● Çürümüş meyveleri çöpe attık.(sıfat- fiil)
● Çürümüş meyveler yenilmeyince.(fiil)

3
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ÇIKMIŞ SORU - TEOG

ÇÖZÜM:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-acak/ -ecek” eki
alan sözcük, çekimli fiil görevinde kullanılmıştır?

A seçeneğinde “oturulacak” kelimesi evin sıfatıdır, C seçeneğinde “söyleyecek” kelimesi sözün sıfatıdır, D seçeneğinde “gelecek” kelimesi yılın sıfatıdır. Bu nedenle bu kelimeler sıfat-fiildir. B seçeneğinde “gelecek” kelimesi devrik
bir cümlenin yüklemi olduğu için çekimli fiildir.

A) Çok zormuş buralarda oturulacak ev bulmak.
B) Haftaya bizi ziyarete gelecek o çok sevdiğimiz şair.

CEVAP: B’dir.

C) Şaşkınlıktan söyleyecek söz bulamadık.

ETKİNLİK-2
● Aşağıdaki atasözlerindeki sıfat- fiilleri bularak yandaki kutucuğa yazınız.

R

D) Gelecek yıl hep birlikte tatile gideriz.

Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.

gelecek

2.

Giden kağnının gölgesinde oturulmaz.

3.

El için kuyu kazan evvela kendi düşer.

4.

Fare çıktığı deliği bilir.

5.

Danışan dağı aşmış, danışmayan düz ovada yolunu şaşırmış.

6.

Acıkan doymam,susayan kanmam sanırmış.

7.

Attan düşmemiş yiğit olmaz.

8.

Ekmeğin kestiğini kılıç kesmez.

kestiğini

9.

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

söyleyeni

10.

Olacakla öleceğe çare bulunmaz.

A

P

L

A

1.

giden
kazan
çıktığı

danışan, danışmayan
acıkan, susayan
düşmemiş

V

olacakla, öleceğe

E

C- ZARF-FiiL(Bağ-fiil/ Ulaç)

Fiil kök ve gövdelerine getirilen -esiye, -ip, -meden, -ince, -ken, -eli, -dikçe, -erek, -ir ... -mez, -diğinde, -e ... -e, -meksizin,
-cesine, -eli ekleriyle yapılan ve cümlede zarf görevinde kullanılan fiilimsilerdir.

C

● Arkadaşlarım okuldan sonra evlerine uğrayıp daha sonra bize gelecekmiş.
● Her zaman azimle çalışarak geldi bulunduğu konuma.
● Eve gider gitmez ders çalışmaya başlamam gerekiyor.
● Kahraman askerlerimiz düşmanla ölesiye savaştılar.
● Annesinin düşüncesini sormadan yeni bir işe başlamazdı.
● Yurt dışına çalışmaya giderken küçük kardeşini de götürmüştü.
● Dedem bize her geldiğinde balkonda oturmak isterdi.
● Öğretmenimiz gülünce bütün sınıf birden rahatladık.
● Bir haftadır geze geze İstanbul’un tarihi yerlerini bitiremedik.

4
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ÇIKMIŞ SORU - 2020 LGS:

ÇÖZÜM:

(I) Yaz aylarında tamamen kuruyan Kara Muğla Deresi’nin
yatağını takip ederek Saburhane Meydanı’na ilerliyorum.
(II) Saburhane’nin sürprizli sokaklarına doğru yol alırken
yüzleri ısıtan neşeli ilkbahar güneşinin ağaçlara can verdiğini hissetmek zor olmuyor. (III) Kim bilir üst üste kaç kat
kireç atılmış bembeyaz boyalı evleri keşfetmek için sokak
aralarına dalıyorum. (IV) Evlerin ahşap bölümleri, Saburhaneli kadınların titizliği ile siline siline özgün ve büyülü bir
sanat eserine dönüşmüş sanki.

I numaralı cümlede “ederek”, II numaralı cümlede “alırken”, IV numaralı cümlede “siline siline” söz grubu zarf-fiildir. III numaralı cümlede “atılmış” sıfat-fiil, “keşfetmek”
isim fiildir. III numaralı cümlede zarf-fiil kullanılmamıştır.
CEVAP: C’dir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
zarf-fiil yoktur?
B) II

C) III

D) IV

R

A) I

● Zarf-fiiller cümleye durum veya zaman anlamı katarlar:

A

● Küçük çocuk durmaksızın konuşuyordu. (durum)

L

● Bu şehre taşınalı yaklaşık üç yıl oldu. (zaman)

ETKİNLİK-3

Lokma çiğnenmeden yutulmaz.

2.

Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi

3.

Göz görmeyince gönül katlanır.

4.

Damlaya damlaya göl olur.

5.

El elin eşeğini türkü çağırarak arar.

6.

Eğri oturup doğru konuşalım.

7.

Can çıkmadıkça huy çıkmaz.

çıkmadıkça

8.

El elin nesine, gülerek gider yasına.

9.

Üzüm üzüme baka baka kararır.

baka baka

10.

Sakal bıyığa denk olmayınca berber ne yapsın?

olmayınca

11.

Abdalın karnı doyunca gözü yolda olur.

12.

Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır.

13.

Şimşek çakmadan gök gürlemez.

14.

Su akarken testiyi doldurmalı.

15.

Su bulanmayınca durulmaz.

V

A

1.

E

P

● Aşağıdaki atasözlerindeki zarf- fiilleri bularak yandaki kutucuğa yazınız.

çiğnenmeden
düşüne düşüne
görmeyince
damlaya damlaya
çağırarak
oturup

C

gülerek

doyunca
dönüp, dolaşıp
çakmadan
akarken
bulanmayınca
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KONUYU PEKİŞTİRELİM:
1. Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiilimsilerin türlerini işaretleyiniz.
CÜMLELER

İSİM-FİİL

SIFAT-FİİL

✔

✔

1. Bağlama çalmayı bu kadar çok seveni hiç görmemiştim.

ZARF-FİİL

2. Çocuğu uyutur uyutmaz işlerine başladı.

✔
✔

3. Kışa hazırlanmak için yakacak aldık.

✔
✔
✔

R

4. Onun en sevdiğim yönü her daim gülmesiydi.

✔

6. İçeri girince zavallı kadının acınası hâliyle karşılaştık.

A

5. Cahil olan, bilmeyen değil öğrenmeyendir.

✔
✔

L

7. Böyle yaşamayı huy edinme çünkü sana yakışmıyor.

P

8. Geceleri eve giderken senin kapını çalmak istiyorum.

9. Ne zaman köye gitsem tanıdık bir cıvıltıyla uyanırdım.

✔

V

A

10.Kazandığı ödülü kimsesiz çocuklara bağışladı.

✔
✔

✔

C

E

2. Aşağıda verilen tanımlayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp
cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.
“Konuyu araştırmaya bazı k tapları
nceleyerek başlayacaktı.” cümlesnde
sm-fl ve zarf-fl vardır.
D

Y

“Yapacaklarımızı b r kâğıda not edersek
sıkıntı yaşamayız.” cümlesnde adlaşmış
sıfat-fl vardır.
D
1. çıkış

“Yırtık ayakkabısı olan b r çocuğa ayakkabı
aldılar.” cümlesnde k tane sıfat-fl
vardır.

Y

D

2. çıkış

3. çıkış

Cevap: 1. Çıkış

6

Y
4. çıkış
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3. Aşağıdaki metinde bulunan numaralanmış cümlelerde kullanılan fiilimsileri belirleyip boşluklara yazınız.

alan, bilinen

8

fiilimsi yok

2

alabildiğince, uzanan, gidildikçe, görülen, yaşayan, keşfetmek

9

olan

3

yaşayan

10

verilen

4

fiilimsi yok

11

fiilimsi yok

5

fiilimsi yok

12

bulunan

6

gezilecek

7

alan, yapılmış

P

L

A

1

R

(1) Güney Yarımküre ’de yer alan ve yaklaşık bin yıllık tarihiyle bilinen Yeni Zelanda, irili ufaklı yüzlerce adadan oluşuyor. (2) Göz alabildiğince uzanan yemyeşil çayırları, ülkenin güneyine gidildikçe görülen buzulları ve bu ülkede yaşayan birbirinden güzel hayvanları keşfetmek için turistler akın ediyor. (3) En sıcak aylarını ocak ve şubatta yaşayan Yeni
Zelanda’da yaz ayları genellikle sıcak ve nemli, kış aylarıysa genellikle soğuk ve kar yağışlı geçiyor. (4) Ülkede mevsimsel koşullar hızlı bir biçimde değişebiliyor. (5) Örneğin birkaç güneşli günün ardından birden yoğun yağışlı günler
başlayabiliyor. (6) Yeni Zelanda’da gezilecek çok fazla yer var. (7) Bunlardan biri başkentte yer alan ve Atatürk’ün anısına yapılmış bir anıt. (8) Bu anıtın yanındaki bir parka da Atatürk’ün adı verilmiş. (9) Ülkenin en büyük millî parkı olan
Fiordland, Güney Ada’da bulunuyor. (10) Bu parkta dağlar, ormanlar, şelaleler, göller ve fiyort adı verilen dik yamaçlı
körfezler yer alıyor. (11) Burada su sporları, yürüyüş, tekne turu, bisiklet turu, balıkçılık, dağcılık gibi çeşitli etkinlikler
düzenleniyor. (12) Güney Ada’da bulunan bir diğer millî park Westland Millî Parkı. (13) Bu parkın içinde buzullar, ılıman
yağmur ormanları, eskiden altın madenciliği yapılan kasabaların kalıntıları ve göller yer alıyor; bu parkta da avcılık, yürüyüş, helikopter turu gibi etkinlikler düzenleniyor. (14) Ülkenin yerlileri Maoriler olarak adlandırılıyor, Maorilerin 1300’lü
yıllarda Yeni Zelanda’ya yerleştikleri biliniyor.

yapılan

14

olarak, yerleştikleri

A

13

V

4. Aşağıdaki metin parçalarında geçen fiilimsileri türlerinin yazılı olduğu kutuya yazınız.

C

E

Tohumlar pek çok farklı biçimde olabilir. Çoğunluğu oldukça sert
ve küçük olan tohumların büyük boyutlu olanları da vardır. Tohumlu bitkilerin bir çiçeğinden bir tohum oluşabileceği gibi birden fazla
da tohum oluşabilir. Ancak her tohum üç bölümden oluşur. Bunlar
tohum kabuğu, bitkinin özü de denilen embriyo ve yedek besin
deposu.
Tüm tohumu kaplayan tohum kabuğu, embriyoyu korur ve onun
kuruyup ölmesini engeller. Yedek besin deposuysa tohum çimlenip kendi besinlerini üretene kadar embriyonun gereksinim duyduğu besinleri sağlar. Tohumun iyi bir şekilde çimlenebilmesi için,
içinde bulunduğu toprağın bileşimi de önemlidir. Çünkü kökleri çıktıktan sonra tohumun topraktan besin alması gerekir. Köklerden
sonra bitkinin gövdesi ve yaprakları gelişir. İlk yaprakların gelişmesiyle birlikte bitki fotosentez yapmaya başlar. Yani güneş ışığı,
karbondioksit, su ve mineralleri kullanarak kendi besinini kendi
üretmeye... Bu durum, bitkinin daha iyi gelişmesine yardım eder.
Kök gelişimi devam ederken bitkinin gövde ve yaprakçıkları da
gelişmeye devam eder.

7

İSİM-FİİL
ölmesini,çimlenebilmesi,alması, gelişmesiyle,
yapmaya, üretmeye, gelişmesine, gelişmeye

SIFAT-FİİL
olan, olanları, oluşabileceği, denilen,
kaplayan, üretene, duyduğu, bulunduğu,
çıktıktan

ZARF-FİİL
kuruyup, çimlenip, kullanarak, ederken
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1.

I. Yel değrmenler, kale kulelerne ve
yüksek yerlere kurulurdu. Esk
dönemlerdek evlern tepesne kurulan yel
değrmenler, havayı evlere doğru
yönlendrerek lkel br klma görev de
görürdü.

TEST

1

II. İlk yel değrmenler 7. yüzyılda İslam
coğrafyasında, büyük olasılıkla İran’da
yapılmış; Avrupalılar, burada gördükler yel
değrmenlern kend ülkelernde de
kurmuşlardır. Böylece yel değrmenler kısa
sürede tüm dünyada yaygın hâle geld.

Yukarıdaki numaralanmış parçalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
1.

B

A) I numaralı parçada farklı türde fiilimsiler kullanılmıştır.
B) II numaralı parçada iki tane sıfat-fiil kullanılmıştır.

L

A

D) I numaralı parçada cümleyi durum bakımından belirten fiilimsi vardır.

R

C) I numaralı parçada II.parçada kullanılmayan türde bir fiilimsi vardır.

P

Zeynep, Asım, Mehmet ve Sena adlı dört öğrenci atasözlerine örnek vermişlerdir. Verdikleri örneklerle ilgili şunlar bilinmektedir:
● Zeynep içerisinde adlaşmış sıfat-fiil bulunan bir atasözü söylemiştir.

A

● Asım’ın verdiği örnekte iki tane isim-fiil kullanılmıştır.
● Mehmet içerisinde zarf-fiil olan bir örnek vermiştir.

V

● Sena’nın örneğinde fiilimsi bulunmamaktadır.

2 ve 3. Soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

2.

D

E

2. Buna göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi verilen örneklerden biri olamaz?
A) Serçeden korkan darı ekmez.
B) Sora sora Bağdat bulunur.

C

C) Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş.
D) Topalla gezen insan, aksamak öğrenir.

3. I.

Tekkeyi bekleyen çorbayı içer: Zeynep

II. Ağaç yaşken eğilir: Mehmet
III. Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır: Asım
IV. Selin ağzı tutulur, elin ağzı tutulmaz: Sena
Numaralanmış eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?
3.

C

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

8

D) III ve IV
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4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
4.

TEST

1

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil
vardır?

D

A) Güneşin battığı o yeşil dağlar sislerle kaplıydı.

7.

D

A) Büyümek, tıpkı diğer canlılar gibi insanların gelişiminde de doğal bir süreçtir.

B) Kasabada Romalılardan kalma harabeler vardı.
C) Binaların arasına sıkışmış evler göze çarpıyordu.

B) Kemiklerimizdeki hücreler bölünerek çoğaldıkça
uzar ve kalınlaşır.

D) Seyyar satıcıların başlarında, şapkalar vardı.

C) Dengeli beslenmek bedenimize verebileceğimiz en
önemli destektir.

A

R

D) Bilim, imkânsız görüleni mümkün kılma başarısıdır,
denilebilir.

5. (I) İnsanoğlu nefes almaya başladığı andan itibaren
farklı kültür ve yaşam tarzlarıyla çok sayıda medeniyet
kurmuştur. (II) Ezelden başlayan ve ebediyen devam
edecek olan bu süreçte insanlığın ortak mirası ve değerleri şekillenmiştir. (III) Bizlere düşen bu kazanımları
muhafaza edip daha da zenginleştirmek ve yarınlara bu
bilinci aşılamak olmalıdır. (IV) İnsanlık, tarih boyunca
farklı medeniyetlerin sahip oldukları birikimleri yarınlara
ulaştırabilme mücadelesine şahit olmuştur.

Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan fosil yakıtlar,
gelecekte tükenecek.

L

8. I.

P

II. Yenilenebilir kaynaklar oldukça büyük bir potansiyele sahiptir.

A

III. Teknoloji fazla gelişmediğinden enerji üretimi ülkemizde yok denecek kadar azdır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
üç fiilimsi türü de kullanılmıştır?
C

B) II

C) III

8.

D) IV

Numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf-fiil ve sıfat-fiil birlikte kullanılmıştır?
D

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

C

E

A) I

V

5.

IV. Rüzgar enerjisini üretip ondan faydalanan ülkeler
artmaya başladı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır?
6.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil farklı bir
sorunun cevabıdır?

B

9.

A

A) Herkesin unutamadığı kitaplar olmuştur.

A) Sorularını çözerken dikkatli olmuyordu.

B) Bir yazar olarak güzelliklerin farkındaydı.

B) Muhabbet kuşu hiç durmadan ötüyordu.

C) Kitap, çok satan klasiklerden biridir.

C) Öğrenciler güle oynaya evlerine gittiler.

D) Yazmaya henüz çocukken merak sarmış.

D) Kıyafetlerini özenle katlayıp dolaba koydu.
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TEST

2

1.

I.

İçerisinde birden fazla sıfat-fiil ve zarf-fiilin bulunduğu cümle kullanılmıştır.

II. Bütün fiilimsi türlerinin bulunduğu cümleye yer verilmiştir.

A

III. Bütün cümlelerde fiilimsi türünde sözcük vardır.

R

Uykuda soluk alıp verirken üst solunum yollarından geçen hava buralardaki uykunun etkisiyle
gevşemiş dokuları titreştirir. Bu dokular normalden daha fazla titreştiğinde horlama dediğimiz
ses oluşur. Mevsimsel alerjilerin ya da üst solunum yolundaki enfeksiyonların solunum yolunu
daraltması, havanın buradan geçerken dokuları daha fazla titreştirmesine, sonuçta da horlamaya neden olur. Burnun iki deliğini birbirinden ayıran doku ve kıkırdaktaki eğrilik ya da düzensizlik de solunum yolunu daraltarak horlamaya neden olur. Çocukların horlamasının en önemli
nedenleriyse çok büyük ya da şişmiş bademcikler ve alerji ya da enfeksiyon gibi nedenlerle
büyüyebilen geniz eti dokusudur.

IV. Bütün cümlelerde isim-fiil ve zarf-fiil bulunmaktadır.

Yukarıdaki parça ile ilgili numaralanmış yargılardan hangileri söylenemez?
D

B) II ve III

C) Yalnız III

D) Yalnız IV

C) II ve III

D) Yalnız III

V

A

P

A) I ve II

L

1.

C

E

2.

Yukarıdaki afişlerin hangilerinde fiilimsi kullanılmamıştır?
2.

B

A) Yalnız I

B) I ve II
10
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3. (I)Sanal ortamda oluşturulan nesnelerin gerçek ortam
üzerine yerleştirilmesine artırılmış gerçeklik denir.(II)
Bilgisayar ortamı sanal ortam olarak tanımlanır, gerçek
ortam da içerisinde yaşadığımız gerçek dünya ortamıdır.
(III)Artırılmış gerçeklik teknolojisinde bu iki ortam bir araya getirilir, kullanıcılar hem gerçek hem de sanal ortamla
etkileşim hâlindedir. (IV) Akıllı telefon ve gözlüklere yüklenen uygulamalar aracılığıyla bu teknoloji kullanılabilir.

6. Annemden kalan bir evim vardı. Onu satarak
I		

II

apartmanda bir daire kiraladım. Kiraladığım ev hiç bakım görmemişti. İşe önce kırık kapıları onarmakla
III

IV

başladım.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
3.

2

TEST

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

C

6.

A) I. cümlede birden fazla sıfat-fiil vardır.

C

A) I

B) II

C) III

D) IV

R

B) II. cümlede iki tane fiilimsi vardır.
C) III. cümlede zarf-fiile yer verilmiştir.

P

L

A

D) IV. cümlede sıfat görevinde fiilimsi vardır.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
4.

C

A) Dün gece kötü rüyalar gördüğünü söyledi.

7. I.

Kip ekleriyle çekimlenerek yüklem olurlar.

II. Olumsuz şekilleri de vardır.

A

B) Bahardan kalma güzel bir gündü.

C) Değişmiş, bambaşka bir insan olmuştu.
D) Arkadaşları gidince içine kapandı.

7.

III. Fiil kök ve gövdelerine gelen eklerle türetilirler.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsilerle ilgili yanlış bir bilgi vardır?
A

B) I ve II

C) II ve III

D) Yalnız III

C

E

V

A) Yalnız I

8. (I) Yalnız tropik iklimlerde yaşayan ve etle beslenen lejyoner karıncalar, çok sayıda askere sahip, düzenli bir
ordu gibi hareket ederler. (II) Direkt güneş ışığından
etkilenerek ölmeleri yüzünden geceleri hareket ederler.
(III) Lejyoner karıncaların, sürekli bir yuvaları yoktur. (IV)
Yuva gerektiğinde, birbirlerinin ayaklarından tutunarak
tümüyle karıncalardan oluşan yuvalar inşa ederler.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde fiilimsi
kullanılmıştır?
5.

C

A) Havaların ısındığını gören sokağa çıkıyor.
B) Sonu gelmez sandığımız yağmurlar kesildi.
C) İnsanlar havalar ısınınca dışarıya çıktılar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
hem sıfat-fiil hem de zarf-fiil kullanılmıştır?

D) Güneş gülümseyen yüzünü tekrar gösterdi.
8.

D

A) I

B) II

C) III

D) IV
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TEST

3

Ayşegül öğretmen, tahtaya bazı cümleler yazmış ve öğrencilerinden bu cümlelerde kullanılan fiilimsileri bulmalarını istemiştir. Ceren, Emre ve Dilan’ın verdikleri cevaplar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
EMRE

DİLAN

verdiğin, gidince,
bulduk

verdiğin,
yıkılmış

verdiğin, yıkılmış,
gidince

II. Çocuklar top oynarken üşümüş bir kedi
buldular.

oynarken,
üşümüş

oynarken

oynarken, buldular

III. Lezzetiyle hepimizi etkileyen bütün yemekleri annem yaptı.

etkileyen,
yemekleri

etkileyen

etkileyen

IV. Dizi seyretmek her zaman kitap okumaktan daha çekici geliyor.

seyretmek, okumak,
çekici

seyretmek, okumak,
çekici

seyretmek, okumak,
çekici

I.

Verdiğin adrese gidince yıkılmış bir ev
bulduk.

R

CEREN

A

CÜMLE

L

1 ve 2. Soruları tabloya göre cevaplayınız.

1. Bu tabloya göre numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
1.

D

P

A) I. cümledeki fiilimsileri sadece Dilan doğru bulmuştur.
B) II. cümledeki fiilimsileri Emre yanlış göstermiştir.

C) III. cümledeki fiilimsileri hem Emre hem de Dilan doğru göstermiştir.

2. I.

V

A

D) IV. cümledeki fiilimsilerle ilgili üç öğrencinin de cevabı doğrudur.

Bütün cümlelerde sıfat-fiil kullanılmıştır.

E

II. İki cümlede zarf-fiil kullanılmıştır.
III. Hem sıfat-fiilin hem de zarf-fiilin beraber kullanıldığı iki cümle vardır.
Yukarıdaki tabloda verilen cümlelerle ilgili numaralanmış yargılardan hangileri söylenemez?
2.

A

C

A) Yalnız I

3. I.

B) I ve II

C) II ve III

D) Yalnız III

Eğitimimizde çocuğun dil bilincini zedeleyen önemli bir konu da yazım kurallarındaki kargaşadır.

II. Anlam birimlerinin anlaşırlığını kolaylaştıran yazım kuralları okullarda tam olarak öğretilemiyor.
III. Bilim adamlarının yazım konusunda birbirleriyle çelişen bilgiler ileri sürmeleri işi zorlaştırıyor.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde farklı türde fiilimsiler birlikte kullanılmıştır?
3.

C

A) I ve II

B) Yalnız II

C) II ve III
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4. Fiil kök veya gövdelerine getirilen eklerle yapılan ve
cümlede sıfat veya adlaşmış sıfat görevlerinde kullanılan fiilimsilere sıfat fiil denir.

Mesajlarla ilgili bilinenler şunlardır:
I.

İnsan zihni olası geleceğe müdahale edilebilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yazılan mesajlardan biri olamaz?

III. Kalp krizi riskini azaltmak için diyet yapabilir.
7.

IV. Oluşacak olumsuzlukları engelleyebilir.
C

C) III

B) Güzin: Dün akşam kaç tane soru çözdün?

D) IV

C) Zeynep: Evdeyken çözdüklerimi dün akşam hiç saymadım.

R

B) II

C

A) Zeynep: Soru çözerken önemli olan yerleri çizmek
gerekiyor.

cümlelerinin hangisinde sıfat-fiil kullanılmamıştır?
A) I

Zeynep mesajında üç fiilimsi türünü de kullanmıştır.

II. Güzin mesajında fiilimsi kullanmamıştır.

II. Trafik yoğun olduğunda farklı bir yol izleyebilir.

4.

3

7. Zeynep’le arkadaşı Güzin sınav hakkında mesajlaşmışlardır.

Bu açıklamaya göre,
I.

TEST

L

A

D) Güzin: Bizim sınıftaki bazı arkadaşlar düzenli çalışmıyor.

8. I.

5. (I) Tarih boyunca kurulan Türk devletlerinde kadınlar
toplum hayatında olduğu gibi siyasî hayatta da önemli
roller üstlenmiştir. (II) Zaman ve mekâna bağlı olarak kadınların rollerinde de birtakım değişikler yaşandığı görülmektedir.(III) Tarihte Türk Müslüman kadını, at binme,
silah kullanma gücü ile değerlendirilmektedir. (IV) Tarih
kaynaklarında Türklerin önem verdikleri haklara, “ana
hakkı” dedikleri ve çok önemsedikleri görülmektedir.

Bu iş beni iyiden iyiye yordu.

P

II. Seninle bu konuyu konuşmamız lazım.
III. Adam, malvarlığını sürekli artırıyor.

A

IV. Derslerinin daha iyiye gittiğini söyledi.

8.

5.

B

B) II

C) III

D

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

D) IV

C

E

A) I

V

Numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiil ve
zarf-fiil birlikte kullanılmıştır?

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde fiilimsi kullanılmıştır?

9. (I) Dünya üzerinde bir milyardan fazla insanın engel yaşadığı biliniyor. (II) Engelli bireylerin önündeki engellerin
ortadan kaldırılması gerekmektedir. (III) Son yıllarda kabul edilen sözleşme ve belgelerde engelli bireylerin hakları gözetilmiştir. IV) Sadece kanunlar veya mevzuatlarla
bu anlayış düzeltilemez.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmamıştır?
6.

A

A) Yaşamın kaynağında iyilik vardır.
B) Kolay anlaşılmak, kitabın özelliğiydi.
C) Küçük kızın gülüşü herkesi sevindirdi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
isim fiil kullanılmıştır?

D) Çocuk yetiştirmenin bazı kuralları vardır.

9.

B

A) I

B) II

C) III

D) IV
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4

Ahmet öğretmen öğrencilerine sporların tarihi ile ilgili afiş hazırlama ödevi vermiştir. Asım aşağıdaki afişi hazırlamıştır.

SPOR TARİHİ
I. BOVLİNG

II. BASKETBOL

Mısır’da yapılan kazılarda bovling sporunun köklerinin MÖ
Amerika’da yerleşik Mayalarla ilgili günümüze gelen
5000’li yıllara dek uzandığına dair bulgular çıkarılmıştır.
kalıntılardan edinilen bilgilere göre, basketbolun biraz daha
Kökenleri, MÖ’ye dek uzanan bu spora, spor olmanın
farklı bir tarzının oynandığı söylenebilir. Bugünkü basketbol
dışında anlamlar da yüklendiği görülür. Söz gelişi, bu
oyun alanının en az 5 misli büyüklükte bir sahada oynanan
sporda iyi olmak kilise tarafından “günahlarından daha çok
“Tlahioteniee” bugünkü basketbolun atası kabul ediliyor.
arınmış olmak” anlamına geliyordu.
IV. ATLETİZM

R

III. TENİS

A

Bilinen ilk koşu yarışı MÖ 3800’lü yıllarda Mısır’da
Kökleri Ortaçağ Fransa’sında elle oynanan bir oyuna
dayanan ancak bugünküne oldukça yakın şekilde 1800’lü düzenlenmiştir. Ama tarihin en ünlü atletizm yarışmaları, ilk
yıllar İngiltere’sinde oynanmaya başlayan tenis, öncelikle kez Eski Yunanistan’da düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda
İngilizce konuşulan ülkelerde yayılmıştır. Tenis bugün bir
gerçekleşmiştir. Atletler yarışmalardan 10 ay önce
hazırlanmaya başlar, son ayı da Olympia’da geçirirlerdi.
olimpiyat sporu olup her ülkeden oyuncusu bulunmaktadır.

L

1 ve 2. Soruları yukarıdaki afişe göre cevaplayınız.
1. Asım’ın hazırladığı afişle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
1.

D

P

A) I. parçada birden fazla isim-fiil ve sıfat fiil birlikte kullanılmıştır.
B) II. parçada dört tane sıfat-fiil kullanılmıştır.

C) III. parçada bütün fiilimsi türlerine yer verilmiştir.

2. I.

V

A

D) IV. parçada birden fazla isim-fiil kullanılmıştır.

Atletizmden bahseden parçada “yarış, yarışma” kelimeleri fiilimsi değildir.

II. Tenisin anlatıldığı parçada “oldukça” kelimesi zarf-fiildir.

E

III. Bovlingin tarihinden bahseden parçada “yüklendiği” kelimesi adlaşmış sıfat-fiildir.
Yukarıdaki afişle ilgili olarak numaralanmış yargılardan hangileri yanlıştır?
2.

B

C

A) I ve II

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan fiilimsilerin türleri doğru işaretlenmiştir?
3.

C

CÜMLE

İSİM-FİİL

SIFAT-FİİL


A)

Yemek yarışmasına katılanlar, jüri tarafından değerlendirildi.



B)

Çöplerinizi ayrıştırdıktan sonra geri dönüşüm kutusuna atın.



C) Doğduğu köyde yaşamak onun en büyük hayaliydi.
D) Bir kolunu pencereye dayamış, yoldaki olayı izliyordu.
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4. “Bazı isim-fiiller fiilimsi özelliklerini kaybederek kalıcı
isim olabilirler.”

7. I.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uygun bir
kullanım vardır?
4.

IV. Hayattaki pek çok olay, belli bir süzgeçten geçirilerek
kaleme alınır.

B) Arı ölümlerinden sonra, arıların bitki tozlaşmasına
katkıları daha iyi anlaşılmıştır.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı türden
fiilimsiler kullanılmıştır?

C) Arıların neden yok olduğu sorusu ayrıntılı çalışmalar
yapılmasına neden oldu.

7.

A) I ve II

A

kişiler, olaylar ve durumlar sade bir üslupla hikâye ediliyor. Hikâyeleri okurken yazıldığı düşüncesinden daha

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A

8.

çok aile ortamında bir araya toplananlara anlatıldığı
IV

hissine kapılıyorsunuz.

V

A

E

A) I. cümlede hem isim-fiil hem sıfat-fiil vardır.
B) II. cümlenin yükleminde fiilimsi kullanılmıştır.
D) IV. cümlede üç fiilimsi türü de kullanılmıştır.

9. Şehir hayatının onlarca kişiyle iletişime geçmeyi zorunlu

D) IV

			

I

kılan ve kişileri binlerce mesaja maruz bırakan yapısı,

C

II			

III

insana daha önce deneyimlemediği bir uyum sürecini
		

6. (I) Başka canlı türlerine maddi çıkar gözetmeksizin ilgi
gösteren tek türüz. (II) Hayvanları arkadaş olarak benimseyebilmemizin birçok nedeni var. (III) Bunların çoğu
doğuştan gelen eğilimlerimizden kaynaklanıyor.(IV) Yapılan bazı araştırmalar bu yönde bulgular ortaya koyuyor.

IV

dayatıyor.
Numaralanmış sözcüklerden hangisi diğerlerinden
farklı bir türde fiilimsidir?
9.

A

A) I

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde farklı türde
fiilimsiler vardır?
6.

D

C) III. cümlede birden fazla zarf-fiile yer verilmiştir.

metninde numaralanmış sözcüklerden hangisi adlaşmış sıfat-fiil değildir?
C) III

D) II ve IV

P

Kitapta, günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız

B) II

C) II ve III

L

Buna göre,

A) I

B) I ve III

8. (I) İyi okuyucu, yazıyla mücadele etmek gerektiğinin farkındadır. (II) Yazıdaki derinlik onun için çözülmesi gereken bir problem demektir. (III) Okur, derinliklere ulaşıp
yazının gizli veya açık düğümlerini çözdükçe aldığı haz
bir tarafa, ruh dünyasındaki dalgalanmalarla kazandığı
duyarlığın ve şuurun zaferini yaşar. (IV) Bu zafer ona
bir taraftan mutsuzluk da getirebilir fakat iyi okuyucu;
iyi yazar gibi mutsuzluktan, bilinçteki örselenmelerden
korkmamak gerektiğini bilir.

5. Sıfat - fiiller niteledikleri isim düştüğünde onun yerine
geçerek bir isim gibi kullanılır yani adlaşır. Sıfat-fiiller adlaşmış olsa bile fiilimsi sayılır.

5.

A

R

D) Bu konuda bu yıl içerisinde bilim insanları bir araya
gelerek bulgularını paylaşmışlardır.

III

Hatıra, yazarın şahit olduğu olaylar çerçevesinde
hayatını anlattığı metinlerdir.

III. Unutulma korkusundan kurtulmak, hatıralarını yazma nedenlerindendir.

A) Ülkemizde birçok bitki olduğu için böceklerin de çok
çeşitli olması normaldir.

II

4

II. Türk edebiyatında genellikle topluma mal olmuş kişiler anılarını yazar.

C

I

TEST

B) II

C) III

D) IV

A

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV
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