
 

 

 

 

SORU 1 

Hayat hiçbir zaman size hayalleriniz için gereken tüm 

elverişli şartları sunmayacak. 

Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söy-

lenemez? 

A) Sıfat fiil kullanılmıştır. 

B) Zarf tümleci kullanılmıştır. 

C) Belirtili nesne vardır. 

D) İsim fiil kullanılmıştır. 

SORU 2 

(1) Etrafımda hastalar, topallar kolsuzlar görmüştüm. 

(2) Meğer bütün bunlar da yorgun başımın dışarı vuran 

karanlık hayalleri imiş! (3) Gözüm açılınca, her tarafta 

hoş, terbiyeli insan çehrelerinden başka bir şey göreme-

dim (4) Seyahat, hele deniz seyahati, ruhun bütün 

dertlerine devadır. 

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümleler-

den hangi ikisinde fiilimsi  yoktur? 

A) 1 ve 2  B) 2 ve 3 
C) 1 ve 3   D) 1 ve 4 

SORU 3 

 

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat-

fiil, bir ismi nitelememiştir? 

A) Yeşiller giyen adamı tanıyor musun? 

B) Öpülesi ellerini doya doya kokladım. 

C) Duyduklarını kimseye anlatma sakın. 

D) Tükenmez kalem bulamayınca pilot kalemle 

imzaladım. 

 

 

 

 

SORU 4 

I. Yıkanacak çamaşırları renklerine göre ayırıp 

çamaşırhaneye verdi. 

II. Patatesleri tek tek soydu daha sonra soyulmuşları 

tavaya attı. 

III. Odanın ortasına fırlatılmış çantanın içinde ne varsa 

yere döküldü. 

IV. Yazarın son romanı filme çekilecek bir eser gibiydi. 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat fiil farklı 

bir görevde kullanılmıştır? 

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

 

 

SORU 5 

Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir eylemsi kulla-

nılmıştır? 

A) Yazma, birbirlerine bağlı düşünsel bir dizi 

etkinlikten oluşur. 

B) Öğrencilerimize gündelik hayatta kullanabilecekleri 

pratik bir dil öğretmeliyiz. 

C) Öğrencileri bilgiyle donatmak yardımlaşmayı 

öğretmekten daha önemli değildir. 

D) Konuşma, günlük yaşamımızın en önemli bölümünü 

oluşturur. 

 

SORU 6 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad eylem, ön ad 

eylem ve bağ eylem bir arada kullanılmıştır? 

A) Güneş batarken denizin manzarasını seyretmeye 

doyum olmuyor. 

B) İş yerine gidince etrafımda gülümseyen insanları 

görmek beni mutlu ediyor. 

C) Köylüler topladıkları odunları evlerine götürüyor. 

D) Tanıdık insanların mağazasında alışveriş yapmayı 

sevmezdi 
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Fiilimsiler cümlede isim, sıfat ve 

zarf olarak kullanılırlar. 



 SORU 7 

Aşağıdaki cümlelerin hangisine bağ eylem koşul 

anlamı katmıştır? 

A) Zamanı gelince her şeyi öğreneceksin. 

B) Bilir bilmez her söze karışıyordu. 

C) Ağlaya ağlaya yaşadıklarını anlattı. 

D) Toplantı boyunca boş boş konuşup durdu. 

 

 

SORU 8 

Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla fiilimsi 

kullanılmıştır? 

A) Anlattığın olayı daha önce ben de duymuştum. 

B) Sözlerinizden kırgın olduğunuz anlamını 

çıkarıyorum. 

C) Ufacık meseleler yüzünden ayrılan çiftlere 

acıyorum. 

D) Konuşmak isteyen varsa şimdi konuşsun ya da 

ebediyen sussun! 

 

 

SORU 9 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat fiil 

kullanılmıştır? 

A) Olayı görenlerden hiçbiri konuşmamış. 

B) Kaybolan defterimi buldun mu?  

C) Kitaba ayıracak vaktin oldu mu? 

D) Kırılmış eşyaları mı kenara koydun? 

 

 

SORU 10 

"Çocuğun duvardan korkusuzca atlaması hepimizin 

yüreğini hoplattı." cümlesinde geçen fiilimsi ile özdeş 

fiilimsi aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? 

A) Kedi uzanamadığı ciğere pis der. 

B) Düşenin dostu olmaz. 

C) Ağlayanın malı gülene hayır etmez.  

D) Bal bal demekle ağız tatlanmaz. 

 

SORU 11 

 

Numaralanmış cümlelerde geçen fiilimsilerin han-

gisinde yanlış bir eşleştirme yapılmıştır? 

A) 1   B) 2  C) 3  D) 4 

 

SORU 12 

1- En hızlı koşan at altınla ödüllendirildi. Sıfat fiil 

2- Geçmez günler böyle ızdırap içinde. Zarf fiil 

3- Bize haber vermeden gitmeyin sakın. Zarf fiil 

4- Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Sıfat fiil 

 

Yukarıdaki tabloda kaç numaralı cümlenin çözü-

münde hata bulunmaktadır? 

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

 
SORU 13 

 

Öğretmenin tahtaya yazdığı soruda sırası ile hangi 

işaretler kullanılmalıdır? 

A) (+)(-)(-)(+)  B) (+)(-)(+)(+) 
C) (+)(+)(-)(+)  D) (+)(-)(-)(-) 

•Ayrılmak, ölmekten zor gelir 
bana.  

1- İsim Fiil 

•Koşarak yanıma geldi ve 
bana gülümsedi.  

2- Zarf Fiil 

•O, bugün de her zamanki gibi 
sporunu yapıp eve geldi. 3- Sıfat Fiil 

•Kalbini dinlemeden karar 
verme.  4- Zarf Fiil 

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime 
fiilimsi ise yay ayraç içine “+”, değilse “-” 
koyun. 
 
( ) Derince bir çukur kazmaya başladık. 
( ) Bu tarz kitapları okumayın bence. 
( ) Vatan için savaşanlar asla ölmez. 
( ) Gelecek yıl daha iyi çalışacağız. 

 

T
u

rk
ce

ci
.N

et
 –

 K
u

b
il

ay
 O

R
A

L
 


