
 

Çekimli fiiller kip ve kişi eki alan sözcüklerdir. 

Çekimli fiiller, fiilimsilerle çoğu zaman karıştırılır. 

Örneğin ”Dolaptaki meyveleri çöpe atmış.” 

cümlesinde “atmış” sözcüğü çekimli fiildir. Çünkü 

“atmak”  fiili duyulan geçmiş zaman ve 3.tekil kişiye 

göre çekimlenmiştir.  

1. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin 

hangisi çekimli fiil değildir? 

A) İyi bir bilgisayar almak amacıyla epey para 

biriktirmiş. 

B) Ve bir zaman bakacaksın seni tek başına 

bırakanların ardından. 

C) İnsan gurbette tanıdık bir yüzle 

karşılaştığında çok mutlu oluyor. 

D) Demek ki annem sulamış balkondaki tüm 

çiçekleri. 

 

 

 

 

Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların 

             I 

 önümüzdeki hafta ülke genelinde artış göstereceği 

                                                          II   II 

 bildirilirken yağışlı havanın İstanbul'da da etkili 

     III 

 olacağı kaydedildi. 

 

2. Yukarıdaki metinde numaralandırılmış 

fiilimsilerin türleri sırasıyla hangi seçenekte 

verilmiştir?  

 I. II. III. 

A)  Sıfat-fiil Zarf-fiil İsim-fiil 

B)  Zarf-fiil Sıfat-fiil İsim-fiil 

C)  Sıfat-fiil İsim-fiil  Zarf-fiil 

D)  Zarf-fiil İsim-fiil Sıfat-fiil 

 

 

 

 

 “-ma, -me “ eki cümlede  “olumsuzluk eki, kalıcı 

isim ve isim-fiil”  eki olarak kullanılabilir. 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “-ma, -me “ 

eki farklı görevde kullanılmıştır? 

A) İklim değişikliği olumsuz sonuçlarını her 

geçen gün göstermeye devam ediyor. 

B) İnsanları anlama becerisi, insanın sahip 

olabileceği en büyük değerlerden biridir. 

C) Çocuklara daha küçük yaşlarda tasarruf 

yapma alışkanlığı kazandırılmalıdır. 

D) Sevmediğiniz bir işte devam ettiğiniz her gün 

kariyeriniz için kötü bir karardır. 

 

Nihayet damlarda leylekler göründü 

Upuzun gagalarını takırdatan 

Vefasız sandığımız turnalar döndü 

Geçen yıl gittikleri meçhul diyardan 

4. Yukarıdaki şiirin hangi dizesinde sıfat-fiile yer 

verilmemiştir? 

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

 

 

5. Fiil kök ve gövdelerine gelerek fiilleri isim, sıfat ve 

zarf yapan eklere fiilimsi denir.  

     Buna göre, 

  Zehra: Maalesef, bu konuda benim sana 

yapabileceğim bir şey yok.  

  Atakan: Uzun süre yalnız yaşamak hiç akıl karı bir iş  

  değilmiş.   

  Çağrı: Yaklaşık bir saat on beş dakika sora maçımız  

  başlayacak. 

  Selin: Ağaçlar tomurcuklanmadan buralara bahar  

  gelmez. 

 öğrencilerin hangisi cümlesinde fiilimsi 

kullanmamıştır? 

   A) Zehra                       B) Atakan          

   C) Çağrı                        D) Selin 

FİİLİMSİ DENEMESİ 

Adı Soyadı:  Sınıf:   Nu: Tarih: 



Bazı isim-fiil ekleri eklendikleri sözcüklerde fiilimsi 

özelliğini kaybederler. Zamanla kalıplaşarak kalıcı 

isim haline dönerler. Bu ekler artık fiilimsi eki 

olmazlar. Örneğin, “Annem akşama gelecek 

misafirler için sarma yaptı.” cümlesinde “sarma” 

sözcüğü kalıcı isimdir.  

6. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

kalıcı isme örnek yoktur? 

A) Az önce danışmanın orada büyük bir kalabalık 

vardı. 

B) Bir kilo kıymadan yaklaşık 25-30 adet köfte 

çıkar. 

C) Sitenin girişindeki bisikletler yüzünden içeri 

giremedik. 

D) İşçiler elindeki aletler ile büyük bir çukur 

kazmayı başardı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde aynı türden 

iki fiilimsiye yer verilmiştir? 

 

A) I                B) II               C) III              D IV 

 

 

 

 

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; 

Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. 

Yolumun karanlığa saplanan noktasında, 

Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. 

8. Yukarıdaki şiirde kaç tane fiilimsi 

kullanılmıştır? 

A) 2              B) 3              C) 4               D) 5 

 

 

 

9. Aşağıdaki medya metinlerinden alınan 

cümlelerin hangisinde tüm fiilimsi türüne örnek 

vardır? 

A) Gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle 

mücadele etme ve sonuçlarına uyum sağlama 

kapasiteleri gelişmiş ülkelerden oldukça 

düşüktür. 

B) İklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve yol açtığı 

güvenlik ve göç sorunları diğer ülkeler için 

olduğu gibi ülkemiz için de önemli bir gündem 

maddesi.  

C) Türkiye, IPCC raporlarında da vurgulandığı gibi 

Akdeniz makro-iklim bölgesinde yer alan bir 

ülke olarak iklim değişikliğinin olumsuz 

etkilerine oldukça açık bir konumda. 

D) Türkiye coğrafi konumu, toplumsal yapısı, 

tarihsel yakınlıklar ve ekonomik koşulları 

itibariyle insan hareketliliğine karşı özellikle 

açıktır. 

 

10. Aşağıda fiilimsilerle ilgili bir öğrencinin 

etkinlikteki cevapları verilmiştir. 

 Cümleler Doğru  Yanlış  

1)  Fiilimsiler fiil kök ve 

gövdelerine gelen eklerdir. 

x  

2)  Fiilimsiler olumsuzluk eki 

almaz. 

 x 

3)  Fiilimsi ekleri yapım 

ekleridir. 

 x 

4)  Fiilimsiler yardımıyla uzun 

cümleler kurarız. 

x  

5)  Fiilimsiler kip ve kişi eki 

almazlar. 

 x 

Buna göre numaralanmış cümlelerin hangi 

ikisinde hatalı bir değerlendirme yapılmıştır? 

   A) 1 ve 3                      B) 2 ve 5                      

   C) 2 ve 4                      D) 3 ve 5 

 

 

Yaşlı kadın yerinden kalk……… çevresine şöyle bir 

bakındı.   

11. Yukarıdaki boşluğa hangi zarf-fiil eki gelirse 

cümle “ zaman anlamı ” anlamı kazanır? 

     A) -ıp                           C) -arak              

     C) -ınca                        D) -madan 

 

 

(I) Trenin gelip geçmesinden sonra bozkıra 

tam bir sessizlik çökerdi. (II) Yer 

göçmesinden sonra duyulan sessizliğe 

benzerdi bu sessizlik. (III) İşte o sessizlik 

içinde de işçiler; havadan, uzaktan uzağa, pek 

anlaşılmayan başka bir ses duyardı. (IV) 

Alacakaranlığa bürünen manzarayı yalayarak 

geçen bu ses onu kuşkulandırdı. 



 

 

 

 

 
 

 

12. Bu şiirdeki fiilimsinin türce özdeşi 

aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) Eşikten atlarken ayak taşına, 

Bu sesler içimde yer etsin, bırak.. 
 

B) Hani o gezmeler kırda denizde? 

Hani o cümbüşler, sazlar temmuzda? 
 

C) Gün olur sürüyüp beni derbeder, 

Bu ses rüzgârlara karışır gider. 
 

D) Yavaşça arkama döndüm o zaman, 

Omuzumda gördüm bir bildik eli. 

 

 

Sıfat-fiil ekinden sonra gelen isim cümleden 

çıkarıldığında sıfat-fiiller adlaşır. Örneğin,                

“Öğretmenimiz ödevini yapanlara teşekkür etti.” 

cümlesinde “ödevi yapan ” aslında “öğrencilerdir” 

ama söylenmemiştir.  

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış 

sıfat-fiil kullanılmıştır? 

A) Batı dillerinden Türkçeye yapılmış ilk şiir çeviri 

kitabı Şinasi'ye aittir. 

B) Sanatçı çocukluk yıllarında yaşadıklarını 

romanında ustaca işlemiş. 

C) Kutadgu Bilig, Türk edebiyatında İslam 

kültürünü en iyi yansıtan eserdir. 

D) Dilimize giren yabancı sözcüklerin bazıları 

zamanla dilimize yerleşmiş. 

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla 

zarf fiil kullanılmıştır? 

A) Ödevini yaparken yanına gelen 

arkadaşlarıyla asla ilgilenmezdi. 

B) Yaptığı resimleri bana gösterince onun 

yeteneğini ben de gördüm. 

C) Müdürümüzün yanına koşarak gidip ona 

durumu güzelce izah ettim. 

D) Gün boyunca hiçbir şey yapmadan öylece 

durmana izin veremem. 

 

Çok yakın zamanda Gaziantep’e yolculuk yaptık. 

Yola İstanbul’dan çıktık. Uçak ile Gaziantep’e indik. 

İkindi vakti rotamızda Ömeriye Cami vardı. 

Ömeriye Cami büyük ihtişamı, inanılmaz 

mimarisiyle göz dolduruyordu. Caminin içine 

girince duvarlardaki hat yazıları ile caminin içindeki 

havuzu inanılmazdı. Her yeri tarih kokuyordu. Taç 

kapısı ile mihrabı beyaz ve siyah taşlarla örülü olan 

caminin minare şerefesinin korkuluklarında oyma 

taş işçiliğinin muhteşem örnekleri dikkat çekiyordu. 

15. Bu metinde kaç tane sıfat-fiil kullanılmıştır? 

    A) 2               B) 3               C) 4                 D) 5 

 

 

 

 

 

 

 
 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu şiirde 

geçen fiilimsinin özdeşi kullanılmıştır? 

A) Eve girdiğimde babam başka bir odada, 

kardeşlerim başka bir odada oturuyordu. 
 

B) Sonbaharın sararmış yaprakları benim 

gönlümde tarifsiz yaralar açar her yıl. 
 

C) Arkadaşımın haykırışını duyar duymaz 

elimdekileri bırakıp yardıma koştum. 
 

D) Okulların yüz yüze eğitime açılması başta 

öğrenciler olmak üzere herkesi sevindirdi. 

 

 

 

Daha sağlıklı bir yaşam için mümkün mertebe tuzlu 

gıdalardan uzak durun ve yemeğinizin tadına bile 

bakmadan tuz ekleme huyunuzdan vazgeçin. 

17. Bu cümlede altı çizili sözcüklerin hangi ikisi 

fiilimsi görevinde kullanılmıştır? 

A) yemeğinizin-bakmadan                      

B) bakmadan-vazgeçin 

C)  bakmadan-ekleme                               

D) yemeğinizin-ekleme 

Nice sultanları tahttan indirdi 

Nicesinin gül benzini soldurdu 

Nicelerin gelmez yola gönderdi 

Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm 

                           (Karacaoğlan) 
 

    Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? 

    Ben de gülemedim, yalan dünyada. 

    Sen beni gönlümce mutlu mu sandın? 

    Ömrümü boş yere çalan dünyada. 



 

 

 

 

 

18. Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır? 

A) Sana çıldırmışçasına bir şeyler anlatan o adam arkadaşın mıydı? 

B) Amacına ulaşan insanların ortak özelliği, yorulmadan çalışmalarıdır. 

C) Müşterilerin siparişleri yetiştirmek için ölesiye çalışıyoruz. 

D) Son öğrenci sınıftan çıktığında sen de evine gidebilirsin. 

 

 

 

Yunus Emre İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğünce çocuklarda Kovid-19'a karşı duyarlılığın artırılması 

amacıyla öğrencilerden "Kovid-19 Timi" oluşturulmasına karar verildi. Bu kapsamda ilkokul ve ortaokul 

öğrencilerinden 35 kişinin yer aldığı üçerli ve dörderli 10 "Kovid-19 Timi" oluşturuldu. Bu tim, 

teneffüslerde bahçede dolaşarak maske, mesafe, hijyen kurallarına uymayan arkadaşlarını uyarıyor, 

uymamaya devam edenlere ise kırmızı kart gösteriyor. Kırmızı kart gösterdikleri arkadaşlarının adını gün 

sonunda timden sorumlu rehber öğretmenine bilgi veriyor. Rehber öğretmen de ilgili öğrencileri tekrar 

uyarıp kurallara uymalarını istiyor. 

19. Verilen haber metnindeki altı çizili sözcüklerin hangisi isim fiil görevinde kullanılmamıştır? 

A) artırılması 

B) uymayan 

C) oluşturulmasına 

D) uymalarını 

 

 

 

20. Aşağıdaki şiirlerin hangisinde zarf-fiil kullanılmamıştır? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zarf-fiiller cümleye zaman ya da durum anlamı katabilirler. Örnek olarak 

“Durmaksızın koşuyordu.” cümlesinde “durmaksızın” zarf-fiili durum, “Dersini 

bitirince dışarı çıktı.” cümlesinde “bitirince” zarf-fiili zaman anlamı katmıştır. 

Ne doğan güne hükmüm geçer, 

Ne halden anlayan bulunur; 

Ah aklımdan ölümüm geçer; 

Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. 
 

Seni seven oğlan, neylesin malı? 

Yumdukça gözünden döker mercanı. 

Burnu fındık, ağzı kahve fincanı, 

Şeker mi, şerbet mi? Bal Acem kızı. 

 
 

Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca 

Akar can özümden sel gizli gizli. 

Bir tenhada can cananı bulunca, 

Sinemi yaralar dil gizli gizli. 

 
 

C) 

A) B) 

Ormanlarda yuvasını yitiren 

Bir kuş görsem sen gelirsin aklıma. 

Beni alıp uzaklara götüren 

Bir düş görsem sen gelirsin aklıma 

 
 

D) 
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