
 

 

 8. SINIF FİİLİMSİLER ETKİNLİĞİ 

                  

  

FİİLİMSİLER ETKİNLİK: 

Aşağıda verilen cümlelerde kullanılmış olan fiilimsileri bulup bu fiilimsilerin türünü ‘’ X’’ 

işaretiyle belirtiniz. 

 

Aşağıdaki cümlelerde sıfat fiil eki olan sözcükleri bularak cümledeki görevini  ‘’ X ‘’ işareti koyarak 

belirtiniz. 

 

 

 

 

 

CÜMLE İSİM FİİL SIFAT FİİL ZARF FİİL 
Ağlamayan gözler mutlu olamaz.    

Sen giderken hala uyuyordu.    
Söylediklerimin hiç önemi yok mu ?    
Bunları yazan kişi o muymuş ?    
Ağlaya ağlaya buralardan gitti.    
Arkasına bakmaksızın çekip gitti.    
Seninle yarışmak kimin haddine.    
Bana söylemeden bir yere gitmez.    
Bana gülüşünü seviyorum.    
Yaşamak, ölmekten zor.     
İçimde çocukluktan kalma bir sevinç var.    
Unutulmaz anlar yaşadık seninle.    
Sen gideli her şey renginden olmuş.    
Böyle yaparak beni çok üzüyorsun.    
Ben hiç gelmeyecek saatleri beklerim.     
Buralardan gitmek istiyorum.    
Bildiklerimi teker teker anlattım.    
Gelecek hafta onun yanına gideceğim.    
Her gün yürüyüşe çıkıyoruz.    

CÜMLE Sıfat İsim 
Yarın yapılacak sınava kimler hazır ? 
 

  

Bu konuyla ilgili yapabileceklerimi tahmin bile edemezsin. 
 

  

Vaktinde gelmeyenleri çalışmalara almayacağım. 
 

  

Bu genç adamın anlattıklarından hiçbir şey anladın mı ? 
 

  

Parasını ödeyenlere bu kitaplardan verebilirsiniz. 
 

  

İnanıyorum ki gelecek günler çok güzel olacak. 
 

  

Kırılası elleri nasıl vurmuş o nazik kadına.   
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Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan sözcüklerin fiilimsi mi yoksa kalıcı ad mı olduğunu ‘’ X’’ işareti 

koyarak belirtiniz. 

CÜMLELER 
 

  FİİLİMSİ    KALICI AD 

Ünlü yazar, bugün ilçemizi ziyaret edecekmiş. 
 

  

Sınavda, yanındaki arkadaşına bakanın kağıdını alırım. 
  

  

Tarlamıza bir şeyler ekmek için hazırlık yaptık. 
 

  

Anneme, hoşuna gideceğini düşündüğüm güzel bir yazma aldım. 
 

  

Bahçede bu sene yakılacak odunları kırdık. 
 

  

Bir çağlayan sesi geliyordu uzaktan. 
 

  

Evimizin giderlerini karşılayabilmek için çok çalışıyorum. 
 

  

Benim annem, çok güzel yemek yapar. 
 

  

Bugün  okulumuza uzun bir arada sonra Bakan gelecekmiş. 
 

  

Duvara bir çivi çakmak bu kadar zor mu ? 
 

  

 

 

 

 

Aşağıdaki cümlelerde yer alan zarf- fiil eklerinin cümleye hangi anlamı kattığını ‘’ X ‘’ işareti koyarak 

gösteriniz. 

Cümleler Durum Zaman 
Sen gülünce güller açar penceremde.   
Bir an olsun durmaksızın çalıştılar.   
Beni  bir başıma koyup nereye gidiyorsun ?   
Bir gün çıkıp gel uzak yollardan.   

Bahar geldiğinde sen de gel yeniden.   
Yana yakıla ağladım sana .   
Arkasını döner dönmez top yüzüne çarptı.   
Kış gelmeden odunları kesmeliyiz.   
Geldi geleli tek bir kelime dahi konuşmadı.   
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Fiilimsisi sol taraftaki cümle ile özdeş olan cümlenin yanında bulunan boşluğa ‘’X ‘’ işareti koyunuz. 

 

1) Beni sevdiğini bir gün olsun 

söylemedi.  

 

(   ) Bilip bilmeden her lafa atlama. 

(    )Susmak, suçlu olmak demek değildir. 

(   ) Sormadan hiçbir şey öğrenemezsin. 

(    ) Eleştirilere tahammül edemeyen bir adamdı. 

2) Bir gün ben de oraya gelmek 

istiyorum. 

(    ) Derslerini not alarak dinlemelisin. 

(    ) Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım. 

(    )Gerçekleri söylemesi zordur bazen. 

(    )Öpülesi ellerinden öperim. 

3) Hepimiz, güle güle  bir hal olduk. (   ) Bu insanları anlamakta güçlük çekiyorum. 

(   ) Sorduğu bütün sorulara cevap verdim. 

(   )Buraya gelir gelmez yanıma uğrasın. 

(   )Yanıma koşar adım geldi. 

 

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan fiilimsilerle ilgili olarak cümlenin aşağısında verilen bilgilerin 

doğruluğu ya da yanlışlığını ‘’ X’’ işareti koyarak gösteriniz. 

CÜMLE DOĞRU YANLIŞ 
Bugün yine tek kelime konuşamadan geçti günümüz. 

( Zarf fiil eki kullanılmıştır. ) 
  

Yakılacak odunları, odunluğa istifledik. 
( İsim fiil eki kullanılmıştır. ) 

  

Tanıdık bir kuş cıvıltısı geliyordu kulaklarıma. 
( Sıfat fiil eki kullanılmıştır. ) 

  

Sana duygularımı bir an önce  anlatmak istiyorum. 
(  Zarf fiil eki kullanılmıştır. ) 

  

Yazılarında sözleri, yerli yerinde kullanmasını bilmiş. 
( Sıfat fiil eki kullanılmıştır. ) 

  

Seni severek nasıl bir hata yapmışım meğer. 
( Zarf fiil kullanılmıştır. ) 

  

Defter ve kitaplarını kaplamayı unutmuş. 
( İsim fiil eki kullanılmıştır. ) 

  

Bu gönül seni görmedikçe huzura ermez. 
( Zarf fiil kullanılmıştır. ) 

  

Bakışları zehirli bir ok gibi kalbime saplandı. 
( Sıfat Fiil kullanılmıştır. ) 

  

Başından geçenleri bana bir bir anlattı. 
( Sıfat fiil kullanılmıştır. ) 

  

 


