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1. Bir eylem adı oldukları için isim, bir ismi niteledikleri 

için sıfat, iki cümleyi bağladıkları için bağlaç olan 

çekimsiz fiillere, fiilimsi denir. Aşağıda verilen 

cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? 

A) Ay pırıl pırıl ışıklarla geceyi sarmaya başladı. 

B) Kır çiçekleri piknik alanını bir tabloya çevirmiş. 

C) Üzerinde gezip dolaştığımız yerler ne kadar güzel! 

D) Çocuklar çimenler üzerinde koşturarak oynuyorlar. 

 

2. Fiilimsilerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

doğru değildir? 

A) Fiilimsiler yardımıyla uzun cümleler kurulabilir. 

B) Cümle içinde fiilimsiler isim, sıfat ve zarf 

görevlerinde kullanılır. 

C) Fiilimsiler her zaman cümlenin başında bulunur. 

D) Fiilimsi ekleri, fil kök veya gövdelerine gelir. 

 

3. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde hem zarf-fil 

hem sıfat-fil kullanılmıştır? 

A) Düşünmeye ve çalışmaya alışan bireyler insanlığa 

yön verirler. 

B) Her zaman çalışıp başaran insanlar herkes 

tarafından takdir edilir. 

C) Konuşmacıyı, göz teması kurarak dinlemedikçe 

onunla iletişim kuramayız. 

D) Karanlık ve sisli gecelerin hatırlattığı bir duygudur 

yalnızlık. 

 

4. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde zarf-fil 

cümleye 

zaman anlamı katmıştır? 

A) Akşamları dinlenip sabahları yol alıyorduk. 

B) Karşı dağlara bakarak bir şarkı mırıldanıyordu. 

C) Evine girince gündüz yaşananları düşünmeye 

başladı. 

D) Babam her zaman, çalışmadan başaramazsın, derdi. 

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem isim-fil hem 

de zarf-fil kullanılmıştır? 

A) Büyüyünce doktor olmak istiyormuş. 

B) Hikayeyi yazarken gerçek hayattan kopmamalısın. 

C) Aşı paylaşmak aştan daha lezzetlidir. 

D) Öğretmenimin gelişi sınıfımızı şenlendirdi. 

 

6. Aşağıda verilen dizelerden hangisinde sıfat-fil 

vardır? 

A) Bir nazlı kuşa benzer 

B) Çocuk dediğin. 

C) Ev ister, ekmek ister 

D) Öpülmek, okşanmak ister. 

7. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde zarf-fil 

cümleye 

zaman anlamı katmıştır? 

A) Havalar ısınınca hepimiz evimize döneriz. 

B) Ezgi koşarak çiçeklerin arasına daldı. 

C) Köpekten korkan çocuk ağlaya ağlaya yanıma 

geldi. 

D) Sabaha kadar uyumadan çalışmıştı. 

 

8. Mutfakta, çok güzel hazırlanmış akşam sofrası onu 

bekliyordu. 

Bu cümledeki fiilimsi grubu aşağıdakilerden hangisinde 

doğru verilmiştir? 

A) çok güzel hazırlanmış akşam sofrası 

B) güzel hazırlanmış akşam sofrası 

C) hazırlanmış akşam sofrası 

D) çok güzel hazırlanmış 

 

 

9. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde farklı türde 

bir fiilimsi kullanılmıştır? 

A) Elektrikler gitmeden gerekli kontrolleri yapmalısınız. 

B) Kapıya gelen postacı, elindeki mektupları babama 

bıraktı. 

C) Buralar, oksijen bolluğundan dolayı yaşanası 

yerlerdi. 

D) Yapılmış tüm resimlerde memleketin izleri vardı. 

 

 

10. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde altı çizili 

sözcük fiilimsidir? 

A) Annem bugün patatesli köfte yapacakmış. 

B) Sürme çekmek göze çeşitli faydalar sağlıyormuş. 

C) Babam balık tutma konusunda uzman sayılır. 

D) Deneme türündeki kitapları okumayı çok seviyorum. 

 

11. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcük fiilimsi değildir? 

A) Arabamızın arka sileceği dünkü kazada kırılmış. 

B) Yıkanacak giysileri bir kenara topladı. 

C) Not tutulabilecek küçük bir defter almak istiyorum. 

D) Bu kapıyı açabilecek bir anahtar bulmalıyız. 

 

12. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde isim-fil, isim 

tamlaması içinde kullanılmıştır? 

A) Gülüşü bana seni hatırlatıyordu. 

B) Baklavaları saklama kabının içine yerleştirdi. 

C) İhtiyacı olanlara yardım etmeyi çok seviyor. 

D) Programın sonuna doğru çekiliş yaptılar. 
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