Fiiller Testi
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iş (kılış) bildiren bir
fiil vardır?
A) Proje görevimiz için kaynak araştırıyoruz.
B) Sıcak bir temmuz gecesi doğmuşum.
C) Otobüste hep cam kenarında otururum.
D) Bebeği iki ayda ne kadar da büyümüş!
2. Öznenin etkisi olmadan onun iradesi dışında,
kendiliğinden oluşan ve öznedeki değişimi gösteren
fiiller oluş anlamı taşır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde oluş fiili
yoktur?
A) Uzun süre dolapta bekleyen ekmek kü enmişti.
B) Sonbaharın gelmesiyle bütün yapraklar sarardı.
C) Aklına gelen her soruyu mutlaka sorardı.
D) Ağaçtaki meyvelerin tamamı olgunlaştı.
3. I. Çayı her zaman şekersiz içerim.
II. Durakta tam yirmi dakika beklemiş.
III. Çocuklar okula doğru yürüyorlar.
IV. Yaşlı geminin her yanı paslanmış.
Numaralanmış cümlelerden hangisinde durum fiili
kullanılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

7. I. Görülen geçmiş zaman
II. Geniş zaman
III. Gelecek zaman
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, numaralanmış
kiplerden herhangi biriyle çekimlenmiş bir fiil yoktur?
A) Mağazasına yeni bir satış temsilcisi alacak.
B) Askerliğini 2012 yılında Tunceli’de yaptı.
C) Muğla’ya her gidişinde teyzesine de uğrar.
D) Kardeşim, sobanın yanında uyuyakalmış.
8. Bazı durumlarda bildirme kipiyle çekimlenmiş bir fiil,
dilek kipi anlamı verebilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede verilen bilgiye
örnek olabilir?
A) Temizliği hafta sonunda yaparsın.
B) Her akşam mutlaka Türk kahvesi içerim.
C) Yarın sınıfta şiir dinletisi düzenliyoruz.
D) Susuz kalan çiçeklerimin hepsi solmuş.
9. “Bekle-” fiilinin emir kipi, olumsuz, 2. tekil şahıs çekimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beklemeyeyim
B) Bekleme
C) Beklemesin
D) Beklemeyesin

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, haber kipi ile
çekimlenmiştir?
A) Ödevini en kısa sürede tamamlamalısın.
B) Arkadaşlarına biraz sessiz olmalarını söyle.
C) Pikniğe ben de sizinle geleyim.
D) Yorgunluktan erkenden uyumuş.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde şimdiki zamanla
çekimlenmiş olumsuz soru fiili vardır?
A) Sınav sonuçları yarın açıklanıyor mu?
B) Bizimle tiyatroya neden gelmiyorsun?
C) Kitabı haftaya bana getirir misin?
D) Komşunun oğlu bu sınava girmiyor mu?

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam kayması
vardır?
A) İnsanlar çocuklarına hoşgörüyü öğretmeli.
B) Soğuk havalarda yüzüm hemen kızarıyor.
C) Güneş tutulmasını ilk kez çocukken izlemiş.
D) Yaz tatilinde bağlama kursuna yazılacağız.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde geniş zaman
kipi, öğrenilen geçmiş zaman anlamında kullanılmıştır?
A) Keloğlan’ın yolu bir gün, çok özlediği köyüne düşer.
B) Yaz geceleri cırcır böcekleri durmadan öter.
C) Paraya dokunduktan sonra ellerimi hemen yıkarım.
D) Çocuklar her akşam babalarının yolunu gözler.
12. Fiillerin olumsuz biçimleri, fiile kip eklerinden önce
“-ma,
-me” olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır.
Aşağıdakilerden hangisinde bu cümlede verilen bilgiye
örnek bir kullanım yoktur?
A) Soğuk havalarda dışarıya çıkmamalısın.
B) Onunla ne zamandır konuşmadım.
C) Bahçeyi, yapma çiçeklerle süslemeliyiz.
D) Tembel kardeşim hiç spor yapmıyor.

6. “Oku-” fiili aşağıdakilerden hangisinde çekimli fiil
olarak kullanılmıştır?
A) Kitap okurken mutlaka sessiz bir ortam gerekir.
B) Gündemi takip etmek için gazete okumalısın.
C) Bu kütüphanede insanın hep kitap okuyası geliyor.
D) Dünyada olup bitenleri sadece okuyarak
anlayabilirsin.
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