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Fiilimsiler

1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kul-
lanılmamıştır?

A) Yaptığı her çalışma okurlardan büyük ilgi 
görüyor.

B) Bu sabah uyanmak benim için hiç de zor 
olmadı.

C) İnsanlık eski çağlardan beri gökyüzünü me-
rak etmiştir.

D) Görevli, yerlere kadar eğilerek misafirleri 
karşılıyordu.

2.  Bir insanın uğraşlarının olması yaşamını 
               1 
renklendirir. Bu uğraşlardan biri de fotoğraf 
çekmek olabilir. Siz de fotoğraf ile uğraşabilirsiniz. 
    2            3

Bu metindeki numaralanmış sözcüklerle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

       1              2            3      
A) isim fiil fiilimsi
B) fiilimsi isim fiil
C) isim fiilimsi fiil
D) fiil fiilimsi isim

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcük isim-fiildir?

A) Buradan güneşin doğuşunu izleyecekti.
B) Uçağa bindiğinde saat bir hayli ilerlemişti.
C) Yükselen balondan son kez etrafa bakındı.
D) Gerçeklerden kaçarak bir yere varamazsın.

4.  Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcük 
zarf-fiil değildir?

A) Yolculuğumuz Akdeniz’in görülesi manzarası 
eşliğinde sürüyor.

B) Konuyla ilgili yeni makaleler durmadan ya-
yımlanıyordu.

C) Bir an için etrafı dinleyerek kuşkuyla bize 
baktı.

D) Yolcular yerini almadan tren hareket etmezdi.

5.  Tüneyen kuşların pençeleri, dalları kendiliğinden 
sıkıca kavrar. Böylece kuşlar daldan düşmeden 
uyuyabilir. Ayrıca parmaklarının düzenlenişi ku-
şun yerde de serbestçe hareket etmesini sağlar.

Bu metinde kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil 
cümleye durum anlamı katmıştır?

A) İçeri girer girmez kitapların olduğu dolaba 
koştu.

B) Sıranın kendisine gelmesini beklerken çayın-
dan bir yudum aldı.

C) Biricik oğlunu görünce gözlerinden yaşlar 
süzüldü.

D) Eserini uzun araştırmalar yaparak hazırla-
mıştı.
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Fiilimsiler
7.  1. Dergimizde yer verdiğimiz konular ilginizi 

çekecek.
2. Önceden hazırlık yapmak işimizi kolaylaştıra-

caktır.
3. Okudukça kelime hazineniz zenginleşecektir.
4. Umarım sizin için hazırlanan tiyatroyu beğe-

nirsiniz.

Numaralanmış cümlelerin hangilerindeki 
fiilimsiler türce özdeştir?

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

8.  Uykusuzluk, öğrenme becerisini azaltır.

Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdaki-
lerin hangisinde vardır?

A) Üzerimize düşen kar taneleri, uçuşan tüyleri 
anımsatıyor.

B) Masadaki kızarmış ekmekler insanın iştahını 
açıyor.

C) Bulutlar bize küsünce nehirler de kurudu.
D) Müzenin açılışı maddî sebeplerden bir ay 

ertelendi.

9.  Yeşil yosunlar, deniz akıntılarına kapılarak 
       1 
hiç bilinmeyen bir dansa başladı. Onları 
             2 
izlemek insanı farklı dünyalara götürecek bir  
   3    4 
eğlenceydi.

Bu parçadaki numaralanmış fiilimsilerden 
hangileri türce özdeştir?

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

10.  Fiilimsiler ek-fiil alarak cümlede yüklem görevin-
de kullanılabilir.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde 
fiilimsi yüklem görevinde kullanılmıştır?

A) Teknoloji her geçen gün yeni şeyler icat 
ediyor.

B) Belki de yapabildiği tek şey kitap okumaktı.
C) Su altından çıkarılmış tarihî eserler bu müze-

deydi.
D) Göçmen kuşların dansı, soluksuz izlediğim 

bir gösteriydi.

11.  Fiilimsiler kalıplaşarak bir varlığın kalıcı ismi ola-
bilir. Bu durumda fiilimsi özelliklerini yitirir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralı örneklendi-
ren bir kullanım yoktur?

A) Ninemin yaptığı sarmaların tadı damağımdadır.
B) Ağlayan çocuk, dondurmayı alınca her şeyi 

unuttu.
C) Elindeki kazmayla bahçede derin bir çukur 

açtı.
D) Kitap okumayı bir yaşam tarzı hâline getir-

miştir.

12.  Alçak bir duvarla ayrılan komşu bahçesindeki 
     1 
ahırın çatısına dayanmış tahtalar rüzgârla  
 2  3  
devrildi. 
   4
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi-
leri fiilimsidir?

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


