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Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
 “Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.                     

                                                        Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLAL  MARŞI



SUNU
Sevgili Öğrenciler,

Alanında uzman yayın kadromuz tarafından hazırlanan kitaplarımızda, uy-
gulamada olan sınav dâhil test teknikleri dikkate alınarak kapsamlı bir çalış-
ma yürütülmüş, siz değerli öğrencilerimizin hazırlık sürecindeki yükünü hafif-
letmeyi amaçlayan bir yol izlenmiştir.

MEB’in güncel öğretim programı ve kazanımlarını gözeterek oluşturduğumuz 
bu yayınımızda kazanım bazlı işlediğimiz; özet bilgiler, özet bilgiler içerisin-
de LGS'ye yönelik önemli notlar, konuyu anlamamızı sağlayacak klasik çoktan 
seçmeli test soruları, konuyu pekiştirecek yeni nesil sorular ve nihayetinde tüm 
üniteyi kapsayan, beceri temelli sorulardan oluşan ünite değerlendirme testi 
yer almaktadır.

Gireceğiniz tüm sınavlarda başarılar diler, yaşamınızda sağlık ve mutluluklar
temenni ederiz.

 MU BA YAYINLARI
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ÜNİTE 1: FİİLİMSİ

FİİLİMSİ (İSİM-FİİL) TEST
1

1. Ve gönlünden kopup bize bir yaprak, 

Bir tomurcuk gönderene gül gitsin. 

Gelip sana çarpan gücü yavaştan

Anlamazsa haritadan sil, gitsin!

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilim-
si değildir?

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

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

A) Başarınızın büyüklüğünü inancınızın büyüklüğü belirler.
B) Bir okul açan, bin hapishane kapatır.
C) Düşüncesiz öğrenme, boşuna giden bir çabadır.
D) Gerçek bilgi; yaparak, denenerek öğrenilen bilgidir. 

3. (I) Gurbet, zorluklarla dolu bir yoldur. (II) Her kıvrımı çile, her 
yokuşu elem doludur. (III) Vatana kavuşabilmek için acı dolu bu 
kıvrımların aşılması gerekir. (IV) Sabredemeyip tökezleyenlerin 
ise gönlü hep kırık kalır.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde isim-
fiil kullanılmıştır?

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

4. I. Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.
II. Yurdu savunmanın en ucuz yolu, eğitimdir.
III. Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür.
IV. Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmış-
tır?

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

IV

III

II

I

e{

e{

e{

e{

T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.

FİİLİMSİ
Fiillerden türeyen ancak fiiller gibi çekimlenemeyen, cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir.

1. 
İsim-fiil

FİİLİMSİ

2.
Sıfat-fiil

3.
Zarf-fiil

1. İSİM-FİİL (ma-(y)-ış-mak)

Fiilden türeyen ve cümlede isim görevinde kullanılan sözcüklerdir. Fiillere “-mak/-mek, -me/-ma, -ış/-iş/-uş/-üş” ekleri getirilerek 
yapılır.

•  Seninle konuşmak istiyorum. •  Biraz yürüyüş yapalım.  •  Konuşmana bayıldım.

NOT: İsim-fiil eki olan “-me/-ma” ile olumsuzluk eki karıştırılmamalıdır.

Onunla görüşmeyi istiyorum.                                            Onunla görüşme, dedi.
                   İsim-fiil                                                                           Çekimli fiil

1. ÜNİTE1. ÜNİTE
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ÜNİTE 1: FİİLİMSİ

“-ma /-me” eki olumsuzluk bildirdiğinde isim - fiil eki değildir.

PÜF NOKTASI

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerle-
rinden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Seninle bu konuyu konuşmam gerekiyordu.
B) Babam, arabayı yıkamam için bana verdi.
C) Bu gece burada kalmam, diye tutturdu.
D) Bu yarışı kazanmam sanırım beklenmiyordu.

6. Güvertedeki martılar geminin kalkışıyla birden havalandı.
Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin han-
gisinde kullanılmıştır?

A) Marmara Bölgesi’nde geçen yıla oranla yağmur miktarı 
azaldı.

B) Cesareti olmayan adamın başarısı olmaz.
C) Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır.
D) Havaların soğuması bu yıl kasım ayını bulacak.

7. 

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde isim-fiil kullanıl-
mıştır?

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

Bazen fiilimsi ekini alan sözcük, hareket özelliğini yitire-
rek bir varlığa isim olarak verilebilir. Bu durumda bu söz-
cüklere fiilimsi diyemeyiz. Söz gelimi “Çivi çakmak beceri 
ister.” cümlesinde “çakmak” sözcüğünün hareket özelliği 
devam etmektedir ve fiilimsidir. Ancak “Yanında hep çak-
mak taşırdı.” cümlesinde “çakmak” sözcüğü bir nesnenin 
ismi olmuştur.

PÜF NOKTASI

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil eklerinden birini 
alan sözcük hareket özelliğini kaybetmiştir?

A) Diyete girdiğinden beri düzenli yürüyüş yapıyor.
B) Sütün üstündeki kaymakları bir kaba topladı.
C) Beş yaşına gelmeden sayı saymayı öğrenmiş.
D) Emniyet kemeri takmak hayatınızı kurtarır.

9. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük isim-fiil 
görevindedir?

A) Sen benim adını koyamadığımdın
 Senin adın kavuşmak olsun.
B) Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın
 Neden sarardın sevdaya mı uğradın?
C) “Gün akşam oldu” diyorum
 Ekmek kırıntıları atıyorum kuşlara
D) Uçurtmamı rüzgâr yırttı dostlarım! 
 Gelin duvağından kopan bir rüzgâr…

10. 

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde isim-
fiil kullanılmamıştır?

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

e{

e{

I.

II.

III.

IV.

İnsanlar genellikle kitabın kapağına 
bakıp karar veriyor.

Yaz tatilinde Karadeniz turuna çıkmayı 
çok istiyordu.

Telefon rehberindeki bütün numaraları 
silmiş çocuk.

Zeybek oynarken onun diz vuruşunu 
bir görmelisin.

e{

e{

e{

(I) Gençlerin en sevdiği mevsimin yaz olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. (II) Çünkü ziller tatil için 
çalmış ve güneşli günler başlamıştır. (III) Yeni yerler 
görme ve denize girme mevsimi gelmiştir. (IV) 
Elbette yaz sıcaklarında çalışmaya devam etmek 
zorunda olanlar da vardır.

e{
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ÜNİTE 1: FİİLİMSİ

FİİLİMSİ (SIFAT-FİİL) TEST
2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fi-
il değildir?

A) Hata yapmaktan korkan insan, hiçbir şey yapamaz.
B) Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.
C) Kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun. 
D) Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.

2. Yüreğim sevdaya açılan gemi

Vermedin hatıra yırtık resmini

Yıldızlar altında mahzûn gölgemi

Yaşlı gözlerinle sar sevdiceğim

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat-
fiildir?

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

3. 

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat-
fiil kullanılmamıştır?

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

4. “Görülesi bir manzarası var buranın.” cümlesinde sıfat-fiil, bir 
sıfat tamlaması oluşturacak şekilde kullanılmıştır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kulla-
nım yoktur?

A) Okuyacağım kitapları bir ay önceden temin ederim.
B) Artık dönülmez bir yola girmiştik.
C) Kaybolan köpeği bulmak için tüm mahalle seferber oldu.
D) Çekilişten araba kazananlara, arabaları teslim edildi.

e{

IV

III

II

I

e{

(I) Böcekler arasında en yüksek ses çıkaranlar 
ağustos böcekleridir. (II) Bu böcekler, karınlarının 
alt bölümünde bulunan zarlardan tiz bir ses çıkarır. 
(III) Ağustos böcekleri bu sesleri birbirleriyle iletişim 
kurmak amacıyla kullanır. (IV) Toprak altında 
yaşayan ağustos böcekleri ağaç kökleri ile beslenir-
ler.

e{

e{

2. SIFAT-FİİL (-an-ası -mez-ar-dik-ecek-miş)

Fiillere getirilen “-an (-en), -ası (-esi), -maz (-mez), -ar (-er / -ır / -ir / -r), -dık (-dik / -duk /-dük), -acak (-ecek), -mış (-miş / -muş 
/ -müş)” ekleriyle yapılan ve cümlede çoğu zaman sıfat görevinde kullanılan sözcüklerdir.

• Yukarıdan gelen sesler korkuttu.  •   Koşar adımlarla oradan uzaklaştık.

NOT: Sıfat-fiiller cümlede sıfat ya da adlaşmış sıfat görevinde kullanılabilir. Sıfat-fiil bir ismi nitelediğinde sıfat görevindedir ve sıfat tam-
laması oluşturur. Ancak bazen sıfat-fiilin nitelediği isim düşebilir. Bu durumda sıfat-fiil, adlaşmış sıfat görevinde kullanılır.

• Ütülenen çamaşırları dolaba yerleştirdi. (Sıfat-fiil, sıfat görevinde kullanılmış ve tamlama kurmuş.)

    Sıfat         İsim

• Ütülenenleri dolaba yerleştirdi.  (Sıfat-fiil, adlaşmış sıfat görevinde kullanılmış.)
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ÜNİTE 1: FİİLİMSİ

Eğer soruda sıfat-fiilin görevi soruluyorsa sıfat-fiilin sıfat 
görevinde mi adlaşmış sıfat görevinde mi olduğuna bak-
malısın.

PÜF NOKTASI

5. I. Karın doyurmak, canının çektiklerini yemek veya içmek de-
ğildir.

II. Obezite, günümüzde gelişmiş ülkelerin en önemli sağlık so-
runları arasındadır.

III. Beslenme, yaşamın vazgeçilmez temel bir ihtiyacıdır.
IV. Alınan enerji ile harcanan enerjinin dengede tutulması ge-

rekmektedir.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiil, diğerlerin-
den farklı görevde kullanılmıştır?

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

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil, adlaşmış sıfat 
görevinde kullanılmıştır?

A) Evde konuşacak kimseyi bulamayınca kendini sokağa attı.
B) Koşar adımlarla eve doğru giderken gördüm.
C) Karşı kaldırımda yürüyenlere seslenerek onları yanına ça-

ğırdı.
D) Uzaklardan inilti şeklinde yardım isteyen bir ses duyuldu.

7. 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiil, sıfat göre-
vinde kullanılmıştır?

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

Sıfat-fiil ekleri olan “-mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” ekleri aynı 
zamanda kip ekleridir. Eğer bu ekler cümlenin yüklemin-
deyse kip ekidir ve o sözcük çekimli fiildir. Söz gelimi “Se-
yirciler soru soracak.” cümlesinde “soracak” sözcüğü yük-
lem görevindedir ve çekimli fiildir. Ancak  “Soracak sorula-
rım vardı.” cümlesinde ise sıfat-fiildir. 

PÜF NOKTASI

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil 
görevinde değildir?

A) İhtiyar, yıpranmış elleriyle çocuğun başını okşadı.
B) Bu telefon bozulmuş, yenisini almak gerekir.
C) Verilmiş sadakamız varmış, neredeyse kaza yapıyorduk.
D) Bu kitap unutulmuş insanların öyküsünü anlatıyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlerden hangisine 
getirilecek “-ar/-er” eki fiilimsi oluşturur?

A) Çocuk, müdürün yanından koş… adımlarla çıktı.
B) Arkadaşım yemeklerden az… az… yedi.
C) Bu kadar güzel hikâyeyi o yaz… ancak.
D) Konuşurken gözlerinin içine bak… insanların.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-miş” eki sıfat-fiil eki ola-
rak kullanılmamıştır?

A) Rengi solmuş perdeleri değiştirme zamanı geldi.
B) Kurutulmuş biberden yapılan dolma çok lezzetli olur.
C) Kimsenin oturmadığı bu ev yanmış dün gece.
D) Günümüzde arıtılmış su kullanımı yaygınlaştı.

e{

e{

I.

II.

III.

IV.

Acıkan doymam, susayan kanmam sanır.

Ağır giden yol alır, hızlı giden yolda kalır.

Akla gelmeyen başa gelir.

Akan su yosun tutmaz.

e{

e{

e{

e{
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ÜNİTE 1: FİİLİMSİ

FİİLİMSİ (ZARF-FİİL) TEST
3

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf-fi-
il değildir?

A) Kitaplar okuyucuya farklı dünyalar sunarak onların ufkunu 
geliştirir.

B) Düzenli spor yapınca kilo vermek daha da kolaylaşır.
C) Etkili konuşması tüm dinleyenlerden tam not aldı.
D) Yeni bir iş bulup bu şehirden bir an önce ayrılmak istiyor.

2. 

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf-
fiil kullanılmıştır?

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmamıştır?

A) İstediği raporların hazır olmadığını duyunca sinirlendi.
B) Müdür görevinden ayrılınca bütün işler aksadı.
C) Bahar gelir gelmez evde bir telaş başladı.
D) Ateşi çıkan çocuğun başında gece boyunca bekledi.

Zarf- fiillerin cümleye kattığı anlam sorulduğunda sadece 
zarf - fiile odaklanın. “Dün koşarak okula gitti.” cümlesin-
de zarf - fiil “koşarak” sözcüğüdür ve cümleye durum an-
lamı katmıştır.

PÜF NOKTASI

4. Kitap okurken sessiz bir ortam 
arardı.

Zaman

Durum

Zaman

Durum

Sizin evi sora sora zor bulduk.

Babasını her akşam gülerek 
karşılardı.

Çoğu zaman düşünmeden konuşur-
du.

I.

II.

III.

IV.

Bu tablodaki numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf-fi-
ilin cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir?

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

e{

(I) Dünyada yaygın olarak kullanılan Rubik küpünün 
icat edilmesinden bu yana kırk yıl geçti. (II) Rubik 
küpünün mucidi Erno Rubik de geçtiğimiz temmuz 
ayında 70 yaşına girdi. (III) Bu iki yıl dönümünü 
kutlamak amacıyla ABD’de “Rubik Küpünün Ötesin-
de” adlı bir sergi açıldı. (IV) Serginin tanıtımı için dev 
bir Rubik küpü, Hudson Nehri’nde büyük bir tekne 
üzerinde yüzdürüldü.

e{

e{

e{

3. ZARF-FİİL

Fiillere getirilen “-ıp/-ip/-up/-üp, -dıkça/-dikçe/-dukça/-dükçe, -madan/-meden, -ınca/-ince/-unca/-ünce, -alı/-eli, -ken…” gibi 
eklerle oluşturulan ve cümlede çoğunlukla zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir.

• Müzeyi gezip izlenimlerinizi yazınız.

• Yağmur yağınca dışarı çıkamadık.

Zarf-fiil ekleri cümleye zaman ya da durum anlamı katabilir. Zarf-fiil yükleme sorulan “Ne zaman?” sorusuna cevap veriyorsa zaman 
anlamı, “Nasıl?” sorusuna cevap veriyorsa durum anlamı katar.

• Konuşurken elindeki notlara bakıyordu.  (Zaman anlamı katmış.)

• Konuları yazarak daha iyi anlıyor. (Durum anlamı katmış.)
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5. Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil cümleye zaman anla-
mı katmıştır?

A) Geciktiğini fark edince adımlarını sıklaştırdı.
B) Hafta sonunu bağ evinde dinlenerek geçirdim.
C) Harcamalarını kısmadan birikim yapamazsın.
D) Babasının kulağına eğilip bir şeyler fısıldadı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye diğerle-
rinden farklı bir anlam katmıştır?

A) El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
B) Bebek ağlayınca annesi bebeği kucağına aldı.
C) İki arkadaş konuşa konuşa sınıftan içeri girdi.
D) Annesinin elinden sıkıca tutup yürümeye başladı.

7. 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye du-
rum anlamı katmıştır?

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

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün aldığı 
ek diğerlerinden farklıdır?

A) Benimle konuşmadan hiçbir yere başvuru yapmayın.
B) Birbirinizle kavga etmeden oynayın bahçede.
C) Acele etmiş, ben gelmeden arabaya binip gitmiş.
D) Patronuyla yaptığı son görüşmeden çok umutluydu.

9. 

Metindeki numaralanmış cümlelerden hangilerinde zarf-
fiil vardır?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) I ve III. D) II ve IV.

10. 

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde üç fii-
limsi türüne de örnek vardır?

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

e{

e{

I.

II.

III.

IV.

Hızlı giden araba bariyerlere çarparak 
durabildi.

Bu güzel kolyeyi annem evi temizlerken 
bulmuş.

Kış gelince tatil beldelerinde kimsecikler 
kalmaz.

Otobüsten iner inmez babasına 
haber verirdi.

e{

e{

(I) İstanbul denince akla ilk gelen özelliklerden biri de 
kentin yedi tepe üzerinde kurulmuş olmasıdır. 
(II) Yedi tepe, İstanbul’un “Tarihi Yarımada” olarak 
bilinen bölgesinde yer alır. (III) Bunlar, Tarihi Yarıma-
da’nın en yüksek noktalarıdır gerçekten. (IV) Bu 
tepelerin bulunduğu noktalar Roma, Bizans ve 
Osmanlı döneminin görkemli yapılarıyla süslenmiştir.

e{

(I) İsteksiz bir kımıldanışla yerinden kalktı, kitaplığı-
nın karşısına geçti. (II) Selim’e özenerek alınan 
kitaplar, yüzlerce kitap, çoğu hiç okunmamış duruyor-
du öylece. (III) “Evden hiç çıkmadan beş yıl boyunca 
sürekli okusan belki biter bu kitaplar.” demişti Selim. 
(IV) İçinde birden hepsini okuyup bitirme ateşi yandı, 
kitapları her görüşünde yanan eski ateş.

e{
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FİİLİMSİ (KARMA) TEST
4

1. Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu.

Gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu.
Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince,

Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince.

Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilim-
si değildir?

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

2. 

Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin han-
gisinde vardır?

A) Sadece güneşli günlerde yürüdüğünde hedefine ulaşamaz-
sın.

B) Her yeni gün yaşamı değiştirmek için bir şanstır.
C) Çalışman ne kadar zorsa zaferin de o kadar şereflidir.
D) Eğitim dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en önemli 

silahtır.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde 
bir fiilimsi kullanılmıştır?

A) Adamcağız durmaksızın çalışıyordu.
B) Bizim için artık bir çıkar yol kalmamıştı.
C) Beni orada görür görmez tanıdı.
D) Sonra görüşürüz, diyerek ayrıldılar.

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

A) Çekin halay, çalsın durmadan sazlar
 Çekin ağır ağır, halay düzülsün.
B) Bir çıplak yamacın altında dere,
 Ne söylüyor bilmem bu söğütlere?
C) Ne zaman düşünsem sizi titrerim,
 Yaslı dağlar, yüzü gülmeyen dağlar!
D) Geceleyin bir ses böler uykumu,
 İçim ürpermeyle dolar: - Nerdesin?

5. I. Kapıdaki adamın üstünde yırtık bir ceket vardı.
II. Mahalleyi kaplayan çöp kokusundan herkes çok rahatsızdı.

III. Olası kötü sonuçlara kendini çoktan hazırlamıştı.
IV. Kırılacak eşyaları ayrı bir koliye koyup iyice sardı.
Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi 
sıfat-fiil değildir?

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

6. (I) Kutup ayıları, dünyada yaşayan en büyük kara etoburu un-
vanına sahiptir. (II) Bu, dünyanın herhangi bir kara parçasında 
onlardan daha iri bir etobur hayvana rastlayamayacağınız an-
lamına geliyor. (III) Bu noktada, erkeklerin dişilerden neredeyse 
iki kat daha büyük olduğunu da söylemeliyiz. (IV) Ancak dişi ya 
da erkek, özellikle karada olduğunda kutup ayılarının korkması 
gereken başka hiçbir hayvan yok.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde üç fii-
limsi türüne de örnek vardır?

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

IVIII

II

I

e{

İnsan kendi 
değerini, ancak

çalışarak koruyabilir.
Lev Tolstoy

e{

e{

e{

e{

e{
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7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat-fiil diğerlerinden 
farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Saksıda yetiştirilen bitkiler, yaşam alanlarımızın hava kali-
tesini iyileştiriyor.

B) Yıllardır devam eden kuş gözlem etkinliği Büyük Gün (Glo-
bal Big Day), bu yıl 14 Mayıs’ta gerçekleşecek.

C) Doktorun tavsiyesine uyanların, iyileşme süreci daha hızlı 
oluyor.

D) Okyanuslarda yoğunlukları gittikçe artan çöpler, canlıların 
yaşamını tehdit ediyor.

8. (I) Yapay uyduların neredeyse hemen hepsinde bazı parçalar 
bulunur. (II) Bu parçalardan biri yapay uyduların çalışması için 
gerekli enerjiyi sağlayan güç kaynaklarıdır. (III) Yapay uydular-
da güç kaynağı olarak bataryalar ve güneş panelleri bulunur. 
(IV) Güneş panelleri sayesinde güneş ışınlarından elde edilen 
enerji, elektrik enerjisine dönüştürülür.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilim-
si kullanılmamıştır?

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

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye diğerle-
rinden farklı bir anlam katmıştır?

A) Hazırlıklarınız biter bitmez hemen yola çıkalım.
B) Kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor.
C) Yaşlı kadın oğlunun resmine bakıp bakıp ağlıyordu.
D) İşlerini erken bitirebilmek için durmaksızın çalışmış.

10. 

Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin han-
gisinde vardır?

A) Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engel-
leyemezsiniz.

B) Onurlu bir yenilgi, yüz kızartıcı bir zaferden daha iyidir.
C) Eleştiriyi kabul etmeyen, başarısına inandıracak kimseyi bu-

lamaz.
D) Mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız hayatınızı bir amaca 

bağlayın.

11. I. Atış sırası bana gelince heyecandan ellerim titremeye baş-
lamıştı.

II. Geminin ardında köpükler bırakarak ilerleyişi, çocuğu kor-
kutmuştu.

III. Önümüzden geçen araba ardında bir toz bulutu bırakmıştı.
IV. Çocuklarda tırmanma egzersizleri kol ve bacakları güçlen-

dirir.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde isim-fiil ve zarf-fiil 
bir arada kullanılmıştır?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III. D) II ve IV.

12. Çocuğun şarkı söyleyişini herkes beğendi.
Bu cümledeki fiilimsi grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) söyleyişi
B) şarkı söyleyişi
C) çocuğun şarkı söyleyişi
D) çocuğun şarkı söyleyişini herkes

e{

e{

e{

Başarı, her gün
tekrarlanan

küçük çabaların
toplamıdır.

e{

e{

e{
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PEKİŞTİRİYORUZ: Yeni Nesil Sorularla Konu Tarama Testi - 1

1. Fiilimsiler, fiilden türeyen ve cümlede isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılan ancak fiiller gibi çekimlenemeyen sözcüklerdir.
Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur? 

A) Arkadaşını yalnızken ikaz et, başkalarının yanında öv.
B) Yapılmış küçük işler, planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. 
C) Çocuğuna küçük şeylerden zevk almayı öğreten, ona büyük bir servet bırakır. 
D) Kusurlarınızı size hemen söyleyecek arkadaşlar edinin.

2. Örümcekler ve akrepler en çok korkulan hayvanlar arasındadır. Her iki tür de eklem bacaklıgillerden olup sekiz bacağa sahiptir. Her 

ikisinin de gövdeleri, sefalatoraks ve karın olmak üzere, iki bölümden oluşur. Yine her ikisi de benzer evrelerden geçerek yumurtadan 

yetişkin hâllerinin minyatür şekillerinde çıkar.
Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?

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

3. İsim-fiil, fiillere”-me/-ma, -mek/-mak, -ış/iş/-uş/-üş” eklerinin getirilmesiyle yapılır.
Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

A) Ve büyür gözlerimde güvercin güzelliğin
 Sonra bıkıp usanmadan sabahlara dek
B) Bir gün baksam ki gelmişsin
 Bir güvercin gibi yorgun uzaklardan
C) Bir gün bölerse uykunu bir saat çıngırağı
 Birdenbire yatağından kalkıp oturma
D) Artık benim için ne ekmek ne su
 Ve hep onu, bulamamak korkusu

4. Bazı sözcükler fiiimsi gibi görünse de eylem anlamını yitirip bir varlığın, bir kavramın adı olabilir. Bunlar fiilimsi değildir. Örneğin “Di-
kilecek fidanlar için çukur kazma işi bana düştü.” cümlesindeki “kazma” fiilimsidir. “Kazma ile derin bir çukur açtı.” cümlesindeki “kaz-
ma” bir aletin adıdır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi kalıcı isim değildir?

A) Bu konuda onunla görüş ayrılığına düştük.
B) Bana verdiği sözü tutmayışına çok kızdım.
C) Yarışmacı sakatlanınca bitiş çizgisini göremedi.
D) Köfte yapmak için kasaptan biraz kıyma aldı.

e{

IVIIIII

I

e{

e{

e{
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5. 

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmıştır?

A) Yaşlı adam koskoca şehirde bir başına kalınca köyüne döndü.
B) Ağrı Dağı, dağcıların yeni gözdesi olmaya başladı.
C) Gelişmiş ülkeler eğitime her zaman büyük önem verirler.
D) Anadolu’nun bu eski yapısını dolaşırken şaşkınlığımızı gizleyememiştik.

6. 

Bu bilgiye göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat-fiil, sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Türkler fethettikleri topraklara her zaman adalet götürmüşlerdir.
B) Güneşin batışını izlemek isteyenler, bu tepeye toplanmıştı.
C) Konferans salonundaki konuşma izleyenleri coşturmuştu.
D) Dalgalı denize girmeye çalışanları cankurtaranlar uyarıyordu.

7. I. Öğretmenine soracağı soruları bir yere not aldı.
II. Bahçeden topladıklarını buzdolabına yerleştirdi.
III. Dün akşam gelenleri hepimiz çok sevmiştik.
IV. Bana dün söylediklerini ömrüm boyunca unutmayacağım.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiil farklı görevde kullanılmıştır?

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

8. “Atılan ok geri dönmez.” cümlesinde sıfat-fiil bir sıfat tamlaması oluşturmuştur.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde buna benzer bir kullanım söz konusudur?

A) Başını acemi berbere teslim eden, pamuğunu cebinde taşısın.
B) Danışan dağı aşmış, danışmayan yolu şaşmış.
C) Oynamasını bilmeyen gelin yerim dar, demiş.
D) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

“Çocuklar uyudu.” cümlesinde “uyudu” sözcüğü çekimli bir “fiil”dir ve cümlenin yüklemidir. “Uyuyan 
çocukların üzerini örttü.” cümlesinde ise “uyuyan” sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte sıfat 
görevinde olduğu için “sıfat-fiil”dir.

e{

Sıfat-fiiller, cümlede çoğunlukla sıfat görevinde kullanılır. Ancak niteledikleri isim düştüğünde onun 
yerine geçerek bir isim gibi kullanılır yani adlaşmış sıfat-fiil olur.

e{

e{

e{
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PEKİŞTİRİYORUZ: Yeni Nesil Sorularla Konu Tarama Testi - 2

1. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil görevinde değildir?

A) Televizyonda seyredecek film bulamayınca dışarı çıktı.
B) Taşınmadan önce kırılacak eşyaları güzelce paketledi.
C) Yağan kar birazdan beyaz bir örtüyle kaplayacak buraları.
D) Hayattan tek beklentisi kendini anlayacak bir arkadaştı.

2. 

Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye zaman anlamı katmıştır?

A) Aramızdaki meseleyi konuşarak çözebileceğimizi düşünüyordum.
B) Hakkında söylenenleri duyunca daha çok üzüldü.
C) Sıcaktan bunalan adam buz gibi sudan kana kana içti.
D) Çocukları etrafına toplayıp onlara hediyeler verdi.

3. “Tanrı misafiriyiz.” deyip kondular Tanrı’m! 
Benim evimi senin evin sandılar, Tanrı’m!
Bu dizelerde kullanılan fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)
Gönlüme çoktan cemre düşürdüm.
Seni sevmek için baharı beklemeyeceğim.

B)
Karışıp gitsem mi ebabillere
Adını versem mi karanfillere

İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık!
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık.

C) D)Fısıldarım sana yıllarca içimde biriken
Söyleyemediğim ateşten kelimeleri

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?

A) Meyveleri eliyle tek tek seçerek çantasına koydu.
B) Ben, sizin kalkmanızı beklerken bir şeyler atıştırmıştım.
C) İşim biter bitmez size katılmaya çalışacağım.
D) Akşam olunca ne kadar yorulduğunu anlamıştı.

Sıfat-fiillerle çekimli fiiller karıştırılabilir. Karıştırmamak için sözcüğün yüklem görevinde mi, sıfat ya da 
adlaşmış sıfat görevinde mi kullanıldığına bakmak gerekir.

e{

Zarf-fiiller cümleye zaman ya da durum anlamı katabilir. “Çağırınca hemen yanına geldi.” 
cümlesinde zarf-fiil yükleme sorulan “Ne zaman?” sorusuna cevap verdiği için cümleye zaman 
anlamı katmıştır.
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