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8. SINIF

TÜRKÇE1
Fiilimsiler - 1

1. Fiilimsiler, fiilden türeyen ancak fiilin bütün özelliklerini 
göstermeyen sözcüklerdir. Bu sözcükler fiiller gibi olum-
suz yapılabilir ama çekimlenemez.

	 Buna	 göre	 aşağıdaki	 dizelerden	 hangisinde	 fiilimsi	
yoktur?

A) Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor,
 Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor...

B) Bağrında duyulmadık gizli emeller saklar,
 En uzak ümitleri fısıldar ruha sesi. 

C) Şu kalbimin taşkın atışından duyulur,
 Seni ne kadar sevdiğim, memleketim!

D) Bahçeler boyunca erik, elma, kiraz.
 Su içinde yosun, su üstünde saz... 

2. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum
 Bu dağların en eski aşinasıdır soyum.
	 Bu	 dizelerdeki	 fiilimsinin	 türce	 özdeşi	 aşağıdakiler-

den	hangisinde	vardır?

A) Caddeden sokaklara doğru sesler elendi,
 Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi.

B) Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda:
 Yanan alnım duvarda, sönen gözlerim camda.

C) Son yolcunun gömüldü yolda son adımları,
 Bekçi sert bir vuruşla kırdı kaldırımları.

D) Bu yıkıklar, çıkıklar kalmayacak ortada,
 Biz dilsiz zannetsek de dağlar onu duymada.

3.	 Fiilimsilerle	ilgili	aşağıdaki	bilgilerden	hangisi	yanlıştır?

A) Fiilimsiler yardımıyla uzun cümleler kurulabilir.
B) Fiilimsiler cümle içinde isim, sıfat ve zarf görevlerinde 

kullanılır.
C) Fiilimsiler her zaman cümlenin başında bulunur.
D) Fiilimsi ekleri, fiil kök veya gövdelerine gelir.

4.	 Aşağıdaki	cümlelerden	hangisinde	altı	çizili	ek	diğer-
lerinden	farklı	bir	görevde	kullanılmıştır?

A) Keloğlan, nükteli konuşmalarıyla etrafındakileri her 
zaman güldürürmüş.

B) Ördek yavruları biraz büyüyünce ortalıkta dolaşmaya 
başlamış.

C) Gereksiz konular üzerinde çok fazla durmayın, derdi 
dedem. 

D) Sazlıkta yarım daire şeklinde ilerleyen avcılar, büyük 
bir balık yakalamayı umuyorlardı.

5. Çocuk sessizce geri döndü. O ana kadar balonlardan 
ayırmadığı gözleri dolu dolu olmuş, yürümeye bile meca-
li kalmamıştı. Birkaç adım attıktan sonra elinde olmadan 
onlara baktığında gördüklerine inanamadı. Balonlar, her 
nasılsa adamın elinden kurtulmuş ve yol kenarındaki bü-
yük bir akasya ağacının dallarına takılmıştı.

Bu	parçadaki	altı	çizili	sözcüklerden	hangisi	fiilimsi	
değildir?

A) ayırmadığı
B) yürümeye
C) baktığında
D) kurtulmuş

6. Sabah dümdüz ve sessiz olan deniz, öğleden sonra dal-
galanıp coşar, bu yüzden sabahın erken saatlerini değer-
lendirmeye çalışın.

	 Bu	cümledeki	fiilimsilerin	türü	aşağıdakilerden	hangi-
sinde	sırasıyla	doğru	olarak	verilmiştir?

A) Sıfat-fiil - sıfat-fiil - zarf-fiil
B) İsim-fiil - zarf-fiil - sıfat-fiil
C) Zarf-fiil - isim-fiil - sıfat-fiil
D) Sıfat-fiil - zarf-fiil - isim-fiil
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Kazanım Kavrama Testi 8. SINIF

TÜRKÇE

Bu testin cevap anahtarına ulaşmak için yandaki karekodu okutunuz.

1
Fiilimsiler - 1

7. Küçüklüğünüzde severek diktiğiniz bir fidanı yıllar
                                        I 

sonra ağaç olarak görmek,  hiç bıkmadan onunla ilgi- 
                  II                   III 
lenmek ve toprağı kuruyunca onu sulamak büyük bir  
                   IV 
güzellik. 

	 Bu	cümlede	numaralanmış	sözcüklerden	hangisi	di-
ğerlerinden	farklı	türde	bir	fiilimsidir?

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

8.	 Aşağıdakilerden	 hangisinde	 zarf-fiil	 cümleye	 zaman	
anlamı	katmıştır?

A) Havalar soğuyunca hepimiz köyümüze döneriz.
B) Büşra koşarak güvercinlerin arasına daldı.
C) Köpekten korkan çocuk ağlaya ağlaya yanıma geldi.
D) Akşama kadar dinlenmeden çalışmıştı.

9.	 Aşağıdaki	dizelerden	hangisinde	hem	isim-fiil	hem	de	
zarf-fiil	kullanılmıştır?

A) Gölgesi hâlâ serin, duruşu hâlâ yüce
 Bir pınar ki göklere serpiliyor gönlünce.

B) Doluyor dalga dalga açılan sokaklara
 Yaklaştıkça büyüyen, genişleyen manzara.

C) Yağınca göl oluyor, yağmayınca çöl,
 Hakkınız var bulutlarım, beni affedin.

D) Ya taş kesilip onu dinlemek istiyorum,
 Ya dağdan dağa şöyle ünlemek istiyorum.

10. Dağda dolaşırken yakma kandili,
                          I
 Fersiz gözlerimi dağlama gurbet!
                                       II
 Ne söylemez akan suların dili,
                   III         IV
 Sessizlik içinde çağlama gurbet!
	 Bu	dörtlükte	numaralanmış	sözcüklerden	hangisi	sı-

fat-fiildir?

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

11. Evinde, çok güzel hazırlanmış akşam sofrası onu bekli-
yordu.

	 Bu	cümledeki	fiilimsi	grubu	aşağıdakilerden	hangisin-
de	doğru	verilmiştir?

A) çok güzel hazırlanmış akşam sofrası
B) güzel hazırlanmış akşam sofrası
C) hazırlanmış akşam sofrası
D) çok güzel hazırlanmış

12. Türkçede bazı sözcükler isim-fiil ekiyle türediği hâlde za-
manla isimleşmiş, fiilimsi özelliğini kaybetmiştir.

	 Aşağıdakilerden	hangisinde	bu	açıklamaya	uygun	bir	
sözcük	vardır?

A) Babamın yaptığı uçurtma çok güzel uçuyordu.
B) Yorulsa da bahçesini çapalamaya devam etti.
C) Ödevlerini erken bitirme telaşına düştü.
D) Kanayan kolunu bir bezle sarmayı düşündü.


