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Fiilimsiler
Fiilimsi Türleri

ALIŞTIRMAKonu
Özeti

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin türlerini işaretleyin. 

B.

A.

1. Tam biraz uyumuştuk ki birden çarpan pencerenin sesiyle uyandık.

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Önümüzdeki günlerde gelecek sıcaklar, kuraklığı artırıp göldeki yaşamı tehlikeye sokacak.  

……………………………………………………………………………………………………………………

3. Bu engebeli arazide yürümek, kamp yapacak yer bulmak zordu. 

……………………………………………………………………………………………………………………

4. Kardeşim konuştukça babam öfkeleniyor, bağırmamak için kendini tutuyordu.  

……………………………………………………………………………………………………………………

5. Parkta oynarken geçen hafta taşınan komşularımızın kızına rastladım.  

……………………………………………………………………………………………………………………

6. Onun için süslenmiş bu odayı görmek, beni çok duygulandırdı.  

……………………………………………………………………………………………………………………

7. Sözünü sakınmayan, dürüstlüğe önem veren biridir Ahmet Bey.  

……………………………………………………………………………………………………………………

8. Ders çalışırken müzik dinlemek dikkatini dağıtabilir.  

……………………………………………………………………………………………………………………

Fiilimsi Fiil

1. Çocuk üşümüştü, bu yüzden annesine iyice sokuldu.

2. Dar patikadan geçmeye çalışan araçlar, yolcuları indirdi. 

3. Yaşlı kadının bize anlattığı olaylara inanmak zordu. 

4. Dünkü maçı seyreden kişiler arasında tartışma mı çıkmış?

5. Ceketini çıkarırsan kendini daha rahat hissedebilirsin.

6. Güneş ışıkları, gür yaprakların arasından süzülüyordu. 

7. Tüm bu koşuşturma içinde bile seni aramayı ihmal etmemiş. 

8. Biz, Türkiye Cuhuriyeti’nin yılmaz bekçileriyiz. 

9. Anlamadığı soruları sorardı öğretmenine her zaman. 

10. Kış için yakacak sıkıntısı çekeceğini sanmıyorum bu yıl. 

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsilerin altını çizin ve bu fiilimsilerin türlerini altlarına yazın. 
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KLASİK
TEST

Fiilimsiler
Fiilimsi Türleri

1. (I) Seni tanıyalı kaç yıl oldu? (II) Tanıştığımız 
günü hatırlamaya çalışıyorum. (III) Buraya 
ilk gelişindi yanılmıyorsam. (IV) Amcamın 
düğününde akrabalarımızın masasında 
oturuyordun.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır? 

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

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi 
yoktur?

A) Sinemada rastladığım arkadaşımla yemek 
yiyorduk.

B) Yarışmaya katılacak olanlar, belgelerini 
alsın.

C) Yağmurun bu kadar çok yağması da esnaf 
için kötü oldu.

D) İzmir’de on beş gündür hava, mevsim 
normallerinin üzerinde seyrediyor.

3. (I) Arkadaşlarla yarın Bostanlı’daki bir 
kafede buluşacağız. (II) Daha sonra da 
sinemaya gitmeyi düşünüyoruz. (III) Çıkınca 
biraz gezer ve yemek yeriz. (IV) Çok geç 
olmadan da evlere dağılırız. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? 

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

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil 
bulunmaktadır? 

A) Kendi kendine söylenip duruyordu. 

B) Anılarını yazmanı çok istiyorum.

C) İş yapacak adam hâlinden belli olur.

D) Seninle konuştukça hep ilginç bir şeyler 
öğreniyorum.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi 
yoktur?

A) Herkes ona yardım etmeyi planlamıştı.    

B) Bizi de düşündüğünü belli ediyordu.

C) Herkes maç sonunda yorgunluktan bir 
köşede sızmıştı.

D) Böyle konuşup herkesi etkileyebileceğini 
sanıyordu.

6. Bu olay arkadaşımla aramın açılmasına 
neden oldu. Aslında birbirimize küsecek 
insanlar değildik biz. Konuşup barışmalıyız 
bir an önce.

Bu parçada kaç tane fiilimsi vardır?

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

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

A) Ütülenmiş gömleğimi verir misin? 

B) Sokağa çıkınca rahat bir nefes aldım.

C) Sana yiyecek bir şeyler alalım.

D) Hiç beklemediğim bu sözler beni kırdı.
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HİBRİT
TEST

Fiilimsiler
Fiilimsi Türleri

Video

Çözüm

1. (I) Başkalarının söylediği laflardan alınmayı 
artık bırakıp birbirinize bağlanın. (II) Boş 
gezen insanlar, bir şey yapmadıkları için 
laf üretirler. (III) Siz bunların düzeyine 
düşmemek için gece gündüz çalışın. (IV) Siz 
çalıştıkça onlar da sizi daha iyi anlamaya 
başlayacak.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde tüm fiilimsi türlerine örnek 
vardır?

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

2. Sıfat-fiil türeten eklerden biri de “-maz / 
-mez” ekidir. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“-maz / -mez” ekiyle türetilen bir fiilimsi 
yoktur?

A) Onun anlaşılmaz birçok huyu vardır.

B) Çözülmez sorunlarla uğraşıyorsun.

C) Ayağında kapanmaz yaralar gördüm.

D) Sensiz olmaz bu işler kardeşim.

3. Çınarların altındaki alan gittikçe kalabalık bir 
hâl alıyor, olayı gören insanlar geliyor, duyan 
herkes koşuyordu. Adada hasta, yaşlı, elden 
ayaktan düşmüş herkes bir anda toplanmıştı 
çınarların altına.

Bu parçada kaç tane fiilimsi vardır?

A) 3 B) 4  C) 5 D) 6 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil 
vardır?

A) Toplantı sırasında müdüre ayrılan yere 
kedinin oturması nedeniyle yüzümüzde 
bir tebessüm oluştu. 

B) Dünkü olayları sana tek tek anlatmayı 
planlıyorum ama önce bana düşünmem 
için biraz zaman ver. 

C) Bizimle sahile gelecek olan çocuklar 
eşyalarını alsın ve hemen bahçeye çıksın. 

D) Evin bu hâlini görünce çileden çıktım 
ve ona bağırıp çağırmaktan kendimi 
alıkoyamadım.

5. I. Oğlu üniversiteyi bitirip işe başladığında 
bu cefakâr kadının sevinci, yüzünden 
okunuyordu. 

 II. Düşüncelerini böyle doğrudan dile 
getirebilen insanlara hep imrenmişimdir. 

 III. Bu mahalleye taşınalı üç sene oldu ama 
hâlâ komşularımı tanımıyorum. 

 IV. Bu buzulların altındayken sesinizi 
yükseltmeden konuşmalısınız.  

Numaralanmış cümlelerin hangisinde 
diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi 
kullanılmıştır?

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

6. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili 
sözcüklerden hangisi fiilimsidir?

A) Toplantıda bir konuşma yapacağım.

B) Bahçede kullanmak için bir kazma gerekli.

C) Akşam yemekte dolma varmış. 

D) Baklavanın üstüne dondurma koyar mısın 
biraz?
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7. Portakalları soyup tabağa özenerek dizdi. Bir yandan müzik dinlerken mutfakta meyve salatası 
hazırlıyordu. Kızı uyuyalı çok olmuştu. Birazdan uyanıp meyvesini vitamini kaçmadan yerdi. 
Bunları düşünürken kızının odasından bir ses duydu. Uyanmıştı bile!

Kızılay’ın bağış kutusuna atılacak kıyafetleri ayırdı. Daha sonra düzenlediği giysilerini dolaba 
koydu. Ayırdığı giysileri yıkadı, balkona astı. Hava sıcaktı. Kurumuş giysileri topladı. Torbaya 
koydu. Bağış kutusuna attı.

Kardeşi ile konuşmak istiyordu. Ondan yardım istemeye alışkın değildi. Fakat biliyordu ki kardeşi 
ona yardım etmek için her şeyi yapardı. Kardeşi, onu çok iyi tanıyordu. Şu an için neye ihtiyacı 
varsa bunu zaten bilmesi doğaldı.

Anlamadan dinlemeden söze karıştı yine. Dilini tutup, düşünüp, tartıp da konuşmalıydı oysa. Kaç 
kere onu uyardık. Böyle köpüresiye kadar bir dinlese...

Metinlerde kullanılan fiilimsi türleri ile metinlerin çerçeve renkleri aşağıdakilerin hangisinde doğru 
eşleştirilmiştir?

A) İsim fiil →	 	

Sıfat fiil →	 	

Zarf fiil →	

B) İsim fiil →	

Sıfat fiil →	 	

Zarf fiil →	

C) İsim fiil →	 		

Sıfat fiil →	

Zarf fiil →	 	

D) İsim fiil →	 		

Sıfat fiil →	

Zarf fiil →	 	

8. 
e-Devlet Kapısı’nda kullanıcı sayısı 
60 milyonu geçti.
Özellikle salgın döneminde vatandaşın ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu 

hizmetlerin dijitalleşmesi sayesinde e-Devlet Kapısı’nın kullanımı 

katlanarak arttı.

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Üç farklı türde fiilimsi kullanılmıştır. 

B) Mavi zemine yazılmış bölümlerde fiilimsi bulunmamaktadır. 

C) Metinde toplam üç tane fiilimsi vardır. 

D) Zaman anlamı katan zarf-fiile yer verilmiştir. 
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YENİ NESİL
TEST

Video

Çözüm

Fiilimsiler
Fiilimsi Türleri

1. 

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Numaralanmış bölümlerin tümünde fiilimsi kullanılmıştır. 

B) “İnceleme” sözcüğü kalıcı ad olarak kullanılmıştır. 

C) 2 ve 4 numaralı bölümlerde adlaşmış sıfat fiil vardır. 

D) 2, 3 ve 4 numaralı bölümlerde isim-fiil sayısı eşittir. 
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YENİ NESİL
TEST

Fiilimsiler
Fiilimsi Türleri

2. Bütün gün parkta su ağacının izini sürdüm. Öyle bir ağaç var mı gerçekten bilemedim. Ağlayarak 
kavga eden iki çocuk, konuşmadan onları izleyen iki kadın, yürüyen insanlar, güneşten yanakları 
pembeleşmiş çocuklar... Her şey vardı ama su ağacı yoktu. Yoksa yine kandırılmış mıydım? Banklardan 
birinde oturup ağaçlara baktım tekrar. Karnım da acıkmıştı. Simit mi yesem, kâğıt helva mı diye 
düşündüm durdum. Oturmak karın doyurmuyordu ne yazık ki.

Bu metindeki fiiilimsilerin sayılarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

A) 

5

İsim
fiil

Sıfat
fiil

Zarf
fiil

4
3
2
1

 B) 

5

İsim
fiil

Sıfat
fiil

Zarf
fiil

4
3
2
1

C) 

5

İsim
fiil

Sıfat
fiil

Zarf
fiil

4
3
2
1

 D) 

5

İsim
fiil

Sıfat
fiil

Zarf
fiil

4
3
2
1

3. I. Çin ejderhası, Çin mitolojisinde bulunan efsanevi bir yaratıktır. Kaplumbağa, balık ve başka hayalî 
hayvanlara benzeyen türleri vardır.

 II. Daha çok yılana benzeyen formu kullanılsa da kanatlı biçimde resmedilmiş ejderhalar da sıklıkla 
karşımıza çıkmaktadır.

 III. Merhameti ve ihtişamın kudretini sembolize ederek mitolojide yer alan ejderhalar; suyu, yağışı, 
fırtınayı ve seli yönetmek gibi yeteneklere de sahiptir.  

 IV. Güç ve kuvvete sahip olan insanlar için ejderha sembolü kullanılır. Günlük Çincede saygın ve ünlü 
insanları anlatmak için ejderha benzetmesi yapılırken zayıf kişiler, solucana benzetilir. 

Bu metindeki numaralanmış paragrafların hangilerinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil bir arada 
kullanılmıştır?

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

1
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8
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Optik
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Fiilimsiler
Fiilimsi Grupları

ALIŞTIRMAKonu
Özeti

Aşağıdaki metinde yer alan fiilimsi gruplarını kutuya yazın. Bu gruplarda kullanılan fiilimsilerin 
türlerini belirtin. 

B.

A.

1. Otobüs hareket etti. Açık pencereden içeri soğuk girdi.

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Tuğrul, derslerine çalıştı. Sınava girdi.

……………………………………………………………………………………………………………………

3. Markete gittim. Bir şeyler aldım.

……………………………………………………………………………………………………………………

4. Bahçemize domates ektim. Onları suladım.

……………………………………………………………………………………………………………………

5. Birkaç gün içinde otobüs bileti alacağım. Antalya’ya gideceğim.

……………………………………………………………………………………………………………………

6. Okuldan çıktı. Eve gitmedi. Arkadaşlarıyla buluştu.

……………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki cümleleri uygun fiilimsiler kullanarak tek bir cümle hâlinde yazın. 

Irmaktan su taşıyan çocuklar dağ yolunda bir ihtiyar adamın yattığını haber verdiler. Bir boz eşek 
de başıboş oralarda dolaşıyordu. Hüsmen Hoca:

– Varıp bakalım, dedi.

Akşam yakındı. İki derenin birleştiği bu batak, çukur, sıtmalı araziye çeltiklerden kalkan kokulu, 
ağır bir duman yayılıyordu. Gövdeleri yarılmış, yanmış beş on yaşlı, cansız söğüt arkasında, güneş 
bulanık bir ışık bırakarak arkların durgun sularını yer yer parlatıyordu. Bu aydınlık parçalar, kül 
renkli, rutubetli ova ortasında bulutlu göğün yarıklarına benziyor; yavaş yavaş bulanıyor, sönüyor, 
örtülüyordu (...) Etrafı kapatan dik, sivri dağlar çoktan uykuya varmışlardı...

 Refik Halit KARAY

Fiilimsiye Bağlı Sözcük Grupları Fiilimsi Türleri
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KLASİK
TEST

Fiilimsiler
Fiilimsi Grupları

Video

Çözüm

1. Zarf-fiil türündeki sözcükler, kendilerinden 
önce veya sonra gelen sözcüklerle birlikte 
zarf-fiil grubu oluşturabilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
zarf-fiil grubu vardır?

A) Güneş batınca, kentin üzerine çöken 
hüznü bir tek ben mi fark edebiliyorum?

B) Gözlerini kırpıştırdı ve utangaç çocuklara 
özgü o tavrıyla konuşmaya başladı.

C) Eline aldığı kalemi sıkıca tutuyor, kâğıda 
bastırarak çiziyordu.

D) Uzandığımda ağacın yaprakları üzerime 
hoş ve serin bir gölge bırakıyordu. 

2. Fiilimsi grupları, cümlede farklı görevlerde 
ve farklı ögeler olarak kullanılabilir. 
Örneğin “Bağıran insanlar, çevredeki paniği 
artırıyordu.” cümlesinde “bağıran insanlar” 
sıfat-fiil grubu, özne yani işi yapan kişi 
olarak kullanılmıştır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
özne, diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi 
grubundan oluşmuştur?

A) Açılır kapı, içerideki kalabalığı tutamazdı. 

B) Buz dağının dibini görmek, her insana 
nasip olmaz. 

C) Sıkıca tutunan şempanze, daldaki muzu 
koparıp kaçtı. 

D) İnsanın en çok istediği şey, hakkını elde 
edebilmektir.

3. Bu yemyeşil arazinin kazılan kısımları, âdeta 
birer yara gibi toprak ananın göğsünde 
kanayarak yüreğimizi dağlamaktaydı. 

Bu cümlede kaç tane fiilimsi grubu vardır?

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

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi 
grubu yoktur?

A) Sadece geleceği önemsemek, köksüz bir 
bitkinin toprağa tutunmaya çalışmasıdır.

B) Bu uğultulu rüzgâr, başımızı döndürüyor 
ve bizi sersemletiyordu. 

C) Babası gibi yetenekli bir müzisyen olacağı 
daha o günlerde belli olmaktaydı. 

D) Büşra’nın eli havaya kaktığında öğretmen 
hemen ona söz verdi. 

5. Var Yok

I.
Başarmak, emek 
harcayan herkesin 
beklentisidir.

II.
İrade sahibi 
olmayışı, onun 
önünde engeldi.

III.

İpleri sıkıca 
bağlayınca 
düşmeden 
durabildi.

IV.
Bundan sonra 
yapacağı tek şey 
susmaktı.

Tablodaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde isim-fiil grubunun olup olmadığı 
yanlış işaretlenmiştir?

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D

11
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Dijital
Optik



22
HaftaHafta

9LGS TÜRKÇE | KOD 32

HİBRİT
TEST

Fiilimsiler
Fiilimsi Grupları

Video

Çözüm

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil 
grubu yoktur?

A) Hasar alan binaların tümü belediye 
tarafından yıkılmış. 

B) Arkadaşımın anneannesi, konuşmayı çok 
seven bir kadındı. 

C) Örgü örerken dünyada yaşanan her şeyi 
unuturdum. 

D) Yorganıma sımsıkı sarılarak sıcacık bir 
uykuya dalmayı istiyordum.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi 
grubunun içinde birbirinden farklı türde 
fiilimsiler yer almaktadır?

A) Kirlenen ellerini saklamak için ellerini 
arkasında kavuşturmuştu. 

B) Öğretmenin verdiği soruyu doğru 
yapanlar, sınıftan erken çıktı. 

C) Kimseye değmeden masaların arasından 
geçerek yanımıza geldi. 

D) Doğanın yok oluşunu saklamak, mümkün 
değildir.

3. Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil grubu 
vardır?

A) Bugüne kadar onun yaptığı araştırmalara 
hep güvendim. 

B) Utana sıkıla yanıma gelerek ona yardım 
edip edemeyeceğimi sordu.

C) Birkaç güne kadar kazananların olduğu 
listeyi açıklayacaklardır. 

D) Bu türde bir kitap yazmayı, hiç hayal 
etmemiştim.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi 
grubu, cümleye diğerlerinden farklı bir 
anlam katmıştır?

A) Biraz düşününce tepki gösteriyorsun. 

B) Dirseğimi hızla masaya çarpınca canım 
çok yandı. 

C) Tek ayağının üzerinde neşe ile sekerek 
geldi yanıma.  

D) Havalar ısındığında buraya tekrar geliriz.

5. I. En büyük korkum, birinin korkularım 
olduğunu öğrenmesiydi. 

 II. Torbaya doldurduklarının tümü işe 
yaramayan giysilerdi. 

 III. Okuduğum kitap, son derece sürükleyici 
bir eserdi. 

 IV. Hayatımın en mutlu zamanları, ninemin 
evinde geçen yıllarımdı.

Numaralanmış cümlelerden hangisinin 
yüklemi, bir fiilimsi grubu değildir?

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

6. Küçük kızın çantasından çıkardığı kitap, 
oldukça eski ve nadir bir eser olduğundan 
dikkatimi çekti. 

Bu cümlede kaç tane fiilimsi grubu vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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Fiilimsiler
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7. 

(I) Güvenilir sitelerden 
alışveriş edin ve satıcı 
kimliğini doğrulamayı 
unutmayın. 

 
(III) Güçlü bir şifre 
kullanmayı önemseyin. 

Dolandırıcılara karşı 
dikkatli olun.

(IV) “http” yerine 
“https” ile başlayan 
siteleri kullanmaya özen 
gösterin.

(VII) Sanal kart 
kullanmanız daha güvenli 
bir tercihtir.

(V) Virüs programları 
kullanarak virüslerden 
korunun. 

Kimlik bilgilerinizin 
tamamını paylaşmayın.

Güvenli ve şifreli bir 
internet ağı kullanın.

(VI) Hesap akışlarınızı 
düzenli olarak kontrol 
edin.

(II) Kargolama ve iade 
politikalarına bakın. 

Satıcı hakkındaki 
yorumları okuyun. 

Çevrim İçi 
Alışverişte
Güvenlik

Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili değerlendirmelerin doğru mu yanlış mı olduğu tabloda 
işaretlenmiştir.

Doğru Yanlış
I. cümledeki “satıcı kimliğini doğrulamayı” ifadesi isim-fiil grubudur. 

II. cümledeki fiilimsi grubu işi gerçekleştiren yani özne değildir. 

III. cümledeki fiilimsi grubu, bir isim-fiille oluşturulmuştur.

IV. cümledeki fiilimsi grubunda yalnız sıfat-fiil vardır.

V. cümlede durum anlamı katan bir zarf-fiil bulunmaktadır.

VI. cümlede hem isim-fiil hem de zarf-fiil grubu yer almaktadır.

VII. cümlede fiilimsi grubu cümleye miktar anlamı katmamıştır.

Buna göre hangi cümlelerle ilgili yanlış işaretleme yapılmıştır?

A) I-III-V B) II-III-IV C) II-IV-V D) III-VI-VII

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A B C D

Dijital
Optik
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1. 
Türkiye’nin sıcaktan kavrulduğu hafta, Ardahan 
“eksi”yi gördü.

2022 yılının Haziran ve Temmuz döneminde, en yüksek sıcaklığın 
görüldüğü 24-31 Temmuz haftasında ilçe bazında en yüksek 
sıcaklık 46,2; en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,8 derece olarak 
kaydedildi. 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde geçen fiilimsi gruplarından biridir?

A) Türkiye’nin sıcaktan kavrulduğu hafta

B) 2022 yılının Haziran ve Temmuz döneminde, en yüksek sıcaklığın görüldüğü 24-31 Temmuz 
haftasında

C) İlçe bazında en yüksek sıcaklık

D) En düşük sıcaklık sıfırın altında 0,8 derece olarak kaydedildi

2. Bir cümledeki fiilimsi grupları farklı renklerle gösterilecektir. Eğer farklı fiilimsilerden oluşan fiilimsi 
grupları birbirine bağlandıysa renklerin üst üste gelmesine dikkat edilmelidir. 

Bu çalışmaya göre “Nefesini tutan dalgıç, buz gibi suya atlayınca o alışkın olduğu rahatlamayı 
hissetti.” cümlesi şu şekilde gösterilmelidir:

Nefesini tutan dalgıç, buz gibi suya atlayınca o alışkın olduğu rahatlamayı hissetti.

“Nefesini tutan dalgıç buz gibi suya atlayınca o da arkasından atladı.” cümlesi ise şu şekilde 
gösterilmelidir:

Nefesini tutan dalgıç buz gibi suya atlayınca o da arkasından atladı.

Buna göre “Mektuba başlarken tuttuğum gözyaşlarımı bırakarak rahatlayana kadar ağladım.” 
cümlesindeki fiilimsi grupları aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?

A) Mektuba başlarken tuttuğum gözyaşlarımı bırakarak rahatlayana kadar ağladım.

B) Mektuba başlarken tuttuğum gözyaşlarımı bırakarak  rahatlayana kadar ağladım.

C) Mektuba başlarken tuttuğum gözyaşlarımı bırakarak rahatlayana kadar ağladım.

D) Mektuba başlarken tuttuğum gözyaşlarımı bırakarak rahatlayana kadar  ağladım.
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3. 

Garaj kontrol sistemi ile garaj kapısını tek tuşla açabilir veya kilitleyebilirsiniz. 

AKILLI EV SİSTEMLERİ

Işık kontrol sistemi ile hangi odada ne zaman ve ne kadar süreyle ışıkların yanık 
kalmasını dilerseniz bunu tek bir tuş ile kontrol edebilirsiniz.  

Akıllı termostat sistemi ile evinizin ısısını evin dışındayken bile ayarlayabilir, evin 
sürekli aynı ısıda kalmasını sağlayabilirsiniz. 

Akıllı klima sistemi ile klimalarınızı evin dışındayken bile çalıştırabilir, böylece 
serinletilmiş bir eve girebilirsiniz. 

Akıllı kilit sistemi ile evinizin tüm kilitlerini kontrol edebilir ve izinsiz girme 
girişimlerine karşı uyarılabilirsiniz.  

Akıllı enerji sistemi ile enerji tasarrufu sağlayabilir ve uzun vadede ekonomik 
kullanımın keyfini sürebilirsiniz.  

Akıllı cihaz sistemi ile fırın, bulaşık ve çamaşır makineleri, küçük ev aletleri, müzik 
sistemi gibi elektroniklerinizi uzaktan kontrol edebilirsiniz.   

Akıllı izleme sistemi ile evinizin 24 saat boyunca güvenlik kameralarıyla izlenmesini 
sağlayabilirsiniz.    

Akıllı banyo sistemi ile suyunuzun ısısını siz banyoya girmeden ayarlayabilir ve 
sabitleyebilirsiniz.     

Bu metinde aşağıdaki sembollerden hangisiyle gösterilen yerlerde fiilimsi grubu kullanılmamıştır?

A)   B) 

C)   D) 

1

2

3

4

5

6

7

8
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A B C D
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A B C D
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ALIŞTIRMA

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsilerin altını çizin ve bunların türlerini yazın. 

B. 

A.

Verilen metinlerdeki fiilimsileri ve çekimli fiilleri tabloya yazın. Fiilimsilerin türlerini yay ayraç 
içinde belirtin. 

Fiilimsinin Türü

1. Bu şehirde yaşamaya karar verdi ve şehre yerleşti. ..............................

2. Geçen hafta sonu Ankara’da gezmedik yer bırakmadık. ..............................

3. Takım kaptanımız hepimize düzenli çalışmamızı söyledi. ..............................

4. Heyecanını gelişinden anladım. ..............................

5. O kadar merak etmiş ki eve koşarak gelmiş. ..............................

6. Kadıncağız geldiğinden beri durmaksızın konuşuyordu. ..............................

7. Şimdi izleyeceğimiz film, gelmiş geçmiş en beğenilen bilim kurgu filmidir. ..............................

8. Barınağa terk edilmiş hayvanları sahiplendirmeliyiz. ..............................

9. İşe otobüsle gitmek için evden daha erken çıkmalısın. ..............................

10. Haberi alır almaz anneme de söyleyip buraya geldim. ..............................

Hayvanlar âlemi üyelerini yeteri kadar tanımamız neredeyse olanaksızdır. Çünkü birçok hayvan 
tahmin edilemez özelliklere sahiptir. Örneğin minik bir tür Afrika antilobu olan “dikdik”, bölgesini 
gözyaşları ile işaretler. Fareler ise empati öğrenilecek ustalardır. Çünkü bir fare, diğerinin 
mutsuzluğunu hissedip üzülmeye başlar. Gri sincapların gömüp unuttukları fındıklar, her yıl 
birçok ağaca dönüşür. Denizanaları beyinleri ve kalpleri olmadan yaşar. İnekler, etraflarında yakın 
arkadaşları olmadığında üzgün hissederler. Su samurlarının beğendikleri taşları atmama huyları 
vardır. Bunları koltuk altlarına koyarak gittikleri her yere götürürler. Zebralar ise uyuyabilmek için 
sürülerinin yanında olmayı ister. 

Fiilimsiler ve Türleri Çekimli Fiiller
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KLASİK
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Fiilimsiler
Fiilimsi Türleri ve Grupları

1. I. Benim doğduğum köylerde

 II. Buğday tarlaları yoktu

 III. Dağıt saçlarını bebek

 IV. Savur biraz 

 Cahit KÜLEBİ

Numaralanmış dizelerin hangisinde fiilimsi 
vardır?

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

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil 
yoktur?

A) Şimdi üyelerimizin kitap okuma saati, bu 
nedenle tesisimiz son derece sessizdir. 

B) Uçağımız hiç yalpalama yapmadı, güvenli 
biçimde inebildik. 

C) Anneme fark ettirmeden tabaktaki 
sarmalardan iki tane atıverdim ağzıma. 

D) Kudüs’teki birçok Yahudi, Ağlama 
Duvarı’nın önünde ibadet eder.

3. Ali Paşa, Selim konuştukça yumuşuyordu. 
Dedesi Tepedelenli Ali Paşa’dan söz ederken 
bir an gülümsedi bile.  

 Bu parçada kaç tane fiilimsi vardır?
A) 1 B) 2  C) 3 D) 4

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden 
çok fiilimsi bulunmaktadır?

A) Bizi uyarmışlardı ama o zamanlar hiç 
birimiz onlara inanmamıştık. 

B) Seni tanıdıkça daha çok seviyor, sana 
karşı derin bir saygı duyuyorum.

C) İstanbul’dayken sık sık birbirimizi arayıp 
telefonda uzun uzun konuşurduk.

D) Ayakkabısı ayağına dar geldiğinden 
ayakları zonklamaya başlamıştı.

5. Beli ağrıyan yaşlı kadın, torbaları taşımakta 
zorlandığından aldığı öteberiyi bakkalın 
çırağına torbaları taşıması için bahşiş 
vereceğini söyleyerek eve kadar taşıttı. 

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Dört tane sıfat-fiil kullanılmıştır.

B) İsim-fiil ve zarf-fiil sayısı eşittir.

C) Zaman anlamı katan fiilimsi yoktur.

D) Cümlede üç farkı türde fiilimsi 
kullanılmıştır. 

6. I. Seni düşünürken

 II. Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar

 III. Bir gelincik açılır ansızın

 IV. Bir gelincik sinsi sinsi kanar

Bedri Rahmi EYÜPOĞLU

Numaralanmış dizelerin hangisinde fiilimsi 
vardır?

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