İNTERAKTİF EĞİTİM
1-Hangi cümledeki fiilin kipi diğerlerinden

FİİLLER -2-

farklıdır?
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B) Yarın daha iyi koşacağım.

A) Öğrencileri tarafından çok sevilen bir

D) Yazdığı şiirleri bir kitapta topladı.

B) Sınıfın en çalışkan öğrencisiymiş.

cümlesinde yer alan fiiller sırasıyla hangi

duyuyordu.

A) Biraz da kendine baksın

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı

şekilde oluşturulmuş bir ek fiil vardır?

C) Ailesiyle birlikte tatile çıktı.

öğretmendi.

2. “Güvenme varlığa, düşersin darlığa.”
kiplerle çekimlenmiştir?

C) Yaptıklarından büyük bir pişmanlık
D) Sevgi, bir insanın yaşayabileceği en güzel

A) Emir kipi – Geçmiş zaman

duygudur.

B) İstek kipi – Gelecek zaman
C) Emir kipi – Geniş zaman
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D) Gereklilik kipi – Şimdiki zaman

farklı yapıda bir fiil kullanılmıştır?

kipi almış bir fiil yoktur?

postuna.

3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber
A) Yurdumuzun koruyucusu onlar olmuş.
B) Kandıra en kuzeydeki ilçemiz olarak

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde

A) Güvenme dostuna, saman doldurur
B) Gönül ferman dinlemez.
C) Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

anılır.

C) Keşke hayallerimizin hepsi gerçek olsa.

D) Gün doğmadan neler doğar.
Aşağıdaki altı çizili

D) Hepimiz büyüyünce vatana bağlı insanlar
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olacağız.

sözcüklerden hangisi fiilin zaman yönünden

“öğrenilen geçmiş zaman” kipinde

A) Sınıfa şimdi girdi.

çekimlenmiştir?

B) Değerlerimize sahip çıkalım.

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil

A)
B)

etkilemiştir?

Öğretmen çocuğun velisiyle görüştü.
Böyle durumlarda hep çabuk

gitmek ister.
C)

D)
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Yarınki toplantıya geç katılacak.

Vapura yetişeyim derken düşmüş.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı

C) Ankara’dan mektup gelmiş.
D) Bize simit alır mısın?
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil

almış bir kelime yoktur?
A) Beni dinler misin?

B) Ne kadar güzelmiş.

bir birleşik fiil kullanılmıştır?

C) Bu benim en büyük hayalimdi.

kaybetmiş.

10- Aşağıda yüklemi ek fiille oluşmuş

A) Doğum gününde hediye ettiğim saati

D) Hepiniz çok mütevazısınız.

B) Öğretmeninin sorduğu bütün soruları

cümleyi gösteriniz ?

C) En sevdiği arkadaşını karşısında görünce

B) Derse girmem gerekir

hemen çözüverdi.
donakaldı.

D) O kadar azimliydi ki başarmak için her
şeyi yapabilirdi.

A) Ali cam kırdı

C) Bahçede kuşlar ötüyor
D) Onun elbisesi daha güzeldi
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Atatürk’tür.

Aşağıdakilerden hangisinde fiilin

11-

15-

zamanı diğerlerinden farklıdır?

A) Akşama İstanbul’da olacağımızı

şart kipinin sorusu biçiminde çekimlenmiştir?
A) Sen de gelsen mi?

söylemiş.

B) Ne olur o da bizimle gelsin.

B) Annene haber vermen gerekmez mi?

C) Yarın okulda hazırladığımız gösteriyi

C) Onu dün gördün mü?

sunacağız.

D) Bu yanıtı biz de verelim mi?

D) O daima böyle şeylere öncülük eder.
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Aşağıdaki cümlelerden hangisinin

yüklemi olumsuz bir fiildir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

yüklem bir ek fiilden oluşmuştur?

A) Yoğun sisten göz gözü görmüyor.

A) Gördüklerime inanamadım.

B) Kazanmak için çok çalışmalısın.

B) Hadi, gezmeye gidelim.

C) Yeni bir bilgisayar almışlar.

C) O, sınıfın en çalışkanıdır.

D) Bir yaratıcı önderdi Atatürk.

D) Onu kalbimizde yaşatıyoruz.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil
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Bin yıldan uzun bir gecenin

Hangi cümlede ek fiil vardır?

A) Baharda tabiat canlandı.

bestesidir bu.

Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.
Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve

B)Büyüklerine her zaman saygılı davrandı.
C) Yaşlı adama yer verdi.

D)Okumuz her zaman çok temizdi.

karanlık,
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artık.

A) Kaymakam söylevi yeniden yazdırdı.

Uykumda bütün bir gece körfezdeyim
Bu dörtlük

için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dilek kipiyle çekimlenmiş fiil vardır.

Cümlelerin hangisinde altı çizili fiil

farklı bir anlam özelliği taşır?

B) Eldeki evraklar teker teker görüldü.

C) İlaç içmeyen bebeğe ilacı hemen içirtti.
D) Kuşlar neşeyle uçuşuyordu.

B) Ek fiil ile çekimlenmiş fiil vardır.
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C) Türemiş fiil vardır.

yüklemi ek fiil almış bir isimdeğildir?

D) Birleşik yapılı fiil vardır.
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Aşağıdaki cümlelerden hangisinin

A) Başına yüz milletin üşüştüğü yersin.

İsimlere “-di, -miş, -dir ,-sa” ekleri

getirilerek ek fiilin geçmiş, geniş ve şart kipi
çekimleri elde edilir.

Aşağıdaki şıklardan hangisinde ek fiil

B) Cesaretliyse bu işe girer.

C) Benim dedem bir kahramanmış.
D) Çanakkale zaferi bir kahramanlık
öyküsüdür.
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Aşağıdaki fiillerin hangisinde kip eki

kullanılmamıştır?

kendi anlamı dışında kullanılmıştır?

B) Emre, sınıfın en başarılı öğrencisidir.

B) Uçağı akşama kalkıyor.

A) İki gündür çok hastaydım.

A) Yarın bize gelecekler.

C) Bursu kazanmak için planlı bir şekilde
çalışmış.

D) Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder

C) Her gün bu saatte markete gider.
D) Babam gazetesini okuyor.
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CEVAP ANAHTARI
1. A
2. C
3. C
4. D
5. A
6. C
7. A
8. A
9. A
10. D
11. B
12. C
13. A
14. C
15. A
16. A
17. D
18. D
19. B
20. B
NOT: Ziyaretçilerimiz tarafından eklenen

internet paylaşımıdır. Cevap anahtarı yanlış
olabilir. Şüphelendiğiniz soruları lütfen
kontrol ediniz.
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