İNTERAKTİF EĞİTİM
FİİLLER -3-

1- ‘ Ağaçtan düşeyazdım’ cümlesindeki fiilin

6- “Olmak, fiili aşağıdaki cümlelerin

yapı bakımından

hangisinde yardımcı fiil olarak

A) Bir gün sıkıntılar bitecek,sabret.

A) Bu yaz ekinler erken oldu.

benzeriaşağıdakilerden hangisidir?

kullanılmamıştır”?

B) Kardeşim dün çok hasta olmuş.

B) Evimizin bir de bahçesi olmalı.

C) Ben bu ağaca tırmanabilirim.

C) Her şeyden önce insan olmalı.

2- Aşağıdaki birleşik

7- “Sanırım bu okula bir daha gelmeyiz.”

A) Sınavdan düşük not alınca kendimi kötü

biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

D) Dedem savaşta esir düşmüş.

D) Gideli iki yıl oluyor.

fiillerden hangisi yardımcı fiille oluşmuştur?

Cümlesindeki altı çizili fiilin olumlu

hissettim.

A) geleceğiz

B) Soruyu doğru cevaplayınca öğretmenin

B) geliriz

C) Bu soruyu herkes çözebilir.

D) gelmeliyiz

gözüne girdi.

D) Bardakları da yıkayıver.

C) gelelim

8- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiil,

3- Aşağıdaki fiillerden hangisi birleşik fiildir?

anlam kaymasına uğramamıştır?

B) Gelmezdi

B) Her zaman görevlerimi yapacağım.

A) Geliverdi

C) Gelecekmişler

C) Yarın dedemlere gidiyoruz.

D) Gelsin

4- Aşağıdaki cümlelerde geçen

A) Haftaya ailece Sakarya’ya gideriz.

D) Hazırlığımı yaptıktan sonra yola
çıkacağım.

fiillerden hangisi ‘ bir işi başkasına yaptırma’

9- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiili

anlamını taşımaktadır ?

zaman yönünden niteleyen bir

B) Arkadaşının ardından bakakaldı.

A) Kardeşim güzel bir kalem aldı.

A) Bütün soruları hemen çözüverdi .
C) Annem odamı bana temizletti .
D) Arkadaşım sonunda gelebildi .

5- Aşağıdaki cümlelerin yüklemi olan

kelime vardır?

B) Dünkü olayı unutmadım.

C) Küçük kardeşimi gördüm.

D) Yarın onunla görüşeceğim.
10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiil
kipinde anlam kayması vardır?

fiillerin hangisinin kipi farklıdır?

A) Yatmadan önce mutlaka biraz kitap

B) Sözlerin bana çok dokundu.

B) Hiçbir zaman işlerimi yarım bırakmam.

A) Seni hiçbir zaman unutmayacağım.

okurum.

C) Bir an evvel eve dönmeliyim.

C) Acele etme,birazdan yanında olurum.

D) Giden gelmez;gelen duymaz.

D) Bu çocuk yalnız kalmaktan çok korkar.
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11- “İsim türünden kelimeler “–di, -miş, -ise, -

16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili

üstlenirler” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

A) 19 Mayıs sevinçle kutlandı.

görevinde kullanılmıştır?

C) Her şey mutlu bir hayat için

de” eklerini alarak cümlede yüklem görevi
ek fiil alan bir zamir cümlede yüklem

niteleyen bir kelime vardır?

B) Zavallı kadını içeriye almamışlar.
D) Bu boş laflarla kimseyi kandıramazsın.

A) Duyduklarıma inanamıyorum!

B) Hayatta yapılabilecek en iyi şey kitap
okumaktır.

17- “Yeni” sözcüğü aşağıdakilerden

C) Kütüphaneler haftasındayız.

hangisinde fiili nitelemiştir?

D) Tüm bu arsalar onunmuş.

A) Sana yeni düşünce kitapları almalıyız.

12- Evi gördüm ve alacağım.” cümlesindeki

C) Yeni yerler görmek insana mutluluk verir.

fiillerin kipleri sırasıyla hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?

A) görülen geçmiş zaman- geniş zaman

B) Artık bundan sonra yeniyi kabullenmeliyiz.
D) Toplantımız daha yeni başladı.

18- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde

B) görülen geçmiş zaman- gelecek zaman

kuruluşu farklı birleşik fiil vardır?

D) görülen geçmiş zaman-öğrenilen geçmiş

B) Kazayı hemen anlatıverdi.

C) görülen geçmiş zaman- şimdiki zaman
zaman

A) Bu başarıyı elde edebilir.

C) Çok kızan bina yöneticisi küplere bindi.
D) Yaşlı kadının durumuna acıyıp yardım

13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil

etti.

yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Havanın ısınacağını dedem hissetmiş.

19- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde

B) Hava ısınınca buzullar çözüldü.

türemiş yapıda bir fiil vardır?

C) Artık paltolarınızı çıkarabilirsiniz.

A) Hasta adam içine dert oldu.

D) Şubat ayı da böyle geçiverdi.

B) Ormanın üstüne sis çöktü.

14- Aşağıdakilerden hangisiyle kurallı birleşik
fiil yapılamaz?

C) Çok iyi dost oldular.

D) Okuduklarını çok iyi anlattı.

A) Sez

20- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiil

C) düzelt

A) Tatilimi genellikle Nevşehir’de

D) his

geçiriyorum.

15- Aşağıdakilerden hangisiyle kurallı birleşik

C) Okula gitmek için hazırlanıyor.

B) sürdür

fiil yapılabilir?
A) Sezgi

kipinde anlam kayması yoktur?

B) Bugün teyzemler bize geliyorlar.
D) Sen verdiğin hiçbir sözü tutmuyorsun.

B) yazı

C) düzel
D) tahmin
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CEVAP ANAHTARI
1. C
2. A
3. A
4. C
5. C
6. B
7. B
8. D
9. D
10. C
11. D
12. B
13. B
14. D
15. C
16. A
17. D
18. C
19. D
20. C
NOT: Ziyaretçilerimiz tarafından eklenen

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