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FİİLİMSİLERLE İLGİLİ ETKİNLİKLER 15 

 

1.ETKİNLİK:  

Aşağıdaki cümlelerde isim-fiil varsa cümlenin karşısındaki boşluğa “+” yoksa “-” işareti koyunuz. 

1 Okumak onun için doymak bilmez bir alışkanlık hâline gelmişti.  

2 Elden düşme kitapların hepsini okuyordu.  

3 Neyin iyi neyin kötü olduğunu kitaplardan öğreneceksin.  

4 Genellikle eline ne geçerse eline geçiş sırasına göre okuyordu.  

5 Klasikler dizisinin tümünü ilk sayfasından son sayfasına kadar okudu.  

6 İçeri girer girmez mutfağa koştu, buzdolabını açtı ve buz gibi suyu içti.  

7 Genç yaşında yalnız kalmış birine benziyordu.  

8 Aşk konusunda bilgili bir kadın olduğunu düşünüyordu.  

9 Onların sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşıyordu.  

10 Genç, ama vaktinden önce yaşlanmış bir adamdı babam.  

 

2.ETKİNLİK:  

Aşağıdaki cümlelerde bulunan zarf-fiillerin altını çiziniz. 

1 Oldukça eski bir arabaya bindiğinde saat yediyi beş geçiyordu. 

2 Üniversiteyi bitirip yurt dışına burslu gitti. 

3 Bir iş bulamayınca ben de kendi işimi kurdum. 

4 İstanbul’a varır varmaz bütün kütüphaneleri gezeceğim. 

5 Buraya gelirken bir kilo da baklava alıver. 

6 İş yerine gitmeden bir saat spor yapardı. 

7 Bu şehre geleli  tam dört yıl olmuştu, ancak hâlâ alışamamıştı şehre. 

8 Bir daha buraya gelmememizi üstüne basa basa söyledi. 

9 Daha ikinci seviyeye gelmeden telefonumun şarjı bitti. 

10 Onunla konuşurken kendimi masal ülkesinde hissederdim. 

 

3. ETKİNLİK: Aşağıdaki cümlelerde sıfat-fiil varsa karşısına “+”, yoksa karşısına “–” işareti koyunuz. 

1 Burada şirketin çözülememiş sorunlarına çözüm bulunuyor.  

2 Senin için hazırlanmış bir paket duruyor masanın üzerinde.  

3 En çok dikkatini çeken rafların birindeki meşin ciltli kalın bir kitaptı.  

4 Bunu onun kendisine özgü şakalarından biri sanmıştı.  

5 İçinde sakladığı ne varsa hepsini ortaya koydu.  

6 Sarılmaz iradesiyle nasıl olsa yapacaktı bunu.  

7 Geç saatlere dek iş yerinde kalıyor, bir yanlış yapmamak için didiniyordu.  

8 Söyle kalbimin sultanı, buna ne zaman bir son vereceğiz?  

9 Onun oturduğu iskemlede onunla birlikte oturmuştu.  

10 Aralarındaki yirmi yaş farkını çoktan aşmışlardı.  
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4. ETKİNLİK: Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler fiilimsi ise karşısına “+”, fiilimsi değilse “ – ” 

işareti koyunuz. 

1 Bölüşebileceğimiz tek elmayı da o yedi.  

2 Onu görmeye geldiğinde yerinde bulamadı onu.  

3 Doktor ona kanser olduğunu söylememek için dilini ısırmak zorunda kaldı.  

4 Konuşma başlar başlamaz hava birden soğudu.  

5 Bunun farkına varmamış göründü.  

6 O olmasaydı hiçbir şey olamazdım dedi.  

7 İstediği gibi tepki gösteremedi ona, çünkü yüreği yine bir oyun oynadı ona.  

8 Bitmez tükenmez yirmi yedi yıl boyunca sabretti.  

9 Yağmurun bütün bütün dinmesini beklemeden arabaya binip gitti.  

10 Yaşamı kendisine haram eden biriydi o.  

11 Kendisini ilgilendirmeyen bir konuyu kapatmak için omuz silkti.  

12 Kasanın anahtarını kaybettiğini işte o zaman anladı.  

 

5. ETKİNLİK: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil olan sözcük sıfat görevinde kullanıldıysa 

cümlenin karşısındaki boşluğa “+” işareti, kullanılmadıysa “-” işareti koyunuz. 

1 Ceviz ağacından yapılma masamız dedemin annesinden kalmıştı.  

2 İlk yarışma gecesi hepimiz kocaman bir salonda toplanmıştık.  

3 Mektupların içinde kurutulmuş gardenya kokusunu hatırladı.  

4 Yaşlanmaya nasıl vakit bulduklarını anlamaya çalışıyordu.  

5 Uzun uzun düşünmeye gerek kalmamıştı.  

6 Törenin başından beri gözlemiş, ama sonraki bekleyişin gerilimi içinde unutmuştu 
bunu. 

 

7 Sağ yanağında da yapma bir ben vardı Florentina’nın.  

8 El yordamıyla bulabilmek için yatağının köşesine koydu onu.  

9 Bazen sözlerini yutmak zorunda kalabilirsin.  

10 Yüksek sesle okumak için en sevdiği şiirleri panoya astı.  

11 Kağıttan yapılma bir uçak yaptık ve pencereden bıraktık onu.  

12 Kayıt sildirme işleminden sonra belgenin çıktısını alıp imzalayınız ve ilgili birime veriniz.  

 

6.ETKİNLİK: Aşağıdaki cümlelerde fiilimsi türlerinin tümüne örnek varsa cümlenin karşısına √ işareti 

koyunuz. 

1 Saatini kurmuş sonra onun yanına gelip oturmasını istemişti.  

2 Onu bir süre oyalama mucizesini gerçekleştirmişti.  

3 Giderek ondan başka hiç kimseye katlanamaz olmuştu.  

4 Hoca ansızın ölünce başka bir kentten gelen hocayla çalışmaya başladı.  

5 Utanılacak duruma düşmekten çok ama çok korkuyordu.  

6 Gerçeği kabullenip ona bir özür mektubu yazmak için masanın başına geçti.  

7 Şirketin günlük işlerini denetleme bahanesiyle santrale bir telefon koydurdu.  

8 Araya girip görüşünü belirten kimdi?  

9 Yakın arkadaşlarıyla birlikteyken bile sözlerine, davranışlarına biraz daha dikkat ediyor.  

10 Kendini tamamıyla yazmaya verdiğinde kırk üç yaşının sonbaharında olduğunu fark 
etti. 

 

11 Kendini yaşlanmanın doğal akışına bırakıp hayatına devam etmelisin.  

 


