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Fiilimsiler 1
1. Gidişinin ardından bakan herkes gibi ben de 

 I II

bırakacağın izleri düşündüm.
 III IV

Bu cümledeki numaralanmış kelimelerden 
hangisi fiilimsi değildir?

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

2. Bir hızla,

Yavaşlayan bir hızla toparlarsın ne varsa

İçinde esen fırtınanın savurduklarından

Bir an sorunudur senin için artık

Kalkıp gitmek, her şeye hazır olmak

Bu dizelerde kaç fiilimsi kullanılmıştır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

3. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de ötekilerden 
farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?

A) Kü çü cük ayak la rın la gel ba sa ba sa.

B) Gi rip bir ka pı dan içe ri, yem ye şil ça yır la ra çı
kar be ni.

C) Geç ti ğin yer le re göz le ri ni dam lat.

D) Dur mak sı zın çar pı yor yü re ğim se nin için, din le.

4. Sıfatfiiller, diğer sıfatlar gibi kendinden sonra 
gelen ad düştüğünde ya da adın ekini aldığında 
adlaşır.

Buna göre aşağıdaki cüm le le rin han gi sin de 
ad laş mış sı fat-fi il yok tur?

A) Bu uzun bek le yiş da ha ne ka dar sü re cek?

B) Onu ta nı yan lar ba na hak ve re cek ler.

C) Ya şa dık la rı mı an lat ma ya kalk sam ro man 
olur.

D) Hiç bi ri miz, bu an la tı lan la rı cid di ye al ma dık.

5. I.
Sararan yapraklar süslemişti 
bahçeyi.

Zarffiil

II. Geriye dönüşün mümkün olma
dığı bir noktadayız artık.

İsimfiil
Sıfatfiil

III.
Sana söyleyecek tek sözüm 
kalmadı. 

Sıfatfiil

IV. Dışarı çıkınca etrafına dikkat et. Zarffiil

Yukarıdaki cümlelerde geçen fiilimsilerin türleri 
tabloda gösterilmiştir.

Buna göre hangi cümledeki fiilimsinin türü 
yanlış verilmiştir?

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

6. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de zarf-fi il, 
cüm le ye za man an la mı kat ma mış tır?

A) An ne si ne bu mek tu bu ağ la ya ağ la ya yaz mış.

B) Öf ke si ne ye nik dü şün ce duy gu la rı nın kö le si 
olu yor.

C) Sev dik le ri nin yo lu nu göz ler ken sa bır lı ol
ma lı sın.

D) Sen gi de li yaş lar la do lu  bu göz ler.

7. I. İçin titremesin, gözlerinden yaşlar akmasın 
senin.

II. Yalnızlığın bir kader olduğunu bilmiyordum 
bugüne dek.

III. O anda hiç beklemediğim bu haberle sar
sıldım.

IV. Gecenin karanlığında yalnız dolaşmaktan 
korkar mısınız?

Numaralanmış cümlelerin han gi sin de olum-
suz luk eki al mış bir fii lim si kul la nıl mış tır?

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

8. Dede Korkut gelip kopuz çalarak gazi erenlerin  
 I II

başına ne geldiğini söyler.
 III IV

Numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi 
kullanılmamıştır?

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

1. ÜNİTE
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9. Fii lim si ler de isim ler gi bi is min hâl eki ni, iye lik 
eki ni, tam la ma eki ni, ço ğul eki ni ve ek fii li ala bi lir.

Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de, isim ler le 
fii lim si ler ara sın da ki bu ben zer li ği ör nek le-
yen bir fii lim si var dır?

A) Ak şa ma doğ ru, he pi mi zi şaş kı na çe vi ren bir 
ha ber gel di.

B) An la dı ğım ka da rıy la bu ka rar çok ön ce den 
alın mış tı.

C) Kam yo nun ar ka sı na, “Ben ya şa dık ça sen 
çat la.” yaz mış lar.

D) Gök gür le yin ce he pi miz sa ğa so la ka çış tık.

10. Zamansız gidişiniz hepimizi üzdü.

Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de bu cüm le-
de kiy le ay nı tür den bir fiilimsi kul la nıl mış tır?

A) Düşüncelerini allayıp pullamadan söylemez.

B) Romanlarında yaşanmış olaylardan kesitler 
vardır.

C) Gerçekleri hiç değiştirmeden anlatıyor.

D) Bir yazar, gerçekleri tüm çıplaklığıyla yansıt
mak zorundadır.

11. I. Göklerde yığın yığın bulutlar toplanırken

  Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz.

II. Olmayasın karaktersiz

  Çok konuşan yerli yersiz.

III. Yükün aldı gam kervanı

  Terk edip gider bu hanı.

IV. Ah çektikçe erir gider

  Yüreğimin yağı benim.

Numaralanmış di ze le rin han gi sin de di ğer le-
rin den fark lı tür de bir fii lim si var dır?

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

12. I. Tren gelince hemen binelim.

II. O, hep böyle düşünmeden konuşur.

III. Bilet alırken sizi görmüştüm.

IV. Kapılar açılınca herkes o tarafa yürüdü.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilim-
siye bağlı söz öbeği, yüklemin anlamını du-
rum bakımından tamamlamıştır?

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

13. I. Göklere uzanan ellerimsin.

II. Sen, yaşadığım bir ömürsün.

III. Tattığım en güzel günlerimsin.

IV. Seni anlatmak için dil döktüm yıllar yılı.

Numaralanmış dizelerin hangisinde diğerle-
rinden farklı fiilimsi kullanılmıştır?

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

14. I. Elindeki kitabı bir kenara bırakıp yanık bir 
türkü söyledi.

II. Dönüş saati geldiğinde balık dolu kayıklarını 
kıyıya doğru çevirirlerdi.

III. O günden sonra kimsenin yüzüne bakacak 
hâli kalmadı.

IV. Balık tutmanın zorluğunu, o gün yaşayarak 
öğrenmiş oldum.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde birden çok fiilimsi vardır?

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

15. Hayattaki tek isteğim .

Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamam-
lanırsa temel cümlenin yüklemi bir fiilimsi 
olur?

A) gezmekti. B) buydu.

C) soruluyordu. D) gerçekleşti.



Tü
rk

çe

13

İş
le

ye
n 

Ze
ka

 Y
ay

ın
la

rı

2

TEST

Fiilimsiler

Fi
ili

m
si

le
r

Ü
N
İT
E

1
.

8. Sınıf

2
1. I. Yolu Ankara’daki hayvanat bahçesine dü

şen şair, duyduğu acı dolu bir iniltiyle irkilir.

II. Bir leopar, demir parmaklıkların ardında to
pallayarak dolaşmaktadır.

III. Bir gün önce, leoparın yavrusu başka bir 
hayvanat bahçesine gönderilmek için alın
mıştır.

IV. Ne kadar zaman geçerse geçsin bu olayı hiç 
unutmaz.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde fiilimsi kullanılmamıştır?

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

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi, ey-
lemin durumunu belirtmiştir?

A) Bir anda patlayan fırtına her yeri dağıttı.

B) Çiçekler açınca bahçe güzel göründü.

C) Balıkçı teknesi, dalgaların arasında bir görü
nüp bir kayboluyor.

D) İnsanlar nedense dedikodu yapmayı çok se
viyor.

3. Yunus Emre, bir şey söylemeden hızlı adımlarla 
yukarı çıkan bu adama “Güle güle git.” dedi.

Bu cümlede kaç tane fiilimsi vardır?

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

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil, ad 
olarak kullanılmıştır?

A) Zaten senin yanında duranda kabahat.

B) Başımıza yine olmadık işler açtın.

C) Görülecek kentlerimizin başında İstanbul gelir.

D) Küçük çocuğa bakacak birini bulamadık.

5. • Herkesin mutluluğunu isterdi.

  • Herkes onu severdi.

Bu cümleleri birleştirmek için aşağıdaki ek-
lerden hangisi kullanılır?

A) diği için B) meden

C) ip D) r, mez

6. Cümleler Durum Zaman

I.
Sokaktaki insanları 
izlerken bunları dü
şündüm.

3

II.
O gün, akşama kadar 
hiç konuşmadan 
bekledik.

3

III.
İşin iç yüzünü anlayın
ca sana hak verdiler.

3

IV.
Eski resimlere bakar
ken çok hüzünlendim.

3

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili zarffiille
rin anlamı tabloda işaretlenmiştir.

Buna göre numaralanmış satırlardan hangisi 
yanlış işaretlenmiştir?

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

7. Bu mahalleye en iyi şekilde hizmet ettiğimi her
kes biliyor.

Bu cümledeki fiilimsiye bağlı söz öbeği aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) hizmet ettiğimi

B) şekilde hizmet ettiğimi

C) en iyi şekilde hizmet ettiğimi

D) bu mahalleye en iyi şekilde hizmet ettiğimi

8. • meden

• ip

• ınca

• kan

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yukarıda ve-
rilen eklerden biri kullanılarak birleştirilemez?

A) Yağış olmadı. Barajlardaki su seviyesi azaldı.

B) Sınavlar ertelendi. Biraz önce belli oldu.

C) Söz almadı. Konuştu.

D) Yolda kaydı. Kolunu incitti.
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9. İlim ilim bilmektir 
İlim kendini bilmektir 
Sen kendini bilmezsen 
Ya nice okumaktır.

Bu dizelerde kaç tane fiilimsi vardır?

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

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fi-
ilimsi vardır?

A) Yırtılmış kıyafetleri ben yamadım.

B) Adını duyunca öylece kalakaldım.

C) Dönülmez bir gecenin önündeyiz.

D) Akacak kan damarda durmaz.

11. I. Baban gelince bize de haber ver.

II. İş bittiğinde yanında olurum.

III. Bu işi seve seve yaparım.

IV. Oyun başlar başlamaz yanımıza gel.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi 
farklı bir sorunun cevabıdır?

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

12. Beni görünce pencereden çekildi. Okulu görme 
 I II

den içeri girmem diyordu. Ben de evine giderek 
 III

kendisine haydi gelin benimle, dedim.
 IV

Bu metinde numaralanmış kelimelerden han-
gisi fiilimsi değildir?

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

13. Eve sabaha karşı gelişine bir anlam veremedim.

Bu cümledeki altı çizili fiilimsiyle aynı türde olan 
bir fiilimsi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Neden beni anlamak istemiyorsun ey yâr?

B) Yemek saatlerinde bile yatağından kalkmıyor.

C) Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu.

D) Denizin serin sularında kendime geldim.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi tür-
lerinin hepsine örnek vardır?

A) İşin bir ucundan tutmak bize de iyi gelir.

B) Elinden geleni yaparak kazanmaktır, gayretin 
adı.

C) Arkadaşları bunun nedenini şöyle anlatacak
tı, diye söz aldı.

D) Akıllı davranmazsak işlerin düzene gireceği 
yok.

15. Şehrin sıkıntısından kurtulmak için bir köye  
 I   
çekilmeyi, orada buğday ekip biçmeyi  düşünüyor. 
 II III IV

Bu cüm le deki numaralanmış kelimelerden 
han gi si farklı türde bir fiilimsidir? 

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

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün fii-
limsiler örneklenmiştir?

A) Sözcüklerim, kimsenin umursamadığı mırıltı
lar hâline dönüştü.

B) Büyük son yaklaşınca, kaybettiğimiz zama
nın ardından dövünmeye başlarız.

C) Onun buraya gelmesini bekliyoruz.

D) Burada istediği kadar kalarak bol bol şiir ya
zardı.
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3
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi var-

dır?

A) Sancılı bir süreçten sonra bugünlere geldik.

B) Ağlayanın malı gülene yâr olmaz.

C) Sevinçler mutluluğun kapısını aralar.

D) Gitti de gelmiyor, dediler.

2. Susmak, konuşmanın önündeyse gereksiz konu
 I II III

şanın durumu nedir, bilmiyorum.

 IV

Bu cümlede numaralanmış  kelimelerden 
hangisi fiilimsi değildir?

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsinin 
türü farklıdır?

A) Kipleri anlatırken bu konulara da değinildi.

B) Kuraklık arttıkça bitkiler ölüyor.

C) Öpülesi elleri vardır, annemin.

D) Güle güle git canım gardaşım.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde 
fiilimsiler bir arada kullanılmıştır?

A) Az veren maldan, çok veren candan.

B) Aşılmaz dağların ardında kazanmak kuşu 
uçar, durur.

C) Bildiğim, bileceklerime yol gösterir.

D) Sizleri tanımadan cevap veremeyeceğim, 
dediler.

5. (I) İlacını her zaman çantasına koyardı. (II) O 
gün çantasına ilacını koymayı unuttu. (III) Bu 
yüzden öğretmeninden izin aldı. (IV) Eve girince 
ilacını masanın üzerinde gördü. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangi-
lerinde fiilimsi vardır?

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve IV. D) III ve IV.

                                                                                                                                   

6. Görülmemiş olayların ardına geçip sırları keşfe
din. Cümlede anlatım bozukluğu var. 

Bu cümlede kaç tane fiilimsi vardır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kul-
lanılmamıştır?

A) Hayatın tadına varabilmek için onu en güzel 
şekilde yaşamak gerekir.

B) Dünyaya gelen her insan, eninde sonunda 
buradan ayrılacağını bilir.

C) Etrafımızı çevreleyen arzular, ihtiraslar çem
berinden kurtulup yaşamı kucaklayalım.

D) Yol kenarlarındaki serviler gibi, sonsuzluğun 
kapısına sıralanır tüm insanlar.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış 
sıfat-fiil vardır?

A) İstediğimi söylerim, beni susturamazsın.

B) Yaramaz çocuklar dışarıda top oynuyor.

C) Annemi karşımda görünce söyleyecek söz 
bulamadım.

D) Karşımda, pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Uçuşan 
kelebekler, açıldıkça keyiflenen laleleri say
gıyla selamlıyordu.
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9. Uçuşan kelebekler, açıldıkça keyiflenen laleleri 
saygıyla selamlıyordu.

Bu cüm le de ki fii lim si le rin tü rü aşa ğı da ki le rin 
han gi sin de sı ra sıy la ve ril miş tir?

A) İsimfi il, sı fatfi il, zarffi il

B) Sı fatfi il, zarffi il, sı fatfi il

C) Zarffi il, isimfi il, sı fatfi il

D) Zarffi il, sı fatfi il, zarffii il

10. İsimfiiller de isimler gibi ismin hâl eklerini ala
bilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durum 
örneklenmemiştir?

A) Yalnız, vermekten hoşlanan insan sevinç duyar.

B) Saygı göstermeyi bilmediğini söyler hep.

C) Kendini anlayamıyorsan başkalarını üzmeye 
kalkma.

D) Sendeki şeyleri başkalarına kolayca ver ama 
başkalarında bulunan şeyleri kolayca isteme.

11. Sıfatfiiller çekim eki aldıklarında adlaşırlar.

Aşağıdakilerin hangisinde sıfat-fiil, çekim eki 
aldığı hâlde adlaşmamıştır?

A) Geçeceğimiz yerleri önceden bir güzel kont
rol ediyorduk.

B) Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.

C) Düşünenler, hayatın tüm yükünü omuzlarına 
almış demektir.

D) Oradaki tanıdıklarımızdan yıllardır haber ala
mıyorduk.

12. Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Çektiğimi size nasıl anlatabilirim? 

B) Mutlu olabilmek için önemli nedenler arama
ya gerek yok.

C) Bugün üç boyutlu beyazlıkla tanıştık.

D) Hayallerimi gerçekleştirebilmem konusunda 
bana destek olmalısın.

13. Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsiyle kurulan 
ikileme farklı türden bir kelimenin anlamını 
etkilemiştir?

A) Gelen geçen arabaları sayıyormuş.

B) Çocuk düşe kalka büyür. 

C) Kumsala sere serpe uzandık.

D) Yana yakıla dert anlatıyor.

14. Aşa ğı da ki le rin han gi sin de farklı türden bir fi-
ilimsi kullanılmıştır?

A) Tüm dost la rım be ni bı ra kıp git ti.

B) On la rın ar dın dan ba kar ken içim kan ağ lı yor du.

C) Gö züm den tek dam la yaş akıt ma dan iz le dim 
filmi.

D) Ken di göl gem le soh bet et mek de var mış ka
der de.

15. Aşa ğı da ki le rin han gi sin de fiilimsi cümleye 
durum anlamı katmıştır?

A) Yağ mur ya ğın ca do ğa bir den can lan dı.

B) Biz ko nu şur ken siz dı şa rı çık tı nız.

C) Onun anlattıklarına ka tı la ka tı la gül müş.

D) Dı şa rı bakınca içim sı kı lı yor.

16. I. Gazetecilik, televizyonculuğa göre daha ko
laydır.

II. Çünkü her gazetenin okurunu ortak payda
da toplayabilirsiniz.

III. Oysa TV’de değişik eğilimlerde, değişik yaş
larda insanlara sesleniyorsunuz.

IV. Bu nedenle bir ortalama tutturmak zorunda
sınız.

Yu ka rı da  numaralanmış cüm le le rin han gi sin-
de fiilimsi var dır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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İBN-İ SİNA

Asıl adı Hüseyin’dir. 980 yılında Buhara’nın Afşin köyünde dünyaya geldi. İlköğ

renimini doğum yeri olan Buhara’da yaptı. Daha 56 yaşlarında iken çeşitli hoca

lardan matematik, hukuk, mantık ve felsefe öğrendi. İbni Sina, asıl hünerini tıp 

konusunda gösterdi. Bu konuda öğrendiklerini hastalar üzerinde uygulamaya koy

du. Hekimliği, bilimsel temellere oturttu. Çağının Buhara sultanını başarıyla tedavi 

etmesi üzerine saraya alınan İbni Sina, buradaki kitaplardan da faydalanarak tıp 

biliminde seçkin bir yere geldi.

Başta tıp olmak üzere psikoloji, biyoloji, jeoloji, astronomi, fizik, matematik ve fel

sefe gibi değişik birçok bilim dalına önemli katkıları oldu.

Bağırsak sistemi hastalıklarının su ve toprak yoluyla yayılma gösterdiğine dikkat çekti. Bağırsak solucanı, menen

jit, göğüsteki iltihaplanmalar ve karaciğer apsesi üzerine detaylı incelemeler yaptı. Sarılık hastalığının ilacını ve 

tedavi şekillerini buldu. Hastalıkların teşhisinde elle muayene metodu ona aittir. Şarbonu ilk defa o tarif etti. Şeker 

hastalarının idrarında şeker bulunduğundan ilk defa o söz etti.

Cilt hastalıklarıyla da uğraştı. Bilhassa ameliyatta şiddetli ağrıları hafifletmek amacıyla bir ilaç geliştirdi. Onun, yine 

bitkilerden elde ettiği bir başka ilaç ise yılan sokmasına karşı kullanılan panzehirdir.

İbni Sina’yı büyük üne kavuşturan bir başka yönü ise psikolojik hastalıkların tedavisinde gösterdiği üstün yetenek

tir. Birçok ülkede ruh hastası olarak kabul edilmeyen, ateşlere atılan ve deli diye nitelendirilen insanları tedavi etti.

Yukarıda belirttiğimiz gibi İbni Sina, çalışma alanı olarak sadece bir dalı seçmemiş, değişik bilim dallarında çalış

malar yapmıştır. İbni Sina’nın, küçüklü büyüklü 726 eseri mevcuttur.

Bilim ve Teknik Dergisi

A. Aşağıdaki soruları “İbni Sina” adlı metne göre cevaplandırınız.

1. Parçadaki altı çizili fiilimsileri ait olduğu türe göre gruplandırınız.

İsimFiil SıfatFiil ZarfFiil

2. Gruplandırdığınız kelimeler hakkındaki değerlendirmelerden “Doğru” olanları “D”, “Yanlış“ olanları “Y” 
harfi ile belirtiniz.

a. (   ) Altı çizili kelimelerden en fazlası sıfatfiil grubuna aittir.

b. (   ) En az kelime zarffiil grubundadır.

c. (   ) “Uygulamaya, öğrendiklerini, faydalanarak” kelimeleri sırasıyla zarffiil, sıfat fiil ve isimfiil örneğidir.

ç. (   ) “İncelemeler, sokmasına, belirttiğimiz” kelimeleri hem fiilimsi hem de isme gelen çoğul, hâl ve iyelik 
eklerini almışlardır.

d. (   ) “Öğrendiklerini test çözerek pekiştirmeye çalışır.” cümlesinde hem sıfatfiil hem zarffiil hem de isimfiil 
örneği bulunmaktadır.

1
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8. Sınıf

B. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun fiilimsi eklerini yazınız. Yandaki kutucuklara da bu fiilim-
silerin türlerini yazınız.

a. Sınavın başla.....sına saatler kaldı.

c. Soruya cevabı ilk ver..... Ali’ydi.

d. Sen gittin gid..... yüzümüz gülmedi.

b. Dönül..... akşamın ufkundayız.

ç. Yağmur yağ........... burnumuza mis gibi toprak kokusu gelir.

e. Kırlara uzan..... bulutları seyredelim.

f. Ders çalış.....ını öğren........ sevindim.

Fiilimsi Türü

C. Verilen cümleleri uygun fiilimsi ekleriyle birleştiriniz.

 Sabahleyin arkadaşımı gördüm.        Çok sevindim : ................................................................................

 Özür diledi.       İzin istedi.        Yerine oturdu. : ................................................................................

 Etrafına bakmıyordu.        Dalgınca yürüyordu. : ................................................................................

 Köye gitti.        Ninesinin elini öptü. : ................................................................................

 Okula gitti.        Arkadaşını gördü. : ................................................................................

Ç. Aşağıdaki kök hâlinde verilen fiillere; isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil olacak şekilde fiilimsi ekleri getiriniz. 
Daha sonra bu fiilimsileri cümle içinde kullanarak noktalı yerlere yazınız.

bil

isimfiil" ................................................................................................................................................

sıfatfiil" ................................................................................................................................................

zarffiil" ................................................................................................................................................

gül

isimfiil" ................................................................................................................................................

sıfatfiil" ................................................................................................................................................

zarffiil" .................................................................................................................................................
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Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Çok Anlamlılık 1
1. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimeler-

den hangisi mecaz anlamlı değildir?

A) Ortalıkta karanlık tipler dolaşıyor.

B) Konuşmasında bakalım ne inciler dökecek.

C) Deri bozulmasın diye tuz döktüler.

D) Ailesiyle bağlarını koparalı yıllar oluyor.

2. “Kısa” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde “ayrıntısı çok olmayan” anlamında kulla-
nılmıştır?

A) Kısa boylu adam hızla yürüyordu.

B) En kısa zamanda yanına gideceğim.

C) Sporcunun attığı gülle bu defa kısa düştü.

D) Konu hakkında kısa bir bilgi verdi.

3. I. Yine mektup yazacaktı o vefasız dostuna.

II. Hiç beklemeden açabilirsin dertlerini bana.

III. Göz göre göre yalan söylüyor çocuk.

IV. Seni tekrar dinlemek istemiyorum. 
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin 
hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I ve II. B) I ve III. 

C) I ve IV. D) II ve III.

4. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de tüm kelime-
ler “sözlükteki ilk anlamıyla” kul la nıl mış tır?

A) Elin de ki kâ ğı dı iki par ça ya ayır dı.

B) Son sö zün ba na çok do kun du.

C) O in ce alay la rı nın ar ka sın da ne ler giz li?

D) Bir tat lı ba kı şın için ne ler ver mez dim ki...

5. “Acı” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) O, ayrılık acısını bir türlü unutamadı.

B) Acı kahvesini sohbetle tatlandırdı.

C) Deprem acısı yeni yeni unutuldu.

D) Acı sözlerle arkadaşlarının kalbini kırdı.

6.       • Bu ya zı yı oku mak pek de ko lay ol ma ya cak.

  • Kızımız bu yıl hazırlık okuyor.

  • Bu şarkıyı herkes senin gibi okuyor.

  • Şimdi ben onun canına okurum.

  • Se nin ne dü şün dü ğü nü göz le rin den oku rum.

“Oku mak” kelimesi yu ka rı da ki cüm le ler de kaç 
de ği şik an lam da kul la nıl mış tır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

7. I. Fişi takmadan ütünün ısınmasını bekliyorum.

II. Bu fişlerde, sanatçının, yapıtlarındaki çevre
sel özellikler var.

III. İş lem yap tı ra bil me niz için ön ce fi ş al ma nız 
ge re ki yor.

IV. Evden çıkarken televizyonun fişini çekmeyi 
unutmayın.

Yu ka rı da  numaralanmış cüm le le rin han gi le rin-
de “fiş” kelimesi ay nı an lam da kul la nıl mış tır?

A) I ve III. B) I ve IV. 

C) II ve III. D) II ve IV.

8. I. Binadaki bütün odalar boştu.

II. Telaşla gelip boş tencerenin kapağını açtı.

III. Bazı insanlar boş konuşuyor.

IV. Eve gelip boş kafesi görünce ağlamaya baş
ladı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin-
de “boş” kelimesi mecaz anlamda kullanılmış-
tır?

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

2. ÜNİTE
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8. Sınıf

9. I. Yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı 
biçim.

II. Yapılması düşünülen şey

III. Müsait olma durumu

IV. Katıksız, temiz, saf

Aşağıdaki kelimelerden hangisi numaralan-
mış açıklamalardan herhangi biriyle ilgili de-
ğildir?

A) Şeref B) Tasarı

C) Arı D) İzinli

10. I. Geçen ay yeni bir televizyon aldık. 

II. Yıllardır borç içinde yüzüyoruz.

III. Sen de maça gidecek misin?

IV. Bu konuyu benim kadar iyi biliyorsun.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde mecaz anlamlı bir söz kullanılmıştır?

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

11. Fey za : Ye mek ten son ra üst ka tı boyayalım 
mı?

Fer han : Ora da ki oda la ra iki kat bo ya sür dük.

Sel can : Üs te lik kul lan dı ğı mız bu bo ya di ğer
le rin den iki kat da ha pa ha lı.

Sel da : Ora yı bo yar ken üç kat el bi se kir let tim.

Bu konuşmacıların “kat” kelimelerini kullan-
dıkları anlam aşağıdakilerin hangisinde yan-
lış verilmiştir?

A) Feyza: Bir yapıda iki döşeme arasında yer 
alan daire veya adaların bütünü 

B) Ferhan: Bir yüzey üzerine az veya çok, düz
gün olarak yayılmış bulunan şey

C) Selcan: Bükülen veya kıvrılan bir şeyin her 
kıvrımı 

D) Selda: Giyeceklerde takım

12. Bilim, sanat, spor ya da bir meslek alanına özgü 
belirli ve özel kavramları karşılayan kelimelere 
“terim” denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma 
örnek olabilecek bir kelime yoktur?

A) Pe lin, ope ra da din le di ği ar ya yı dur ma dan 
tek rar lı yor.

B) Gü reş çi miz ra ki bi ni on da ki ka da na kavt et ti.

C) Şar kı nın no ta la rı nı mü zik def te ri ne yaz dım.

D) Ça ma şır ma ki ne si nin ka pa ğı bo zul du.

13. Artık bu solan bahçede 

Bülbüllere yer yok.

“Ar tık” kelimesinin bu di ze ler de ki an la mı nı 
aşa ğı da ki al tı çi zi li kelime ler den han gi si ver-
mek te dir?

A) Ço ğu za man bu şeh rin in san la rı na acı rım.

B) Mut lu luk şar kı la rı din le mek is te rim her gün.

C) Hü zün le ri miz, ba zen se vinç le ri mi zi göl ge li yor.

D) Bundan böyle her şey daha güzel olacak.

14. Aceleyle kapıyı açıp aşağıya seslendi.

“Açmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde 
bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Ye ni al dı ğı dük kâ nı, bir haf ta son ra aça cak.

B) Lavaboyu ben açtım yoksa çok uğraşırdınız.

C) Pencereyi açtı, içeriye temiz hava doldu.

D) Sel da, gü zel ve et ki le yi ci bir ko nuş may la top
lan tı yı aç tı.
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8. Sınıf

2
1. Beni saran şey suyun akışıdır

I II III

Yemiş yüklü dalların şarkısıdır.
 IV

Bu di ze ler de numaralanmış kelimelerden han-
gi si me caz an lam lı dır?

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

2. Yarısı siyahtır türkülerimizin, yarısı beyaz; tür
küler asırlardır dilimizi konuşan insanların bütün 
sevinç ve kara haberlerini bize iletir.

Bu cümledeki altı çizili kelimelerin hangisi 
mecaz anlamda değildir?

A) Siyah B) Beyaz 

C) Sevinç D) Kara

3. I. Beğenmek

II. Sunmak

III. İkna etmek

IV. Desteklemek

Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de “tut mak” 
kelimesi numaralanmış an lam la rının dı şın da 
kul la nıl mış tır?

A) Eve gelen misafirlere şeker tuttuk.

B) Bu maçta sen hangi takımı tutuyorsun?

C) Bu yarışma programı da iyi tuttu.

D) Tatil için on günlüğüne bir yazlık tuttuk.

4. “Düş mek” kelimesi aşa ğı da ki cüm le le rin han-
gi sin de “değeri azalmak” an la mın da kul la nıl-
mış tır?

A) Son ba har ge lin ce kar puz fi yat la rı iyi ce düş tü.

B) Se nin an lat tı ğın yer bi zim evin do ğu su na dü
şü yor.

C) Kos ko ca ki tap, çan ta sın dan düş müş ama o, 
bu nu fark et me miş.

D) Son ya ğış lar da met re ka re ye yir mi beş ki log
ram yağ mur düş müş.

5. I. Çocuklar uyurken vücutları da büyür.

II. Sonuçlar açıklandıktan sonra kavga iyice 
büyüdü.

III. Ben, Şükrü Çavuş’un ellerinde büyüdüm.

IV. Barbarosların ülkesi büyüdükçe büyüyordu.

“Bü yü mek” kelimesi numaralanmış cüm le le-
rin han gi sinde “ge niş le mek” an la mın da kul la-
nıl mıştır?

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

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “temiz” keli-
mesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Ev hiç kirlenmemiş, çok temiz.

B) Onun yüreği oldukça temizdir.

C) Üzerine temiz bir kıyafet giydi.

D) Sabahleyin yağan yağmur sokağı temizledi.
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8. Sınıf

7. I. Yaprağın üzerinde bir tırtıl var.

II. Bu maçta da golü penaltıdan attık.

III. Balkondan etrafı seyrediyorum.

IV. Beş parmağın beşi bir mi?

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde terim anlamlı kelime kullanılmıştır?

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

8. I. Ankara’ya göre burası daha sıcakmış.

II. Annemin dizlerine bu sıcak hava iyi geldi.

III. Sınıfa yeni gelen çocuk sıcak davranışlarıy
la kendisini sevdirdi.

IV. Kaç dakika geçti ama yemek hâlâ sıcaktı.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “sıcak” 
kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır?

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

9. I. Sınıf başkanını yeni seçtik.

II. O kadar kişi içinde arkadaş olarak beni seçti.

III. Gelenleri uzaktan seçebiliyorum. 

Aşağıdakilerden hangisi “seçmek” kelimesi-
nin numaralanmış cümlelerde kazandığı an-
lamlardan biri değildir?

A) Titiz davranmak, kolay kolay beğenmemek.

B) Apaçık görünemeyen bir şeyin ne olduğunu 
fark etmek.

C) Üstün, iyi, uygun bularak yeğlemek. 

D) Birine oy vererek bir göreve getirmek.

10. 

I. Soğuk davranışlarıyla her
kesi kendinden soğuttu.

Gerçek 
Anlam

II. Köylüler misafirlerine sıcak 
çay ikram ettiler.

Mecaz 
Anlam

III. Salonun perdelerini otuz 
derecede yıkadı.

Terim      
Anlam

IV. Bu ince davranışı hepimizi 
mutlu etti.

Mecaz 
Anlam

Cümleler Belirleme

Tablodaki numaralanmış cümlelerde bulu-
nan altı çizili hangi kelime, karşısındaki anla-
ma uygun olacak şekilde kullanılmıştır?

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

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir söz, 
benzetme amacı güdülmeden başka bir sö-
zün yerine kullanılmıştır?

A) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gü
nü’nü Ankara coşkuyla kutladı.

B) İstanbul turizm kentidir aynı zamanda.

C) Çorum’un Alacahöyük bölgesi Hititlerin temel 
yerleşim alanlarındandır.

D) Erzurum’un kış sporları alanındaki yatırımlar
la adı duyulmaya başlandı.

12. Tertemiz hayaller, zamanla karanlık bir geçmişe

 I II III

dönüşmüş, hayatın acı yönü onu hayli yormuştu.

 IV

Bu cümlede numaralandırılmış kelimelerden 
hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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8. Sınıf

Kelimeler Arası Anlam İlişkileri 3
1. Hayata anlam katan en önemli kuvvet kesinlikle 

sevgidir.

Bu cümledeki altı çizili kelimelerin eş anlam-
lıları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya  Yasa B) Yaşam  Güç

C) Varlık  Akıl D) Ömür  Kafa

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt an-
lamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?

A) Annem, temiz çamaşırların kirli çamaşırlara 
karıştırılmasına çok kızar.

B) Kırmızı ve Siyah’ı okurken aklıma sen geldin.

C) Bu kadar yavaş giden bir otomobille hızlı tre
ni yakalayabilir miyiz?

D) Cebimdeki bozuk paraları verip yerine bütün 
para aldım.

3. I. Düş  rüya

II. Arka  ön

III. Akıl  us

IV. Şık  demode

•  Eş sesli

•  Eş anlamlı

•  Karşıt anlamlı

Numaralanmış kelime çift le rin den han gi si 
ara sın da ki an lam il gi si bakımından doğ ru eş-
leş ti ril miş tir?

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

4. İki elim, iki kolum, bir de başım var.

 İnci gibi dişlerim, bir de benim var.

Bu dizelerdeki altı çizili kelimelerden hangi-
leri eş seslidir?

A) Elkol B) Koldiş

C) Elben D) Dişben

5. Yabancı
Kelimeler

Türkçe
Karşılıkları

I. bilhassa kesinlikle

II. cet ata

III. fazilet kişilik

IV. objektif nesnel

Tabloda bazı kelimelerin günümüz Türkçesin
deki karşılıkları verilmiş ancak iki yerde yanlışlık 
yapılmıştır. 

Yukarıdaki numaralanmış satırların hangile-
rinde yanlışlık yapılmıştır?

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve IV. D) III ve IV.

6. Anlam bakımından birbirinin karşıtı olan kelime
ler zıt anlamlıdır. Bir kelimenin olumsuzu onun 
karşıt anlamlısı değildir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki kelimelerden 
hangisinin karşıt anlamlısı yanlış gösterilmiştir?

 Kelime Karşıt Anlamı

A) Göçebe Yerleşik

B) Nicel Nitel

C) Tuzlu Tuzsuz

D) Somut Soyut


