
8. SINIF TÜRKÇE
Sevgili öğrenciler, 

Soruları olduğu kadar etkinliği ve konu anlatımları da yeni nesil olan 
Dergi Konseptinde Yeni Nesil Defterlerimizi daha yakından tanımak için 

bu sayfayı incelemeden geçmeyelim lütfen!

Kolay öğrenmeyi sağlamak için 
üniteler,  hücrelere ayrılmış ve bu 
hücrelere ADIM ismi verilmiştir.

HÜCRELENMİŞ
ADIMLAR

Defterde baştan sona sabit 
bir şablon kullanmak yerine 
her sayfayı kendi özelinde 
tasarlayıp “bir sonraki sayfa 
nasıl?” merakı uyandıracak 
dergi tadında konu anlatımlı 
sayfalar hazırlanmıştır

DERGİ 
KONSEPTİNDE 
ANLATIM

Her adımın sonuna 
öğrenme - kavrama 
düzeyinden analiz - sentez 
düzeyine, tüm öğrenim 
basamaklarını ölçen test 
soruları konulmuştur. 
Analiz – sentez düzeyindeki 
sorular “Yeni Konsept 
Sorular” şablonu ile kullanı-
mınıza sunulmuştur.

ADIM
TESTLERİ

Sınavlara hazırlanırken 
geçmiş konulara bakmak 
veya genel tekrar etmek 
isteyenler için ünite 
başlarında; üniteyi görsel 
olarak özetleyen 
İNFOGRAFİKLER 
hazırlanmıştır.

İNFOGRAFİK
DESTEĞİ

Konunun anlatıldığı sayfalarda 
önemli bilgilerin yer aldığı, 
öğrencilere değer katacak “win” 
alanları oluşturulmuştur.

WIN

Üniteleri adımlara bölmekle 
yetinmedik, adımlardaki konu 
anlatımlarının daha kalıcı hale 
gelmesi için konunun hemen 
arkasına öğretmen eşliğinde 
veya bireysel kullanıma uygun 
pekiştirici uygulama ve 
etkinlikler eklenmiştir.

KAVRATICI
ETKİNLİKLER

Dergi Konseptinde Yeni Nesil 
Defterlerimizi belki her zaman 
yanınızda taşıyamazsınız ama 
üniteleri size bir çırpıda kuş 
bakışı inceleme fırsatı sağlayan 
MR özelliği ile infografikler her 
daim cebinizde.
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ÖZELLİĞİÖRNEKTİR



Ünite01
2 - 17

DİL BİLGİSİ 1
ADIM - 01: Fiilimsi (Eylemsi): İsim Fiil, Sıfat Fiil, Zarf Fiil

Ünite02
18 - 60

SÖZCÜKTE ANLAM
ADIM - 02: Sözcükte Anlam 1: Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Çok Anlamlılık

ADIM - 03: Sözcükte Anlam 2: Somut - Soyut Anlam, Yansıma Sözcükler, İkilemeler

ADIM - 04: Sözcükte Anlam 3: Eş -Zıt Anlam, Eş Sesli Sözcükler 

ADIM - 05: Sözcükte Anlam 4: Genel - Özel, Nitel - Nicel Anlam

ADIM - 06: Sözcükte Anlam 5: Atasözleri - Deyimler

Ünite03
61 - 105

CÜMLEDE ANLAM
ADIM - 07: Cümlede Anlam 1: Öznel, Nesnel, Örtülü Anlam

ADIM - 08: Cümlede Anlam 2: Neden - Sonuç, Amaç - Sonuç, Şart - Sonuç Cümleleri

ADIM - 09: Cümlede Anlam 3: Doğrudan - Dolaylı Anlatım, Karşılaştırma, Aşama Bildiren Cümleler

ADIM - 10: Cümlede Anlam 4: Tahmin, Olasılık, Varsayım, Gözlem Cümleleri 

ADIM - 11: Cümlede Anlam 5: Cümle Oluşturma, Cümle Tamamlama 

Ünite05
155 - 171

DİL BİLGİSİ 2
ADIM - 17: Cümlenin Ögeleri: Temel Ögeler, Yardımcı Ögeler, Cümlede Vurgu

Ünite06
172 - 192

DİL BİLGİSİ 3
ADIM - 18: Fiilde Çatı:   Özne ve Nesnesine Göre Çatı 

ADIM - 19: Cümle Çeşitleri:  Anlamına Göre, Yüklemin Türüne Göre, Yüklemin Yerine Göre, Yapısına   
    Göre Cümleler.

Ünite07
193 - 239

YAZIM KURALLARI
ADIM - 20: Yazım Kuralları 1: Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler,Sayıların Yazımı,Birleşik Kelimelerin Yazımı 
ADIM - 21: Yazım Kuralları 2: Bazı Ek ve Kısaltmaların Yazımı: “De” “Mi” “Ki”nin Yazımı
ADIM - 22: Noktalama İşaretleri: Nokta, Virgül, İki Nokta, Üç Nokta, Soru İşareti…

Ünite08
240 - 277

TÜR ve ŞEKİL BİLGİSİ
ADIM - 23: Anlatım Bozuklukları: Yapısına Göre Bozukluklar
ADIM - 24: Şiir Bilgisi ve Söz Sanatları: Şiirde Ahenk Unsurları, Söz Sanatları
ADIM - 25: Edebi Türler: Hikâye, Roman, Tiyatro, Destan, Deneme, Makale
ADIM - 26: Görsel Okuma ve Sözel Mantık

Ünite04
106 - 154

PARÇADA ANLAM
ADIM - 12: Parçada Anlam 1: Anlatım Biçimleri

ADIM - 13: Parçada Anlam 2: Düşünceyi Geliştirme Yolları

ADIM - 14: Parçada Anlam 3: Anlatım Özellikleri

ADIM - 15: Parçada Anlam 4: Paragrafın Anlam Yönü

ADIM - 16: Parçada Anlam 5: Paragrafın Yapı Yönü

İÇ
İN

D
E

K
İL

E
R

Cevap Anahtarı 278 - 280

ÖRNEKTİR



ÜNİTE

01
DİL BİLGİSİ 1
NELER ÖĞRENECEĞİZ?
ADIM - 01: Fiilimsi (Eylemsi) 
   Syf. 5 - 17

ÖRNEKTİR



Sevgili öğrencilerim, bu parçada farklı renkle

gösterilen kelimelerden fiil olanları fiil kutusuna

fiilimsi olanları fiilimsi kutusuna yazınız.

FİİLİMSİ (EYLEMSİ)

Fiilimsinin Özellikleri

 Fiil kök ya da gövdelerine bazı ekler getirilerek oluşturulan; cümlede isim, 
sıfat, zarf görevinde kullanılan sözcüklere fiilimsi denir.

1. Fiil anlamını tamamen yitirmez.

 Havalar soğuyunca kışlıkları çıkarmak gerekir.

2. Fiil olumsuzluk eki olan “-me, -ma” eklerini alabilir.

 Gelen / Gelmeyen

3. Fiiller gibi çekimlenmez. (Fiil kip ve kişi eklerini alamaz.)

 Yürümek (fiilimsi) / Yürümek (-yor) olmaz.

4. Cümlede ek fiil alarak yüklem olarak kullanılabilir.

 En sevdiği şey gez - mek - ti.

5. İsim çekim eklerini alabilir.

 Bu derse çalışmamız gerek.

6. Fiilimsi ekleri yapım ekidir.

 Ailesine mektup yazmak istiyordu.

7. Bulundukları cümleyi yapı bakımından birleşik hâle getirir.

8. Her fiilimsi bir yan cümle demektir.

1
Hatırlıyorum, küçükken okula gelen gezici kütüphaneden bir aylığına aldığımız, 

eskimiş, çoğu sayfası çevirmekten olsa gerek aşınmış sınırlı sayıdaki kitaplardan

alırdık. Sınırlı sayıdaki o kitapların tadı çok farklıydı. Belki o tadı bir daha

alamıyorum fakat kitap okumak her dönemde farklı bir tat bırakıyor insan hayatında...
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ez, -ar,

-dik,  -ecek, -m
iş

-ken, -eli, -esiye, -m
eden, 

 -dığında, -erek, -dikçe, -ince,
 -ip, -a...a, -r...m

az, -m
aksızın, -casına 

Fiilim
siler görevleri yönüyle üçe ayrılır.

Fiil kök ya da gövdelerine bazı ekler getirilerek 
oluşturulan; cüm

lede isim
, sıfat, zarf görevinde kullanılan 

sözcüklere fiilim
si denir.

İSİM-FİİL (AD EYLEM)
Fiil kök ya da gövdelerine “-m

a, -ış, 
-m

ak” eklerinden birinin gelm
esiyle 

oluşan ve eylem
in adı olan fiilim

si 
çeşidine isim

 fiil denir.

İsim
 - fiil eki olan “-m

e, -m
a” ile 

olum
suzluk eki olan “-m

e,
-m

a” karıştırılm
am

alıdır.

İsim
 - fiil eklerini alan bazı sözcükler, zam

anla 
kalıplaşarak kalıcı isim

 olabilir. Bu sözcükler
fiilim

si özelliğini kaybeder.

Elindeki ipleri m
akaraya sarm

aya çalışıyordu. (İsim
 fiil)

Annem
in yaptığı sarm

alar çok lezzetliydi. (Kalıcı isim
)

SIFAT-FİİL (ORTAÇ)
Fiil kök ya da gövdelerine “-an, -ası, -m

ez, -ar, 
-dik, -ecek, -m

iş” eklerinden birinin gelm
esiyle 

oluşan ve cüm
lede genellikle sıfat görevinde 

kullanılan sözcüklere sıfat-fiil denir.

Bazı cüm
lelerde sıfat - fiilden sonra gelen isim

 
düşer ve bu ism

in görevini sıfat fiil üstlenir. Bu 
durum

da sıfat - fiil, adlaşm
ış sıfat fiil olur.

Yan m
asada oturan gençleri tanım

ıyorum
. 

Yan m
asada oturanları tanım

ıyorum
.

                         Sıfat - Fiil Adlaşm
ış sıfat

Sıfat - fiil eklerini aldıkları halde kalıplaşarak kalıcı 
ada dönüşen bazı sözcükler vardır. Bu
tür sözcükler fiilim

si özelliklerini kaybeder.

Evde yiyecek kalm
am

ış.

ZARF-FİİL (ULAÇ-BAĞ FİİL)
Fiil kök ya da gövdelerine -ken, -eli, -esiye, -m

eden, 
-dığında, -erek, -dikçe, -ince, -ip, -a...a, -r...m

az, 
-m

aksızın, -casına eklerinden birinin gelm
esiyle 

oluşan ve cüm
lede zarf görevinde kullanılan 

sözcüklere zarf-fiil denir.

Zarf fiiller, “nasıl ve ne zam
an” sorularına cevap 

vererek cüm
leye “durum

 ve zam
an” anlam

ı katar.

Çocuk az önce koşarak yanım
ızdan geçti. 

(Durum
 / Nasıl)

Sınıfa girdiğim
de ikisi kitap okuyordu. 

(Zam
an / Ne zam

an)

Koşarken yere düşünce pantolonu yırtılm
ış.

Eve geldiğinde kıyafetlerini değiştirm
eden ödevlerini 

yapıyorm
uş.
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Onun şiir okuyuşunu dinlemeyi çok istiyorum.

Yarım saattir buradayım, artık beklemekten sıkıldım.

Yaprakların rüzgârda uçuşunu seyrediyordu.

Bebeğin ağlaması herkesi üzdü.

ÖRNEK

Fiilimsiler

İsim
Fiiller

Sıfat
Fiiller

Zarf
Fiiller

-ma, -ış, -mak

-an, -ası, -mez, -ar,
-dik,  -ecek, -miş

-ken, -eli, -esiye, -meden, 
 -dığında, -erek, -dikçe, -ince,

 -ip, -a...a, -r...maz, -maksızın, -casına 

Olumsuzluk eki İsim - fiil eki

Fiilimsiler görevleri yönüyle üçe ayrılır.

1. İsim - Fiil (Ad Eylem)
 Fiil kök ya da gövdelerine “-ma, -ış, -mak” eklerinden birinin gelmesiyle oluşan ve eylemin adı olan fiilimsi çeşidine isim 

fiil denir.

 “-me, -ma” ekleriyle fiillerden türetilen sözcükler sıfat göreviyle kullanılabilir.

 Taşı-ma su

 Kar-ma liste

 İsim - fiil eki olan “-me, -ma” ile olumsuzluk eki olan “-me, 

-ma” karıştırılmamalıdır.

 Ev al-ma, komşu al.  Ev al-ma-yı düşünüyorum

Sıfat İsim

Sıfat İsim

İçinde bulunduğum duruma gül-üş-ü beni üzdü. Anlattığım fıkraya bütün sınıf gül-üş-tü.

İsim - fiil eki Yapım eki
(Fiilden fiil yapan)

İsim fiil eki olan “-ış, -iş, -uş, -üş” ile fiilden fiil yapım eki olan “-ış, -iş, -uş, -üş” karıştırılmamalıdır. 

Yapım eki cümleye birlikte ya da karşılıklı yapma anlamı katar. İsim - fiilde böyle bir durum söz 

konusu değildir.

Verilen kelimeleri fiilimsi ve kalıcı isim olacak şekilde birer cümlede kullanınız.

3

 İsim - fiil eklerini alan bazı sözcükler, zamanla kalıplaşarak kalıcı isim olabilir. Bu sözcükler 
fiilimsi özelliğini kaybeder.

 Elindeki ipleri makaraya sarmaya çalışıyordu.  (İsim fiil)

 Annemin yaptığı sarmalar çok lezzetliydi.  (Kalıcı isim)

Ekmek

Dondurma

Kıyma

Kavurma

Yağış

Yarışma

Buluş

Giriş

Uçurtma

Çakmak

Çıkış

Kazma

Dondurma

Giriş

Yemek

Danışma

Görüş
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................................................................................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................................................................................

Benim
NOTUM
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Başımıza gelen, görünmez bir kazaydı.

Gelecek hafta buluşup geçmiş günleri yâd edeceğiz.

2. Sıfat - Fiil (Ortaç)
 Fiil kök ya da gövdelerine “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” eklerinden birinin gelmesiyle oluşan ve 

cümlede genellikle sıfat görevinde kullanılan sözcüklere sıfat-fiil denir.

ÖRNEK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin fiilimsi mi yoksa çekimli fiil mi olduklarını belirtiniz.

4

“-mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” ekleri hem sıfat fiil hem de kip eki olarak kullanılabildiği için karıştırıl-

mamalıdır. Bu ekler kurallı bir cümlenin sonuna gelirse kip ekidir ve çekimli fiil oluşturur. Cümlenin 

ortasında veya başında olursa sıfat fiildir.

Yıkadığım elbiseler sararmış.             Sararmış elbiseleri elde yıkadım.

Kip eki Sıfat - fiil eki

Dönülmez denilen yerden döndüğü için ceza aldı.

Dalar düşmanın arasına cesur asker.

Her zaman bilindik fıkralar anlatıyorsun.

Ay sonunda dayımlar bize gelecek.

Köşeyi döndük en sonunda.

En sonunda çiğnenmiş ekinlere döndüler.

Yapılacak işler için malzeme almaya gitti.

Yaptığımız şakaya çok alınmış fakat bize belli etmemiş.

Fiilimsi Çekimli
Fiil

Benim
NOTUM
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cümledeki altı çizili sözcükleri uygun kutulara yerleştiriniz.

5

 Sıfat - fiil eklerini aldıkları halde kalıplaşarak kalıcı ada dönüşen bazı sözcükler vardır. Bu

 tür sözcükler fiilimsi özelliklerini kaybeder. 

• Evde yiyecek kalmamış.
Kalıcı isim

Gelecek

Yiyecek

Yakacak

İçecek

Giyecek

Yazar

Dolmuş

Geçmiş

Yemiş

Keser

Kalıcı İsim Fiilimsi Çekimli Fiil

Olgunlaşan meyveleri toplamaları için çağırdığı-
mız işçileri, iş bitince gönderdik.

Pişmiş aşa su katılmaz, demiş atalarımız.

Alacak verecek davamıza artık bu avukat 
bakacak.

Yazar bu eserinde depremden zarar gören 
insanların acınası hallerini anlatmış.

Kendimizi anlatmak için gitmedik ev çalmadık 
kapı bırakmayacağız.

Tüylerinin yumuşaması için kaynar 
suya atılan tavuk yenmez.
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ÖRNEK
Koşarken yere düşünce pantolonu yırtılmış.

Eve geldiğinde kıyafetlerini değiştirmeden ödevlerini yapıyormuş.

Gelir gelmez ararım.

Bağıra çağıra konuşma.

Öğrenciler koşarak dışarı çıktılar.

3. Zarf-Fiil (Bağ Fiil / Ulaç)

 Fiil kök ya da gövdelerine -ken, -eli, -esiye, -meden, -dığında, -erek, -dikçe, -ince, -ip, -a...a, -r...maz, -maksızın, -casına ekle-

rinden birinin gelmesiyle oluşan ve cümlede zarf görevinde kullanılan sözcüklere zarf-fiil denir.

Aşağıdaki örümcek ağında verilen ekleri “bak-” fiiline getirerek zarf - fiil oluşturup cümle içinde kullanınız.

-dığında

-ınca

-dıkça

-ken

-madan

-ıp

-arak

-r.. -maz

Bak-

6
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 Bazı cümlelerde sıfat - fiilden sonra gelen isim düşer ve bu ismin görevini sıfat

 fiil üstlenir. Bu durumda sıfat - fiil, adlaşmış sıfat fiil olur.

 Yan masada oturan gençleri tanımıyorum.     Yan masada oturanları tanımıyorum.

Sıfat - Fiil Adlaşmış sıfat

Çocuk ağlaya ağlaya bir şeyler anlatıyor.

Akşam olunca içime bir hüzün çöker.

Evde kitap okurken dışarıdan bir gürültü geldi.

Söylediklerime dikkat etmedikçe aynı hataları yaparsın.

Yaşlı amcanın elinden tutarak onu karşıya geçirdi.

Yürüyüş yapmadığından kilo veremiyordu.

Ders anlatılırken çok dikkatli dinlemeliyiz.

Okula güle oynaya giderdik.

Aşağıdaki cümlelerde geçen zarf - fiillerin altını çizip, cümleye kattığı anlamları belirtiniz.

7
..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

 Zarf fiiller, “nasıl ve ne zaman” sorularına cevap vererek cümleye “durum ve zaman” anlamı katar.

• Çocuk az önce koşarak yanımızdan geçti. (Durum / Nasıl)

• Sınıfa girdiğimde ikisi kitap okuyordu.  (Zaman / Ne zaman)

 “-ken” eki hem isimlere hem de fiillere gelebilir. Eki alan sözcük isimse zarf, değilse zarf fiildir.

• Mustafa çocukken çok yaramazmış.  (Zarf)

• Dışarı çıkarken kapıyı kapatalım.  (Zarf fiil)

Benim
NOTUM
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Elma ağacında verilen zarf - fiilleri birer cümlede kullanınız.

bakarken

gittiğinde görür
görmez

geleli

görüşmeden

kullanarak

bulunca

binip

bata
çıka

9
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Aşağıdaki grafikte verilen ekleri “kırıl-” fiiline getirerek sıfat - fiil oluşturup cümle içinde kullanınız.

Kırıl-

-en

-esi

-dik

-mez

-ecek-miş

-r

8
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.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Senin gibi çalışkan bir öğrenci, elbette başarılı olacaktır. 

Telefonumu evde unutunca gün içinde işlerim çok aksadı.

İlerlemiş yaşına rağmen yorulmak nedir bilmeyen bir insandı.

Onu görür görmez tanıdık, yanına gidip yarım saat kadar konuştuk.

Ahmet abi, her şeyin sonunu düşünenin kahraman
olamayacağını söylüyor.

Bu memleketin daha birçok görülesi yeri var azizim.

Biz çocukken bu koca binaların olduğu yer çocukların oyun alanıydı.

Yaptığımız şakaya çok alınmış fakat bize belli etmemiş.

Fiilimsi
Aşağıdaki cümlelerde sarı renkle yazılmış sözcüklerden
fiilimsi olanları  işaretiyle belirtiniz.

Etkinl ikEtkinl ik1

Etkinl ikEtkinl ik2
...Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin, 
çok sivriydi. Kaşağıyı biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye 
başladım. Dişleri bozulunca yeniden denedim. Gene atların hiçbiri 
durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak 
istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın 
taşına koydum. Yerden kaldırabildiğim en ağır taşı bularak 
üstüne hızlı hızlı indirmeye başladım. İstanbul’dan gelen, üste-
lik Dadaruh’un kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağıyı ezdim, 
parçaladım. Sonra yalağın içine attım. Babam, her sabah dışarı-
ya giderken bir kere ahıra uğrar, öteye beriye bakardı. Ben o gün 
gene ahırda yalnızdım. Hasan, evde hizmetçimiz Pervin’le kalmıştı. 
Babam çeşmeye bakarken yalağın içinde kırılmış kaşağıyı gördü...

Bu metinde geçen fiilimsileri türlerine göre uygun kutulara yazınız.

İsim - Fiiller Sıfat - Fiiller Zarf - Fiiller
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İsim - Fiiller Sıfat - Fiiller Zarf - Fiiller
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Adım - 01 | TEST - 01

1.  

Misafirleri kapıda gülerek
karşıladı.

Sevgi

Aşağıdakilerin hangisinde Sevgi’nin cümlesindeki ile 
aynı tür fiilimsi vardır?

A)	Onu	dinlemeden	hakkında	karar	verme.

B)	İşlerin	ilerleyişinden	memnun	olmadığını	söyledi.

C)	İkinci	gelişimde	şehir	âdeta	tanınmaz	bir	hâldeydi.

D)	Kendine	güvenen	insanlar,	daha	başarılı	oluyor.

2. 1.	 Bir	buluttan	düşen	yağmur

2.	Bir	yıldızdan	damlayan	nur

3.	 Bir	yeşil	yaprakta	huzur

4.	Bir	gonca	gülüşü	olmak

Bu dizelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

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

3. 1.	 Güneşte	oynadığı	için	hasta	olmuş.

2.	Bu	etabı	iyi	oynamadan	kazandık.

3.	 Arkadaşlarımla	oynamak	en	büyük	zevkimdir.

Bu cümlelerdeki altı çizili fiilimsilerin türleri hangi 
seçenekte doğru verilmiştir?

 1.	Sözcük  2.	Sözcük  3.	Sözcük

A)	İsim	-	fiil	 Sıfat	-	fiil	 Zarf	-	fiil

B)	Sıfat	-	fiil	 Zarf	-	fiil	 İsim	-	fiil

C)	Zarf	-	fiil	 Sıfat	-	fiil	 İsim	-	fiil

D)	İsim	-	fiil	 Zarf	-	fiil	 Sıfat	-	fiil

4. Zarf – fiil, aşağıdaki cümlelerin hangisine “zaman” 
anlamı katmamıştır?

A)	İşe	gitmeden	bize	uğradı.

B)	Eve	geldiğinde	kimseyi	evde	bulamamış.

C)	İlkbahar	gelince	her	yerde	çiçekler	açtı.

D)	Aradığımız	adresi	sora	sora	bulmuştuk.

5. 1.	 Sınavı	biten	çocuklar	okulun	bahçesine	çıktı.

2.	Toplantı	çoktan	bitmiş,	herkes	odasına	çekilmişti.

3.	 Buradaki	işlerim	bitince	yanınıza	uğrarım.

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıda 
verilenlerden hangisi doğrudur?

 1.	Cümle  2.	Cümle  3.	Cümle	

A)	Fiilimsi	 Çekimli	fiil	 Fiilimsi

B)	Fiilimsi	 Fiilimsi	 Fiilimsi

C)	Fiilimsi	 Çekimli	fiil	 Çekimli	fiil

D)	Çekimli	fiil	 Fiilimsi	 Çekimli	fiil

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde diğerlerinden 
farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?

A)	Dostun	attığı	taş,	baş	yarmaz.

B)	Kaynayan	kazan,	kapak	tutmaz.

C)	Görünen	köy,	kılavuz	istemez.

D)	Irmaktan	geçerken	at	değiştirilmez.

7. İsim	 fiil	 eki	 alan	 bazı	 sözcükler,	 kalıplaşarak	 fiilimsi	
olmaktan	çıkar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uygun 
bir kullanım vardır?

A)	Suyu	taşımak	için	kova	getir.

B)	Kadın,	misafirlere	dolma	ikram	etti.

C)	Onun	gelmesini	dört	gözle	bekliyorum.

D)	Bu	konuyu	ailesine	danışmayı	unutmuş.

8. Çakmak	çakmaya	geldik

Kına	yakmaya	geldik

Ayşe	teyze	ağlama

Kızın	almaya	geldik

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine örnek yok-
tur?

A)	İsim	fiil	 B)	 Sıfat	fiil	

C)	Kalıplaşmış	isim	 D)	 Çekimli	fiil
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1. Ayhan	Öğretmen,	“Mavi,	bir	renktir;	mavimsi	ise	maviye	benzeyen	bir	renktir.	Fiil,	bir	sözcüktür;	fiilimsi	de	fiile	ben-
zeyen	bir	sözcüktür.”	şeklinde	bir	açıklama	yaparak	renkli	kartonlarla	fiilimsi	konusunu	anlatmaya	karar	vermiştir.	

Renkli	kartonlarla	yapacağı	etkinlik	sayesinde	öğrencilerin	konuyu	daha	iyi	anlayacağını	düşünen	Ayhan	Öğretmen	
etkinlik	öncesinde	şu	açıklamaları	yapmıştır:

• Fiilin	kök	veya	gövdesine	fiilimsi	ekleri	getirilerek	isim,	sıfat	veya	zarf	yapılır.

• Fiilimsiler	hareket	anlamını	yitirmez	ve	bu	yönleriyle	fiile	benzer.

• İnceleme	yapılacak	bir	cümle	yazılarak	cümlede	geçen	fiilimsiler	incelenecektir.

• Fiilin	kök	veya	gövdesi	mavi	kartona	yazılacaktır.

• Fiilimsi	ekleri	gri	kartona	yazılacaktır.

• Fiilimsiler	ise	mavimsi	kartona	yazılacaktır.

• Kartonlara	yazmadan	önce	bir	tablo	üzerinden	ön	çalışma	yapılacaktır.

Ayhan	Öğretmen	“Sahilde	yürüyüş	yapmayı	severim.”	cümlesindeki	fiilimsileri	inceleyerek	aşağıdaki	örnek	çalış-
mayı	yapmıştır.	

Yaptığı	ön	çalışmada	kelime	ve	eklerin	renkli	kartonlara	yazılmış	halini	tabloda	şu	şekilde	göstermiştir:

MAVİ KARTON GRİ KARTON MAVİMSİ KARTON

yürü- -ış yürüyüş

yap- -ma yapmayı

Ayhan	Öğretmen	öğrencilerin	de	bu	ön	çalışmaya	benzer	bir	çalışma	yapmalarını	istemiştir.	

Bu	çalışma	için	öğrencilere,	“Yıl	boyunca	yazdığı	hikâyeleri	kitap	haline	getirmek	istiyormuş.”	cümlesini	vermiş	ve	
tüm	fiilimsileri	eksiksiz	bir	şekilde	incelemelerini	istemiştir.

Verilen cümle ile ilgili yapılan aşağıdaki çalışmaların hangisinde fiilimsilerin tamamı doğru bir şekilde incelen-
miştir?

A) 
MAVİ GRİ MAVİMSİ

yaz- dık yazdığı

   B) 
MAVİ MAVİMSİ GRİ

yaz- dık yazdığı

boy- unca boyunca

C) 
MAVİ GRİ MAVİMSİ

yaz- dık yazdığı

getir- mek getirmek

   D) 
MAVİ GRİ MAVİMSİ

yaz- dık yazdığı

boy- unca boyunca

getir- mek getirmek

15

ÖRNEKTİR



S
O

R
U

L
A

R
A

D
IM

- 
0

1 
| 

Y
E

N
İ 

K
O

N
S

E
P

T
2.   

MİKROP

Gözle görülemeyen 
sadece mikroskopla 

görülebilen carlılardır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Vücudumuzu zararlı 
mikroplara karşı 

koruyan hücrelerin 
hepsidir.

AŞI

İçeriğinde canlı veya ölü 
mikropların bulunduğu 

ve uygulandığı bağışıklık 
sistemimizi güçlendiren 

ilaçlardır.

Antibiyotikler, bakterilerin 
neden olduğu hastalıkları 

tedavi eden ilaçlardır. 
Antibiyotikleri sadece 
hekimimiz önerdiği 

zaman kullanmalıyız.

ANTİBİYOTİK

BESİN ZEHİRLENMESİ İLK YARDIM

Bir kaza veya yaşamı 
tehdit eden bir durumu 

tıbbi yardım sağlanıncaya 
kadar hastanın hayatını 
kurtarmak için yapılan 

uygulamalardır.

ALO 112

Aniden bayılma, 
yüksekten düşme, kalp 

durması, boğulma, yanık, 
trafik kazası gibi acil 
durumlarda aranan 

numaradır.

Mikrop içeren yiyecek 
veya içeçeklerin tüketil-

mesi sonucu oluşur. 
Bulantı, kusma, karın ağrısı 

ve ishale neden olabilir.

Yukarıdaki	görsel	7	farklı	başlıktan	oluşmaktadır.	Başlık	altındaki	cümleler,	fiilimsi	türü	ve	sayısı	bakımından	ince-
lenmiştir.

Buna göre,

I.	 Mikrop	başlığı	altındaki	bilgilendirme	bölümünde	iki	farklı	fiilimsi	türü	vardır.	

II.	 Besin	zehirlenmesi	başlığı	altındaki	bölümde	iki	isim-fiil,	bir	tane	de	sıfat	fiil	kullanılmıştır.

III.	 Antibiyotik	başlıklı	bölümde	sadece	sıfat-fiil	vardır.	

IV.	 İlk	yardım	bölümünde	zarf-fiil	örneği	vardır.	

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

3. Kısa	cümlelere	bazı	fiilimsi	eklerini	getirerek	bu	cümleleri	birleştirip	uzun	cümleler	elde	edebiliriz.

• Örneğin:	“İşlerimi	bitirdim.”	cümlesi	ile	“Dışarı	çıktım.”	cümlesi	zarf-fiil	eki	getirilerek	“İşlerimi	bitirince	dışarı	çıktım.”	
şeklinde	birleştirilebilir.	Cümleler	birleştirilirken	eklerde	ve	kelimelerde	bazı	değişiklikler	olabilir.	Örnek: “gelmişti”	
fiili	“–dık	/-dik”	sıfat-fiil	ekini	alarak	“geldiğinden”	şeklinde	yazılabilir.

• Bu	açıklamalar	doğrultusunda	Hamza,	Yusuf,	Temel	ve	Faruk	isimli	kişiler	aşağıdaki	parçada	bulunan	kısa	cüm-
leleri	fiilimsi	ekleri	kullanarak	birleştirmeye	çalışmışlardır.	Tüm	kısa	cümleleri	fiilimsi	eklerini	kullanarak,	cümlenin	
anlamını	değiştirmeden	doğru	ve	eksiksiz	bir	şekilde	birleştiren	tek	kişi	Hamza’dır.	

• Sabahleyin	odasına	girdi.	Odasını	güzelce	havalandırdı.	Çayını	mutfaktan	aldı.	Masasına	geçti.	Bilgisayarını	açtı.	İki	
saat	kadar	çalıştı.	Çok	yorulmuştu.	Kendine	bir	kahve	yaptı.	Balkona	çıktı.	Kahvesini	keyifle	yudumladı.	Fincanını	
mutfağa	bıraktı.	Hemen	odasına	geçti.	Diğer	işlerini	de	bitirdi.	Biraz	dışarı	çıktı.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Hamza’nın birleştirerek son şeklini verdiği parça olabilir?

A)	Sabahleyin	odasına	girdi	ve	odasını	güzelce	havalandırdı.	Çayını	mutfaktan	alıp	masasına	geçti.	Bilgisayarını	açıp	
iki	saat	kadar	çalıştı.	Çok	yorulduğundan	kendine	bir	kahve	yaptı.	Balkona	çıkarak	kahvesini	keyifle	yudumladı.	
Fincanını	mutfağa	bırakır	bırakmaz	odasına	geçti.	Diğer	işlerini	de	bitirince	biraz	dışarı	çıktı.

B)	Sabahleyin	odasına	girerek	odasını	güzelce	havalandırdı.	Çayını	mutfaktan	alıp	masasına	geçti.	Bilgisayarını	açıp	
iki	saat	kadar	çalıştı.	Çok	yorulduğundan	kendine	bir	kahve	yaptı.	Balkona	çıkarak	kahvesini	keyifle	yudumladı.	
Fincanını	mutfağa	bırakır	bırakmaz	odasına	geçti.	Diğer	işlerini	de	bitirince	biraz	dışarı	çıktı.

C)	Sabahleyin	odasına	girerek	odasını	güzelce	havalandırdı.	Çayını	mutfaktan	almadan	masasına	geçti.	Bilgisayarını	
açarken	iki	saat	kadar	çalıştı.	Çok	yorulduğundan	kendine	bir	kahve	yaptı.	Balkona	çıkarak	kahvesini	keyifle	yu-
dumladı.	Fincanını	mutfağa	bırakır	bırakmaz	odasına	geçti.	Diğer	işlerini	de	bitirince	biraz	dışarı	çıktı.

D)	Sabahleyin	odasına	girdi.	Odasını	güzelce	havalandırdı.	Çayını	mutfaktan	aldı	ve	masasına	geçti.	Bilgisayarını	
açarak	iki	saat	kadar	çalıştı.	Çok	yorulan	Hamza	kendine	bir	kahve	yaptı.	Balkona	çıkınca	kahvesini	keyifle	yu-
dumladı.	Fincanını	mutfağa	bırakıp	hemen	odasına	geçti.	Diğer	işlerini	de	bitirince	biraz	dışarı	çıktı.
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Yazınızı workwin instangram hesabımızda paylaşabilirsiniz....

YAZI   yorum

Yandaki görselden hareketle telefon ve kitabın insan 

hayatına etkisini anlatan bir yazı kaleme alınız. Bu yazıda 

ünitede gördüğünüz konu ile ilgili (okumak, bakıp, severek, 

oynamak, okunacak, bilmek...) sözcükler de kullanmayı 

unutmayınız. NOT: (Yazım ve noktalamaya dikkat ediniz.)
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Yazınızı workwin instangram hesabımızda paylaşabilirsiniz....

YAZI   yorum

Yandaki görselden hareketle telefon ve kitabın insan 

hayatına etkisini anlatan bir yazı kaleme alınız. Bu yazıda 

ünitede gördüğünüz konu ile ilgili (okumak, bakıp, severek, 

oynamak, okunacak, bilmek...) sözcükler de kullanmayı 

unutmayınız. NOT: (Yazım ve noktalamaya dikkat ediniz.)
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