
 

8. Sınıf Türkçe Çalışma Testi 
 

Eylemsiler - 1 

 

1. “Küçükler, ortalığı karıştırınca yardım etmek gene 

büyüklere düştü.” cümlesiyle ilgili aşağıdakilerin 
hangisi söylenemez? 
 

 
A) İki tane adlaşmış sıfat kullanılmıştır. 

 B) Bir tane çekimli eyleme yer verilmiştir. 
 C) Ortaç, ulaç ve isim fiile yer verilmiştir.  
 D) Eylemsi eki almış birleşik eylem kullanılmıştır. 

 

 
 
 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla 
fiilimsi vardır? 

 
A) Kendi ayakları üzerinde duramayan biriydi. 
B) Yaşamda her istediği olmaz ki insanın. 
C) Beni arayan olursa eve haber verin. 

D) Geçen zamana aldırmadan eğleniyordu. 
 

 

 
 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi 

diğerlerine göre farklı özelliktedir? 
 
A) Dedesinin bıraktıklarını satsa bile borçlarını 

ödeyemezdi. 

B) Beni beklediklerini görünce çok şaşırdım. 
C) Onlar da o filmi beğendiklerini söylediler. 
D) Sorduklarını duydum o soruyu öğretmene. 

 

 

 
 

4. "Dışarda kalan seyircileri dağıttılar." cümlesindeki 
"kalan" sözcüğünün çeşidi nedir? 
 

A) İsim - fiil B) Sıfat - fiil 
C) Bağ - fiil  D) Yardımcı fiil 
 

 
 

 
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulaç vardır? 

 
A) Uzattığı elmayı aldı. 
B) Ağlayan çocuğa yaklaştı. 

C) Onunla konuşmak istiyordu. 
D) Okula koşarak geldi. 
 

 
 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil 
vardır? 

 
A) Bu yol yürümekle biter mi? 
B) Yalancının söylediklerine kim inanır? 

C) Gülme düşen insanlara. 
D) Ne oldum delisi olmuş. 
 

 
 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil 
vardır? 

 
A) Gelecek yıl da burada buluşalım. 
B) Verdiği parayı hemen harcamış. 
C) Okumayı çok sevdiğini söyledi. 

D) Gelir gelmez mutfağa koştu. 
 

 
 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil 
yoktur? 

 
A) Yıllarca çalışarak para biriktirmiş. 
B) Yapılacak işleri sırayla söyle. 
C) Bulunduğunuz çevreyi iyi inceleyin. 

D) Bizi üzen olaylar da var. 
 

 

 
 

9. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsilerden 
hangisi sıfat görevinde değildir? 

 
A) Yıkadığı çamaşırları hemen astı. 
B) Yeni aldığı elbiseyi hemen giydi. 

C) Geç kaldığı için annesi kızmıştı. 
D) Okuduğu zaman kendinden geçiyordu. 

 



10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır? 
 

A) Tanıdık kimseye rastladın mı? 
B) Biraz konuşmuş, sonra ayrılmış. 
C) Onu tanımış ama yanına gitmemiş. 
D) Evden çıkmış, hemen okula gelmiş. 

 

 
 

11. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış ortaç 
kullanılmamıştır? 
 
A) Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. 

B) Parayı veren düdüğü çalar. 
C) Çalışan insan kazanır. 
D) Kötülük eken pişmanlık biçer. 

 

 

 
 

12. "Okul eğitimi dışında kalan gençler ne olacak?" 
cümlesindeki "kalan" sözcüğünün çeşidi nedir? 
 

A) İsim - fiil B) Sıfat - fiil 
C) Bağ - fiil D) Yardımcı fiil 
 

 

 
 
 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylemsi 
yoktur? 
 

A) Başından geçenleri herkese anlattı. 
B) Gülerek geçti yanımızdan. 
C) Yiyecekler bulantı yaptı. 

D) Badem ağaçları tomurcuklanmaya başladı. 
 

 

 
 
 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük eylemsidir? 
 
A) Kendisine giyecek de almış.  

B) Kitap okuyacak yer bulamamış. 
C) Bu şişeyi açacak olmadan açamayız. 
D) O da iyi bir gelecek peşindeydi. 
 

 
 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcük eylemsi değildir? 

 
A) İki dolma yedi midesi ağrımış. 
B) Gitme sırası da bende. 
C) Onunla konuşma fırsatı bulamamış. 

D) Sizi uyarma görevi de benim. 
 
 

16. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisi isim-fiil değildir? 
 
A) Okula gitmek istemiyordu. 

B) Yazıyı okuma, diye bir söz duymadım. 
C) Onun yürüyüşüne bakıyorum. 
D) Şiiri açıklayışınız pek güzelmiş. 

 

 
 
 
 

17. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 

hangisi ''ortaç'' değildir? 
 
A) Güler yüz bulunca şımarır. 
B) Herkes, yazar kasa kullanacak. 

C) Koşar adım eve doğru yürüdüm. 
D) Duvar saati ne de güzeldi. 
 

 

 
 

18.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsi 

yoktur? 
 
A) Biliyorum, düşenin dostu olmaz. 

B) Sevginin gücüne inanan bir insandı. 
C) Korkunun ecele yararı yoktur. 
D) Beyaz gömlekli biri girince şaşırmıştık. 
 

 

 
 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ''bağ-eylem'' 
yoktur? 
 

A) Ağladıkça gözlerimden kan gelir. 
B) Bahar gelince çiçekler açar. 
C) Ölmüş eşek kurttan korkmaz. 
D) Akşamı duya duya sular yattı uykuya. 

 

 
 




