
 



 

 

ÖĞRETMENLERİMİZ 

ADI SOYADI                             OKUL 

 KADİR KESKİN  HALİLİYE ÇAMLIDERE ORTAOKULU 
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 METİN ABİR  CEYLANPINAR KARATAŞ ORTAOKULU 

 AKİF KAVAL  CEYLANPINAR IŞIKLAR ORTAOKULU 

 MAHİYE MADENOĞLU  HALİLİYE ÇAMLIDERE ORTAOKULU 

 YELİZ KESKİN  HALİLİYE ŞAİR NABİ ORTAOKULU 

 SEVGİ SAY  BİRECİK 100.YIL ORTAOKULU 

 

 

KONU KAZANIM  

 
   CÜMLE TÜRLERİ 

 
 

*Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine  
uygun biçimde kullanır. 
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1. Aşağıdakilerden hangisi öğelerinin dizilişi 

bakımından diğerlerinden farklıdır? 
 

A) Seyyah olunca gezdim gurbet elleri.  

B) Tak etti canıma onun yaptıkları.  

C) Anlatayım başa gelen halleri.  

D) Yaban eli bizim için yapmışlar. 

 
 
 
 

2. Belen Boğazı’na tam zamanında yetişmiştim. Hava 

nemli ve serindi. Sırtıma montumu geçirdim. Güneş 

yavaş yavaş yatmaya hazırlanıyordu. Akşamın sisi 

ince bir tül gibi çevremdeki uçsuz bucaksız ovayı 

örtüyor ve güneşin ışıltısını kesiyordu. Bulutlar 

aceleyle birbirlerinin yerini kapma mücadelesi 

veriyordu. 
 

Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 
 

A) Fiil cümlesi kullanılmıştır. 

B) Devrik cümle vardır. 

C) İsim cümlelerine yer verilmiştir. 

D) Kurallı cümle kullanılmıştır. 

 

3. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, 
Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. 
 

Yukarıdaki mısralar için aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
 

A) 1. mısra kurallı cümledir. 
B) 1. mısra fiil cümlesidir. 
C) 2. mısra isim cümlesidir. 
D) 2. mısra kurallı cümledir. 
 
 

4. Yaş kesen baş keser. 
 

Yukarıdaki atasözü yüklemin türüne göre 
aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir? 
 

A) Ağaç kökünden yıkılır.  
B) Orman yurdun gücüdür. 
C) Ormansız yurt vatan değildir. 
D) Ormanlar milli servettir. 
 
 
 
 

5. Sisli bir günde attan düşünce kaburgaları kırıldı.  
 

Aşağıdakilerden hangisi yükleminin türüne göre bu 
cümle ile özdeştir? 
 

A) Dünden beri annesi çok hastaymış. 
B) Gülen insanların gözlerinden ışık saçılır. 
C) Mertcan Efendi buğday tüccarıydı. 
D) Uçaktan indiğimizde hava yağmurluydu. 
 
 
 

6. (1) Yer altı mağaraları yer altı sularının kayaları erit- 
mesiyle oluşur.(2) Bu kayalar kolayca ufalanan ya da 
eriyebilen özellikte kayalardır.(3) Yer altı kayaları 
eridikçe mağaralar oluşur. (4) Bu mağaralar çok 
büyük ve karmaşık olabilir.  
 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır? 
 

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

7. “Açmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
isim cümlesi oluşturmuştur? 
 

  A) O kadar yemek yemesine rağmen hâlâ açtı. 
B) Sabah erkenden kalkıp pencereyi açtı. 
C) Soğuk ayranın yanına peynirli börek açtı. 
D) Tıkanan kanalizasyonu belediye güç bela                                              

açtı. 
 
 

8. Sakar Geçidi’nden aşağı doğru inerken tatlı 
dönemeci geçince tüm heybetiyle karşınıza çıkar 
Gökova. Masmavi deniz hafif bir sis içinde davet eder 
sizi kıyısına. Muhteşem manzaraya irili ufaklı çam 
ağaçları, kekik toplulukları, yabani zeytinler eşlik 
eder. İlk bakışta göremeseniz bile sincaplar, 
kertenkeleler, ağaçkakanlar gizlice sizi takip eder. 
 

Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
 

A) Fiil cümlesi kullanılmıştır. 
B) Devrik cümle vardır. 
C) İsim cümlelerine yer verilmiştir. 
D) Kurallı cümle kullanılmıştır. 
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9. “Sınav sonuçları açıklanacağı için heyecanlıydım.” 
 

Aşağıdakilerden hangisi yükleminin türüne göre bu 
cümle ile özdeştir? 
 

A) Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. 
B) Cebinden üç beş kuruş çıkarıp bakkala uzattı. 
C) İyi bir öğrenci olan Mustafa öğretmenlerin 
     dikkatini çekti. 
D) 1934 yılında Soyadı Kanunu çıkarıldı. 
 
 
 
 
 
 

10. 1. Kitap almak için naneli şekerden vazgeçtim. 
2. Onu görünce küt küt atıyor kalbim. 
 

Numaralanmış cümlelerin yüklemleri ile ilgili 
aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 
 

        1             2 
A) İsim           İsim 
B) İsim           Fiil 
C) Fiil             Fiil 
D) Fiil             İsim 
 
 
 
 
 
 

11. 1. Okul yolunun üzerinde küçük bir kırtasiye vardı. 
2. Bir şeyler söylemek için roman veya hikâye 

yazıldığını sanmıyorum. 
3. Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın 

değildir. 
4. Okullar açılınca bütün dükkân okul  malzeme-         

riyle dolardı. 
 

Numaralanmış cümlelerden hangileri isim 
cümlesidir? 
 

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

12. 1. En arkadaki rafa terk edilenler masal kitaplarıydı. 
2. Nerdeyse caddenin ortasına düşüp bayılacaktım. 
     

Numaralanmış cümlelerin yüklemleri ile ilgili 
aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 
 

        1             2 
A) İsim           İsim 
B) İsim           Fiil 
C) Fiil             Fiil 
D) Fiil             İsim 
 
 
 
 
 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi tür 
bakımından diğerlerinden farklıdır? 
 

A) Fikir ile kültür arasında sıkı bir ilişki vardır. 
B) Yağmur tozlu tabiatı baştan aşağı yıkadı. 
C) Savaşlar insanlığa büyük zararlar vermiştir. 
D) Fırtınadan sonra deniz elini eteğini çekti. 
 
 
 
 
 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisi fiil cümlesidir? 
 

A) Biz, bayrağını aşkla seven milletiz. 
B) Ağaçlar içinde çamın ayrı bir yeri vardır. 
C) Bahçemizin olmazsa olmazı güldür. 
D) Kitabın son baskısını Ankara’ da yapacakmış. 
  
 
 
 

15. 1. Bu sözlerinden sonra sabrım iyice taştı. 
2. Arabanın aynasını kıran büyük bir taştı. 
3. Kartopunun içine koyduğu şey taştı. 
4. Telefonla konuşurken ocaktaki süt taştı. 
  

“Taş” kelimesi yukarıdaki cümlelerin hangilerinde 
fiil cümlesi oluşturmuştur?  
 

A) 1. ve 4.                      B) 1. ve 2.  
C) 2. ve 3.                      D) 3. ve 4. 
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16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi tür 
bakımından diğerlerinden farklıdır? 
 

A) Zübeyde, okuma yazma bilen kültürlü bir                    
hanımdır. 

B) Uğur’un en sevdiği ders tarihtir. 
C) Düşünmek insana has bir yetenektir. 
D) Kenan motor yarışlarında dünya rekoru kırdı. 
 
 
 
 
 

17. (1) Nur Dağı’nın zirvesine kıvrılan yollar yardımıyla 
çıkıyoruz.(2) Şiddetli bir rüzgâr bize eşlik ediyor.  
(3) Ağaçlar devrilmemek için birbirlerine sokulmuş, 
rüzgârın dinmesini bekliyor.(4) Bu tabloyu 
değiştirecek tek güç ise yağmurdur. 
 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır? 
 

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

18. (1) Teknenin demir atmasıyla başladı mavi dünyaya 
yolculuk. (2) Birer ikişer herkes denize  atladı. (3) Su 
insanı donduracak kadar soğuktu. (4) Buna rağmen 
kimse bu duruma aldırmadı.  
 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır? 
 

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

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisi fiil cümlesidir? 
 

A) Makiler, Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsüdür. 
B) Yaprakları yaz kuraklığına dayanması için sert bir 

kabukla kaplanmıştır. 
C) Düşük sıcaklıklara dayanıksız ama yaz kuraklığına 

dayanaklıdır. 
D) Makiler her zaman yeşildir. 
 
 
 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi tür 
bakımından diğerlerinden farklıdır? 
 

A) Masanın ayağı biçimsizdi.  
B) Büyük bahçeli evlerde otururduk. 
C) Bütün çocukluğum kediler arasında geçti. 
D) Derginin sayfalarına resimler çizdi. 
 
 
 
 
 

21. (1) Ana vatanı Hindistan olan sarımsağın tarihi  insan- 
lık kadar eskidir. (2) Sümerlerin sarımsağı ilaç olarak 
kullandıkları biliniyor. (3) Piramitleri yaptıran Mısır 
kralları işçilere sarımsak yedirtmiştir. (4) Bu kıymetli 
bitki Haçlı seferleri devam ederken ilk defa Fransa’ya 
getirildi. 
 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır? 
 

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

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik bir fiil 
cümlesidir? 
 

A) Uçağa yetişemeyince biletimiz yandı. 
B) Ağlıyordu beşikteki bebek. 
C) Çantasından bir kitap çıkardı.  
D) Köpekler sabaha kadar havlıyordu.  
 
 
 
 
 
 
 

23. 1. Serdal'ın şutu direkten döndü. 
2. Metin Bey, güzel şiirler yazıyor. 
3. Muharrem unutmuştu ödevini yapmayı. 
4. Bir çiçekle bahar gelmez. 
       

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisi 
kurallı cümle değildir? 
  

A) 1.                  B) 2.             C) 3.              D) 4.  
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24. 1.Arkadaşım bana güldü. 
2.En sevdiği çiçek, güldü. 
3.Fatih, denizde yüzdü. 
4.Sınavdan aldığı not, yüzdü.  
 

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangileri 
isim cümlesidir? 
 

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

25. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonların           
kullanımı arttı. 
 

Aşağıdakilerden hangisi yüklemin türüne göre bu 
cümle ile özdeştir? 
 

A) Gelişmiş ülkelerde kitap okuma oranı yüksektir. 
B) Boşa geçirilen zaman insanlar için büyük bir  
     kayıptır. 
C) Kış ayları hastalıkların arttığı bir dönemdir  
D) Annesine sevgi dolu bir mektup yazmış. 
 
 
 
 

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisi isim cümlesidir? 
 

A) Çocuklar karnelerini aldı.   

B) Çocuğun yanakları aldı. 

C) Arkadaşım bana güldü. 

D) İki saatte Ceylanpınar'a vardı. 
 
 
 

27. Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim cümlesi 

değildir? 
 

A) Evleri bize yarım saatlik mesafedeydi. 

B) Yaşananlar daha dün gibi aklımdaydı. 

C) Tatilden döndüğümüzde dolaptaki meyveler 

tazeydi. 

D) O yıllarda hepimiz bol bol kitap okurduk. 

 
 
 
 
 
 

 

28. Kurallı cümlelerde yüklem cümlenin sonunda 
bulunur. 
 

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden 
hangisi kurallı cümledir? 
 

A) Arkadaşım hızlı okuma kursuna gitti. 
B) Otobüsün penceresinden seyrettim caddeleri. 
C) Dönmemek üzere gitti buralardan. 
D) Çoğu kişi hatırlamaz bu şarkıları. 
 
 
 

29. 1. Uzun bir yolculuğa çıkmak istiyorum. 

2. Bu ödül, hayattaki en büyük zaferimdi. 

3. Son okuduğum kitap Kardeşimin Hikâyesi’ydi. 

4. Üniversite yıllarımı çok özlüyorum. 
 

Yukarıdaki cümlelerden hangileri fiil cümlesidir? 
 

A) 1, 2                       B) 2, 3 

C) 1, 3                       D) 1, 4 

 
 
 

30. (1) Dün akşam evde otururken mutfaktan garip 

sesler geldi. (2) Önce korktum mutfağa gidip 

bakmaya. (3) Cesaretimi toplayıp mutfağa yöneldim. 

(4) Onca gürültünün sebebi meğer kediymiş. 
 

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisi 

kurallı isim cümlesidir? 
 

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