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TÜRKÇE

CÜMLE TÜRLERİ - 1 (İsim ve Fiil Cümlesi - Kurallı ve Devrik Cümle)
1. Kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara ihtiyacımız var.
Bu cümlenin olumsuz, devrik, soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhtiyacımız yok mu kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara?

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin özellikleri yanlış
verilmiştir?
Cümle
Ayak tabanı, vücudun
A) birçok kısmından daha
hassastır.

Özellikleri
Kurallı - Olumlu İsim Cümlesi

B) Kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara ihtiyacımız var mı?

B)

Pencere kenarındaki kuş
uyandırdı beni bu sabah.

Devrik - Olumlu Fiil Cümlesi

C) Kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara ihtiyacımız yok mu?

C)

Tek isteği sarılmaktı küçük
yavrusuna.

Devrik - Olumsuz Fiil Cümlesi

D) İhtiyacımız var mı kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara?

D)

Bugün yaptığım yemeklerin
hepsi tuzsuzdu.

Kurallı - Olumsuz İsim Cümlesi

2.

I.

II.

İsim

Fiil

Olumlu

Olumsuz

Cüm.

Cüm.

Cüm.

Cüm.

Ülkemizde
kentlerde
yaşayan
insanların sayısı
hızla artıyor.

X

X

Japon çocuklar
“-l” ve “-r”
seslerini
birbirinden
ayıramazlar.

X

5. Yüklemi fiil olan cümlelere fiil cümlesi, yüklemi ek fiil
almış isim ya da isim soylu sözcük olan cümlelere ise
isim cümlesi denir.
X

A) Yaşlı adam bahçeye meyve fidanları dikmiş.
B) Burası ben çocukken hiç araba geçmeyen bir yoldu.

III.

Kendisini
geliştiren
gençleri çalışma
hayatında
görmek şaşırtıcı
değildir aslında.

X

X

IV.

Çamurun veya
birçok zehirli
bitkinin tadı çok
kötüdür.

X

X

Bu tabloda numaralanmış cümlelerden hangisiyle
ilgili işaretlemelerden birinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I.		

B) II.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir?

C) III.

D) IV.

C) 2016, onun her konuda sıkıntı çektiği bir yılmış.
D) Müdürümüzün boyu uzun, saçları aktı.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yükleminin türüne
göre diğerlerinden farklıdır?
A) Biz yurt dışına gittiğimizde mevsim yazdı.

3. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir?
A) Ürettikleri mantarı genelde otellere satıyorlar.
B) Konağın her tarafı ağaçlar ve çiçeklerle çevriliydi.
C) Yeni açılan fabrikada işçi olarak çalışıyormuş.
D) Elindeki bütün bozuk paraları etrafa saçtı.

B) Evden okula yürüyerek gitmesi on dakikasını almazdı.
C) Yağmur çok yağınca ilçedeki dere taştı.
D) Küçük çocuk annesinin yanından ayrılıyor.

Test
24

TÜRKÇE

CÜMLE TÜRLERİ - 1 (İsim ve Fiil Cümlesi - Kurallı ve Devrik Cümle)
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yükleminin yerine
göre diğerlerinden farklıdır?

10. Aşağıdakilerden hangisi olumlu ve kurallı bir isim
cümlesidir?

A) O günden sonra hayata güzel bakmayı öğrendim.

A) Belli saatlerde açık olan müzeye giriş ücretsizdir.

B) Ahmet başını eğmeseydi kırlangıç ona çarpacaktı.

B) Karanlığın ardında gizlidir her aydınlık.

C) Heyecanla annesini aradı otobüsten iner inmez.

C) Yolcular benim diktiğim ağaçların meyvesinden
yiyecek.

D) Oyun oynamak için hepimiz sabırsızlanıyorduk.

D) Bunlar, zeytin üreticilerinin bizlere hediyesidir.

8. Bir insanın kendine karşı en büyük ödevi, gerçeği keşfetmektir.

11. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz ve devrik bir fiil
cümlesidir?

Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?

A) Çocuklarını mutlu edebilmektir anne ve babaların
en önemli görevi.

A) Olumsuz, devrik, fiil cümlesi

B) Beynin gizemini tam olarak çözemedi bilim insanları.

B) Olumlu, kurallı, isim cümlesi
C) Olumsuz, kurallı, fiil cümlesi
D) Olumlu, devrik, isim cümlesi

9. (I) Deniz suyunun neden tuzlu olduğunu biliyor musunuz? (II) Deniz sularındaki tuzun kaynağı, yer kabuğunu oluşturan kayaçlardır. (III) Yağmur yeryüzüne
düştüğünde bu kayaçları aşındırır. (IV) Aşınan kayaçlardan çıkan tanecikler yani tuzlar da akarsular yoluyla
denizlere ve okyanuslara ulaşır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I numaralı cümle soru cümlesidir.
B) II numaralı cümle isim cümlesidir.
C) III numaralı cümle olumsuz cümledir.
D) IV numaralı cümle kurallı cümledir.

C) Top oynarken çok fazla enerji üretmek zorundadır
vücudumuz.
D) Mikroplar, sağlıklı bir derinin içinden geçemez.

12. I. Bağ bayırda, tarla çayırda
II. Borç vermekle, düşman kırmakla
III. Her şeyin yenisi, dostun eskisi
IV. Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu
Numaralanmış atasözlerinden hangisi tamamlanmamış cümle özelliği taşımaz?
A) I.		

B) II.

C) III.

D) IV.

