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1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi fiil (eylem) cümlesi 

değildir? 

A) Bence neyi var neyi yok hepsini sattır. 

B) Bu gördüğüm en büyük yattır. 

C) İyice kıvama gelmesi için azıcık karıştır. 

D) Bu işi biraz soruştur. 

E) Masayı ucundan tutup azıcık kaldır. 

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden 

faklıdır? 

A) Aşağıya inmek çok tehlikeli olabilir. 

B) Kuşları ürkütünce etraf kanat sesine boğuldu. 

C) Balıkları getirmeden gelme 

D) Bu sabah yarım saat koştum. 

E) Toprağı kazdıkça zemin sertleşiyor. 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca olumsuz 

bir cümle kullanılmıştır? 

A) Bu sahilde çok fazla denizanası var. 

B) Abimin marketinde de yok yok. 

C) Motorlu kayık bize çok yaklaştı. 

D) Bugün ne ders çalışabildim ne de 

dinlenebildim. 

E) Getirdiğimiz bütün çantalar kum oldu. 

  

  

  

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı 

bir bileşik cümle kullanılmıştır? 

A) Bu konuda benim görüşümü sormayın. 

B) Çocuklar geldiğinde kahvaltı hazır olmalı. 

C) Annem, “Terlik geliyor bak!” diye bağırdı. 

D) Arabanın durduğunu görünce başını çevirdi. 

E) Burada içtiğim çayın tadı bir başka oluyor. 

  

 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi hem girişik bileşik 

hem de iç içe bileşik cümledir? 

A) Yağmur yağarsa yağmurlukları giyeriz. 

B) “ Yorulunca bırakırız.” dedi ve bıraktı. 

C) Kilo sorunu başlayınca şekeri bıraktı. 

D) İlaçlarını aksatmamaya çalışmalısın. 

E) Telefonuna su kaçınca telefon bozuldu. 

  

  

 

 

 

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağımlı sıralı 

cümle kullanılmıştır? 

A) Serayı suladım ama otları temizlemedim. 

B) Hava güneşliydi fakat soğuktu. 

C) Yiğit, az konuşur, çok iş yapar. 

D) Kahve köpüklüydü, hizmet de iyiydi. 

E) Aşağıdan bir silah sesi gelince herkes ayaklandı. 

  

  

 

 

 

  

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin yerine 

diğerlerinden farklıdır? 

A) Gördüm kaçan kuşların çırpınışlarını. 

B) Dalları kestiği zaman yaralamış elini. 

C) Elmanın tadı hiç bu kadar ekşi olmamıştı. 

D) Saksıdaki çiçekleri suladı küçük çocuk. 

E) Zeytin fidanı büyüdü kendi kendine. 
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 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlı cümle 

kullanılmamıştır? 

A) Bu sınavdan da yüz aldı. 

B) Kuşları aldı ama onlara bakamadı. 

C) Yorgunluktan halsizleşmişti ancak tekrar işe 

gideceğini söylüyordu. 

D) Mehmet ki buraların en iyi güreşçisiydi. 

E) Evi süpürdü ve bir güzel sildi. 

  

 

 

 

 “Bağlı cümleler, bağımlı ve bağımsız bağlı cümleler 

olarak ikiye ayrılır.” 

 9. Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir 

bağlı cümle kullanılmıştır?  

A) Çocukları parka götürdük ama onlar mutlu 

olmadılar. 

B) Çiçekler güzel kokuyorlar ama birazdan 

solacaklar. 

C) Ayakkabı aradım ancak bir türlü bulamadım. 

D) Hava çok sıcak ve kuru. 

E) Bugün biz  dolmuşu kaçırdık ve iki kilometre 

yürümek zorunda kaldık. 

  

   

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde girişik bileşik cümlenin 

yan cümlesi özne görevinde kullanılmıştır?  

A) Kırmızı şapkalı kız konuşunca herkes sus pus 

oldu. 

B) Uzaktan görülen kurtlar, köylüyü teyekkuza 

geçirdi. 

C) Çimenlerin kokusu etrafa yayıldığında kırlara 

dolaşmaya gidelim. 

D) Arabayı ağacın gölgesine bıraktığını söyledi. 

E) Bahçeyi çapalamayı unutmadım. 

  

 

 11.Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre 

diğerlerinden farklıdır? 

A) Ayağa kalkmadan konuşmaya başladı. 

B) Tüm sevinci boşa gitti. 

C) Herkesle görüştüm işteki. 

D) Karnımı iyice doyurdum. 

E) Dağda iki tane yavru geyik gördük. 

 

 

 

 

 

 12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bileşiktir? 

A) Ya çay içecektik ya da boş boş oturacaktık. 

B) Yağmur yağdı mı domatesler olgunlaşır. 

C) Güvercinlerin üzerine doğru buğday attım. 

D) “Yeraltında Dünya Var” adlı eseri okudum. 

E) Yerin altındaki su  80 metre aşağıdadır. 

 

  

 

 

 

 

  

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi  yapıca basittir? 

A) Ayakları kırıldı, parmakları ezildi. 

B) Yükleri indirmek düşündüğümden zormuş. 

C) Üzümleri elleri ile bir bir topladı. 

D) Akşam oldu ancak babam eve gelemedi. 

E) Nar çiçek açıyor fakat çiçekler meyveye 

dönmüyor. 
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Cevaplar 

1- B 

2- D 

3- D 

4- C 

5- B 

6- C 

7- C 

8- D 

9- A 

10- B 

11- A 

12- B 

13- C 

 


