
CÜMLE BİLGİSİ 
Cümleler, kendini oluşturan sözcüklerin anlamlarına, cümlede bulundukları yerlere, türlerine göre değişik özellikler 

gösterirler. İşte bu özelliklere göre cümleler dörde ayrılır: 

1. Yüklemin Türüne Göre Cümleler 

2. Yüklemin Yerine Göre (Öğe Dizilişlerine Göre) Cümleler 

3. Anlamlarına Göre Cümleler 

4. Yapılarına Göre Cümleler 

 

1. Yüklemin Türüne Göre Cümleler 
a.Fiil Cümlesi: Yüklemi çekimli fiillerden (kip eki alan) 

oluşan cümledir. 

         Tatlı bir akşam vakti yolculuğumuz başladı. 

         Yağmur aniden bastırınca nehir aniden coştu. 

         Su insanı boğar, ateş yakarmış. 

 

b.İsim Cümlesi: Yüklem ek fiille çekimlenmiş bir isim ya 

da isim soylu kelimeyse o cümle isim cümlesidir. 

         Sanatçı için hayalin önemi büyüktür. 

         Ona vereceğin en güzel hediye, kitaptır. 

         Bizim çocuk aslan gibidir. 

         En büyük arzusu şair olmaktı. 

 

NOT: Bazı sözcükler ikili (ortak-sesteş) köktür. Bazı 

cümlelerde fiil, bazı cümlelerde isim görevinde 

kullanılmaktadır. 

Yarım saat sonra Ankara’ya varacağız. (fiil cümlesi) 

Masanın üzerinde çok güzel kitaplar var. (isim cümlesi) 

(Bu cümledeki var “yok”un karşıtı olandır.) 

 

2. Yüklemin Yerine Göre Cümleler 
a.Kurallı (düz) Cümle: Yüklemi sonda olan cümledir. 

         Olur olmaz sözler söylüyor. 

         Verdiğin kitapları çok beğendim. 

 

b.Devrik (Kuralsız) Cümle: Yüklemi sonda bulunmayan 

cümlelerdir. 

         Yağmurdan sonra büyürmüş, başak. 

         Geç fark ettim, taşın sert olduğunu. 

 

c.Eksiltili Cümle: Yüklemi yazılmayıp yüklemini 

okuyucunun, zihninde tamamlaması beklenen cümledir. 

Eksiltili cümlelerin sonuna genellikle üç nokta konur. 

 

Önümüzde göz alabildiğine bir kumsal… 

Yüklemi yazılmayan bu cümlenin sonuna “uzanıyor, 

duruyor, var” gibi sözleri yüklem olarak getirebildiğimiz 

için bu cümle, eksiltili bir cümledir. 

—Nereye gidiyorsun? 

—Okula. (Eksiltili cümle, "gidiyorum" yüklemi düşmüş) 

—Bu kadar erken mi? ("gidiyorsun" yüklemi düşmüş.) 

3. Anlamlarına Göre Cümleler 

a.Olumlu Cümle: Yüklemin bildirdiği eylemin yapıldığını, 

gerçekleştiğini ya da gerçekleşebileceğini belirten cümleler 

olumludur. Dilimizdeki isim ve fiil soylu sözcüklerin hepsi 

olumludur. Bunlar bazı eklerle ya da sözcüklerle olumsuz 

biçime sokulur. 

     O günler çok güzeldi.  (olumlu isim cümlesi) 

     Güneş toprağı yeni yeni ısıtıyor. (olumlu fiil cümlesi) 

     Hangi kitabı okuyacağına karar ver. (olumlu fiil cümlesi) 

 

NOT: Bazen hoşa gitmeyen cümleler olumsuzmuş gibi 

algılanabilir fakat unutulmamalıdır ki önemli olan eylemin 

ve durumun ne olduğundan çok gerçekleşip 

gerçekleşmediğidir. 

Adam dün ölmüş. (olumlu fiil cümlesi)        

Adam dün ölmemiş. (olumsuz fiil cümlesi)                      

Dünyada birçok kötülük var. (olumlu isim cümlesi) 

Dünyada hiç kötülük yok. (olumsuz isim cümlesi) 

 

b.Olumsuz Cümle: Yüklemin bildirdiği işin 

gerçekleşmediğini anlatan cümleler olumsuzdur. Olumlu fiil 

cümlesi ‘‘-ma/-me,-maz/-mez’’ ekleriyle; olumlu isim 

cümlesi yok, değil sözcükleriyle ya da “-sız/-siz” ekleriyle 

olumsuz yapılır. 

Kapını çalan bendim. (olumlu isim cümlesi) 

Kapını çalan ben değildim. (olumsuz isim cümlesi) 

Dışarıda birkaç kişi vardı. (olumlu isim cümlesi) 

Dışarıda hiç kimse yoktu.  (olumsuz isim cümlesi) 

O çok güçlüydü. (olumlu isim cümlesi) 

O çok güçsüzdü. (olumsuz isim cümlesi) 

Eve dün gelmiş. (olumlu fiil cümlesi) 

Eve dün gelmemiş. (olumsuz fiil cümlesi) 

Annesini ve babasını unuttu. (olumlu fil cümlesi) 

       Annesini ve babasını unutmadı. (olumsuz fiil cüm.) 

 

UYARI: Bir cümlenin yükleminde olumsuzluk bildiren 

ek ya da sözcük yoksa cümle biçimce (şekil) olumludur. 

Bir cümlenin yükleminde olumsuzluk bildiren ek ya da 

sözcük varsa cümle biçimce (şekil) olumsuzdur. 

Yarın size geliyoruz. (Biçimce ve anlamca olumlu)  

Yarın size gelmiyoruz. (Biçimce ve anlamca olumsuz) 

    Uyarı: Bazı cümleler biçimce olumlu olduğu halde 

anlamca olumsuz olabilir. “ne…ne bağlacı, mi soru 

edatı, sanki, haydi, gel de” ile yapılır. 

       Ne ev kaldı ne bark.  (kalmadı) 

 Ne arayanım var ne de soranım. (yok) 

       Büyüklere böyle davranılır mı? (davranılmaz) 

 Ben seni unutabilir miyim hiç? (unutamam) 

 Sanki çalışacak zamanı var. (yok) 

 Sanki bende para var. (yok) 

 Haydi, bu işi yapabilirsen yap. (yapamazsın) 

 Gel de bu çocuğu sev. (sevme) 

 

    Uyarı: Bazı cümleler biçimce olumsuz anlamca 

olumlu olabilir. İki yöntem vardır: 

1. İki olumsuzluk ek ya da sözcüğü cümleyi 

anlamca olumlu yapar.  

       Sizi sevmiyor değilim.  (seviyorum) 

       Bu adam acımasız değil.  (acır) 

 Cebimde para yok değil. (var) 

 

 2. Bir olumsuzluk ve “ gel de, -den başka, mi soru 

edatı” cümleyi anlamca olumlu yapar.  

       Gel de bu çocuğu sevme.  (sev) 

 Bu yaptığın hileden başka bir şey değil. (hile) 

 Verilen görevi yapmaz olur muyum? (yaparım) 

 İnsan da ölümlü bir varlık değil midir? (varlıktır) 

 

Hazırlayan: astagos 
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c.Soru Cümlesi: Soru anlamı taşıyan ve cevap vermeyi 

gerektiren cümlelerdir. Dilimizde soru anlamı soru sıfatıyla, 

soru zamiriyle, soru zarfıyla veya soru edatıyla sağlanabilir. 

Dün beni arayan sen miydin? (Soru edatıyla sağlanmış.) 

Bize ne zaman geleceksin?(Soru zarfıyla sağlanmış.) 

Bana ne aldın?(Soru zamiriyle sağlanmış.) 

Hangi okulda çalışıyorsun? (Soru sıfatıyla sağlanmış.) 

Soru cümleleri gerçek ve sözde soru cümlesi olmak 

üzere iki gurupta incelenebilir. Gerçek soru cümleleri 

mutlaka cevap gerektirirken sözde soru cümleleri cevap 

gerektirmez. 

 Okula neden gelmedin? (gerçek soru cümlesi.) 

 Şu kitabı bana verir misin? (sözde soru cümlesi) 

 Onu ben mi dövmüşüm? (sözde soru cümlesi) 

ç.Ünlem Cümlesi: İçinde ünlem sözcükleri bulunan 

cümlelerdir. Özlem, sevinç, heyecan, coşku, öfke, korku, 

üzüntü vb bildirir. 

 Eyvah, yemek yandı!  /  Dikkat, köpek var! 

Süper iş buldum!  /  Aaa! Ne kadar büyümüş. 

 

4. Yapılarına Göre Cümleler 
a.Basit Cümle: Tek bir yargı bildiren cümledir. Basit 

cümlelerde yüklem dışında yargı bildiren sözcük yoktur. 

Basit cümlelerde “filimsi, bağlaç ki, şart, iç içe cümle” 

bulunmaz. 

Sabahtan akşama kadar kardeşimle oynadım. (fiil) 

Vadide pek az ev vardı. (isim) 

 

b.Birleşik Cümle (Birden çok yargılı cümle): Birden çok 

yargı içeren cümledir. Bir cümlede asıl yargının yani 

yüklemin dışında fiilimsi, bağlaç ki, şart, iç içe cümle 

bulunmasıdır. 

         -Girişik Birleşik Cümle: İçinde fiilimsi bulunan 

cümlelere denir. 

              Son gülen / iyi güler. 

             Yan cümle  Temel cümle 

Yan cümle özne görevinde 

 

              Okuldan çıkınca / eve gideceğim. 

                   Yan cümle        Temel cümle 

Yan cümle zarf tümleci görevinde 

Temel cümle eve: DT, gideceğim: Y görevinde 

 

  Eve gidince / kitap okumak / istiyorum. 

                          1.Yan cümle     2.Yan cümle    Temel cümle 

1.Yan cümle zarf tümleci, 2.Yan cümle nesne görevinde 

 

           -Şart Birleşik Cümle: İşin koşula bağlandığı 

cümlelerdir. 

                Havalar ısınırsa / pikniğe gidebiliriz. 

                    Yan cümle           Temel cümle 

Yan cümle zarf tümleci görevinde 

Temel cümle pikniğe: DT, gidebiliriz: Y görevinde 

 

 Sınav iyi geçerse / tiyatroya gideceğim. 

            Yan cümle            Temel cümle 

Yan cümle zarf tümleci görevinde 

Temel cümle tiyatroya: DT, gideceğim: Y görevinde 

 

                  -İç İçe Birleşik Cümle: Cümle içinde bulunan 

başka bir cümlenin yüklemin bir öğesi durumunda 

bulunduğu ya da bir öğenin tamamlayıcısı olduğu 

cümlelerdir. Bu tür cümleler birine ait sözlerin başkalarına 

aktarıldığı cümlelerdir. 

Sen benim tek dostumsun, diyordu.                   

                              YC / N                 TC / Y 

‘‘Yarın sana erkenden uğrarım.’’ demişti.                  

                 YC / N                          TC / Y 

                  -Ki’li Birleşik Cümle: Ki bağlacıyla yapılır. 

Çekimlenmiş bir fiilden oluşan yan cümleciğin, temel 

cümleye “ki” bağlacıyla bağlandığı cümlelerdir. Temel 

cümle çoğu zaman “ki” den önceki öğedir. Bazı kaynaklarda 

bağlı cümle olarak kabul edilir. 

               İnandık ki bugünlere geldik. 

            Temel cümle 

               Çalış ki kazanasın. 

          Temel cümle 

               Duydum ki unutmuşsun. 

            Temel cümle 

 c.Sıralı Cümle: Birden fazla cümlenin virgülle bağlandığı 

cümlelerdir. 

          -Bağımlı Sıralı: Cümleler arasında öge ortaklığı 

vardır. 

      Kapıyı tıklattı, içeri girdi. (Özne ortak “o”) 

       Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.  

(Özne ortak “mart”) 

Ben bu kitabı okumuştum, size de öneririm. 

(Özne “ben” ve nesne “bu kitabı” ortak) 

           -Bağımsız Sıralı: Cümleler arasında öge 

ortaklığı yoktur. 

                El yarası onulur, dil yarası onulmaz. 

          O geziyordu, ben çalışıyordum. 

 

d.Bağlı Cümle: Birden fazla cümlenin bağlaçla bağlandığı 

cümlelerdir. 

           Kitapları çok sever ve vaktinin çoğunu kitap 

okumaya ayırırdı. 

           Hem suçlu hem güçlü. 

                Ne konuştu ne açıklamamı dinledi. 

    Bu araba güzel fakat çok pahalı. 

 
Ara Söz / Ara Cümle 

 Bir cümlenin kuruluşunda açıklayıcı olarak 

kullanılan, kaldırıldığı zaman cümlenin anlamını bozmayan, 

iki virgül ya da iki çizgi arasına konulan kısım. Ara söz bir 

cümlenin açıklayıcısı olduğunda açıkladığı öge ile aynı 

görevi yüklenir. 

Canından çok sevdiğini, annesini, dün kaybetti.  

(belirtili nesne görevinde) 

 

Annesini, canından çok sevdiğini, dün kaybetti. 

(belirtili nesne görevinde) 

 

Özlemini çektiği yere - köyüne - gidecekti.  

(dolaylı tümleç görevinde) 

 

Dün akşama doğru, saat altı gibi, bize geldi.  

(zarf tümleci görevinde) 

 

Kalabalıktan biri, yaşlı bir adam, elini kaldırdı. 

(özne görevinde) 

 

Bu olaydan sonra, sen de anımsayacaksın, onlarla 

ilişkimi kesmiştim.  (cümle dışı unsur) 

 

Cihan yırtılsa, emin ol, bu cephe sarsılmaz.  

(cümle dışı unsur) 

Hazırlayan: astagos 
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YÜKLEMİN YERİNE VE TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER 
a
st
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Yüklemin 

Türüne Göre 

Cümleler Kurallı Devrik 
Ad 

(İsim) 

Fiil 

(Eylem) 
Cümleler Kurallı Devrik 

Ad 

(İsim) 

Fiil 

(Eylem) 

1 Kurtuluş savaşı halkın özverisiyle kazanıldı.     34 Herkes çok sakindi oyunda.     

2 Aşıyor yüce dağları, engin denizleri.     35 İnsanlar konuşa konuşa anlaşır.     

3 Her şey bir sis perdesinin arkasındaymış.     36 Öğretmenimizi dikkatli dinlemeliyiz derslerde.     

4 Onunla çalışmak çok zevkli.     37 Bugün işimiz bitti çabucak.     

5 Yalandı dün sana söylediklerim.     38 Şimdi her şey yolundaydı.     

6 Çok çalıştınız bu proje boyunca.     39 Ödevini yapmak için kütüphaneye gitti.     

7 Sana söyleyecek sözüm yok.     40 Trafik en kısa zamanda düzenlenecek.     

8 Çiçeklerin üzerindeki kelebekleri seyrediyorum     41 Arkadaşım her işinde düzenlidir.     

9 Sınıfın en çalışkan öğrencisi Zeynep'ti.     42 Aramadı beni dünden beri.     

10 Çalışan, her zaman kazanır.     43 Onun saçları sert değil.     

11 Bütün bunları ben mi yapmışım.     44 Türkçe dünyanın en eski dillerinden biridir.     

12 Evimizin geniş bir bahçesi var.     45 Yarın kitap fuarına gideceğiz.     

13 Kapı açıktı ardına kadar.     46 İzmir'e gitmek için hazırlandı.     

14 Bu kitabı iki yıl önce okumuştum ben.     47 O akşam her şey çok güzeldi.     

15 Tüm çeşitlerimizle hizmetindeyiz.     48 Uzaya mekik gönderildi bugün.     

16 Pencereden seyrettim el sallayan çocukları.     49 Biraz alçak sesle konuşabilirsin.     

17 Ödevini bitirirsen dışarı çıkabilirsin.     50 Sinemaya gidemediği için üzüldü.     

18 Cebinde parası yok değil.     51 Yeni bilgiler edinmek için çalışıyor.     

19 Artık her şey yolundaydı.     52 Esiyor içime doğru bir rüzgar.     

20 Ödevini yapmadığı için huzursuzdu bugün.     53 Hava karardığı için parka gidemedik.     

21 Kendimizi mesleğimizde iyi yetiştirmeliyiz.     54 Bugün hava çok güzel değil.     

22 Güneşin ilk ışıklarıyla gökyüzü kızardı.     55 Hemen bu ıslak giysileri çıkar.     

23 Önce sevgiyi öğretin çocuklara.     56 Sıkıntıdan durmadan yemek yiyor.     

24 Halk dansları yörenin ezgileriyle oynanır.     57 Çiçekleri sulamadığı için soldu.     

25 Burası çok şirin bir köy okuluydu.     58 Hangi gömleği giyeceğine karar ver.     

26 Eserlerinde, geçmişe özlemi hissediliyor.     59 Eşyaları bugün yukarı taşıyın.     

27 Kendimizi tembelliğe alıştırmayalım.     60 Bugünlerde hareket yok buralarda.     

28 Bu çocuk yapamaz hesabı.     61 Elindekileri hemen yukarıya bıraktı.     

29 Öğrenciler, problemleri çözmüştü.     62 Bugün çabucak eşyaları yerleştirin.     

30 Masanın üstündekiler benimmiş.     63 Yazın Karadeniz turuna gideceğiz.     

31 Saçlarını taradı güzelce.     64 Çocuk benden bile şansızdı.     

32 Biz, onlara erkenden gittik.     65 Çok yorulduğu için erkenden yattı.     

33 Komşumuz yardım sever biridir.     66 Sokakları her zaman temiz tutmamız gerekli.     

astagos



YAPISINA  GÖRE CÜMLELER 

 astagos Tek Yüklemli 

(Basit) 

 

Birleşik 
Çok Yüklemli 

 Cümleler Sıralı Bağlı 

1 Partiye gitti, çok eğlendi.     

2 Ağaçları kuyu suyuyla sulamalı.     

3 Onunla çalışmak çok zevkli.     

4 Fabllarda hayvanlar konuşur.     

5 Yağmur yağmış, etraf ıslanmış.     

6 Her işinde düzenlidir.     

7 Bardakları yıkar ve yerleştirirsin.     

8 Derslerine çalışarak gel.     

9 Bu kadar işi tek başına yapmış.     

10 Kitap okumayı seviyor.     

11 Kapıyı açtı, içeri girdi.     

12 Arkadaşları üç haftadır aramıyor onu.     

13 Sen gelince, gideriz.     

14 Eşyaları dolaba yerleştirdim.     

15 Hava güzeldi, herkes dışarıdaydı.     

16 Uyuyan adamı kaldır.     

17 Bize geldi ve olanları anlattı.     

18 Çocuk ders çalıştı, sonra okula gitti.     

19 Her yeri temizledik ama hiç yorulmadık.     

20 Koşarak gelirken düşüp dizini incitmiş.     

21 Ali, Mehmet, Mustafa yarın tiyatroya gidecekler.     

22 Benimle görüşmeden sakın bir şey yapmayın.     

23 Sana kitabımı veririm ancak yarın getirirsin.     

24 Son gülen iyi güler.     

25 Herkes çok sakindi oyunda.     

26 Annem ve ben yarın alışverişe gideceğiz.     

27 Kendimizi tembelliğe alıştırmayalım.     

28 Çalışan, her zaman kazanır.     

29 Her tapakta üç top dondurma vardı.     

30 Seni aradım ama kimse yanıt vermedi.     

31 Onunla konuşmayı ben de isterim.     

32 İnsan sevgisi en büyük sevgidir.     

33 Düşen çocuğu dikkatlice kaldırın.     

34 Eşyalarını topladı, okula gitti.     

35 Sevgi akıyor sokaklardan.     

36 Süt içince midesi rahatladı.     

37 Bulaşıkları yıkadı ve kitabını okudu.     

38 Gülmekten hiç hoşlanmaz.     

39 İşimi erkenden bitiririm.     

40 Köylüler bahçede gözleme yapıyordu.     

41 Kitabı okudu, dışarı çıktı.     

42 Bu çocuk yapamaz hesabı.     

43 Çiçekler çok susuzmuş.     

44 Seni görünce mutlu oluyorum.     

45 Okulun arka bahçesine fidan dikildi.     

46 Evi temizleyip tatile gittiler.     

47 Çocuk annesini gördü, içeri koştu.     

48 Çocukları çağırdı ve onlara pasta verdi.     

49 Fırından aldığı sıcak ekmekleri dolaba koydu.     

50 Eve gider gitmez beni ara.     

 



CÜMLE BİLGİSİ TEST SORULSRI 
 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi devrik isim 

cümlesidir? 
A) Sırayla güverteye çıktı, yolcular. 

B) Tahmin edemeyeceğin kadar azdı çocuğun parası.  

C) Akşam olunca duydu yalnızlığın acısını. 

D) Onu bu kadar öfkeli görmemişti, arkadaşları. 

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne 

göre diğerlerinden farklıdır? 
A) Sınıfın en iyisi sensin. 

B) Yanımda hiç para yok. 

C) Bugün onu hiç görmedim. 

D) Bebeğin çok ateşi var. 

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne 

göre diğerlerinden farklıdır? 
A) Sınavın başlamasına az zaman vardı. 

B) Kaza yapan otobüste yirmi beş yolcu vardı. 

C) Dağcılar akşama doğru zirveye vardı. 

D) Eskiden burada çok güzel park vardı. 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca 

olumsuzdur? 
A) Ders çalışmayı sevmiyor değil. 

B) Okulda iyi arkadaşım yok değil. 

C) Öğrenciler konuyu bilmiyor değil. 

D) Dostlarına sırtını dönecek değil. 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca 

olumludur? 
A) Çocuklara dayak atılır mı hiç? 

B) Sanma ki bu işten kurtaracaksın! 

C) Burada sana kim inanır ki! 

D) Tiyatroyu sevmiyor değilim. 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlı cümle 

vardır? 
A) Bilgisayarı çok istiyorsan git de al. 

B) Kitap okuyor, kendini geliştiriyor. 

C) Çalışan öğrenciyi herkes sever. 

D) Hayvanlar da doğanın bir parçasıdır. 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi diğerlerinden farklı 

bir yapıdadır? 
A) Balıkçılar oltaları ümitle salladılar. 

B) Bu şiiri okuyup yorumlamanı bekliyorum. 

C) Tayfalar derin derin iç çekiyorlardı. 

D) Teknemiz azgın dalgalarla boğuşuyor. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi diğerlerinden farklı 

bir yapıdadır? 
A) Neler yaptığını kimse bilmesin. 

B) Tembellikten yakınıyor, çare arıyordu. 

C) Gazetedeki haberi duyunca çok şaşırdım. 

D) Seninle arkadaş olmaktan gurur duyuyorum. 

 

1.B  2.C  3.C  4.D  5.D  6.A  7.B  8.B  9.D  10.D 

11.C  12.B  13.B  14.A  15.B  16.B 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özneleri ortak 

sıralı cümledir? 
A) Koyun can derdinde, kasap et derdinde. 

B) Danışan dağı aşmış, danışmayan düz ovada şaşmış. 

C) Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan. 

D) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. 

 

10. Aşağıdaki bağlı cümlelerin hangisinde özne 

ortak değildir? 
A) Kitabı okudum ve çok beğendim. 

B) Bana çok kızdı ama beni sever. 

C) Fındık enerji verir ve cildi güzelleştirir. 

D) Sanatı herkes sevmeli ve ben çok seviyorum. 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde girişik birleşik 

cümle vardır? 
A) Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. 

B) Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!  

C) Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. 

D) Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa. 

 

12. “Kıskançlık bizim mayamızda yok değil.” 

Cümlesi için aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 
A) Anlamca olumlu cümle 

B) Fiil cümlesi  

C) Kurallı cümle 

D) Basit cümle 

 

13. “En sevdiği mevsim ilkbahardı.” cümlesi için 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Birleşik cümle 

B) Biçimce olumsuz cümle. 

C) İsim cümlesi 

D) Kurallı cümle 

 

14. “Dün akşam seni görmeyi umuyordum.” cümlesi 

için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Fiil cümlesi, kurallı, anlamca olumsuz, birleşik 

B) Fiil cümlesi, kurallı, anlamca olumlu, basit 

C) İsim cümlesi, kurallı, biçimce olumlu, birleşik 

D) İsim cümlesi, kurallı, anlamca olumsuz, basit 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik 

zarf görevinde kullanılmamıştır? 
A) Okula giderken hep bu yoldan geçerim. 

B) Her akşam buraya gelenleri seyrederim. 

C) Dışarı çıkınca yağmuru fark ettik. 

D) İnsan bakarak her şeyi öğrenmez. 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz nesne 

görevinde kullanılmıştır? 
A) Ankara’ya, doğduğum yere, özlemim biraz daha 

arttı. 

B) Annemizi, en değerli varlığımızı, üzmemeliyiz. 

C) Benim bir tanem, kızım, hasta olmuş. 

D) Geçen hafta, sen de hatırlayacaksın, maçı kazandık. 

Hazırlayan: astagos 


