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Cümle Türleri - 1

1.  Aşağıdakilerden hangisi kurallı bir fiil cümle-
sidir?

A) Yalımızın arkasındaki korulukta bir taş havuz 
vardı.

B) Kuru bir öksürüğe tutulmuştu, zavallı ihtiyar!
C) O akşam eve, demet demet yaban gülleriyle 

döndüler.
D) Babası, gözünü budaktan sakınmayan bir 

adamdı.

2.  Su birikintilerine dikkat etmeden yürüyorlardı.

Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Birden çok yüklemli cümledir.
B) Kurallı bir cümledir.
C) Olumlu bir cümledir.
D) Fiil cümlesidir.

3.  1. Yüzden fazla insan meydanda toplanmıştı.
2. Komutanın yanında bine yakın atlı vardı.

Numaralanmış cümlelerin yüklemleri ile ilgili 
aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

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

4.  1. Ankara'dan gelen haberlerin hepsi birbirinden 
iyi.

2. Daracık ve bozuk kaldırımlardan çamurlu 
sular akıyordu.

3. Köy yaşamından çeşitli sahneleri canlandıran 
bir oyundu.

4. Boş boş baktığımı görünce öfkelenip elindeki-
leri bir köşeye attı.

Numaralanmış cümlelerden hangileri isim 
cümlesidir?

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

5.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi 
tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Gurbette duyduğum sonu gelmez hüzünleri 
andım birer birer.

B) Ankara'nın ışıkları artık çok gerilerde kalmıştı.
C) Sevgiyi tanımayanlar, ayrılığın acısını da 

bilmezler.
D) Hava her zamankinden daha durgundu.

6.  Yıldızlar, gezegenlerden çok daha büyük ve 
sıcak olan gaz küreleridir. Örneğin Güneş sis-
teminin en büyük gezegeni Jüpiter'den 10 kat 
büyüktür Güneş. Ayrıca evrende Güneş'ten çok 
daha büyük milyonlarca yıldız vardır.

Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Fiil cümlesi kullanılmıştır.
B) Devrik cümle vardır.
C) İsim cümlelerine yer verilmiştir.
D) Kurallı cümle kullanılmıştır.
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7.  Aşağıdakilerden hangisi devrik bir cümledir?

A) Elleri ceplerinde deniz kenarında dolaşır.
B) Başka türlüsüne benim aklım ermez.
C) Yaşanmamış bir ömrün hesabını sorma 

benden.
D) Bu kuşak, dilin sadeleşmesi yolunda çok 

çalıştı.

8.  1. Bu insanlar arasında tanıdığım kimse yoktu.
2. Böyle boş şeylerle meşgul olmadım hiç.
3. Sabah rüzgârı kapımıza misafir olan bir yolcu-

dur.
4. Gitgide bir çığ gibi büyüdü kalabalık.

Numaralanmış cümlelerden hangileri kurallı 
isim cümlesidir?

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

9.  Aşağıdakilerden hangisi devrik bir fiil cümle-
sidir?

A) Bizi bu kadar bunaltan belki de yaz sıcakla-
rıydı.

B) Özlemem vaktini dağ dağ kızaran erguvanın.
C) Evvela insanların bize hürmet etmesini isti-

yoruz.
D) Hâlâ ilk günkü gibiydi sana duyduğum sevgi.

10.  Kuşların bahar göçü en geç mart ayının başında 
başlar.

Aşağıdakilerden hangisi yükleminin türüne 
göre bu cümle ile özdeştir?

A) Tam da kuşların göç ettiği mevsimdeyiz.
B) Yolculuk yapmak için en uygun vakit sabahtır.
C) Leylekler ülkemizde baharın habercisidir.
D) Göç sırasında kuşlar çok alçaktan uçar.

11.  Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burda 
Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam 
Şu karşıdaki bayırda verdim kuzuyu kurda 
Sunamın başka köye gelin gittiği akşam

Bu mısralarla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Fiil cümleleri vardır.
B) Devrik cümlelere yer verilmiştir.
C) İsim cümlesi kullanılmıştır.
D) Olumlu cümleler vardır.

12.  (1) Dünyada suyun asla bitmemesinin nedeni 
su döngüsüdür. (2) Sular ısındığında buharlaş-
ma başlar. (3) Buharlaşan su başka bir yerde 
yağmur olarak yağar. (4) Böylece su sadece yer 
değiştirmiş olur.

Bu parçada numaralanmış  cümlelerden 
hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden 
farklıdır?

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


