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SINIF Cümle Türleri-2 (Yapılarına Göre Cümleler)
1. (1) Antalya’nın batısında, kıyının hemen gerisinde
duvar gibi yükselir Bey Dağları. (2) Sahile paralel uzanan bu dağlar, kilometrelerce alanı kaplamaktadır.
(3) Ayrıca bu dağlar, eteklerinde sakladığı tarihî ve
doğal güzellikler bakımından bölgenin en nadide köşelerindendir. (4) Dağların denize yakınlığı ise ayrı bir
güzellik oluşturur.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Bozburun’un eşsiz doğasının tadını yürüyüş yaparak çıkarmak isteyenler bu yolu kullanabilir.
B) Serçe Limanı, teknelere ev sahipliği yapan, sırtını
dağa yaslamış bir limandır.
C) Özel araçla yolculuğa çıkanlar için Datça’nın batısındaki yol tavsiye edilebilir.
D) Deniz kenarındaki bu lokantalarda misafirlere genellikle taze balık servis edilir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri
tek yüklemli cümledir?
A) 1. ve 2.		
C) 2. ve 3.		

B) 1. ve 4.
D) 3. ve 4.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne ortak öge olarak kullanılmıştır?
A) Elindeki telefonu masanın üzerine bıraktı, uzun
uzun düşündü.
B) En sevdiği kitabı raftan aldı, tüm dikkatini vererek
okudu.
C) Dün akşam buraya geldi, bu akşam memleketine
geri dönecek.
D) Geç kaldığımız için annem bana, babam da abime
kızdı.

3. (1) Su buharı, soğuk bir yüzeyle karşılaşınca su hâline
gelir. (2) Bunu basit bir deneyle siz de gözleyebilirsiniz. (3) İçinde su kaynayan bir çaydanlığın su buharı
çıkan ağzına soğuk bir kepçe tutarsanız su buharının
suya dönüştüğünü görebilirsiniz. (4) Soğuk kepçeyle
buluşan su buharı yoğunlaşıp suya dönüşür ve damla
damla akmaya başlar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 1. cümlenin içinde başka bir cümle vardır.
B) 2. cümle, tek yüklemli cümledir.
C) 3. cümlede şarta bağlı bir durum söz konusudur.
D) 4. cümle, bağlacı olan cümledir.
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Bu grafikte cümleler yapılarına göre eşleştirilmek
istenmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) K

B) L

C) M

D) N

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından
diğerlerinden farklıdır?
A) Gençlerini kitapla beslemeyen ulusların sonu acıdır.
B) Burası, dünyanın en ünlü çiçek alım satım merkezlerinden biridir.
C) Sihirli lambadan çıkmış devi andıran tuhaf uçurtmalar vardı gökte.
D) İnsan bir yere bakarken çoğunlukla ayrıntıları göremez.
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Cümle Türleri-2 (Yapılarına Göre Cümleler)
7. Yeni evimin mutfak penceresi, yemyeşil ve sakin bir
ovaya bakıyor.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç, iki cümleyi birbirine bağlamıştır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından
bu cümleyle özdeştir?

A) Küresel ısınma konusunda ne yazık ki hedeflenen
başarı sağlanamadı.
B) İstanbul’da otobüse ve tramvaya binmek için kart
almalısın.
C) Yangın bir anda büyüdü ama itfaiyenin müdahalesi
sonucu kısa sürede söndürüldü.
D) İlker, doktor olduktan sonra Aksaray veya Ankara’da
çalışmayı istiyordu.

8. (1) Deri, kat kat hücrelerden oluşan çok ilginç bir organdır. (2) Yeni deri hücreleri, en alt tabakada büyümeye başlar ve yaşlı hücreleri yavaş yavaş derinin yüzeyine doğru iter. (3) Bu itilen hücreler yaşlandıkça ölmeye
başlar, kurur, kalınlaşır. (4) Parmak uçlarımız ve ayak
tabanımızda ölü deri hücrelerinin oluşturduğu katman
oldukça kalındır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerdan hangisi söylenemez?
A) 1. cümle, fiilimsi bulunan cümledir.
B) 2. cümle, bağlacı olan cümledir.
C) 3. cümle, birden çok yüklemli cümledir.
D) 4. cümle, tek yüklemli cümledir.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne ortak ögedir?
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A) Karşımda, gözleri uzaklara dalmış sıkıntılı bir genç
adam oturuyordu.
B) Çözülmüş bağcıklarını bağlamak için bir kenara çekildi.
C) Ahmet amcam dün gece çocuklara uzun bir masal
anlattı.
D) Yokuşun başına geldiğimizde babamın elini bıraktım.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin içinde başka bir
cümle vardır?
A) Çocuk heyecanla yanıma gelerek “Şehre ne zaman
gideceğiz?” dedi.
B) Başkalarının keyfine göre yaşamak sefaletlerin en
büyüğüdür.
C) Uzun süre etrafına bakındıktan sonra danışmaya
gelerek odayı sordu.
D) Kış günü dağdan yuvarlanan taşların köylüleri canından bezdirdiğini söyledi.

12. Aşağıdakilerden hangisi birden çok yüklemli cümledir?
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A) Saatlerdir yağan kar, yolları kapadı; trafiği olumsuz
etkiledi.
B) Ahmet, fotoğraf albümünü arkadaşına göstermiş;
arkadaşı albümü çok beğenmiş.
C) Yağmur, sabaha kadar devam etti; o, bu duruma hiç
aldırmadı.
D) Çok bilenler konuşmaz, çok konuşanlar bilmez.

A) Dolabını hemen boşalttı, annesi dolabı temizlemesine yardım etti.
B) Adam, gazetedeki yazıyı okuyunca derin bir karamsarlığa gömüldü.
C) Hırsızın yakında olduğunu anlayan polisler gerekli
önlemleri aldı.
D) Bu olaydan hemen sonra şirketteki tüm hisselerini,
evini yok pahasına sattı.
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