KAZANIM TESTLERİ
Yüklemi fiil olan cümlelere fiil cümlesi, yüklemi ek fiil almış
7-Aşağıdakilerden hangisi devrik, olumlu, fiilimsi bulunan bir
isim ya da isim soylu sözcük olan cümlelere isim cümlesi
isim cümlesidir?
denir.
A) Jaguar ve leoparı ayırt etmek zordur ilk bakışta.
1-Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir?
B) Uzun ve derin bir uykudur kış uykusu.
A) Burası ben çocukken hiç araba geçmeyen bir yoldu.
C) Bu şehir çok kalabalık değildi yirmi yıl önce.
B) Yaşlı adam bahçeye meyve fidanları dikmiş.
D) Bazı günler yem atardım avludaki tavuklara.
C) 2016, onun her konuda sıkıntı çektiği bir yılmış.
D) Müdürümüzün boyu uzun, saçları aktı.

Yüklemi sonda bulunan cümlelere kurallı (düz) cümle; yüklemi
sonda bulunmayan, başta ya da ortada yer alan cümlelere
devrik cümle denir.
2-Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi, yükleminin
yerine göre diğerlerinden farklıdır?
A) O günden sonra hayata güzel bakmayı öğrendim.
B) Ahmet başını eğmeseydi kırlangıç ona çarpacaktı.
C) Heyecanla annesini aradı otobüsten iner inmez.
D) Oyun oynamak için hepimiz sabırsızlanıyorduk.

(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.
3-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.

I. Yüzünde uzak bir hatıranın tatlı tebessümleri salınıyordu.
II. Cesaret, tehlike karşısında aklın kullanılmasıdır.
III. Yüreksizlerin tabiatında af diye bir şey yoktur.
IV. Gözleri, yağmurlardan önceki gökyüzü gibi bulanıktı.
4-Numaralanmış cümlelerden hangileri olumlu isim
cümlesidir?
A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV. D) III ve IV.

5-Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir fiil cümlesidir?
A) Kurallar, insanların hayatlarını kolaylaştırmalıdır.
B) Gideceğin yeri bilmiyorsan vardığın yerin önemi yoktur.
C) Bu mahallede yaşayanlar, iyi bir gazete okuru değildi.
D) Hedefi olmayan insanlar, çalışmaktan zevk almazlar.

6-Aşağıdakilerden hangisi olumsuz ve devrik bir fiil
cümlesidir?
A) Çocuklarını mutlu edebilmektir anne ve babaların en
önemli görevi.
B) Beynin gizemini tam olarak çözemedi bilim insanları.
C) Top oynarken çok fazla enerji üretmek zorundadır
vücudumuz.
D) Mikroplar, sağlıklı bir derinin içinden geçemez.

İnsanlara verilebilecek en güzel hediye sevgidir.
8-Bu cümlenin olumsuz, devrik, soru biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sevgi değil midir insanlara verilebilecek en güzel hediye?
B) İnsanlara verilebilecek en güzel hediye sevgi midir?
C) İnsanlara verilebilecek en güzel hediye sevgi değil midir?
D) Sevgi midir insanlara verilebilecek en güzel hediye?

(I) Deri, kat kat hücrelerden oluşan çok ilginç bir organdır.
(II) Yeni deri hücreleri, en alt tabakada büyümeye başlar ve
yaşlı hücreleri yavaş yavaş derinin yüzeyine doğru iter.
(III) Bu itilen hücreler yaşlandıkça ölmeye başlar. (IV) Ölü deri
hücreleri, parmak uçlarımız ve ayak tabanımızda kalın bir
katman oluşturur.
9-Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) I. cümle, fiilimsi bulunan cümledir.
B) II.de bağlaçla bağlanmış cümleler vardır.
C) III. cümle, birden çok yüklemli cümledir.
D) IV. cümle, tek yüklemli cümledir.

10-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne, ortak öge olarak
kullanılmıştır?
A) Atölyede birçok otobüs vardı, her birinin başında bir usta
çalışıyordu.
B) Canımın sıkıldığı bir durum olduğu zaman insanlara iyilik
yaparım, bu beni mutlu eder.
C) Binlerce kilometre yol katettim, gezmediğim yer kalmadı.
D) Annem ve babam kapıyı açtılar, ellerinde kocaman bir kutu
ile içeriye girdiler.

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne, ortak
öğe olarak kullanılmıştır?
A) Elindeki telefonu masanın üzerine bıraktı, hiç vakit
kaybetmeden mutfağa girdi.
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.

(I) Antalya’nın batısında, kıyının hemen gerisinde duvar gibi
yükselir Bey Dağları. (II) Sahile paralel uzanan bu dağlar,
kilometrelerce alanı kaplamaktadır. (III) Ayrıca bu
dağlar, eteklerinde sakladığı tarihî ve doğal güzellikler
bakımından bölgenin en nadide köşelerindendir. (IV) Dağların
denize yakınlığı ise ayrı bir güzellik oluşturur.
12-Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri fiilimsi
bulunan cümledir?
A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) III ve IV.

13-“Cep telefonlarında kamera yoktu bir zamanlar.”
cümlesinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A) Devrik, fiil, olumsuz, tek yüklemli
B) Devrik, isim, olumlu, fiilimsi bulunan
C) Kurallı, isim, olumlu, birden çok yüklemli
D) Devrik, isim, olumsuz, tek yüklemli

(I) Şu sıralar, kar ve buzdan yapılmış heykellerden oluşan
sergiler ziyaretçilerini bekliyor. (II) Kanada, Rusya, İsveç,
Belçika gibi kışın soğuk geçtiği birçok ülkede buz festivalleri
yapılıyor. (III) Dünyanın birçok yerinden gelen buz
heykeltıraşları bu festivallerde buluşuyor ve hünerlerini
sergiliyor. (IV) Bu heykeltıraşlar, eserlerini çoğu zaman
kalabalık bir ekiple yapıyorlar.
14-Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümle fiilimsi bulunan cümledir.
B) II. cümle birden çok yüklemli cümledir.
C) III. cümlede bağlaçla bağlanmış cümleler vardır.
D) IV. cümle tek yüklemli cümledir.

(I) Su buharı, soğuk bir yüzeyle karşılaşınca su hâline gelir.
(II) Bunu basit bir deneyle siz de gözleyebilirsiniz.
(III) İçinde su kaynayan bir çaydanlığın su buharı çıkan ağzına
soğuk bir kepçe tutarsanız su buharının suya dönüştüğünü
görebilirsiniz. (IV) Soğuk kepçeyle buluşan su buharı
yoğunlaşıp suya dönüşür, damla damla akmaya başlar.
15-Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlenin içinde başka bir cümle vardır.
B) II. cümle, tek yüklemli cümledir.
C) III. cümlede şarta bağlı bir durum söz konusudur.
D) IV. cümle, birden çok yüklemli cümledir.

Kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara ihtiyacımız
var.
16-Bu cümlenin olumsuz, devrik, soru biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İhtiyacımız yok mu kendisinden çok başkalarını düşünen
insanlara?
B) Kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara ihtiyacımız
var mı?
C) Kendisinden çok başkalarını düşünen insanlara ihtiyacımız
yok mu?
D) İhtiyacımız var mı kendisinden çok başkalarını düşünen
insanlara?

17-Aşağıdakilerden hangisinde bağlaç, cümleleri birbirine
bağlamıştır?
A) Basketbol, önceleri futbol topu ve şeftali sepetleriyle
oynanıyordu.
B) Paramız, altın yaldızlı koltuğumuz yoktu ama neşemiz ve
dostluğumuz vardı.
C) İki bitkin yolcu konuşa konuşa bir kulübeye gelmişler.
D) Balinalar ile yunuslar, yüzerken uyuyabilen hayvanlardır

18-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.

19-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.

Yeni evimin mutfak penceresi, yemyeşil ve sakin bir ovaya
bakıyor.
20-Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından bu
cümleyle özdeştir?
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.

21-Aşağıdakilerden hangisi birden çok yüklemli cümledir?
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.

ÇIKMIŞ SORULAR
“Lavanta kokulu Kuyucak köyü, ziyaretçileri büyülüyor.”
cümlesi; “büyülüyor” yüklemi fiil olduğu için yüklemin türüne
göre fiil cümlesi, yüklem sonda olduğu için yüklemin yerine
göre kurallı cümledir.
22-Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kurallı bir fiil
cümlesidir? 2019 LGS
A) Güneşli, güzel günlerin hayalini kuruyorum.
B) Adım atmaya mecalsiz bir ihtiyar oluyor böyle anlarda
zaman.
C) Soframıza bereket katan şey sıcak bir tebessümdür.
D) Yapraklarından utanan solgun bir gül taşıyorum göğsümde.

“Anadolu’nun dört bir yanı medeniyetin beşiğidir.”
cümlesinde “medeniyetin beşiğidir” ifadesi yüklemdir. Bu
cümlede yüklem dışında yargı bildiren bir sözcük veya söz
grubu bulunmadığı için cümle, tek yüklemli cümledir.
23-Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek yüklemli cümle
değildir? 2019 ÖRNEK SORULAR
A) Yaşamınızdaki her sorun, içinde bir armağan saklar.
B) Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku.
C) Boş oturmak pas gibidir, insanı çabucak eskitir.
D) Hayatın dengesini sevgi ile birlikte güven oluşturur.

Teknolojik cihazları hayatımızın her sahasında görmek
mümkün.
24-Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin bir özelliği değildir?
2018 LGS
A) Eylem cümlesi
B) Olumlu cümle
C) İçinde fiilimsi bulunan cümle D) Kurallı cümle

Türk asıllı kâşif Renan Öztürk, son yıllarda sık sık ziyaret
ediyor Katmandu’yu.
25-Bu cümlenin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez? (2019 BURSLULUK)
A) Devrik cümledir.
B) Fiil cümlesidir.
C) Birden çok yüklemlidir. D) Anlamca olumludur.

(I) Tepeden inerken dikenli çalılar, koşusunu yavaşlatmıştı. (II)
Onu yakalamak isteyenlerin elinden kurtulmasına içgüdüsü
yardımcı oluyordu. (III) Fahri, adamların bağrışlarını açık seçik
duyunca telaşlandı. (IV) Aralarındaki mesafe her an, adım
adım azalıyordu.
26-Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi yapıca
farklıdır? 2017 TEOG
A) I. B) II. C) III. D) IV.

(I) İçinden deniz geçiyorsa yüzlerce kez teşekkür etmelisiniz
yaşadığınız şehre. (II) Bu teşekkürü en çok hak eden
şehirlerden biri de İstanbul’dur. (III) Gün batımında kızıla
boyanan Boğaz suları, İstanbul’u bir masal mekânına
dönüştürür. (IV) Bu şehirde hayat bu yüzden çok güzeldir.
27-Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2017 TEOG
A) I. cümle devriktir.
B) II. cümle isim cümlesidir.
C) III. cümle içinde fiilimsi olan cümledir.
D) IV. cümle birden çok yüklemlidir.

(I) Köyde dedemin keçileri, tavukları ve birkaç ineği
bulunuyordu. (II) Burada minicik oğlaklara elimle kepek
yedirmek çok hoşuma giderdi. (III) Ninemle küçük evin
arkasındaki bahçeye giderdik sık sık. (IV) Ninem fideleri
çapalardı, ben ağaçların altında oynardım.
28-Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 2016 TEOG
A) I. cümle fiil cümlesidir.
B) II. cümle fiilimsi bulunan cümledir.
C) III. cümle devrik cümledir.
D) IV. cümle ortak öğeli bir cümledir.

(I) Yanan odunların sesini ninni gibi algılamakla geçti
çocukluğum. (II) Özellikle geceleri sobanın küçük deliklerinden
tavana ateşin dansı yansırdı. (III) Aynı noktaya biraz fazla
baktığımda gördüklerimi insan figürüne benzetirdim. (IV) Eğilip
kalkan, hoplayıp zıplayan ateş insanlar olurdu tavanda.
29-Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde tek yargı
vardır? 2016 TEOG
A) I. B) II. C) III. D) IV.

30-Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden
farklıdır? 2015 TEOG
A) Arkamda oturduğu için onu göremiyordum.
B) Gözlerimin içine bakarak bir şey sordu.
C) Çocuk odasından ayak sesleri geliyordu.
D) En yakın dala tutunup duvarın üstüne tırmandı.

1. Şiir okuyuşu herkes tarafından çok beğenilmiş.
2. Bu davranışının birçok nedeni varmış.
3. Yorucu bir günün sonunda derin bir uykuya daldı.
4. Gözlerimi açtığımda ortalık oldukça karanlıktı.
31-Numaralandırılmış cümlelerden hangileri isim cümlesidir?
2014 TEOG
A) 1, 2 B) 1, 3 C) 2, 4 D) 3, 4
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