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          LGS-2019
“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.

1-Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi
kurallı bir fiil cümlesidir?
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 taşıyo-
rum göğsümde.

              2018- LGS
(...)“Teknolojik cihazları hayatımızın her saha-
sında görmek mümkün.” (...)

2-Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı
çizili cümlenin bir özelliği değildir?
A) Eylem cümlesi
B) Olumlu cümle
C) İçinde fiilimsi bulunan cümle
D) Kurallı cümle

2017 Mayıs Mazeret TEOG
(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.

4-Bu metinde numaralanmış cümlelerden
hangisi yapıca farklıdır?
A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.

   2017-Nisan TEOG
(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.
3-Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle devriktir.
B) II. cümle isim cümlesidir.
C) III. cümle içinde fiilimsi olan cümledir.
D) IV. cümle birden çok yüklemlidir.

                              2016 Nisan TEOG
(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.
5-Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümle fiil cümlesidir.
B) II. cümle fiilimsi bulunan cümledir.
C) III. cümle devrik cümledir.
D) IV. cümle ortak ögeli bir cümledir.

                              2016 Mayıs Mazeret TEOG
(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 benze-
tirdim.(IV) Eğilip kalkan, hoplayıp zıplayan
ateş insanlar olurdu tavanda.

6-Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde tek yargı vardır?
A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.
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2015 Nisan TEOG
7-Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğer-
lerinden farklıdır?
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.

2014 Nisan TEOG
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.
10-Numaralandırılmış cümlelerden hangileri
isim cümlesidir?
A) 1, 2  B) 1, 3   C) 2, 4          D) 3, 4.

2016 Nisan TEOG
I. Ormana girer girmez atının yavaşladığını
hissetti.
II. Elinde, kuyruğundan yakaladığı küçük ve
kara bir kedi vardı.
III. Dün akşamdan bu yana kederliydi.
IV. Tüm dostların yüz çevirecekler senden.

8-Numaralanmış cümlelerden hangileri fiil
cümlesidir?
A) I. ve III.   B) I. ve IV.
C) II. ve III.   D) II. ve IV.

2015-Kasım TEOG

Türk asıllı kaşif Renan Öztürk, son yıllarda sık 
sık ziyaret ediyor Katmandu’yu. 
11-Bu cümlenin özellikleriyle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
A.Devril cümledir.
B.Fiil cümlesidir.
C.Birden çok yüklemlidir.
D.Anlamca olumludur.

2015 Mayıs Mazeret TEOG
9-Aşağıdakilerden hangisi birleşik isim
cümlesidir?
A) O günlerde havalar bozuktu.
B) Bakışlarımız karşılaşınca gülümsedi.
C) Oturduğu ev oldukça genişti.
D) Leylak ağaçları pırıltılar içindeydi.
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