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Aşağıdakilerden hangisi birleşik isim cümlesidir?

a)Dönülmez akşamın ufkundayız.
b)Sanat sanat içindir, diyor şair.
c)Dönünce anladı, sonra yaşadıklarını anlattı.
d)Yüreğim bir türlü o acıyı unutamadı.

Aşağıdaki sıralı cümlelerin hangisinde özne ortak 
öğe olarak kullanılmıştır? 

a)Gözyaşları durmadan aktı, görenler çok üzüldü.
b)Çevrenize çöp atmayın, çöp çevre çirliliğine neden 
olmaktadır.
c)Zamanlarını iyi kullananlar hep kazanırlar. 
d)Çocukken çok güzel oyunlar oynadık, ne de güzel 
eğlenmiştik. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne ortaklığı 
söz konusu değildir?

a)Yağmur yağdı, her taraf göl oldu.
b)Bulutlar geziniyor, toprağı ıslatıyor.
c)Annesi çok çalıştı ve yoruldu.
d)Sizinle anlaşmak istiyorum fakat yapamıyorum.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi ortak 
sıralı bir cümle vardır? 

a)Biliyordum böyle olacağını.
b)Ne beni dinliyor ne de anlıyorsun.
c)Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ.
d)Önce insan ol, sonra insan gibi davran.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlı bir cümle 
vardır? 

a)Denize gitmeyi ve saatlerce denizi seyretmeyi çok 
özledim.
b)Ahlaklı olmayı bil de ona göre yaşa.
c)Sizinle asla yaşamak istemiyormuş.
d)Gönül ve yazar bir olmayınca bir şeyler yazılmaz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi birleşik yapılı 
değildir. 

a)Böyle yaparsanız sizinle gelmem, demişti.
b)Annesi geldiğinde o evde yoktu.
c)Soruları dikkatli okursanız çözebilirsiniz.
d)Çok seneler geçmişti üzerinden.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin yerine göre 
diğerlerinden farklıdır?

a)Söyleyecek söz kalmadı artık.
b)Seni neden böyle üzgün görüyorum.
c)Anlatamam derdimi derman bulamayınca.
d)Neydi o kitabın serüven dolu sayfaları?

Aşağıdaki cümlelerin hangileri yüklemin yerine 
göre özdeştir?

I.Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda?
II.Uzak diyarlardan bir yâr gelmiş.
III.İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı.
IV.Sanat, duyguların dışarıya yansımasıdır.

a)I-II  b)I-III  c)II-III  d)I-IV

“Gönül affetmedikçe, hayat da affetmez.”
Cümlesi için hangisi yanlış bir ifadedir?

a)Kurallı bir cümledir.
b)Eylem cümlesidir.
c)Birleşik yapılı bir cümledir.
d)Bağlı bir cümledir.

“Bir gün gelir de unuturmuş insan.” Cümlesinin 
yapısının özdeşi hangi cümlede yer almaktadır?

a)Bu iş böyle olmaz, demiştim.
b)Hayat bazen acıdır ve bazen de tatlı.
c)Gün geçti, hayat bitti.
d)Zaman, hiçbir şeyle alamadığın tek şeydir.
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Öğretmen, derste öğrencilerden yüklemi fiil olan, 
yapısına göre birleşik olan devrik bir cümle yazmasını 
istemiştir. 
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmenin istediği 
cümleyi yazmıştır?

Ayberk: Okula gelirsen muhakkan beni ara.

Cansu: Sokakta dolaştım, yalnız başına eve döndüm.

Mahir: Yalnızdım unutulmuş kalabalıklarda.

Ebru: Eve döndüğümde gördüm onu.

A.Ayberk  B.Cansu
C.Mahir   D.Ebru

“İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir.” 
      (Küçük Prens)
Yukarıdaki cümleyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler-
den hangileri doğrudur?

I.Devrik cümledir. 
II.Fiil cümlesidir.
III.Birleşik cümledir.
IV.Basit kurallı cümledir.

A. I-II  B.I-IV  C.II-III  D.II-IV

Bazı cümleler yapı bakımından olumsuz olduğu hâlde 
anlamca olumlu olabilir. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir durum 
söz konusu değildir?

A.Yemekler güzel değildi.
B.Çocuklarının okumasını istemiyor değildi.
C.Cezaya çarptırılanlar suçsuz değildiler.
D.Yangından korkmayan yoktur.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesi 
değildir?

A.Sen neden beni üzüyorsun
B.Buraya gelip gelmediğini bilmiyorum
C.Bu işleri mi yapacaksın
D.Her konuda sana mı danışmamız gerekiyor.

 “Gördüklerimi asla unutamam.” Bu cümlenin yapıca 
ve anlamca özdeşi aşağıdakilerden hangisinde 
vardır?

A.Gelecek günlerde hep biz de varız.
B.Sen bilirsin, istersen gel.
C.Unutulmaya yüz tutan türküleri hatırlayalım.
D.Kavuştuğumuzda bir daha ayrılmayacağız.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi iç içe birleşik
yapılıdır?
A.Sen beni dinlersen buradan ayrıl.
B.Hayat öyle güzel ki anlatamam.
C.Sen adam olmazsın, derdi.
D.Düşündüklerimi kimseye anlatamam.

Yüklemin türüne göre isim, anlamına göre olumlu, 
yapısına göre sıralı cümle, yüklemin yerine göre 
kurallı bir cümle oluşturmak isteyen Can, dört cümle 
yazmıştır. İçlerinden sadece biri doğru olmuştur. Doğ-
ru olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A.Dün sen yanımdaydın fakat bugün uzaklardasın.
B.Seni tanıdım hayat, sen beni tanımadın.  
C.Evden taşındık, iki sokak öteye gittik.
D.Her yerde o vardı, sürekli aklımdaydı.

I.Sessizdi dünyalar sensiz.
II.Havalıydı bizim sınıfa yeni gelen.
III.Bilgisayarım bozulunca tamire götürdüm.
IV.Hayat, doyasıya yaşamakmış. 

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde yüklemin 
türüne ve yapısına göre özdeşlik söz konusudur?

A.I-III  B.II-IV  C.II-III  D.I-IV

Aşağıdaki sıralı cümlelerin hangisinde öğe ortaklı-
ğı vardır?
A.Ben sürekli ders çalışıyorum, o TV izliyor.
B.Biri yer, biri bakar.
C.Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
D.Her zaman planlı çalışır, başarılı olur.
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