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1.Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne 

göre farklıdır? 

A) İlim, ilim bilmektir. 

B) İlim kendini bilmektir. 

C) Sen kendini bilmezsin. 

D) Ya nice okumaktır? 

 

2.Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre 

farklıdır? 

A) Ölüm bize ne uzak bize ne uzak yakın ölüm. 

B) Biz ölümsüzlüğü tattık. 

C) Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. 

D) Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma. 

 

(I)Romalıların saç seçimleri oldukça basitti.  

(II)Zamanla saç modelleri detaylandı. (III)Peruklar da 

giderek popüler hale geldi. (IV)Romalılar Hristiyan 

olduktan sonra da peruk takmaya devam etti ama kısa 

süre sonra kilise perukları ölümcül bir günah ilan etti. 

 

3) Bu metinle ilgili hangisi söylenemez? 

A) I. cümle içinde fiilimsi olan cümledir.  

B) II. cümle tek yüklemi olan cümledir. 

C) III. cümle birden fazla yüklemi olan cümledir. 

D) IV. Cümle Bağlacı olan cümledir. 

 

4)Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge dizilişine göre 

farklıdır? 

A) Senin gözlerinde buluşur yıldızlar. 

B) Senin avındır çırpınan yürekler. 

C) Saçların süzüp almış gecenin rengini. 

D) Rüzgar gözlerindeki yaşa tutkun. 

 

5) Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre 

farklıdır? 

(I)Sezar kelliği kendine oldukça fazla dert etmişti. 

(II)Kraliçe ona kendi keşfettiği bir kellik ilacını tavsiye 

etmişti. (III) Sezar saç sorunu yaşayan tek general 

değildi. (IV) Kartacalı komutan Hannibal da kendine 

birçok peruk yaptırmıştı. 

          A) I              B) II              C) III             D) IV 

 

6) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre 

farklıdır? 

A) Birlikte öğrendik seninle. 

B) Tırtılları tanıdık seninle baharda. 

C) Tırtılken daha sevmeyi öğrendik. 

D) Toprağı evimiz gibi sevdik seninle.                                                                          

Uçun kuşlar doğduğum yere. 

Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. 

Orada geçti benim güzel günlerim. 

O demleri anıp şimdi inlerim. 

 

7) Bu dörtlüğün hangi dizesi yüklemin türüne göre 

isim cümlesidir? 

A) I              B) II              C) III             D) IV 

 

8)Aşağıdaki cümlelerden hangisi tek  yüklemi olan bir 

isim cümlesidir? 

A) Sarmaşık çiçeği soluyor anne. 

B) Her halde son akşam oluyor anne. 

C) Saçında beyazlar tacındır senin. 

D) İçime bir hüzün doluyor anne. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Döndüm daldan düşen kuru yaprağa. 

Seher yeli dağıt beni, kır beni 

Götür tozlarımı burdan uzağa. 

Yarin çıplak ayağına sür beni. 

 

9) Bu dörtlükle ilgili hangisi söylenebilir? 

A) Bağlacı olan cümle vardır. 

B) Fiilimsi bulunan cümle yoktur. 

C) Devrik cümle yoktur. 

D) Birden fazla yüklemi olan cümle vardır.  

 

10) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre 

farklıdır? 

 (I)Sivilce gençlerin yüzde 96’sını ergenliğin herhangi 

bir döneminde etkiliyor. (II)Her kıl derideki folikül adı 

verilen bir kesede büyür.(III) Sebum adı verilen kaygan 

bir madde içeren bezler folikülü besler. (IV) Her 

folikülün yanında teri derinin yüzeyine küçük bir 

gözenekten geçirerek taşıyan bir başka bez bulunur.   

 

A) I              B) II              C) III             D) IV 

 

Bahçeler kapkara, tarlalar donmuş. 

Bakışlar kopkoyu, acılar konmuş. 

Boş bulup her yere baykuşlar konmuş. 

Yuvasız her kuşun gurbeti benim. 

 

11) Bu dörtlükle ilgili hangisi söylenemez? 

A) Birden fazla yüklemi olan cümleler vardır. 

B) Fiilimsi bulunan cümle vardır. 

C) Devrik cümle yoktur. 

D) İsim cümlesi vardır. 
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12) Aşağıdakilerin hangisi yüklemin türüne  göre 

farklı bir cümledir? 

A) Zamanla nasıl değişiyor insan. 

B) Hangi resmime baksam ben değilim. 

C) Yalandır, kaygısız olduğum yalan. 

D) Bu güler yüzlü adam ben değlim. 

 

Burnunuz kanadığında ne yapmanız gerekir? Sakın 

kafanızı geri yatırmayın. Böyle yapmak kanamayı 

boğazınıza doğru yönlendirebilir. Yuttuğunuz kan 

kusmaya neden olabilir ya da ciğerlerinize kaçıp 

boğulmanıza. 

 

13)Bu metinde hangisinin örneği yoktur? 

A) Fiil cümlesi 

B) Soru cümlesi  

C) İçinde fiilimsi bulunan cümle 

D) Devrik cümle 

 

Günde yaklaşık iki bin defa yutkunuruz. Başlangıçtaki 

ilk bilinçli karar dışında tamamen otomatik olarak 

meydana gelen bir süreçtir ve birbirinden farklı 12 kas 

hareketi içerir.  Alzheimer ve felç hastaları bazen 

yutma yeteneklerini kaybeder. Konuşma sırasında 

kullanılan kas bileşimi yutkunma sırasında 

kullanılanlarla birebir aynıdır. 

14) Bu metinde hangisinin örneği yoktur? 

A) Tek yüklemi olan cümle 

B) İçinde fiilimsi bulunan cümle 

C) Bağlacı olan cümle 

D) Birden fazla yüklemi olan cümle 

 

15)Bu metinde numaralandırılmış cümlelerin 

hangileri  isim cümlesidir? 

 

(I)İnsanda müthiş bir potansiyel vardır.(II) Evrendeki 

106 elementin hepsinin insanında içinde olduğu ispat 

edildi.(III) Bunlara bedende çok az miktarda 

bulundukları için “eser element” denir. (IV) Hemen 

hepsi de vücut için gereklidir. 

A)I  - II         B) II - III         C) III -I         D) I –IV 

 

16) Aşağıdakilerin hangisi anlamına göre farklı bir 

cümledir? 

A) Akşam olur kuşlar konar dallara. 

B) Susamış yıldızlar iner göllere. 

C) Güzeller dizilir ince yollara. 

D) İçlerinde seni göremiyorum.  

Her bir organımızın bir enerjisi vardır. Organlarımızın 

geneli  itibariyle de toplam bir enerjiye sahibiz. 

Konuştuğumuzda bir enerji ortaya çıkar. 

Öfkelendiğimizde, korktuğumuzda ya da 

endişelendiğimizde de… 

 

17) Bu metinde hangisinin örneği yoktur? 

A) Tek yüklemi olan cümle 

B) Olumsuz cümle 

C) İsim cümlesi 

D) Eksiltili cümle 

 

İç gözümüz bizim için çok büyük bir kaynaktır. Hayal 

kurma görmek istediğimiz ya da ulaşmak istediğimiz 

manzarayı iç gözümüzle canlandırmaktır. 

Kişi gerçek hayatta ulaşamadıklarına iç gözüyle 

ulaşabilir, onları zihninde canlandırabilir.  Hayal olan 

düşünceler bir süre sonra gerçeklere dönüşebilir. 

 

18) Bu metinle ilgili hangisi söylenemez? 

A) İsim cümlesi vardır.  

B) Eksiltili cümle yoktur. 

C) Birden fazla yüklemi olan cümle vardır. 

D) Devrik cümle vardır. 

 

(I)İnsan beyninin bir özelliği vardır: (II)Bir anda sadece 

bir işlem yapar, bir konuya yoğunlaşabilir. (III) 

Düşüncede başka bir yere gidiliyorsa yoğunlaşma ona 

doğrudur. (IV) Beden olarak oradadır ama 

düşüncesiyle başka yerlere gitmiştir. (V)Bu durumda 

kişi o anı yaşayamaz, o anın tadına varmaz. 

 

19) Bu metinle ilgili hangisi söylenebilir? 

 

A) II  ve V. cümleler yapısına  göre aynı  özelliktedir. 

B) I ve II. cümleler yüklemin türüne göre aynıdır. 

C) IV.  cümle tek yüklemli bir cümledir. 

D) I ve III. cümleler anlamına göre farklıdır. 

 

Yükselir semaya doğru ellerim mavi gecelerin seher 

vaktinde. 

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamına ve öge 

dizilişine göre bu cümleyle aynıdır? 

 

A) Yanılıp gönlüme misafir inme. 

B) Sarı saçlarına pembe gül takın. 

C) Gideceğin yere beni de götür. 

D) Gönlüme taktım neşeden kanat. 


