
8. SINIF  CÜMLE TÜRLERİ

TEST 1Adı:	 Soyadı:	 Sınıf:	 										No:	

1. “Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine” cümlesinin

yüklemine göre özdeşi aşağıdakilerin hangisinde

yoktur?

A) Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz.

B) Civarında çığlıkla yorgun martılar kaçtı.

C) O iklime erişmeye imkân yok.

D) Solgun yanaklarında üç damla yaş kurudu.

2. 1. Amasya şehzadeler şehridir.

2. Amasya elması sert ve suludur.

3. Amasya’daki tarihi eserlerden biri de kral me-

zarlıklarıdır.

4. Amasya’nın ortasından Yeşilırmak geçer.

Yukarıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türüne 

göre diğerlerinden farklıdır?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4

3. “Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.” cümlesiyle il-

gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Fiili cümlesidir.

B) Kurallı cümledir.

C) Olumlu cümledir.

D) Sıralı cümledir.

4. Aşağıdakilerden hangisi bir fiil cümlesi değildir?

A) Çayeli’nin sokakları çok dardı.

B) Stadı şehir kıyısında ıssız bir yerdeydi.

C) Her köyü doğal güzelliklerle doluydu.

D) Bu haliyle Çayeli insana yaşama zevki veriyor-

du.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir isim cümlesi de-

ğildir?

A) Benim kadar çok çalışan üç kişi daha vardı sı-

nıfta.

B) Babam on beş yılda tüm dünyayı dolaşmıştı ça-

lıştığı gemide.

C) Bugünlük bu kadar spor yapmak benim yaşım-

daki biri için yeterlidir.

D) Büyük ablam temizlik konusunda çok titiz biri-

dir.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türü ba-

kımından diğerlerinden farklıdır?

A) On beş günden beri köyden köye dolaşıyoruz.

B) Bu köylerin her biri öbüründen daha hüzünlü-

dür.

C) Köyün ortasındaki çeşmenin başında birkaç ka-

dın vardı.

D) Bu köyde geceyi geçirecek bir yer bulmak bi-

zim için imkânsızdı.

7. “Güneş artık eskisi gibi ısıtmıyor bu dünyayı.” cüm-

lesinin özellikleri hangisinde doğru verilmiştir?

A) Kurallı – olumsuz – fiil

B) Devrik – olumlu – fiil

C) Devrik – olumsuz – fiil

D) Kurallı – olumsuz – isim

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin yerine gö-

re diğerlerinden farklıdır?

A) Aradığım kitapların hiçbirini bulamadım bu kü-

çük kitapçıda.

B) Her sabah kahvaltıda çiçek balı yerdi dedem.

C) Mehtaplı bir yaz gecesinde tanışmıştık onunla.

D) Odanın kapısını küçük bir kız çocuğu açtı.
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9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin yerine

göre diğerlerinden farklıdır?

A) Hatırlıyor musun seninle birlikte geçirdiğimiz o

güzel günleri?

B) Meslek hayatına başladığında bir süre çok bo-

calamıştı.

C) Gençler çoğu kez büyüklerinin uyarılarını dik-

kate almaz.

D) Yazdığı roman ve hikâyelerde genellikle top-

lumsal sorunlara değindi.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kurallı bir cümledir?

A) Bulamıyoruz artık o gençlik yıllarımızdaki neşe-

mizi.

B) Özlemeyen kimse var mı acaba çocukluğunu,

gençliğini?

C) Her köşede, her metrekarede bir anım var.

D) Kalmadı artık eski enerjimiz, eski gücümüz.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik bir cümle-

dir?

A) Doğa, insanlar için her zaman yaşam kaynağı

olmuştur.

B) Ormanın o eşsiz kokusunu çekti içine.

C) Nefeslenmek için bir pınarın yanına oturdu.

D) Gürgen ağaçlarının yaprakları rüzgârla tatlı tat-

lı sallanıyordu.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin yerine gö-

re farklıdır?

A) Kuşların cıvıltısı köyün her yanını sarmıştı.

B) İnsanlar merakla nereden geldiklerini bilmedik-

leri bu kuşlara bakıyordu.

C) Uzun zamandır köyde bu kadar kuşu bir arada

görmemişlerdi.

D) Muhtar Halil de kahvenin önünde izliyordu kuş-

ları.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin yerine gö-

re diğerlerinden farklıdır?

A) Atmosfer, dünyayı saran gaz tabakasına denir.

B) Dünyayı zararlı ışınlardan atmosfer korur.

C) Uzaydan gelen meteorlar atmosfere girince ya-

nar.

D) Aynı zamanda canlılar için gerekli olan oksijeni

de sağlar atmosfer.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem sonda

kullanılmamıştır?

A) Ateşi çıkan çocuğu hastaneye götürdüler.

B) Sağlıklı bir yaşam için her sabah yürüyüş ya-

pardı hiç üşenmeden.

C) Sınıf kapısının önünde üç öğrenci öğretmenle-

rini bekliyordu.

D) Başladığı işi hiçbir zaman yarım bırakmazdı.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin yerine gö-

re farklıdır?

A) Miray ve Şeyma Beşiktaş’ın her maçını izliyor.

B) İrem Türkçe test sorularını çözmeyi çok sevi-

yor.

C) Her gün tekrar yapmak başarıyı artırır.

D) Kitaplarımı yanımdan ayırmam hiçbir zaman.

16. Hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden fark-

lıdır?

A) Kadının kalbine bir anda hüzün çöktü.

B) Tüm dünya ona çok yaşanası görünüyordu.

C) Çocuklar ellerine aldıkları küçük kürekle kum-

ları karıştırıyordu.

D) Onun en büyük özelliği herkesten daha sabırlı

olmasıydı.
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TEST 2Adı:	 Soyadı:	 Sınıf:	 										No:	

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin yerine

ve yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır?

A) Yılbaşından beri elektrik kesintisi oluyordu

burada.

B) Kitabın kapağını açıp okumaya başladı çayını

yudumlarken.

C) Kar yağışını izliyordu pencereden.

D) Çok keyifliydi arkadaşlarla kar topu oynamak.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumlu-

dur?

A) Artık sokaklarda çocuk falan kalmadı.

B) Şimdiki çocuklar ya televizyon izliyor ya da bil-

gisayarla oynuyor.

C) İki kere sormama rağmen cevap vermedi ba-

na.

D) Sağlık durumu hiç iyi değildi.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi fil cümlesi değil-

dir?

A) Beraber olduğumuz süre içinde bir kez bile gü-

lümsemedi.

B) Babam bir süre meraklı gözlerle süzdü beni.

C) Anlattığına göre bu araba çok sağlam ve daya-

nıklıymış.

D) Anladığını beli eder gibi başını salladı hafifçe.

4. (1) O yıllarda otomobil ve kamyon nadir rastlanan

araçlardı. (2) Bunların lastikleriyse yok denecek ka-

dar azdı. (3) Muzaffer, aradığı lastiği nihayet Kara-

köy’de Yahudi bir tüccarda buldu. (4) Lastikler çok

pahalı olsa da yapacak bir şey yoktu.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne

göre diğerlerinden farklıdır?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi isim cümlesi değil-

dir?

A) Pantolonunun ütü yerleri keskin bir bıçak gibiy-

di.

B) Ilık bir ekim sabahıydı kaza yaptığımız gün.

C) Evlerin önünde tek tük insanlar vardı.

D) Şehrin en iyi otellerinin birinde konakladık.

6. Aşağıdakilerin hangisi olumsuz, devrik bir fiil cüm-

lesidir?

A) Adamın üstündeki mavi ceket çok yıpranmıştı.

B) Bundan daha kötü bir olaya rastlanamazdı.

C) Kimse tanıyamamıştı köyümün eski muhtarını.

D) Herkesi hayretler içinde bırakıyordu illüzyonist.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik bir fiil cüm-

lesidir?

A) Çocuğun kıvırcık saçları epey uzamıştı.

B) Birkaç soru geldi aklına o anda.

C) Çok çalışkan biri de değildi aslında.

D) Hiçbir şeyin farkında değildi küçük yavru.

8. 1. Derenin kenarında bir keçi sürüsüyle karşılaş-

tık.

2. Minicik elleri ve tombul yanakları vardı bebeğin.

3. Günlerdir toplanmayan çöpler insanları çok ra-

hatsız ediyordu.

4. Bu insanlar diğerlerine göre daha bilinçliydi.

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri yükle-

min yerine ve türüne göre özdeştir?

A) 1 – 3 B) 2 – 4

C) 1 – 4 D) 2 – 3
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9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türü ba-

kımından farklıdır?

A) Askerlerin arasında güvendeydik.

B) Hiç dinlenmeden saatlerce çalıştı.

C) Tek gayesi işleri bir an önce bitirmekti.

D) Elinde, bahçeden kopardığı bir portakal vardı.

10. 1. Yüz kişilik topluluk şehir meydanına doğru yü-

rüyordu.

2. Meyvelerle doluydu okul bahçesindeki ağaçlar.

3. Deredeki ördeklerin yüzüşünü izledi bir süre.

4. Hiç bu kadar mutlu olmamıştı ömründe.

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri yükle-

min türüne göre fiil, öge dizilişine göre devrik 

cümledir?

A) 1 – 2 B) 1 – 4

C) 2 – 3 D) 3 – 4

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin yerine

göre diğerlerinden farklıdır?

A) Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan araçtır.

B) Dilin kendine ait kanunları vardır.

C) Bu kanunlar çerçevesinde kendini yeniler dil.

D) Milletleri bir arada tutan özelliklerden biri de dil-

dir.

12. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir cümledir?

A) Aydınlar, yaşadıkları topluma yol göstermelidir.

B) Roman, diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de

revaçta olan bir türdür.

C) Toplumun değişmesiyle sanata yüklenen fonk-

siyon da değişir.

D) Kültürüne yabancılaşmış insanlar aydın ola-

maz.

13. Aşağıdakilerin cümlelerin hangisi devrik bir filli

cümlesidir?

A) Çok sessizdi ortalık dün akşam.

B) Hiçbir şey anlamadım dünkü filmden.

C) Çocuk tek başına sokakta bekliyordu.

D) Bekir Bey’in gözleri parladı.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin yerine

göre diğerlerinden farklıdır?

A) Bu duruma bir çare bulmak gerekiyordu.

B) Sonra kendi kendine oynadı saatlerce.

C) Zamanla hatalarını anlamaya başlayacaktır.

D) Zil sesini duyunca koşarak kapıyı açmaya git-

ti.

15. Aşağıdakilerin hangisi olumlu bir fiil cümlesidir?

A) Babası onun derslerine hiç yardımcı olmuyor-

du.

B) Çocuklarına çok düşkün bir adamdı Nazım Bey.

C) İki sene içinde Fransızcayı öğrendi.

D) Bu, hiç de düşündüğü gibi kolay olmamıştı.

16. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz, devrik bir fiil

cümlesidir?

A) Bu okulda çalışmaya iki sene önce başlamıştı.

B) Sultan, okul müdürünün en küçük kızıydı.

C) Hiç anlaşamıyordu kardeşleriyle.

D) Annesi bu durumdan hiç memnun değildi.

17. Aşağıdakilerden hangisi yüklemin türüne göre di-

ğerlerinden farklıdır?

A) Ateşten dağılan küller sağa sola savruldu.

B) Sokak kapısının sesini duydu önce.

C) Bu, kimsenin ihtimal vermediği bir sondu.

D) Yavaşça annesine yaklaştı küçük çocuk.
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TEST 3Adı:	 Soyadı:	 Sınıf:	 										No:	

1. (1)Evrimin değişik fiziksel özellikler arasında nasıl

bir seçim yaptığı üzerine çok düşünüldü. (2)Ancak

doğal seçilimin bilgi içeriği kadar somut bir

özelliği yeğlemesi düşüncesi yeni karşılaştığımız
bir durum. (3)Princeton Üniversitesi’nden fizikçi

William Bialek organizmaları da bilgisayarlar gibi
düşünerek bu yönde önemli bir adım attı.

(4)Bialek, “Yaşamda ne kadar başarılı olduğumuz,

hareketlerimizin dış etkenlerle  uyumlu olduğuyla

ilgilidir.” diyor.

Yukarıdaki parça ile ilgili aşağıdakilerden hangi-

si söylenemez?

A) Birinci cümle kurallı bir fiil cümlesidir.

B) İkinci cümle olumlu, kurallı bir isim cümlesidir.

C) Cümlelerin tamamı kurallı cümlelerdir.

D) Sadece bir tane fiil cümlesi kullanılmıștır.

2. Bu yıl ocak ayının sonlarında internette Mars’la il-

gili ilginç bir görüntü, bir hafta kadar dolaştı. ABD

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars’a

gönderdiği yüzey araçlarından Spirit’in 2004’te

çektiği bir fotoğraftı, bu. Fotoğrafın bir bölümün-
de kayaların arasında dolaşan, “yeti ”ye benzer bir

yaratık bulanık olarak görünüyordu. Onu ilk olarak,

uzaya meraklı bir Japon İnternet’teki görüntüleri

incelerken fark etmişti.

Yukarıda verilen parça ile ilgili aşağıdakilerden

hangisi söylenemez?

A) Devrik bir isim cümlesi vardır.

B) İsim ve fiil cümleleri kullanılmıştır.

C) Olumsuz cümle kullanılmıștır.

D) Tüm cümleler kurallı cümledir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin yerine gö-

re diğerlerinden farklıdır?

A) Ferhat, dörtnala giden bir kısraktır hayat!

B) Ömrün kadar binersin ama sahibi olamazsın.

C) Belirlenen yer ve zamanda atar seni sırtından.

D) Ve geriye bakıp ağlarsın ardında kalanların ar-

dından.

4. İnişten bir saat sonraki basın açıklamasında her

şeyin istendiği gibi gittiği, inişin yeryüzünde yapı-

lan deneme ve simülasyonlardan bile daha başa-

rılı olduğu bildirildi.

Yukarıdaki cümlenin çatı ve yüklemin yeri bakı-

mından özdeşi hangi seçenekte verilmiştir?

A) Uzun zaman etkili olan soğuk hava dalgası yük-

sek kesimlere çekildi.

B) Bugün burada her şeyin yeniden başladığını

sizlere bildirmek isterim.

C) Yapılan araştırma sonuçları ilan edilecek top-

lantı sonrasında.

D) Gecenin ilerleyen saatlerine kadar katılımcılara

sistem anlatıldı.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türü ba-

kımından diğerlerinden farklıdır?

A) Okulumuzda öğrencimizin gelişimi için her tür-

lü etkinlik yapılmaktadır.

B) Fikrin olmadığı bir konuda konuşmak karanlığa

kurşun sıkmaktır.

C) Önemli makamlardaki değişimlerde gelen gide-

ni aratır derler bizim oralarda.

D) Hayatta vereceğiniz kararların sadece sizi etki-

lemeyeceği düşünülerek verilmesi gerekir.

6. (1)Phoenix, Mars’a yönelik araştırmalarına aslında

iniş sırasında başladı. (2)Gezegenin yüzeyine hız-

la düşerken örnekler topladı. (3)Bunlar atmosfer-

deki gazların ve tozların örnekleriydi. (4)Ancak Pho-

enix, bu örnekleri yüzeye konar konmaz değil de

konduktan bir hafta kadar sonra incelemeye baş-

ladı.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türü-

ne göre diğerlerinden farklıdır?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4
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7. (1)Bilim insanları Mars’ın kuzeyindeki düzlüklerde

topraktaki su buzunun yerin 10-20 cm altında ol-

duğunu tahmin ediyor. (2)Bu derinlikte toprağın

%50- 70’inin buzdan oluştuğu düşünülüyor. (3)Bu

görevde Kızıl Gezegen’in sulu geçmişini aydınlat-

manın yanı sıra mikroorganizmaların yaşamasına

uygun koşullar olup olmadığı da araştırılacak, Pho-

enix’in ineceği bölgede. (4)Mikroplar için yaşana-

bilir bir yer demek, suyun sıvı olarak bulunduğu,

protein ve aminoasit gibi karmaşık organik mole-

küllerin olduğu bir ortam demektir.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış olarak ve-

rilen cümleler ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) 1. cümle kurallı, etken ve geçişli bir fiil cümle-

sidir.

B) 2. cümle kurallı edilgen ve geçişsiz bir fiil cüm-

lesidir.

C) 3. cümle devrik, edilgen, geçişsiz bir fiil cüm-

lesidir.

D) 4. cümle kurallı, basit bir isim cümlesidir.

8. (1)Yaşamın yeryüzünde birtakım kimyasal olaylar

sonucunda ortaya çıktığı varsayılır. (2)Biliminsan-

ları buna “abiyogenez” adını veriyor. (3)Üstelik bu

varsayım çok da yeni değil. (4)Elbette, eski düşü-

nürler için yaşamın cansız maddeden ortaya çık-

tığı düşüncesi, çok şaşırtıcıydı. (5)Öyle ki bazıları

bunu bir büyü gibi görüyordu. (6) O zamanlar bu-

nu açıklamak o kadar zordu ki bazıları yaşamın

Dünya’ya başka bir yerden gelmiş olabileceğini

öne sürüyordu.

Yukarıda verilen cümlelerden hangi ikisi yükle-

min türü bakımından diğerlerinden farklıdır.

A) 1-2 B) 3-4

C) 5-6 D) 4-5

9. (1)Dünya’nın bazı bölgelerinde su kıtlığı daha şim-

diden tarımsal üretimi engellemeye başlamış du-

rumda.  (2)İsveç’teki Stockholm Çevre Enstitü-

sü’nün müdürü Johan Rockstrom’e göre, 2050 yı-

lına kadar elektrik üretimi ve ulaşımda kullanılan

fosil yakıtların %50’sinin biyoyakıtlarla değiştiril-

mesi her yıl yaklaşık 4000 ile 12.000 km3 arasında

ek bir su kullanımına yol açacak. (3) Dünya’daki

bütün akarsuların yıllık kapasitesinin yaklaşık 14.000

km3 olduğunu anımsamakta yarar var bu aşama-

da. (4)Dünyadaki suların kirleneceği gerçeği de

gözden kaçırmamamız gereken ciddi bir problem

olarak karşımızda durmaktadır.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış olarak ve-

rilen cümlelerin yüklemin türüne ve yerine göre

özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) 
Yük. yerine göre Yük. türüne göre
kurallı devrik isim fiil

1.cüm. X X
2.cüm. X X
3.cüm. X X
4.cüm. X X

B)
Yük. yerine göre Yük. türüne göre
kurallı devrik isim fiil

1. cüm. X X
2.cüm. X X
3.cüm. X X
4.cüm. X X

C) 
Yük. yerine göre Yük. türüne göre
kurallı devrik isim fiil

1.cüm. X X
2.cüm. X X
3.cüm. X X
4.cüm. X X

D)
Yük. yerine göre Yük. türüne göre
kurallı devrik isim fiil

1.cüm. X X
2.cüm. X X
3.cüm. X X
4.cüm. X X



8. SINIF  CÜMLE TÜRLERİ

TEST 4Adı:	 Soyadı:	 Sınıf:	 										No:	

1. (1)Fotosentez kuşkuya yer bırakmayacak bir biyo-

imzadır. (2)Peki, fotosentezin başka bir gezegen-

de gerçekleşmesi ne derece olası? (3)Dünya’da bu

süreç, bütün yaşamın temellerini atacak kadar ba-

şarılı. (4)Bazı organizmalar yaşamlarını okyanus-

lardaki hidrotermal bacalardan yayılan ısı ve me-

tana borçlu olsalar da yeryüzünü kaplayan ekosis-

temlerin zenginliği, güneş ışığına dayanıyor.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türü ba-

kımından diğerlerinden farklıdır?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türü ba-

kımından diğerlerinden farklıdır?

A) Son olaylar bizleri kaygılandırmıyor değil.

B) İş yerinde yaşanan olaylar hiç hoş şeyler değil-

di.

C) Olay büyüye büyüye buralara kadar varmış.

D) Arkadaşına saati soran öğrenciye öğretmen kız-

dı.

3. Dünya’da yeşil bitkilerin dışında kalan fotosente-

tik organizmaların oluşturduğu büyük bir çeşitlilik

vardır.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vurgulanan

öge ve yüklemin yeri bakımından bu cümlenin

özdeşi bir cümle kullanılmıştır?

A) Miadım dolmaya fırsat beklerken tükenen öm-

rüme candı gözlerin.

B) Şu halde başka dünyaların renklerinde değişik

tonlar baskın olabilir.

C) Bitkilerin güneş ışığını soğurmaları bir doğa ha-

rikasıdır.

D) Hayatta yaşadıklarımızdan öğrendiklerimize tec-

rübe denir.

4. Pigment molekülü kazandığı enerjiyi başka bir fo-

ton şeklinde salmaz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özellikleri

ve yüklemin yeri bakımından bu cümle ile özdeş

bir cümle kullanılmıştır?

A) Suda çözünen maddelerin ve üst tabakalarda-

ki organizmaların filtreleyici etkisi yüzünden ışı-

ğın tayfı derinlikle değişir.

B) Klorofil gibi fotosentetik pigmentler ötekilerin-

den ayrı durmaz.

C) Sonbaharın canlı kırmızı ve sarılarını oluşturan

karotenoid pigmentleriyse daha farklı tonda bir

maviyi yeğler.

D) Tüm bu enerji, suyun ayrıştırılıp oksijenin açığa

çıktığı özel bir klorofil molekülüne yönlendirilir.

5. Başka gezegenlerdeki fotosentezin nasıl işleyebi-

leceğini anlamak için işe Dünya’dan başlamak ge-

rekmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi yüklemin türü bakımın-

dan bu cümle ile özdeş değildir?

A) Hayatımız boyunca bize her konuda bilgi ge-

reklidir.

B) Bundan sonra da istemediği şeyleri yapacak

değildir.

C) Gecenin ilerleyen saatlerinde yorgun bir şekil-
de eve vardı.

D) Ey sevgili, dilersen gel gönlümdeki kendin ile

savaş!

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sözde soru cüm-

lesidir?

A) Siz benimle neden gelmeyeceksiniz?

B) Bu konuda size güvenmez olur muyum hiç?

C) Gecenin ilerleyen saatlerinde silah sesi duydu-

nuz mu?

D) Hayatımızın en zor görevi bu olabilir mi sence?



CÜMLE TÜRLERİ TEST 4
7. (1)Dünyadaki yaşam üzerine bilgilerimizi arttırmak

onu anlamak açısından çok önemlidir. (2)Bunun

ön koşullarından biri tüm canlı türlerine ilişkin var

olan bilgilere ve uzmanlara kolay ve ücretsiz ola-

rak ulaşmaktır. (3)Bu ancak iyi yapılandırılmış, yer-

yüzündeki bilinen bütün canlı türlerini kapsayan,

yetkin ve kamuya açık, bir küresel bilgi sistemiyle

sağlanabilir. (4)İnternet üzerinde var aslında bu

amaç için çalışan birkaç site.

“Dünyaya gelmemizdeki amaç iyi birer insan oldu-

ğunuzu gösterebilmektir bence.” cümlesi parçada 

verilen numaralandırılmış cümlelerin hangisiyle yük-

lemin türü ve yüklemin yerine göre özdeştir?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4

8. Aşağıdakilerden hangisi yüklemin türü bakımın-

dan diğerlerinden farklıdır?

A) Yaklaşık 251 milyon yıl önce, jeolojik açıdan bir

göz kırpmasına karşılık gelen bir sürede, deniz

canlılarının % 95’i, karada yaşayanların da %

85’i yeryüzünden silindi.

B) Dünyanın karşılaştığı bu en büyük kitlesel soy

tükeniş aynı zamanda Permiyen Devri’nin de

sonu oldu.

C) Yaşamın yeniden normale dönmesi için aradan
10 milyon yıl geçmesi lazımdı.

D) Bu büyük felaket genellikle “yaşamın neredey-

se sona erdiği olay” olarak anılsa da bu aslın-

da pek doğru sayılmaz.

9. Aşağıdakilerden hangisi etken, geçişli ve kurallı

bir cümledir.

A) Biyoişaret araştırmalarının kökü petrol arama

çalışmalarında yatıyor.

B) Paleontologlar kendilerini yok olan türlerin keş-

fine ve tanımlanmasına adamışken, jeologlar da

o sırada tortul kayaları parçalayıp nerede pet-

rol aramaları gerektiğini gösterecek organik mo-

lekülllerin peşindeydiler.

C) Paleontologlar dünyanın her yanındaki tortul

kayaların içinde karşılaşıyorlardı organik mad-

deler açısından zengin, çok değerli sıvı kalıntı-

larıyla.

D) Sonunda organik malzeme açısından yoksul

sayılabilecek tortul kayalardaki çok az sıvıyı bi-
le ayrıştırmanın bir yolunu öğrendiler.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamı bakımından

diğerlerinden farklıdır?

A) Senin de bizi sevdiğini bilmez miyim hiç?

B) Bu kadar işin yanında bu yaptığı reva mı?

C) Bugün içimde büyük bir mutluluk var.

D) Hayatımızın en zor kararlarından birini verece-

ğiz.

11. Aşağıdakilerin hangisinde biçimce olumlu anlam-

ca olumsuz bir cümle kullanılmıştır?

A) Ne beni ne de babasını bu konuda bilgilendir-

di.

B) Bu güne kadar oraya adım atmış değilim.

C) Bu havada neden geldiğimi sormasın mı?

D) Senin de böyle diyeceğini tahmin etmemiştim.

12. (1)Güneş dışındaki yıldızların çevresinde dolanan

gezegenler şimdilik doğrudan gözlenemiyorlar. (2)

Ancak, gezegenin yıldız üzerinde yarattığı birtakım

etkiler bu gezegenleri ele veriyor. (3)Örneğin, çev-

resinde büyük kütleli bir gezegen dolana bir yıldız,

bu gezegenin etkisiyle bir miktar salınım yapar. (4)

Bu salınım yeryüzünden gözlenemezse, gezege-

nin kütlesi ve yörüngesi belirlenemez.

Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi anlamca olum-

suz cümledir?

A) 1-2 B) 1-4

C) 2-4 D) 1-3

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sözde soru cümle-

si değildir?

A) Bu mevsimde domates alınır mı hiç?

B) Yolda giderken önüme birden köpek çıkmasın

mı?

C) Seninle bu konuyu daha önce konuşmamış mıy-

dık?

D) Seninle gelmez olur muyum arkadaşım?

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ifade ettiği anlam

bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Bugün olanları kimseye anlatmamalıyız.

B) Hayatımızın son döneminde de olsa mutlu ol-

malıyız.

C) Bu konuda amirlerine bilgi vermen gerekir.

D) Bu mevsimde işletmeler kapanmış olmalı.



 CÜMLE TÜRLERİ TESTİ CEVAP ANAHTARI 

Soru Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 
1. B D D D 
2. D B D B 
3. A C B C 
4. D C D C 
5. B D B A 
6. A C C B 
7. C B D D 
8. D A B C 
9. A B A D 
10. C D B 
11. B C A 
12. D D B 
13. D B C 
14. B B A 
15. D C 
16. D C 
17. C 
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