Türkçe Kazanım Testi

Cümle(Tümce) Bilgisi

1) Aşağıdakilerden hangisi cümle de-

5)

Her şeyin başı sağlıktır. Sağlı-

ğildir?

ğımıza dikkat etmeliyiz. Sağlıklı

A) Uykum gelmişti.

beslenmeliyiz. Temizliğe özen gös-

B) Odama gittim.

termeliyiz. Düzenli olarak spor

C) Yatağıma

yapmalıyız.
Yukarıdaki paragraf kaç cümleden

2) Aşağıdakilerden hangisi anlamlı bir

oluşmuştur?

cümledir?

A) 5

A) Sınıfa arkadaşım
B) Ders başladı.

3)

C) 7

‘‘Eylemi sonunda olan cümlelere

6)

C) Öğretmenimiz

B) 6

kurallı cümle denir.’’
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı bir

Kırtasiyeden kalem, defter ……….

cümledir?

Yukarıdaki cümle hangi sözcük ile

A) Dün arkadaşım bize geldi.

tamamlanırsa anlamlı bir cümle

B) Birlikte oyun oynadık biraz.

olur?
A) silgi

C) Annem de kek yaptı bize.
B) aldım

C) ödedi
7)

4) Aşağıdaki

cümlelerden

Elifsu bana etti kitap hediye.

hangisi

‘‘gittik’’ sözcüğü ile tamamlanabilir?

Yukarıdaki cümlenin kurallı bir cüm-

A) Yaz tatili .............

le olması için hangi sözcük en sonda

B) Annem hazırlık ………….

olmalıdır?

C) Hep birlikte denize .............

A) Elifsu
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B) etti

C) kitap

8)

çok

okuduğum

beğendim

kitabı

11)

Hangi seçenekte yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturulmuştur?

Hasan öğretmen, öğrencilerinden

A) Okuduğum kitabı çok beğendim.

gösterdiği görsel ile ilgili kurallı

B) Çok beğendim okuduğum kitabı.

cümleler kurmalarını istemiştir.

C) Okuduğum kitabı beğendim çok.

Hangi öğrenci Hasan öğretmenin
istediği gibi bir cümle kurmuştur?

9)

Bugün derste yaptık boyama.

Yukarıdaki

cümlenin

kurallı

bir

A)

Çocuk odasını topluyor.

B)

Annesi gelmiş yanına.

C)

Yardım ediyor annesi.

cümle olması için hangi sözcükler
yer değiştirmelidir?
A)

ve

B)

ve

C)

ve

10)

12) Aşağıdaki
çizili

A) kedim

B) sabah

sözcük

cümlenin

sonuna

alınmalıdır?

Yukarıdaki cümlede hangi sözcübir cümleye dönüşür?

hangisini

kurallı bir cümle yapmak için altı

Kedim sabah erkenden uyandı.

ğün yeri değişirse cümle kuralsız

cümlelerden

A) Okuldan eve geldim.
B) Hemen değiştirdim üzerimi.

C) uyandı

C) Elimi yüzümü güzelce yıkadım.
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Cevap Anahtarı
1-C 2-B 3-B 4-C 5-A 6-A 7-B 8-A 9-C 10-C 11-A 12-B
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