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Konu: Cümle Bilgisi Değerlendirme
1)

kırpmadım
kadar

üzüntüden

gözümü

sabaha

5)

Canım arkadaşım, bana ....................

Yukarıdaki cümle hangisi söz dizisi ile
tamamlanamaz?
A) kitap hediye etti.

Yukarıdaki sözcüklerden kurallı ve anlamlı
cümle oluşturulursa sıralama hangisi olur?

B) ip atladı.
C) mektup yazmış.

A)
B)
C)

6)

Ahmet bizimle parka gelmesin.
Yukarıdaki cümle için hangisi doğrudur?

2) Aşağıdaki kelime dizilerinden hangisi cümle
değildir?

A) Kurallı ve olumsuz
B) Devrik ve olumsuz

A) Aykut ile pazara gittik.

C) Kurallı ve olumlu

B) Her hafta sonu pikniğe gideriz.
C) Tarladaki ekinleri kamyona

Acaba karıncaların kaç tane
ayağı vardır?

7)
3) Aşağıdakilerden hangisi olumlu cümledir?
A) Baharda buralara çok yağmur yağar.
B) Ahmet, fırından ekmek almadı.

Arif’in cümlesinde hangi duygu vardır?
A) korku

B) merak

C) üzüntü

C) Diktiğim erik ağacı çiçek açmadı.

4) Hangisi ünlem cümlesidir?

8) Aşağıdaki cümlelerde hangisi soru cümlesidir?

A) Cüzdanımda hiç para kalmamış

A) Sınavım çok iyi geçti

B) Sabah işe neden geç kaldım

B) Balıklara yem vermeyi unutma

C) Vah vah, demek okula gitmedin

C) Mahalledeki köpekten mi korktun

9)

13)

(1) Cumartesi günü yüzmeye gittik.
(2)Mert bizimle gelmedi. (3) Deniz
çok dalgalıydı.

Yukarıda yazılı olan cümlenin anlamlı ve
kurallı olabilmesi için hangi sözcükler yer
değiştirmelidir?

Yukarıdaki paragrafın kaçıncı cümlesi
olumsuz cümledir?
A) 1

B) 2

Annem manavdan yaptı sebzelerin
listesini alacağı

C) 3

A) manavdan - listesini
B) yaptı - alacağı
C) yaptı - sebzelerin

10)

Horoz dediğin sabahları erken öter
ve çiftlikteki hayatı başlatır.

Yukarıdaki cümle kaç sözcükten oluşmuştur?
A) 8

B) 9

14)

Eee, yeter artık!
Yaşasın, okullar tatil oldu!

C) 10

Zavallı çocuk üşümüş!
Birden karşıma çıktı!
Cümlelerin ifade ettiği duygular hangi
seçenekte doğru verilmiştir?

11)

çıkmış – civcivleri – sevdim yumurtadan – incitmeden - yeni

A) kızma – sevinç – şaşırma - acıma

Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı
cümle oluşturursak baştan ikinci sözcük
hangisi olur?

B) şaşırma – acıma – sevinç - kızma
C) kızma – sevinç – acıma - şaşırma

A) yeni
B) civcivleri

15)

C) incitmeden

Rüzgardan elektrik telleri ..............
Çocuklar denizde .........................
Balkondaki çamaşırların ipi ...........

12)

................... oyuncak araba yaptı?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
hangisi getirilirse soru anlamı kazanmaz?
A) kim

B) nerede

C) dün

Yukarıdaki söz dizileri tamamlanarak anlamlı
cümleler oluşturulmak isteniyor.
Buna göre hangi sözcük açıkta kalır?
A) koşuyor
B) koptu
C) yüzüyor
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