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CÜMLE BİLGİSİ 
AHŞAP EV 

         Bir zamanlar buranın kadınları kilim dokur, örgü örerlerdi. Gitar çalarlardı. Şiir yazar, 
şarkı söylerlerdi. Erkekler de tavuk yetiştirirlerdi. Her güz, evlerini onarırlardı. 
         Jozef de bu insanlardan biriydi. Jozef; ince uzun boylu, kıvırcık uzun saçlı, mavi gözlü bir 
çocuktu.    
İlk beş  soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayalım. 
 
1.Kadınlar neler yapıyor? 

A. Yemek yapıyor, bebek bakıyor.  
B. Halı dokuyor, çiçek suluyor.  
C. Kilim dokuyor, örgü örüyor. 

2.  Kadınlar aşağıdakilerden hangisini 
yapmıyor?  

A. Tavuk yetiştiriyor.         
B. Gitar çalıyor.               
C. Şiir yazıyor. 

3.  Erkekler evlerini ne zaman onarıyor?  
A. kışın                           
B. güzün                      
C. gazın 

4. Aşağıdakilerden hangisi Josef'in 
özelliklerinden biri değildir? 

A. kıvırcık uzun saçlı olması        
B.zayıf uzun boylu olması       
C.elâ gözlü olması 
 

5.  Metnin birinci cümlesinde kaç kelime 
vardır?  

A. 6                               
B.7                                   
C.8 

6.  Aşağıdakilerden hangisi cümledir? 
A.Biz yarın İzmir'e          
B.Teyzem kütüphaneye gitti      
C.Havalar gittikçe daha çok 

7.”Bu resmi siz mi yaptınız” cümlesinin sonuna 
hangi noktalama işareti konulmalıdır? 

A. iki nokta                            
B. nokta                   
C. soru işareti  

8.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir duygu 
bildiriyor? 

A. Aman. köpek çocuğu ısıracak!    
B. Hepimiz tiyatroya gittik.          
C. Akşam çok soğuk vardı. 

9.  Aşağıdaki  kelimelerle  kurallı  bir  cümle  
oluşturulursa  sıralama  nasıl olur? 

1. sesi    
2. gelir    
3. davulun      
4.hoş    
5.uzaktan  
A.3-1-5-4-2                            
B.3-2-5-4-1                       
C.3-1-4-2-5 

10. "Eyvah, geç kaldım”   cümlesinin sonuna 
hangi noktalama işareti konulmalıdır? 

A. ünlem işareti                            
B. nokta                                    
C. soru işareti  

11. Aşağıdaki   kelimelerle  kurallı  bir  cümle  
oluşturulursa  sıralama  nasıl olur? 

1. sarılır    3. yılana     
2. denize  4. düşen 
A. 3-4-2-1                                     
B. 3-2-4-1                                
C.2-4-3-1 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna 
soru işareti (?) konulmalıdır? 

A.  Bu kitap ablamındır            
B.  Siz kaç yaşındasınız           
C.  Hemen eve geliniz 
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13.”Şeyda yarın tiyatroya gidecek” 
cümlesinde özne olan kelime hangisidir? 

A. yarın                                         
B. Şeyda                                   
C. tiyatroya 

14. “Oh, bende pekiyi almışım”  cümlesinin 
sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? 

A. soru işareti                                
B. nokta                                    
C. ünlem işareti  

15. Aşağıdakilerden hangisi kurallı cümledir?  
A. Babam onu benim için aldı.         
B. Annem hiç uyuyamadı akşam.  
C. O yazıyı ben yazmadım tahtaya. 

16.  "Onlar bize dün gelmişti" cümlesinin 
sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? 

A. ünlem işareti                              
B. iki nokta                                
C. nokta  

17.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazımı 
doğrudur?  

A. remzi çok çalışkan öğrencidir.       
B. Adilin gözleri de mavidir.         
C. arzu ile Duygu kardeştir 

18.  "Melisa bakkala gitti." cümlesinin öğeleri 
hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? 

A. özne, tümleç, tümleç       
B. yüklem, tümleç, özne        
C. Özne, tümleç, yüklem 

19.  "Barış kütüphaneden evine gitti." 
cümlesinde kaç tümleç vardır?  

A. 1                                               
B. 2                                           
C. 3 

20.  "Eve mi gidiyorsun" cümlesinin sonuna 
hangi noktalama işareti konulmalıdır? 

A. nokta                                         
B. iki nokta                                 
C. soru işareti  
 

 
21.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna 
iki nokta konulmalıdır?  

A. Cengiz'in babası dedi ki 
B. Bu problemi babam da çözemedi 
C. Arkadaşlarımın hepsi tiyatroya gitti 

22.  "Çocuk, kediye et verdi." cümlesinin 
öznesi hangisidir?  

A. kediye                                
B. çocuk                               
C. et 

23. Aşağıdakilerden hangisi bir isteği 
anlatmıyor?  

A. Kitaplarımızı temiz tutalım.  
B. Söz almadan sınıfta konuşmayalım.  
C. Sigara sağlığa zararlıdır. 

24. Aşağıdaki kelimelerden kurallı bir cümle 
oluşturulursa son kelime hangisi olur? 

1.  kıymeti      2.  bilinir           
3.  gençliğin   4.  ihtiyarlıkta 
A. gençliğin                                     
B. bilinir                                       
C. kıymeti 

25. Aşağıdaki kelimelerden kurallı ve anlamlı 
cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? 
    1. olur     2. yol      

3. devrilince   4. araba        
5. gösteren       6 . çok 
A. 4-3-2-5-6-1                 
B. 4-3-5-1-6-2                    
C. 1-2-4-6-5-3- 


