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1. Aşağıdakilerden hangisi bir ünlem cümlesidir? 
 

 A) Ne kadar da yaramaz bir çocuk 

 B) Havalar yavaş yavaş ısınıyor 

 C) Bu kitabı yeni aldım. 

 D) Yemeğimi henüz yemedim 

 E) Yarın geziye çıkabiliriz 

(1993 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. l.  Masallardan çekerdik dizeleri, tülbent gibi 

 ll.  Biz kaldık, koyup gitti bahar 

 lll.  Yıldızlarda çobandık, değirmenlerde su 

 lV.  Akıyor zaman, ağır, kendi gönlünce 

 Yukarıdaki dizelerin hangilerinde birden çok 

yargı vardır? 
 

 A) l. ve ll.     B)   l. ve lll. C)   ll. ve lll. 

 D) ll. ve lV.     E)   lll. ve lV. 

(1994 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yüklemine 

göre ötekilerden farklıdır? 
 

 A) Gönül kimi severse güzel odur. 

 B) Göz görür, gönül ister. 

 C) Her damardan kan alınmaz. 

 D) Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez. 

 E) İşten artmaz, dişten artar. 

(1995 ÖSS) 

4. Aşağıdaki ikili dizelerden hangisi bitmemiş bir 

cümle durumundadır? 
 

 A) Gecenin koyu karanlığında 

  Rüzgârda sokak kokusu 

 B) Çiçek açmayı deniyordu 

  Bahçemizde erik ağacı 

 C) Uğraşma boşuna şiir yazamazsın 

  Bu kadar maviyken gökyüzü 

 D) Bana bu kadar açık söylemedi 

  Güzel olduğunu yaşamanın 

 E) Gökyüzünün maviliğine akarak 

  Savruldu sonsuza ışık hızım 

(1997 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizeler basit 

cümle oluşturmaktadır? 
 

A) Mustafa Kemal barış olmuş, 

 Gürül gürül akan ırmaklarda. 

B) Mustafa Kemal özgürlük olmuş, 

 Özgürlük diye çarpan yüreklerde. 

C) Mustafa Kemal bereket olmuş, 

 Uzanıp giden bu topraklarda 

D) Mustafa Kemal  türkü olmuş, 

 İnanmış dudaklarda. 

E) Mustafa Kemal ülkü olmuş, 

 Uzak yakın bütün bayraklarda 

(1999/İpt. ÖSS) 
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6. Yeniden baktım “Başaklar” tablosuna. Belli ki 

rüzgâr var, başaklar eğilmiş. Başakların kimisi 

yanındakine yaslanmış, kimisi baş başa vermiş. 

Kırılacak gibi büküleni de, usulca eğileni de var. 

Dimdik duran başak görünmüyor hiç. 

 Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi 

yoktur? 
 

 A) Ad (isim) cümlesi B) Eksiltili cümle 

 C) Sıralı cümle D) Bileşik cümle 

 E) Basit cümle 

(2000 ÖSS) 

 

 

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik 

temel cümleciğin belirtili nesnesidir? 
 

A) Havaların düzelmesini dört gözle bekliyorlarmış. 

B) Sonunda, istedikleri gibi güzel ve ucuz bir eve 

taşınmışlar. 

C) Toplantı salonunda bir köşeye çekilip uzun 

uzun konuşmuşlardı. 

D) Okullar açılınca yine Ankara’ya geleceklermiş. 

E) Tatillerinin bir bölümünü yaylada geçirmeye 

karar vermişler. 

(2002 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. (I) Telefonda sesini işitmiştik; ama yüzünü 

görmemiştik. (II) İşte, karşımızdaydı. (III) Sarıldık, 

kucaklaştık kırk yılık dostlar gibi. (IV) Karac’oğlan’ın 

hemşehrisidir o. (V) İyilik ve esenlik dağıtır Toros 

insanlarına, bu gül ile nar ülkesinde, Gülnar’da. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili 

olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 
 

A) I. devrik cümledir. 

B) II. ad cümlesidir. 

C) III. nün yüklemleri türemiş fiildir. 

D) IV. yüklem ve özneden oluşmuştur. 

E) V. nin üç dolaylı tümleci vardır. 

(2002 ÖSS) 
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ÇÖZÜMLER 
 

1. Bir nedene bağlı olarak heyecan, korku, sevinç, 

şaşkınlık, onaylama, özlem, üzüntü  gibi duygular 
içeren ve değişik ruhsal durumları anlatan 
cümlelere ünlem cümlesi denir. Bu açıklamalara 
göre ünlem cümlesi A’daki yargıdır.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

 

2. Tek bir yargı içeren cümleler olduğu gibi birden çok 

yargı içeren cümleler de vardır. Soruda birden çok 
yargı içeren cümleler sorulmuş. II. ve III. dizede 
birden çok yargı vardır. Çünkü bu dizelerin her biri 
iki sıralı cümleden oluşmuştur; yani her biri iki 
yüklem içermektedir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

 

3. Cümlelerin yüklemi isim, isim soylu bir sözcük ya 

da çekimli bir fiil olabilir. Buna göre cümleler isim 
cümlesi ve fiil cümlesi olmak üzere ikiye ayrılır. 
A’da “odur” yüklemi “o” zamirinin ek eylemi 
almasıyla yüklem olmuştur. Çekimli bir fiil değildir. 
Yani isim cümlesidir. “ister, alınmaz, bilmez, artar” 
yüklemleri ise geniş zamanla çekimlenmiş fiillerdir. 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

 

4. Bitmemiş cümlenin yüklemi olmaz. Buna göre 

A’daki dizelere baktığımızda yüklemin olmadığını 
görürüz. Bu dizeler bitmemiş cümle durumundadır.  

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

 

5. Basit cümle, tek bir yargı içeren, içinde yan 

cümlecik, iç cümle gibi unsurlar bulunmayan 
cümledir. A, B, C, D seçeneklerinde yan 

cümlecikler bulunmaktadır. E’de ise tek bir yargı 
vardır.  

Cevap E’dir. 

6. Ad cümlesi parçada bulunmaktadır. Yüklemi isim 

olan cümle isim cümlesidir. Basit cümle, içerisinde 
tek yargı bulunan cümle idi. İlk cümle basit cümleyi 
örnekler. Bileşik cümle ise birden fazla yargı içeren 
cümledir. Parçanın son cümlesi bileşik yapılıdır. 
Sıralı cümle ise tek başlarına yargı taşıyan birden 
çok cümlenin virgül ya da noktalı virgülle art arda 
sıralanmasından oluşan cümledir. Parçada sıralı 
cümlelerin bolca kullanıldığını görüyoruz. Parçada 
eksiltili cümle yoktur. Çoğu zaman yüklemi, kimi 
zaman da başka bir öğesi eksik bırakılmış olan 
cümlelere eksiltili cümleler denir.  

Cevap B’dir. 

 
 
 

 

 

 

7.  

A) Havaların düzelmesini dört gözle bekliyorlarmış. 

  (Belirtili Nesne) Yüklem 

  (Neyi bekliyorlarmış?) (Temel C.) 

  (Yan cümle) 

B) İstedikleri gibi güzel ve ucuz bir eve  taşınmışlar. 

   Dolaylı Tümleç Yüklem 

   (Neye taşınmışlar?) (Temel C.) 

   (Yan C.) 

C) ….. çekilip / …. konuşmuşlardı. 

  Zarf T. Yüklem 

  (Yan C.) (Temel C.) 

D) … açılınca / … geleceklermiş. 

  Zarf T. Yüklem 

  (Yan C.) (Temel C.) 

E) … geçirmeye / … karar vermişler. 

  Dolaylı T. Yüklem 

  (Yan C.) (Temel C.) 

Cevap A’dır. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Devrik cümle, yüklemi sonda olmayan cümledir. 

Buna göre, I. cümle devrik cümle değildir. Çünkü 
yüklemler sonda yer almıştır. Diğer seçeneklerde 
verilen bilgiler doğrudur. 

Cevap A’dır. 

 


