
 

TÜRKÇE  CÜMLE TÜRLERİ 
MEB tarafından hazırlanan “Örnek Sorular” ve 
“LGS Soruları”ndan oluşmaktadır. Telif hakları,  
MEB’e aittir. 

Adı-Soyadı:…………………………… 
Sınıfı           :…………………………… 

Teknolojik cihazları hayatımızın her sahasında go rmek mu mku n. 

Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı çizili cümlenin bir özelliği değildir? 

A) Eylem cu mlesi 

B) Olumlu cu mle 

C) I çinde fiilimsi bulunan cu mle 

D) Kurallı cu mle 

“Lavanta kokulu Kuyucak ko yu , ziyaretçileri bu yu lu yor.” cu mlesi; “bu yu lu yor” yu klemi fiil oldug u 
için yu klemin tu ru ne go re fiil cümlesi, yu klem sonda oldug u için yu klemin yerine go re kurallı cümle-
dir.  

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kurallı bir fiil cümlesidir?  

A) Gu neşli, gu zel gu nlerin hayalini kuruyorum.  

B) Adım atmaya mecalsiz bir ihtiyar oluyor bo yle anlarda zaman.  

C) Soframıza bereket katan şey sıcak bir tebessu mdu r.  

D) Yapraklarından utanan solgun bir gu l taşıyorum go g su mde. 

“Anadolu’nun do rt bir yanı medeniyetin beşig idir.” cu mlesinde “medeniyetin beşig idir” ifadesi yu k-
lemdir. Bu cu mlede yu klem 

dışında yargı bildiren bir so zcu k veya so z grubu bulunmadıg ı için cu mle, tek yu klemli cu mledir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek yüklemli cümle değildir? 

A) Yaşamınızdaki her sorun, içinde bir armag an saklar. 

B) Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku. 

C) Boş oturmak pas gibidir, insanı çabucak eskitir. 

D) Hayatın dengesini sevgi ile birlikte gu ven oluşturur. 

 8. SINIF 

SORU-1                                                              2018 LGS 

SORU-2                                    2019 LGS 

SORU-3                              2019 NİSAN 
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