
 

 

      

İş, hareket, durum bildiren kelimelerin cümlenin en sonunda kullanıldığı cümlelere “kurallı 

cümle” denir. 

    İş, hareket, durum bildiren kelimelerin cümlenin başında veya ortasında kullanıldığı cümlelere 

“devrik cümle” denir. 

  ÖRNEK:  Aslı okuldan geç geldi.      (kurallı cümle) 

              Geç geldi okuldan Aslı      (devrik cümle) 

 

Aşağıda verilen cümlelere “kurallı cümle” veya “devrik cümle” tanımlamalarından 

uygun olanını işaretleyiniz.  

CÜMLELER KURALLI CÜMLE DEVRİK CÜMLE 

Akşam yemeğinde balık ile çorba yedim.   

Yaptım sabah sporumu sahada.   

Erken yatan, erken kalkar.   

Bıraktı annesi okula bugün Gizem’i   

Elmalarını ağacın altına oturup yemişler.   

Ne zaman gelirsin eve sen?   

Ellerimizi sık sık sabunla yıkarız.   

 

Aşağıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı cümle oluşturun. 

Tatlılar - güzel - olmuş - çok 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

parka – çocuk – dört – dün – gelmiş 

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Çıkmış – evden – yapmadan - kahvaltısını- sabah 

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Elif – pazara – gitmiş – annesiyle – az önce 

  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tekrar Et! 

Pekiştir! 

ANLAMLI VE KURALLI CÜMLELER 



 

 KONU TESTİ 

1)  

2) Verilen cümlelerden hangisi kurallı 

cümledir? 

A) Şiir okumayı severim. 

B) Yazdım yazımı 

C) Ayağımı sehpaya çarptım. 

 

 

 

3) “severim- giymeyi-renkli-giysiler” 

Yukarıda karışık halde verilen 

kelimelerden oluşturulacak anlamlı 

ve kurallı cümle hangi seçenekte 

verilmiştir? 

A) Severim renkli giysiler giymeyi 

B) Giymeyi renkli severim giysiler 

C) Renkli giysiler giymeyi severim 

 

 

 

 

4)       Süsüdür 

      Ağaçlar 

      Doğanın 

 

Verilen kelimelerden anlamlı ve 

kurallı cümle oluşturmak için 

kelimeleri yazılış sırasına göre 

numaralandırırsak cevap hangisi 

olur? 

 

A) 1      B)   3      C) 2  

2           1           1 

3           2          3    

 

 

 

 

5) Verilen cümlelerden hangisi devrik 

cümledir? 

A) Derslerime planlı çalışırım her 

zaman 

B) Planlı çalışırım her zaman 

derslerime 

C) Derslerime her zaman planlı 

çalışırım. 

 

 

6) “içmem asitli içecekler dişlerimi 

korumak için” 

Verilen cümle hangi seçenekteki 

cümle çeşidine örnek olabilir? 

A) Soru cümlesi 

B) Devrik cümle 

C) Kurallı cümle 

 

 

 

7)     Çantamı ders programına göre 

hazırladım. 

    Yaparım haftada iki kez banyo 

     

    Dengeli ve düzenli beslenirim. 

 

Verilen cümlelerin başındaki 

kutucuğa kurallı cümle olanlara “K” 

devrik cümle olanlara “D” yazarsak 

cevap hangisi olur? 

 

A)  D     B)  D      C)  K 

 

K           K           D 

 

 K          D           K 

Ölç! 


