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Tablodaki cümleleri örnekteki gibi türüne göre işaretleyelim.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan söz veya söz gruplarına örnekteki gibi yanıt olacak 
soru cümleleri yazalım.

1. Bahçeye giden topunu hızlıca aldı
Bu oyuncak senin değil
Heyecandan uyumadı
Ağzında ne var
Benimle parka gelir misin
Kitaplığımdaki tüm kitapları okudum
Geziye gitmek için bilet aldım
Sinemaya gitmedim
Ağaçtaki kuşları görüyor musun
Kumbaramda hiç para yok
Sibel eve geldi mi
Akşam yemek yedim
Otobüs durakta durmadı
Nasıl araba kullanıyor

Cümleler Olumlu Olumsuz Soru
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3.
4.
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10.
11.
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14.

Derya bugün okula gelecek.
Derya ne zaman okula gelecek?

Bahçedeki gül güzel kokuyor.

Asya, araba kulanmayı seviyor.

Düştüğü için ağladı.

Fulya yemek yapmayı seviyor.

İstanbul’a ablasıyla gidecek.

Sedat bahçede elma topladı.

Küçük köpek havladı.



Olumlu - Olumsuz - Soru Cümleleri TÜRKÇE

   Aşağıdaki kalemlerin içindeki cümleler olumlu ise birinci daireyi, olumsuz ise ikinci 
daireyi, soru cümlesi ise üçüncü daireyi boyayalım.

   Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi soru cümlesi şeklinde yazalım.

Derya elindeki kalemi yere düşürdü

Neden arabayla gittin

Kaç tane kurabiye kaldı

Annene sesini yükseltmemelisin

Bilgisayarım açılmadı

Ağacın yeşilini çok severim

Benimle birlikte yürür müsün

Okula yarın gidecek.

İstanbul’da oturuyor.

Gözleri bozuldu.

Pazartesi sinemaya gidecekler.

Annem sana pasta yaptı.

Soğukta kaldığı için hasta oldu.

Ahmet havuza girdi.

Çiçek güzel kokuyor.

Okula yarın mı gidecek
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Olumlu - Olumsuz - Soru Cümleleri TÜRKÇE

Aşağıdaki görsellerle ilgili örnekteki gibi birer ‘‘olumlu, olumsuz, soru’’ cümlesi yazalım.

Ahmet yatakta uyuyor.
Ahmet yatakta uyumuyor.
Ahmet yatakta uyuyor mu?
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Olumlu - Olumsuz - Soru Cümleleri TÜRKÇE

Aşağıdaki cümleleri olumlu ve olumsuz olacak şekilde örnekteki gibi tamamlayalım.

Aşağıdaki kelimeleri kullanarak soru cümleleri yazalım.

Aşağıdaki cümleler olumluysa mavi(birinci) daireyi, olumsuzsa yeşil(ikinci) daireyi, soru 
cümlesiyse pembe (üçüncü) daireyi örnekteki gibi işaretleyelim.

Olumlu gelmedi.geldiBabam eve .................... Babam eve ....................

Annem fırından ekmek ........... Annem fırından ekmek ...........

Arda uçurtmayı ................... Arda uçurtmayı ...................

Sibel yemek ................... Sibel yemek ...................

Defterim ................... Defterim ...................

Olumlu 

Olumlu 

Olumlu 

Olumlu 

Olumsuz

Olumsuz

Olumsuz

Olumsuz

Olumsuz

aldı

attı

uyudu

verdi

güldü

sordu

Gizem İstanbul’da yaşıyor

Kitabımı okumak için almadı

Ne zaman İzmir’e gideceksin Kazağımı bulamadım

Çizgi film izlemeyi seviyorum

Kaç yaşında oldun
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