
 

 

                                                OLAYLARIN OLUŞ SIRASI 
 
 
BİLGİ: Karışık olarak verilen cümleleri kendi isteğimize göre sıraya koyamayız. Verilen 
cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak için cümlelerde bildirilen duygu,düşünce,iş ve 
olayların iyi anlaşılması gerekir.Cümlelerde verilenleri iyi okuyup aralarındaki anlam ilişkisini 
kavradıktan sonra bu cümleleri anlamlı bir bütün olacak şekilde sıralamamız gerekir. 
 
Örnek: 1.Bir çekiçle çivi buldu. 
            2. Önce ne yapacağını düşündü. 
            3.İstediği yere çiviyi çaktı. 
            4.Duvara çivi çakması gerekiyordu. 
Cümlelerden anlaşılan çivi çakma eylemi gerçekleşecek.Bu nedenle 3. cümle en sona gelir.Diğer 
cümlelere baktığımızda 4.cümlede yapılacak iş,2. cümlede de nasıl yapılacağının düşünüldüğü 
belirtilmektedir. Bu nedenle 4. cümle başa gelir. 
Bu durumda doğru sıralama: 4 -2- 1- 3 şeklinde olur. 
 
UYGULAMA 
1.Aşağıda verilen cümleleri oluş sırasına sıralayıp önündeki kutulara oluş sıralarını yazınız. 
 
A) 

 
B) 

 Kitabı okumaya pek istekli değildi. 
 Vazgeçip televizyon izledi. 
 Biraz okudu ama anlamıyordu. 
 Yine de kitabı eline alıp en son kaldığı yeri açtı. 

 

C) 
 Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. 
 Köylüler ne yapacaklarını düşündüler. 

 Çünkü her yağmurdan sonra köyü sel basıyordu. 
 Hemen köyü boşaltmaya başladılar. 

 
 

 Geçmek için yürümeye başladı. 

 Gözleri iyi görmüyordu. 

 Biri kolundan tutup geri çekti. 

 Bu nedenle kırmızı yandığını fark etmedi. 



 
2. Aşağıdaki cümlelerin oluş sırası karışık olarak verilmiştir. Bu cümleleri oluş sırasına göre 
sıralayınız. Cümlelerin başındaki rakamları altındaki kutuların içine oluş sırasına göre yazınız. 
a) 
1.Buzdolabından su almak istedi. 
2.Annesi gelmeden yerleri temizlemeye karar verdi. 
3.Annem bunu görürse çok kızar diye düşündü. 
4.Suyu çıkarırken çorbayı devirip döktü. 

 b. 
1.Zavallı kedi soğuktan  titriyordu. 
2.Eve götürürse annesi kızardı. 
3.O da kediyi kömürlüğe götürüp üstünü örttü. 
4.Sokağa çıkınca karşısına bir kedi çıktı. 

                           
  
c. 
1.Kalabalığı görünce çok şaşırmıştı. 
2.Osman küçük bir kasabada yaşıyordu. 
3.Çünkü yaşadığı yer çok sakindi. 
4.Bir gün dedesiyle şehre gitti. 
                                               d. 
 
 
 
 
 
e. 

 
  
 
 
 

        f. 
 
 
 
  

1.Ödevini ilk bitiren Ebrar oldu. 
2.Üç arkadaş birlikte ödev yapmaya karar verdi. 
3.Ödevlerin bitmesiyle oynamaya başladılar. 
4.Gözde ise ödevini en son yaptı. 

1.Annesi Aleyna’ya çok kızmıştı. 
2.Bir daha bunu yapma! diye uyardı. 
3.Bu yaptığın çok ayıp bir davranış. 
4.Başkasının paketinin açılmayacağını bilmen gerekir. 

1.Daha gidecek çok yolu vardı. 
2.Kendi de su bidonunu çıkarıp doldurdu. 
3.Bir akarsu kenarında durup atını suladı. 
4.Atıyla kasabadan köyüne dönüyordu. 
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