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Türkçe Dersi Etkinlik Paylaşımı Facebook Grubu (Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL)

8. SINIF  CÜMLE TÜRLERİ

TEST 1Adı:	 Soyadı:	 Sınıf:	 										No:	

Etkinlik
Paylaşımı

Tü
rkçe Dersi

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre fark-

lıdır?

A) Gözlerim yandı dokundukça kızıl saçlarına.

B) Anladım ki dokunmaz sana sabah güneşi

C) Bu gelen, bir kuş gibi pervasızdı.

D) Saçları dökülürken geçmişin muhasebesini tu-

tuyordu.

2. (1) Pencereden içeriye bakıp başını salladı. (2) Eliy-

le işaret edip Kay’ı dışarı çağırdı. (3) Küçük çocuk

o anda çok korktu. (4) O sırada büyük bir kuşun

pencerenin önünden uçup gittiğini gördü.

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümle-

lerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4

3. “Sorunun doğru cevabını biliyorum ama yanlış olur

diye korktuğumdan söyleyemiyorum.” cümlesi ile

yapıca özdeş olan cümle aşağıdakilerin hangisin-

de vardır?

A) Ne söylenenlere inanıyor ne yazılanlara değer

veriyor.

B) İniyor, çıkıyor, kendi kendine konuşup duruyor.

C) Hatalarından ders almayan insanların kendile-

rini düzeltmesi mümkün değildir.

D) Gördüğü yerleri anlatırken sanki oralara yeni-

den gidiyormuş gibi heyecanlanıyordu.

4. Aşağıdakilerden hangisi “öznesi ve nesnesi ortak”

birden çok yüklemli (sıralı) cümledir?

A) Mustafa Bey soruları hazırladı ve öğrencilere

verdi.

B) Yeni asistan söylenenleri dikkatle dinliyor, def-

terine not alıyordu.

C) O gün yaşadıklarını not almak ve bunları akşam

günlüğüne yazmak en büyük zevkiydi.

D) Üç katlı, geniş bahçeli bir evde oturuyorlardı.

5. (1)Parmak Kız bu kuşu çok sevmişti ve ondan ay-

rılmak istemiyordu. (2)Ama kuşun yer altında ya-

şayamayacağını da biliyordu. (3)Bir sabah yavru

kırlangıç ona gitmek istediğini söyledi. (4)Parmak

Kız köstebeğin onlara yol gösterirken tavanda aç-

tığı deliği hatırladı.

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi yapısına

göre diğerlerinden farklıdır?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre di-

ğerlerinden farklıdır?

A) Ne edebiyata ilgi duyuyor ne müzikle ilgileni-

yordu.

B) Hem kitap okuyor hem bize laf yetiştirmeye ça-

lışıyordu.

C) Bir gün sakarlığı yüzünden elini kesmiş ama

kimseye bir şey söylememiş.

D) Kar yağarken elimde çay bardağıyla camdan

dışarıyı seyrediyordum.

7. Aşağıdakilerden hangisi birden çok yüklemli cüm-

ledir?

A) Dünyanın rahat etmesi, insanların rahat etme-

siyle mümkün olabilir.

B) Medeniyet ve ilim ilerledikçe dünya da küçül-

dü, küreselleşti.

C) Dünyanın bir ucunda olan olay artık anında tüm

dünyada duyulabiliyor.

D) Güney Afrika’da olan bir olayı öğrenmemiz için

aylarca beklemeye gerek kalmadı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne or-

tak öge olarak kullanılmıştır?

A) Dostlarımı her zaman yanımda görmek isterim,

sık sık ararım.

B) Anadolu’nun şerefi, şöhreti, bayrağı olan Kızı-

lırmak en büyük ırmaktır.

C) Armut böbrekleri temizler, kanı temizler, tansi-

yonu düşürür.

D) Köpekler peşimizden koşuyordu, biz arkamıza

bakmadan kaçıyorduk.
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Türkçe Dersi Etkinlik Paylaşımı Facebook Grubu (Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL)

CÜMLE TÜRLERİ TEST 1
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9. Komşunun bahçesindeki civcivler…

Yukarıdaki yarım bırakılmış cümle aşağıdakiler-

den hangisiyle tamamlanırsa yapısına göre fark-

lı bir cümle oluşur?

A) çok güzeldi.

B) bahçe kapısından çıkarak kayıplara karıştı.

C) dün akşam başka bir adama satılmış.

D) her sabah bahçedeki yalağın başında su içer-

di.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre fark-

lıdır?

A) Dağdan kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça bü-

yüyen çığ, dağcılar için büyük tehlike oluşturu-

yordu.

B) Nil Nehri’nin taşma ve çekilme zamanını bilmek

için takvim kullanılmaya başlanmıştır.

C) Bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karșılayan 

STK’ler desteklenmelidir.

D) Resmi kurumlar ve STK’ler dayanışma içinde-

dirler ve yeri geldiğinde iş bölümü yaparlar.

11. (1) İspanya’da bir futbol kulübü olan Deportivo’nun

lakabı “El Turco”dur. (2) Ezeli rakipleri Celtalıların

taktıkları bu lakap Deportivolu taraftarlarca benim-

senmiş ve “Evet, Türk gibi güçlüyüz.” şeklinde ce-

vap bulmuştur. (3)Kendi statlarında oynadıkları

maçlarda dev Türk bayrakları açılır. (4) Bazı maç-

larda İstiklal Marşı’nı okurlar.

Yukarıdaki metinde numaralandırılmış cümleler-

le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış-

tır?

A) 1. cümle içinde fiilimsi bulunan cümledir.

B) 2. cümle kurallı bir fiil cümlesidir.

C) 3. cümle yüklemine göre fiil cümlesidir.

D) 4. cümle içinde fiilimsi bulunan cümledir.

12. Aşağıdaki birden çok yüklemli cümlelerin hangi-

sinde nesne ortaklığı söz konusu değildir?

A) Ayakkabılarını girişte çıkardı, bir poşete koydu.

B) Sınav kitapçıklarını eline aldı, adaylara tek tek

dağıttı.

C) Geçen hafta kitap fuarına katıldım, kendime bir-

kaç kitap aldım.

D) Babam dün sabah arabayı aldı, bir güzel yıkat-

tı.

13. (1)Kedilerle köpekler daima birbirlerine düşmanlık

etmezler. (2)Bazen aralarında dostluk kurulduğu

da görülür. (3)Küçüklüklerinden beri beraber yetiş-

tirilmiş kedi ve köpekler için aynı evde yaşamak

bir problem oluşturmaz. (4)Bunlar iyi geçinirler ve

birbirlerine saldırmazlar.

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri yapıca

aynıdır?

A) 1-3 B) 2-3

C) 1-4 D) 3-4

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre di-

ğerlerinden farklıdır?

A) Gazete yazılarını her gün takip ederim.

B) Bahçedeki büyük ağacın yaşı yüzü geçmiştir.

C) Kapıdaki suyun sesi bizi başka dünyalara gö-

türdü.

D) Gitti, bir daha da onu gören olmadı.

15. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre farklıdır?

A) İş yerinden çıktım ve alışveriş yapıp eve gittim.

B) Eve döndüğümde yüzümdeki korkmuş ifadeyi

değişmeye çalışıp odama geçtim.

C) Yine cam açıktı ama bu sefer Merve odasında

yoktu.

D) Merve’nin kaldığı odayı öğrendik ve hemen oda-

ya çıktık.
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Türkçe Dersi Etkinlik Paylaşımı Facebook Grubu (Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL)

8. SINIF  CÜMLE TÜRLERİ

TEST 2Adı:	 Soyadı:	 Sınıf:	 										No:	

Etkinlik
Paylaşımı

Tü
rkçe Dersi

1. (1) Hüseyin Usta elinde bastonuyla yavaş yavaş

yürüyordu.(2) Biraz yürüyünce soluk soluğa kaldı.

(3) Üst geçitten geçerken bir süre durup soluklan-

dı.(4) Üst geçitten geçince sahilde ahşap bankla-

rın birine oturdu.

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümle-

lerden hangisi yapıca farklıdır?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4

2. “Çok geçmeden davetliler birer ikişer gelmeye baş-

ladılar.” cümlesiyle yapıca aynı olan cümle aşağı-

dakilerden hangisidir?

A) Büyük binanın bahçesini ve salonunu misafir-

ler doldurmuştu.

B) Nikâhın kıyılmasına bir saat vardı ama damat

henüz ortalarda yoktu.

C) Biraz sonra nikâh memuru yanında bir görev-

leri ile bahçe kapısından girdi.

D) Hemen peşinden damat ve sağdıçı koşarak 

içe-ri girdiler.

3. (1) Dünya üzerinde yaşayan insanların her birinin

farklı özellikleri vardır. (2) Siyah tenli insanlardan

çekik gözlü insanlara kadar birçok insan ırkı dün-

ya üzerinde yaşamaktadır. (3) Sadece insanların

değil tüm canlıların birbirinden farklı özellikleri var-

dır. (4) Örneğin her balinanın kuyruk yapısı birbi-

rinden tamamen farklıdır.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden han-

gisi yapıca diğerlerin farklıdır?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4

4. “Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgâr

yardım edemez.” cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden

hangisi söylenemez?

A) Kurallı cümledir.

B) İçinde fiilimsi bulunan(birleşik) cümledir.

C) Fiil cümlesidir.

D) Olumlu cümledir.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi birden çok yük-

lemli (sıralı) cümle değildir?

A) İçerden temiz bir çarşaf getirdi annem, kane-

penin üstüne serdi.

B) Kar yağışı artmış, yerler beyazlamaya başlamış-

tı.

C) Dinmek bilmiyordu artık şikayetleri, sızlanma-

ları, ağlamaları.

D) Balkonun korkuluklarından aşağı sarktı, top oy-

nayan çocuklara seslendi.

6. “Ertesi sabah gün doğmadan işe başladı.” cümle-

sinin yapıca özdeşi aşağıdakilerin hangisinde var-

dır?

A) Kalabalık kımıldadı, açılıp dağılmaya başladı.

B) Bu sözlerden sonra herkes onu merakla süzdü.

C) Yaptığı saçmalıkları arkadaşları alkışladıkça da-

ha çok saçmalıyordu.

D) Şimdi işe yeniden başlamak gerekiyordu ama

onun kalkmaya niyeti yoktu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “Haftalar önce bana

bir çocuktan bahsetmişti ne var ki onu hatırlaya-

mıyorum.” cümlesiyle yapıca özdeştir?

A) İşten çıkan insanlar markete uğrayıp ev ihtiyaç-

larını karşılıyorlardı.

B) Yarım kalan ve öylece bırakılan yoldan geçiyor-

duk.

C) Beş yıl önce bırakılmış taş yığınlar öylece du-

ruyordu.

D) Güldü ve gitti.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi içinde fiilimsi bu-

lunan(birleşik) cümle değildir?

A) Bütün ümidini kaybetmek üzereyken bir haber

aldı.

B) Ara sıra kasabaya iniyor, evin ihtiyaçlarını kar-

şılıyordu.

C) Ağaca çıkan çocuk aşağı inemediği için ağlı-

yordu.

D) Duvardan düşen taş parçaları havuzu doldur-

muştu.
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Türkçe Dersi Etkinlik Paylaşımı Facebook Grubu (Bilal KIŞ - Taşkın SOYSAL)

CÜMLE TÜRLERİ TEST 2
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9. (1)Deli Murat memleketin en azılı derebeyi idi. (2)

Fakat yaşlandıkça aklı başına geldi. (3)İyinin, kö-

tünün farkına varmaya başladı. (4)Artık en küçük

bir fenalık bile onun vicdanında sönmez bir azap

cehennemi tutuşturuyordu.

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi yapıca

diğerlerinden farklıdır?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bağlacı olan(bağ-

lı) bir cümledir?

A) Akşama kadar dükkâna ancak iki kişi geldi.

B) Çok dil döktük de kararından vazgeçirdik.

C) Üzerinde mavi bir ceket ve gri bir pantolon var-

dı.

D) Ne var ki bu çantanın içinde?

11. (1)Hepsi güzel kadının elini sıktı ve kapıdan çıktı.

(2)Dışarısı hafifçe ağarıyor, esmerleşiyordu. (3)Kö-

pekler havlamaya başladı. (4)Yoğun gölge halinde

duran uzak binaların arasında gidiyorlar ve bir şar-

kı söylüyorlardı.

Numaralandırılmış cümlelerden hangileri yapıca

özdeştir?

A) 1 – 2 B) 2 – 3

C) 1 – 4 D) 2 – 4

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sıralı cümle de-

ğildir?

A) Topla kendini Ahmet, herkes sana bakıyor.

B) Bundan böyle hep birlikte olacağız, hiç ayrıl-

mayacağız.

C) Sustu bir süre, başını öne eğip düşündü.

D) Hepimiz işten kaçarsak vatanımızı, milletimizi

kim yüceltecek?

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne ortak öge

olarak kullanılmamıştır?

A) Kasırgayla birlikte ağaçlar devriliyor, evler yıkı-

lıyordu.

B) Ellerinden kurtulmak istiyordum, çırpınıyordum.

C) Yeleğini çıkartıp attı üstünden, sonra gömleği-

ni çıkardı.

D) Yazarın kitapları altı dile çevrildi, dünyada bü-

yük yankı uyandırdı.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre fark-

lıdır?

A) Geçen sene binalarda kimseyi görememiştik.

B) Kuşlar söğüt ağaçlarına yuva yapmıştı.

C) Güneş batarken biz de çalışmayı bıraktık.

D) Ormanlık alanlarda piknik yaparken dikkatli ol-

mak gerekir.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi birden çok yük-

lemli cümledir?

A) Şehir müzesinde Romalılardan kalma heykel-

ler, Osmanlılardan kalma minyatürler vardı.

B) Müzeyi ziyaret edenler bol bol fotoğraf çekiyor,

müzedeki açıklamaları okuyordu.

C) Arabasını otoparka çekip eczaneye doğru yü-

rümeye başladı.

D) Çok yorulmuştu ama işlerini bitirmeden de kalk-

mak istemiyordu.

16. Dilimizde en işlek, en canlı, en yaygın zarf oluştur-

ma yolu zarf-fiil yapılarıdır.

Bu cümlenin özellikleri hangi seçenekte doğru

olarak verilmiştir?

A) Kurallı-İsim-Olumlu-Sıralı

B) Kurallı-İsim-Olumlu-Fiilimsili

C) Kurallı-Fiil-Olumlu-Fiilimsili

D) Kurallı-İsim-Olumsuz-Sıralı
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Türkçe Dersi Etkinlik Paylaşımı Facebook Grubu (Osman Nuri CEYLAN)

8. SINIF  CÜMLE TÜRLERİ

TEST 3Adı:	 Soyadı:	 Sınıf:	 										No:	

Etkinlik
Paylaşımı

Tü
rkçe Dersi

1. Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından di-

ğerlerinden farklıdır?

A) Biyoişaretler bir yandan da paleontologları uzun

zamandır uğraştıran kitlesel soy tükenişlere iliş-

kin önemli katkılar sağlıyor.

B) Kitlesel soy tükenişlere yönelik ilk çağdaş ça-

lışmaları, her ikisi de Kaliforniya’daki Berkeley

Üniversitesi’nde çalışan Louis Alvarez ve oğlu

Walter başlatmıştır.

C) Baba-oğul 1980’de dinazorları öldüren kitlesel

soy tükenişin nedeninin bir astreoit çarpması

olduğunu öne sürmüştür.

D) Bu olağandışı sav doğal bir şekilde olağandışı

kanıtlar gerektiriyordu.

2. Toros Dağları’nın tepelerinde gezerken rastlanan

bir denizyıldızı ya da deniz kabuklusu fosili ya da

Kızılcahamam (Ankara) dolaylarında bulunan çe-

şitli deniz canlılarının fosilleri, akla farklı sorular ge-

tirse de yerbilimciler bu gibi fosillerin bulunduğu

ortamın bir zamanlar deniz olduğunu söyler.

Bu cümlenin yapısı hangi seçenekte doğru veril-

miştir?

A) Sıralı B) Birleșik

C) Basit D) Bağlı

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerin-

den farkıdır?

A) Canlı organizmalar çökelleşmeyle birlikte fizik-

sel ve kimyasal bir değişikliğe uğrar.

B) Fiziksel değişim, sert bölümlerin basınç altında

ezilmesiyle olur; kimyasal değişim, kabuk, diş

ve kemiklerin içinde ortamdaki iyonların birik-

mesiyle gerçekleşir.

C) Taşlaşma süreci denen bu dönem çok uzun bir

sürede olur.

D) Milyonlarca yıl öncesinden günümüze gelen,

günümüzden de milyonlarca yıl sonrasına taşı-

nacak fosilleri, paleontoloji ve antropoloji bilim

dalları araştırır.

4. Haziran ayında yayımlanan çalışmaya göre, mik-

rometre hassasiyette hazırlanan polimer bazlı ve

kristal yapılı bu malzemelerin temas alanlarının bü-

yüklüğü bu malzemelere kazandırılmak istenen me-

kanik özelliklere göre ayarlanıyor.

Bu cümlenin özellikleri hangi seçenekte doğru

verilmiştir?

A) Kurallı-İsim-Olumlu-Fiilimsili

B) Kurallı-Fiil-Olumlu-Bağlı

C) Kurallı-Fiil-Olumlu-Fiilimsili

D) Kurallı-Fiil-Olumlu-Sıralı

5. “Çöllerde birbirinden çok farklı ama hepsi de so-

luk kesici birçok yüzey şekli vardır.”

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca bu cümle

ile özdeştir?

A) Biology Letters dergisinde yayımlanan çalışma-

da araştırmacılar iki Antarktika minke balinası-

na ses dalgaları yayarak izleme yapabilen ci-

hazlar yerleştirdi.

B) Daha önce de iki tane uzun başlı dinozor fosi-

li bulunmuş ama bu kalıntıların yeni bir sınıfa ait

olup olmadığı tam olarak anlaşılamamıştı.

C) Bir miktar lehim, LED ve bakırla kaplı plastiği

sıcak su dolu küçük bir kapta çalkalayın.

D) Hayli iyi korunmuş olan bu son kalıntılar saye-

sinde uzun burunlu dinozorların varlığı onaylan-

mış oldu.

6. Ülkemizde çok sık yaşanmayan bir doğal afet olan

hortum, bazı kişiler için büyüleyici bir doğa olayı.

Bu cümlenin özellikleri hangi seçenekte doğru

olarak verilmiştir?

A) Kurallı-İsim-Olumsuz-Sıralı

B) Kurallı-İsim-Olumlu-Fiilimsili

C) Devrik-Fiil-Olumlu-Fiilimsili

D) Kurallı-İsim-Olumsuz-Sıralı
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7. (1)Yıldızların yapısındaki hidrojen füzyon tepkime-

leri sonucu helyuma dönüşür. (2)Güneş ölçeğin-

deki yıldızlardaki hidrojen tükenmeye başladığın-

da, yıldızın çekirdeği kütleçekim etkisi ile içe doğ-

ru çökerek beyaz cüceye dönüşürken yıldızın dış

katmanları uzaya saçılır. (3)Yıldızın kütle kaybet-

mesine neden olan bu süreç sonucunda yıldızın

etrafı gezegenimsi bulutsu adı verilen toz ve gaz

bulutuyla çevrelenir. (4)Çekirdek kütleçekim etki-

siyle küçüldükçe sıcaklığı yükselir.

Numaralandırılmış olarak verilen cümlelerle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birinci cümle basit cümledir.

B) İkinci cümlede dört tane yan yargı vardır.

C) Üçüncü cümle birleşik cümledir.

D) Dördüncü cümlede yan yargı temel yargının zarf

tamlayıcısıdır.

8. “Siz bilgisayarınızı virüslerden, zararlı yazılımlardan

korumak için onca zahmete girin, yeni aldığınız

akıllı televizyon salonda öyle dursun.”

Bu cümlenin yapı özelliği hangi seçenekte doğ-

ru olarak verilmiştir?

A) Birleşik cümle B) Sıralı cümle

C) Basit cümle D) Bağlı cümle

9. “Görünmezlik pelerini” olarak adlandırılan bu mal-

zemeler üzerlerine gelen ışığın akışını kesintiye uğ-

ratarak ve farklı bir düzeye yönlendirerek nesnele-

ri görünmez hale getirebiliyor hatta sahip oldukla-

rı görünmezlik ve negatif kırılma indisi gibi pek çok

özellik sayesinde son yıllarda bilim insanlarının il-

gisini çeken bu malzemelere yeni bir özellik daha

kazandırıldı.

Bu cümlenin yapısı hangi seçenekte doğru ola-

rak verilmiştir?

A) Birleşik cümle B) Sıralı cümle

C) Basit cümle D) Bağlı cümle

10. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) araş-

tırmacıların geliştirdiği şekil değiştirebilen yüzey,

farklı mühendislik uygulamalarında-otomobillerde,

uçaklarda, rüzgâr türbinlerinde- hava sürtünmesi-

ni azaltarak aerodinamik performansın artırılması

için kullanılabilir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapı ve ögele-

rinin sıralanışı bakımından bu cümle ile özdeş-

tir?

A) Kuşlar, okulun çatı katında insanlar gibi mutlu

bir şekilde yaşıyorlardı.

B) Günümüzde kullanılan golf toplarının çukurlu

yapıdaki yüzeylerinin hava sürtünmesinin azal-

masına neden olarak topun daha uzak mesa-

felere ulaşmasını sağladığı biliniyor.

C) Araştırmacılar bu mekanizmadan havanın fark-

lı yüzeyler üzerindeki sürtünme etkisini azalt-

mak için yararlandı.

D) İç kısmı yumuşak, dış yüzeyi sert ve çok kat-

manlı malzemeden yapılmış, içi boş bir top kul-

lanılan çalışmada topun yüzey şeklinin içinde-

ki basınca göre değiştiği anlaşıldı.

11. Özellikle ürettiği tükenmez kalemlerle piyasada boy 

gösteren BIC, şu aralar internet üzerinde ilginç bir 

deney gerçekleştiriyor. Ulașılmak istenen sonuç, 

yüzbinlerce katılımcının sağladığı verilerden 

hareketle, el yazısına dayalı yeni bir karakter seti 
(font) üretmek. Sette yer alan her bir karakter, tüm 

katılımcıların ortaya koyduğu çizimlerin 

ortalamasından oluşacak. Yani diğer bir deyişle, 
ortaya çıkacak olan karakter seti el yazısı 

tekniğinin evrensel ortalaması gibi bir şey   

olacak.

Yukarıdaki parça ile ilgili aşağıdakilerden hangi-

si yanlıştır?

A) Cümlelerin tamamı yapıca özdeştir

B) İsim cümlesine yer verilmiştir.

C) Cümlelerin tamamı anlamca olumludur.

D) Birden çok yüklemli cümlelere yer verilmiştir.
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SORU TEST-1 TEST-2 TEST-3 

1. B A D 
2. C D B 
3. A A B 
4. B D C 
5. A C C 
6. D C B 
7. B D A 
8. A B B 
9. B A D 

10. D B C 
11. D C D 
12. C D 
13. B A 
14. D B 
15. B B 
16. B 
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