
 

SORU 1 

"Konusu bakımından bir siyasetname diyebileceğimiz 

bu eser, devrin Karahanlı hükümdarına sunulmuştur." 

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisi-

dir? 

A) Özne - Zarf tümleci - Nesne - Yüklem 

B) Nesne - Yer tamlayıcısı - Yüklem 

C) Zarf tümleci - Yer tamlayıcısı - Özne - Yüklem 

D) Özne - Yer tamlayıcısı - Yüklem 

 

SORU 2 

Bilim insanları, dev çukurlar olarak bilinen obrukların 

yer altı su seviyesinin düşmesiyle oluştuğunu söylüyor. 

Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile aynı öge 

dizilişine sahiptir? 

A) Turistler ülkemizin doğal güzelliklerini ve tarihî 

zenginlerini beğeniyor. 

B) Konya Havzası'nın ekonomisi temel olarak tarıma 

dayanır. 

C) Türkiye'nin su kaynakları hızla azalıyor. 

D) İnsanların, üzerinde yaşadıkları yeryüzünün düz 

olmadığını anlamalarında denizciliğin gelişmesinin 

önemli bir katkısı vardır. 

 

 

SORU 3 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, özne ve yüklemden 

oluşmuştur? 

A) Gün doğmadan hepimiz hazırlıklarımızı tamam-

lamıştık. 

B) Bu kitabı çocukken bir yaz tatilinde okumuştum. 

C) Vazodaki kırmızı güller, evin hanımının zarafetini 

yansıtıyor. 

D) Bu işi gerçekleştirmek, onun hayattaki en büyük 

dileğiydi. 

 

SORU 4 

(1) Ceketimin yamaları, palyaçonun hüznü gibi tezat 

oluşturuyor ütülü gömleğimle. (2) Nerede yoksulluk 

görsem ben oradayım. (3) Kimse benim köküme su 

vermedi. (4) Eğri büğrü bir susam bitkisi gibi hep az 

suyla yetinerek büyüdüm. 

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) 1. cümlenin öznesi bir isim tamlamasıdır. 

B) 2. cümlenin öznesi de yüklemi de zamirdir. 

C) 3. cümlenin öznesi "su" sözcüğüdür. 

D) 4. cümlenin öznesi cümlede yazılı değildir. 

 

 

SORU 5 

Aşağıdakilerin hangisinde cümledeki işi yapan 

varlık vurgulanmıştır? 

A) Bu saatte bu kadar yemek doğru mu? 

B) Her duyduğunu niye hemen bana ulaştırıyorsun? 

C) Bu söylediklerini ben daha ilkokuldayken yapardım. 

D) Bunca yıldan sonra çocuğu bana sen düşman ettin. 

 

 

SORU 6 

Aşağıdakilerin hangisinde nesne açıklayıcısıyla 

birlikte kullanılmıştır? 

A) Karşı vitrindeki oyuncağı, sarı olanı, kardeşime 

alacağım. 

B) Yurdumuzda, bu cennet vatanda, birçok sanatçı 

yetişmiştir. 

C) Sanatçılar, eser yaratanlar, devlet tarafından 

desteklenmeli. 

D) Çocuklar, yarınımızın büyükleri, eğitimden iyi 

yararlanmalı. 
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 SORU 7 

Aşağıdakiler in hangisinde eylemin zamanı 

vurgulanmıştır? 

A) Bütün komşularımız o mahalleden ayrılmıştı.  

B) Kalabalık eğlence ortamlarından özenle uzak 

dururdu. 

C) Kimseyi incitmemeye oldukça fazla dikkat ederdi. 

D) Bütün bunlar o gece meydana gelmişti. 

 

SORU 8 

I. Yazdıklarını tek tek kontrol etti. 

II. Burayı kardeşim ve babam düzenledi. 

III. Öğretmenimi yarın ziyaret edeceğim. 

IV. Çocuklarına iyi bir gelecek sundu.  

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi öge dizilişi 

yönünden özdeştir? 

A) I ve II 

B) II ve IV 

C) I ve III 

D) III ve IV 

 

SORU 9 

 

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde cümle 

öğeleri arasında cümle dışı unsur vardır? 

A)I  B) II  C) III  D) IV 

 

SORU 10 

 

Yukarıdaki cümlenin öge dizilişinin özne - yer 

tamlayıcısı - zarf tamlayıcısı - yüklem şeklinde olması 

için hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir? 

A) 1 ve 2  

B) 2 ve 4 

C) 2 ve 3  

D) 1 ve 3 

 

SORU 11 

Aşağıdakilerin hangisinde öğeler, özne-zarf 

tamlayıcısı-nesne-yüklem seklinde sıralanmıştır? 

A) Konuyu bir de benden dinleyin. 

B) Bu işler artık beni ilgilendirmiyor 

C) Ben o kadar ümitsiz bulmadım onu. 

D) Sız her gün aynı yere neden gidiyorsunuz? 

 
SORU 12 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece yüklemden 

oluşmuştur?  

A) Dönülmez akşamın ufkundayız. 

B) Sararmış yaprakların döküntüleriydi hayat. 

C) İşini güzel yapan bir doktordu komşumuz. 

D) Biberler bahçede, çiçekler saksılarda yer bulmuştu. 

 

 

SORU 13 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu yüklem-

dedir? 

A) Bu konunun kavranması diğerlerinden kolaydır. 

B) Konuyu dikkatlice dinlersen başarılı olursun. 

C) Sen, Burak’ı okulda ne zaman gördün? 

D) Dün mü Burcu sizi buraya çağırdı? 

1 

Sizce bu siteleri yetiştirebilecekmiyiz? 

2 

Binaları dikliğimizde herkes buraya koşar. 

3 

Bu kriz ortamında doğru bir yatırım 
yapmadık. 

4 

Biz, boş yere telaş etmeyin, bu işi de 
bitiririz. 

1 

•Küçük 
kardeşim 

2 

•gelecek yıl 

3 

•bu okula 

4 

•başlayacak. 
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