
Aşağıda koyu yazılmış sözcükler cümlenin hangi ögesidir? 

 

Babam yaptığım hatayı sonunda affetti.  

İstanbul’a gidince beni aramasını söyledim.  

Onun şiirlerinde doğa sevgisi birinci sırada yer almaktadır.  

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava kütlesi yarın ülkeyi terk edecek.  

Ankara'dan kalkan hızlı tren Konya'ya,1 saat 48 dakikada varmaktadır.  

Dünyada ilk kütüphane, Asurlular zamanında kurulmuştur  

Meyveler vitamin ve mineral açısından çok zengindir  

Dünya tarihinde ilk nüfus sayımı II.Mahmut zamanında yapılmıştır.  

Yazdığın şiiri en çok kim beğend?  

Bilim alanında meydana gelen değişmeler hepimizi şaşkına çevirdi.  

Kim Bir Milyon İster yarışmasına annesiyle katıldı.  

Bu yıl yaz tatilinde nerede kalacaksınız?  

İşin bitince malzemeleri aşağıya indirir misin?  

Işık,perdenin kenarından içeri sızıyordu  

Tam on yıldır ondan haber alamıyoruz.  

Yeni gelen ürünler çok beğenildi.  

Havaların ısınmasıyla çoluk çocuk kendini parklara attı.  

Adam, bana müsaade deyip gözden kayboldu.  

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.  

Keçi gibi inatçıdır bizim ev sahibinin eşi.  

İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı.  

Uzun süredir beklediğimiz haberi vermeye az kaldı.  

Bir süredir anlam veremediğim bir sıkıntı var içimde.  

Bir daha bizimle ne zaman görüşeceksin?  
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Aşağıdaki soru sözcükleri hangi ögeyi buldurmaya dönüktür? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bana verdiğin sözü ne zaman tutacaksın? 

 

Dün telefonla beni arayan kimdi? 

Akşamki davete neyle gelmeyi düşünüyorsun? 

Oğlun bu yıl kaçıncı sınıfa başlayacak? 

Proje ödevini kiminle yapacaksın? 

Sen döneri niçin sevmiyorsun? 

Acaba annemi ikna edebilir miyiz? 

Buraya nereden geldiniz? 

İstanbul’dan bana ne getirdin? 

Sabahtan beri kimi arıyorsun? 

Bu masa neyden yapılmış bilen var mı? 

Burada daha ne kadar bekleyeceğiz? 

Yemeği beğenmediğimi nasıl anladın? 
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  Parantez içinde  istenen öğeyi bulup aşağıdaki gibi altını çiziniz. 

1) Süleymaniye Camii,  sekiz  yıl içinde    inşa edilmiştir.   [ Özne  ] 

2) Kitap okurken   daha çok kısa hacimli hikayeleri  tercih ederim.  [ Belirtili Nesne  ] 

3) Yolun kenarında kırmızı bir araba duruyordu.  [ Özne  ]        

4) Annem  bahçedeki gülleri, karanfilleri, laleleri bir bir  suladı.  [ Zarf Tümleci  ]        

5) Çocuk kapıyı çaldı, hızlıca odasına geçti. [ Yüklem  ]        

6) Akşamki davete kimleri çağırmayı düşünüyorsun? [ Yer Tamlayıcısı  ]        

7) Kabukta dolaşan böcek meyvenin tadını alamaz. [ Özne  ]        

8) Para biriktirip bilgisayar alacağını söyledi annesine. [ Yer Tamlayıcısı  ]   

9) Özlem’in  er geç beni anlayıp hak vereceğini umuyorum. [ Zarf Tümleci  ]        

10) Olayla ilgili masum olduğumu herkese ispatlayacağım. [ Belirtili Nesne  ] 

11) Dallarda oynaşan kuşların cıvıl cıvıl sesleri geldi kulağıma. [ Özne  ]  

12) Doktor yarına bir şeyim kalmayacağını söyledi. [ Belirtili Nesne  ]       

13) Bu okulun öğrencileri son derece çalışkan ve ahlaklıdır. [ Yüklem  ]        

14) Zorlu bir yolculuktan sonra artık Adana’daydık. [ Zarf Tümleci  ]        

15) Her gün gaz lambasının ışığında babamla kitap okurduk. [Belirtisiz Nesne  ]        

16) Mikroplar, gözle görülemeyen minik canlılardır. [ Yüklem  ]        

17) En sevdiğim sanatçı Sezen Aksu. [ Yüklem  ]        

18) Bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır, der Çiçero. [ Belirtisiz Nesne  ] 

19) Gamsız, umursamaz, kendi halinde bir adamdı. [ Yüklem  ]        

20) Bugün işlenen konuyu evde mutlaka tekrar etmelisin. [ Yer Tamlayıcısı  ]     

 
İrfan ASLAN 



Cümleler Gerçek  Gizli  Sözde  

Uzun çalışmalardan sonra caminin yapımı tamamlandı. 
   

Öğretmeninin sözleri ağrına gitmişti. 
   

Yazar son eserinde fazla devrik cümlelere yer vermiş. 
   

Nasreddin Hoca Türbesine akın etti herkes.  
   

Bu yıl LGS 7 Haziran 2020’de yapılacakmış 
   

Arkadaşları ancak toplantıdan toplantıya görebiliyorum.  
   

Yalvarırcasına bakıyordu o masum gözleri. 
   

Kuzey yarımkürede , dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı 

yaşamaktadır. 

   

Babam çuğu zaman konuşmadan işini yapardı. 
   

Magazalar bugün resmi tatil nedeniyle erken kapatıldı 
   

En çok sevdiğim arkadaşımın sözleri çok ağrıma gitti. 
   

Topun sesiyle bir anda neye uğradığını şaşırdı. 
   

Göz görmeyince gönül katlanırmış. 
   

Her gün aynı saatte kalkar ve kahvesini yudumlardı. 
   

Su testisi su yolunda kırılırmış. 
   

Tücaret yolları üzerinde yer alan akşehir tarih boyunca 

sürekli istilaya uğramıştır. 

   

İnsanoğlu her geçen gün doğaya daha çok zarar veriyor. 
   

Yeni yüzyılda teknolojik aletler tüm insanlığı esir aldı. 
   

Türkiye sınırlarını koruma konusunda önemli adımlar attı. 
   

Yaklaşan kışla elektrik faturaları da kabarmaya başladı. 
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