
 

 

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir 

isimden oluşmaktadır? 

A) Büyük şehirlerin gürültüsünü sevmiyorum.  

B) Kitap okumak benim en büyük zevkimdir. 

C) İnsanlar büyüklerine her zaman saygılı 

davranmalıdır.  

D) Yemekten sonra odasında uyuyakalmıştı. 

 

 

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir 

söz grubundan oluşmaktadır? 

A) Çocuklar yazları en çok dondurma ister. 

B) Dedeleri kavga eden torunlarına nasihat etti. 

C) Elindeki parayı okuduğum sayfanın arasına koydu.  

D) Kardeşim komşumuza istediklerini götürdü. 

 

 

3) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir 

sözcük grubu değildir? 

A) Mahalleliler gürültüden, çok şikâyet ediyordu.  

B) Türk milleti her zaman mazlumlara kucak açar. 

C) Ders çalışmak için aldığı yaprak testleri unutmuş. 

D) Deniz feneri, yolunu kaybedenlere rehberlik eder. 

 

 

 

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

bölüm yüklem değildir? 

A) Babam başkalarının işine karışmayı hiç sevmezdi. 

B) Zamanla büyükanneme yaptığım ziyaretler bana 

acı vermeye başlamıştı. 

C) Bir apartmanın giriş katında oturan bu 

aile mutlu bir yaşam sürüyordu. 

D) Şiddetli patlamanın ardından yüzyıllık 

otel sarsıldı. 

 

 

 

 

5) “Gerçek tarihin ortaya çıkması ve tarihin 

öznelleştirilmesi tarihçilerin çabalarının sonucudur.” 

cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) öznelleştirilmesi tarihçilerin çabaları sonucudur. 

B) tarihçilerin çabalarının sonucudur.  

C) çabalarının sonucudur. 

D) sonucudur. 

 

 

Kutadgu Bilig adlı eser XI. yy.da Karahanlı Devleti 

sınırları içinde yazılmıştır. (II) Yazarı Yusuf Has 

Hacip’tir. (III) Eser, ilmin yararlarından söz eder.  

(IV) İlk İslami Türkçe eserlerden biridir. 

6) Numaralandırılmış cümlelerden hangisi sadece 

yüklemden oluşmuştur? 

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

 

Yaşlı bir insanı andıran bu eski zaman çeşmesi, 

yoldan geçenlere gece gündüz su verir. 

7) Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerin hangisinde 

doğru olarak verilmiştir? 

A) Yaşlı bir insan 

B) Yoldan geçenler 

C) Yaşlı bir insanı andıran bu eski zaman çeşmesi 

D) Gece gündüz 

 

8) "Gazete" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde özne göreviyle kullanılmıştır? 

A) Her sabah ilk iş olarak gazete okurum. 

B) Gazete, güncel gelişmeleri okurlara duyurur. 

C) Masamda duran gazeteleri toplayıp bir kenara 

yığdım. 

D) Eski gazeteleri alıp özel karışımla maket yapmış. 
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9) Aşağıdaki sorulardan hangisi eylemi yapanı 

buldurmaya yöneliktir? 

A) Çiçekleri vazoya Cengiz mi koydu?  

B) Cengiz çiçekleri vazoya mı koydu?  

C) Cengiz vazoya çiçekleri mi koydu?  

D) Cengiz çiçekleri vazoya koydu mu? 

 

 

 

10) “Parkı kirleten kişilere ceza kesildi.” Cümlesinin 

öznesi ile aynı özelliklere sahip olan özne 

hangisinde vardır? 

A) Sıra arkadaşım ilginç bir onu anlattı. 

B) Tatile gitmeden çiçeklerin hepsi sulandı.  

C) Sabah işe giderken yolumu bir köpek kesti.  

D) Güller budandıktan bir ay sonra tekrar açtı. 

 

 

11) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gizli özne 

vardır? 

A) Okulun bahçesindeki bademler çiçek açtı. 

B) Beklediğiniz konuklar birazdan buraya gelecek. 

C) Akşam saatlerinde kentte şiddetli bir yağmur 

başladı.  

D) Bu sabah otobüste eski bir arkadaşımla karşılaştım. 

 

 

 

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yanlış 

gösterilmiştir? 

A) Fotoğraflara bakınca olaylar gözümde bir bir canlandı  

B) İğde kokulu kentin üzerinde kara kara bulutlar 

dolaşıyordu. 

C) Yol kenarlarındaki tezgâhlarda iri iri karpuzlar 

satılıyordu. 

D) Her iki taraf da ufak tefek sorunları 

büyütmemek gerektiğini söyledi. 

 

13) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sözde özne 

vardır? 

A) Öğrenciler ünlü sanatçıyı ayakta alkışladılar. 

B) Bu yıl sınav sonuçları haziranda açıklanacak.  

C) Dümdüz yolda ilerleyen otobüs birden durdu.  

D) Mahallenin tüm çocukları sokakta oynuyordu. 

 

 

 

14) “Rüzgâr esince, ağaçların yaprakları bize güzel 

şarkılar söylerdi.” cümlesinin nesnesi aşağıdakiler-

den hangisidir? 

A) rüzgâr esince                       

B) güzel şarkılar                        

C) ağaçların yaprakları 

D) bize 

 

 

15) Aşağıdaki cümlelerdeki soruların hangisi 

nesneyi buldurmaya yöneliktir? 

A) Dayımın kızını sen mi görmüştün? 

B) Bu köye iki yıl önce mi gelmiştiniz? 

C) Çocukluk arkadaşınla okulda mı karşılaştın? 

D) İlk olarak okul kitaplarını mı almış? 

 

 

 

I. Babam/ her zaman/ bize/ uyar. 

II. Amacını/ bir türlü/ karşısındakine /anlatamamıştı. 

III. Çocuklar/ üç ay sonra/ okula /alışabildiler. 

IV. Gönüllülerden ikisi /az sonra /hazır olsun. 

16) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden 

hangileri 

öğeleri ve öğelerinin sıralanışı bakımından 

aynıdır? 

 A) I. ve II.                        B) II. ve III.      

 C) I. ve III.                       D) I. ve IV. 
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Bu     konunun  devamı olan diğer etkinlik ve test için Türkçe Sınıfı 

grubuna bekleriz. 

https://www.facebook.com/groups/550278905871545/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST-11 

Cümlenin Ögeleri-1 

1 B 

2 B 

3 C 

4 B 

5 B 

6 D 

7 C 

8 B 

9 A 
10 B 

11 D 

12 C 

13 B 

14 B 

15 D 

16 C 

Türkçe Sınıfı Facebook Grubu 

Yazıcı Dostu Testler Serisi 

5 GB Türkçe Arşivi 

https://www.facebook.com/groups/550278905871545/
https://www.facebook.com/groups/550278905871545/
https://www.facebook.com/groups/550278905871545/
https://www.facebook.com/groups/550278905871545/
https://www.facebook.com/groups/550278905871545/
https://www.facebook.com/groups/550278905871545/
https://www.facebook.com/groups/550278905871545/
https://www.facebook.com/groups/550278905871545/
https://www.facebook.com/groups/550278905871545/
https://www.facebook.com/groups/550278905871545/
https://www.facebook.com/groups/550278905871545/
https://www.facebook.com/groups/550278905871545/
https://www.facebook.com/groups/550278905871545/
https://www.facebook.com/groups/550278905871545/
https://www.facebook.com/groups/550278905871545/
https://www.facebook.com/groups/550278905871545/

