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Toplantıda, çözüm getirecek konular görüşüldü. 
 
Soru-1:  Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi ile özdeş olan 
cümle aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A. Son zamanlarda çalışma performansı düştü. 
B. Yapılan kazılarda bulunan eserler sergilendi. 
C. Sorulan soruları tek tek cevapladı. 
D. Arka bahçede bulunan eser büyük bir fiyata satıldı. 
 
 
Soru-2:  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge 
sıralanışı ‘’özne- zarf tümleci- yer tamlayıcısı -yüklem’’ 
şeklindedir? 
 
A. Ayşe sınavlarına bu  hafta sonu çalıştı. 
B. Dün teyzemler bize geldi. 
C. Bunların hiçbiri onun suçu değildi. 
D. Şengül yaz döneminde Ankara’da kaldı. 
 
 
Soru-3:  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde vurgu yer 
tamlayıcısı üzerindedir? 
 
A. Mevsimler Konya’da,  küresel ısnma sonrası değişime 

uğradı. 
B. Küresel ısnma sonrası mevsimler, Konya’da değişime 

uğradı. 
C. Küresel ısınma sonrası Konya’da, mevsimler değişime 

uğradı. 
D. Değişime uğradı mevsimler Konya’da , küresel ısınma 

sonrası. 
 
 
Ara sözler cümle içinde öge olarak kabul edilmez. Ara 
sözler cümle içindeki ögelerinin açıklayıcısı durumundadır. 
 
Soru-4:  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ara söz zarf 
tümlecinin açıklayacısı durumundadır? 
 
A. Ayşe , teyzemin kızı, dün gece rahatsızlanarak 

hastaneye kaldırılmış. 
B. Ankara’dan ,Türkiye’nin başkentinden, kalkan uçak 

bugün İstanbula indi. 
C. Son sınav perşembe,ocak ayının ikinci günü, yapıldı. 
D. Son trafik denetlemesi, geçen hafta yapılan, raporları 

açıklandı. 
 

Temel ögeler yüklem ve özneden oluşur. Bu ögeler 
cümlenin temel taşları niteliğindedir. 
 
Soru-5:  Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece  temel 
ögelerden oluşmuştur? 
 
A. Genç mühendis çizimleri kaybettiğini fark etti. 
B. Genç şairlerin çoğu bu kitabın yazarlarındandır. 
C. Yeni takım, dün oynanan maçta yenildi. 
D. Eskimiş eşyaları bu sabah sokağa attık. 
 
 
Soru-6:  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ögelerine 
ayırmada hata yapılmıştır? 
 
A. Barış’ın kitabı/ bu yaz / tüm kitapçılarda / satışa / 

çıkıyor. 
B. Bu yıl / kış mevsiminde / kar yağışı / olmadı. 
C. Söylediği sözlerdeki / imalar / hepimizi / üzdü. 
D. Ara tatil / bu yıl / 18 ocakta  / başlıyor. 
 
 
Harika bir günün en güzel formülü kendinizi mutlu ederek 
güne başlamanızdır. 
 
Soru-7   Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün öge 
bakımından özdeşi aşağıdaki altı çizili ögelerden 
hangisidir? 
A. Zeynep söylenenlere kulak asmadı. 
B. Yavuz yazdığı sınavları ücretsiz olarak dağıttı. 
C. Barış şiir kitabını  bütün  ömrü boyunca çalışıp yazdı. 
D. Hakan erkenden uyumaya alıştı. 
 
 
 

 

 

 

Soru-8:  Aşağıdaki sorulardan hangisi diğerlerinden 
farklı bir ögeyi buldurmaya yöneliktir? 

 

 

A. Sabahın köründe nereden geliyorsun? 
B. Bu eşyaları kimden aldın? 
C. Okuduğun şiir kitabı Barış ÜNLÜ’nün mü? 
D. Soruların cevabını kimden aldın? 
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    Zeynep öğretmen öğrencilerine cümlenin ögesi 
konusunda ödevler vermiştir. 

 

Hayriye’nin ödevi :  Herkes yarın okulda buluşacak. 

Huriye’nin ödevi:  Dün akşam amcamlara arabayla gittik. 

Ayşe’nin ödevi:Zeynep Hanım bizlere güzel bir pasta 
yaptı. 

Yavuz’un ödevi:Elif’in ailesi her şeyi satıp gitti. 

 

 

 

Soru-9:   Zeynep Öğretmen ödevleri  kontrol ettiğinde 
sırasıyla hangi öğrencinin cümlenin ögelerinin 
bulurken hata yaptığını fark etmiştir? 

 

A) Özne-Zarf Tümleci- Yer tamlayıcısı- Yüklem 

B) Zarf Tamlayıcısı-Yer tamlayıcısı- Zarf Tamlayıcısı- 

Yüklem 

C) Özne-Yer tamlayıcısı- Belirtisiz Nesne-Yüklem 

D) Özne- Belirtisiz Nesne-Yüklem 

 

 

 

Soru-10:  Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge dizilişi 

bakımından ‘’ Yarın toplantıya sizleri çağıracağız’’ cümlesi 

ile  özdeştir? 

A. Dün Ayşelerle birlikte yemeğe gittik. 

B. Bu sabah tamirciye arabayı bıraktık. 

C. Son anda arabayı yakaladık. 

D. Bugün karneleri öğrencilere dağıtacağız. 

 

 

Soru-11:Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf tümleci 

cümleye durum anlamı katmıştır? 

A. Çocuk dün akşam mahallede kavga etmiş. 

B. Ayşe odasına ağlayarak gitti. 

C. Bu cuma tüm okullar karne dağıtacak. 

D. Ara tatil gelince öğrenciler tatile gitti. 

Ögematikadlı oyunu oynamak isteyen  

Zeynep, Elif, Seval, Hadise adlı  arkadaşların oyunun 

puanları ile ilgili bildikleri  şunlardır: 

• Zarf tümlecini doğru bulan öğrenci 10 puan 

kazanacaktır. 

• Nesneyi bulan öğrenci 10 puan kazanacaktır. 

• Özneyi doğru bulan öğrenci  20 puan kazanacaktır. 

• Yüklemi doğru bulan öğrenci 30 puan kazanacaktır. 

• Yer tamlayıcısını doğru bulan öğrenci 30 puan 

kazanacaktır. 

Oyundaki cümle şu şekildedir. 

 

Apartmanın önünde oturan teyzeler bu sabah  belediyeye 

sokağın pisliğini şikayet etmiş. 

 

Ögelerin sıralanışı öğrenciler aşağıdaki gibi bulmuştur. 

 

Zeynep: 

 Apartmanın önünde oturan teyzeler  bu sabah   belediyeye 

                özne                                         zarf t.          Yer t.. 

sokağın pisliğini   şikayet etmiş. 

Nesne                   yüklem 

Elif: 

Apartmanın önünde oturan teyzeler   bu sabah  belediyeye 

            Yer T.                      özne         zarf t.         Yer t. 

sokağın pisliğini   şikayet etmiş. 

        Nesne                 yüklem 

Seval: 

Apartmanın önünde   oturan teyzeler   bu sabah belediyeye 

               özne                                       zarf t.         Yer t. 

sokağın pisliğini   şikayet    etmiş. 

        Nesne         Nesne     yüklem 

Hadise: 

Apartmanın önünde   oturan teyzeler    bu sabah 

              özne                                        zarf tümleci 

belediyeye     sokağın pisliğini    şikayet etmiş. 

                   Nesne                          yüklem 

 

Soru-12:      Yukarıdaki oyunda ögelerin tümünü doğru 

bularak  100 tam puan alan   bir öğrenci olduğuna göre 

oyunu kim kazanmıştır? 

 

A)Zeynep       B)Elif      C)Seval     D)Hadise 

Y

A

V

U

Z

 

H

O

C

A 


