
 

 

 

1-“Suna Öğretmen, öğrencilerine yüklem ile 
özneyi anlatırken bu iki ögenin temel ögeler 
olduğunu ve temel ögelerin bir cümlenin 
olmazsa olmazlarının olduğunu belirtmiştir.” 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece bu 
olmazsa olmazlardan oluşmuştur? 

A) Onun böyle yapacağını önceden biliyorduk. 

B) Bu aralar garip duygular içerisindeydi.  

C) Onun gözleri iyi kalbinin aynasıdır. 

D) Arkadaşımın  okulu dün tatil edilmiş. 

2-“Kevser Öğretmen, öğrencilerine özneyi 
anlatırken öznenin bazen kelime grubundan da 
oluşabileceğini söylemiştir.” 

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden 
hangisi Kevser Öğretmen’in örnek vereceği 
bir cümledir? 

A) Yıllardır bu okulda araç şoförlüğü yapıyor. 

B) Okul bu mevsimde bana daha güzel gelir. 

C) Kar tatili bu hafta öğrencileri mutlu etti. 

D) Büyük maçta hakem olaylara müdahale etti. 

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem 
yanlış gösterilmiştir? 

A) Mehmet’i buralara kadar yormamalısın. 

B) Sen hayatımda tanıdığım en iyi insansın. 

C) Yarım saat sonra uçağımız kalkışa geçecek. 

D) Almış olduğun elbiselerin modası geçmiş. 

4-“Cümlede özne ve yüklem haricindeki ögeler 
yardımcı ögelerdir ve bunlar nesne, yer 
tamlayıcısı ve zarf tamlayıcısıdır.” 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
kelime cümlenin yardımcı ögelerinden biri 
değildir? 

A) Gözleri onun en büyük silahıydı hayatta. 

B) Senin bu hayatın romanlara konu olur. 

C) Ülkü dene güzele gönlümü vermişim ben. 

D) Eskiden kar yağardı Erzurum’a. 

 

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne 
diğerlerine göre farklı bir sorunun cevabı 
olmuştur? 

A) Burada kalmayı ne kadar da istiyorsun. 

B) O çocuk her zaman aynı saatte ekmek alır. 

C) Seni en son ne zaman gördüğümü unuttum. 

D) Annem kek yapmayı teyzemden öğrenmiş. 

6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı 
öge olarak sadece yer tamlayıcısı vardır? 

A) Boşuna geçip giden günlerine yanarsın. 

B) Vurursun başını soğuk taş duvarlara. 

C) Bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın 

D) Bir gün anlarsın, hayal kurmayı, beklemeyi. 

7-“Okan akşam konu tekrarı yaparken yer 
tamlayıcısına gelen eklerin “-e/-a, -de/-da, -
den/-dan” olduğunu görmüş ve bu eklerin 
geldiği her kelimeyi yer tamlayıcısı olarak 
öğrenmiştir.” 

Okan bu bilgiye dayanarak aşağıdaki 
cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısını yanlış 
bulacaktır? 

A) Beraber yürüdüğümüz yollardan geçtim. 

B)  Velisini her zaman okuldan çağırırlar. 

C) Bu zamanlarda üstümüzü sıkı giyinmeliyiz. 

D) Aradığın malzemeyi sadece onda bulursun. 

8-“Bazı zamanlarda sadece bir ses, sizi mutlu 
etmeye yeterlidir.” 

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki soruların 
hangisinin cevabı yoktur? 

A) ne zaman? 

B) nasıl? 

C) ne? 

D) kimi? 
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9- 

*Annemler oraya gidince biz yalnız kaldık. 

*Kitapları beğendiğinden sesini çıkarmıyor. 

*Bu zamanlarda evde otura otura kilo aldı. 

*Polisler oraya yetiştiğinde olay sona ermişti. 

Yukarıdaki cümlelerde yer alan zarf 
tamlayıcıları kaç farklı sorunun cevabıdır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 
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Yukarıda karışık halde verilmiş kelimelerden 
bir cümle kuran Kaan, kurduğu cümlenin öge 
dizilişini “Özne-Zarf tamlayıcısı-yer 
tamlayıcısı-yer tamlayıcısı-yüklem” şeklinde 
bulmuştur. Kaan’ın kurduğu cümledeki 
kelime sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2-1-5-3-4 

B) 2-1-3-5-4 

C) 2-3-1-5-4 

D) 2-5-1-3-4 

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
diğerlerinden daha fazla öge bulunmaktadır? 

A) Biz sevdalardan galip çıkanlardan değiliz. 

B) O, okulun en kıdemli öğretmeniydi. 

C) Şimdi seni düşünüyorum. 

D) Onu tanıdığım güne lanet ediyorum. 

 

 

 

12-Aşağıdaki öğrenciler yazdıkları cümlelerin 
yüklemlerinin altını çizmişlerdir. 

Barış: Eren’i hastanede ziyaret ettim. 

Cavit: Öğretmen bize sınıfta kızdı. 

Alpaslan: Kartopu oynamaya bayılırım. 

Yaren: Onun ders çalışmadığını biliyorum. 

Hangi öğrenci yüklemin altını yanlış çizmiştir? 

A) Barış      B) Cavit     C) Alpaslan     D) Yaren 

13- 

I. Biz sınıfça çalışmaktan yorulmayız. 

II. Biz gelirken dışarıdan sesler geliyordu. 

III. Ankara’ya hava yoluyla gideceklermiş. 

IV. Yılbaşı tatilini memleketimde geçireceğim. 

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin kaç 
tanesinde vurgu yardımcı ögelerin 
üstündedir? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 

14-“Yenay Öğretmen öğrencilerine vurgu 
konusunu anlatırken öğrencilerine fiil 
cümlelerinde vurgunun yüklemden önce 
olduğunu isim cümlelerinde ise vurgunun 
yüklemin üzerinde olduğunu belirtmiştir.” 

Yenay Öğretmen yukarıdaki bilgiyi anlatırken 
aşağıdaki örneklerden hangilerini 
kullanacaktır? 

A) Gece geç yatınca sabah kalkamıyor. 

Onu bildim bileli bu şehirde yaşıyor.  

B) Gözden ırak olan, gönülden de ıraktır. 

Siz ders çalışmazsanız , ben mutlu olamam. 

C) Yaptığınız çalışmalar sınav için yeterli değil. 

Benim memleketim, harika bir yerdir. 

D) Yazılı, şimdiye kadarki bilgilerinizi ölçecek. 

Düzenli ders çalışmak size başarıyı getirecektir. 

 

 

1-dost muhabbetlerine 

2-yaşlı çınarlar 

3-burada 

4-gönül vermekte 

5-yıllardan beri 



 

 

15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu yer 
tamlayıcısının üstündedir? 

A) Pazar günü ablamlar Ankara’dan gelecek. 

B) Ablamlar Ankara’dan pazar günü gelecek. 

C) Ankara’dan pazar günü ablamlar gelecek. 

D) Ankara’dan ablamlar pazar günü gelecek. 

 

16-“Yıllardır beklenen buluşma, dün akşam 
Ankara’da gerçekleşti.” 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge dizilişi 
verilen cümle ile özdeştir? 

A) Onun bu boş laflarını hiçbir zaman ciddiye 
almamalısın. 

B) Orman yakmanın cezasını daha yeni 
öğrendim. 

C) Bakışlarındaki sinsilik yavaş yavaş ondan 
uzaklaşmamıza yetti. 

D) Onlara küstüğü sanıp hemen arayan 
arkadaşlarım var. 

17-Aşağıdaki soruların hangisinin cevabı farklı 
bir ögedir? 

A) İstanbul’da kimle kalacaksın?  

B) Bu elbiseyi nerede bulabilirim?  

C) Buraya kadar nasıl gelebildin? 

D) Maçı ne zaman yapacaksınız? 

18-“Kuvvetine güvenerek zayıfları hor görenin 

kuvveti, onun başına bela olur.” 

Yukarıdaki atasözünde altı çizili kelime hangi 

ögedir? 

A) Belirtili nesne    

B) Zarf tamlayıcısı  

C) Yer tamlayıcısı    

D) Belirtisiz nesne 

 

 

 

19-Aşağıdaki cümlelerin hangisi tek ögeli bir 

cümledir? 

A)Eserinde çalışan kadınları ele almaktadır. 

B) Gözleri aşka gülen, taze söğüt dalısın. 

C) Ülkemiz cennetten bir köşe gibidir. 

D) O bu zamana kadar tanıdığım en iyi insandı. 

20-“Pencerenin önündeki çiçek, sulamayınca 

kurudu.”  

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki 

değişikliklerden hangisi yapılırsa öge 

dizilişinde bir değişiklik olmaz? 

A) “sulamayınca” kelimesinden sonra “iki 

günde” tamlaması getirildiğinde 

B) “çiçek” kelimesinden sonra “ben” kelimesi 

getirildiğinde 

C) “kurudu” kelimesinden önce 

“bakımsızlıktan” kelimesi getirildiğinde 

D) “önündeki” kelimesinden sonra “beyaz” 

kelimesi getirildiğinde 

 


