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Özne; yüklemin bildirdiği işi yapan, yükle-
min bildirdiği durumu üzerine alan ögedir. 
Nesne ise cümlede öznenin yaptığı eylemden 
etkilenen ögedir. “Selim çantasını masaya 
bıraktı.” cümlesinde bırakma işini yapan 
“Selim”dir ve cümlenin öznesidir. Selim’in 
bırakma işinden etkilenen ise “çanta”dır ve 
cümlenin nesnesidir. 

    
 2016- Kasım TEOG

Yazar, doğup büyüdüğü coğrafyada yaşanan-
ları canlı bir atmosfer içinde anlatmış.

2-Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin 
hangisinde verilmiştir?
A) Özne - Yer tamlayıcısı - Zarf tamlayıcısı -
Yüklem
B) Özne - Nesne - Zarf tamlayıcısı - Yüklem
C) Nesne - Zarf tamlayıcısı - Yer tamlayıcısı -
Yüklem
D) Yer tamlayıcısı - Nesne - Yer tamlayıcısı -
Yüklem

2016-Aralık Mazeret TEOG
Şair, bu olağanüstü manzarayı gördüğünde
- - - -
4-Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamam-
lanırsa öge dizilişi ‘‘Özne - Zarf tamlayıcısı 
- Yer tamlayıcısı - Nesne - Yüklem’’ şeklinde 
olur?
A) ilham perilerini yanına çağıracaktır.
B) ruhunda bir gurbet akşamı yaşayacaktır.
C) yeni bir şiirin ilk kıvılcımlarını yakalayacak-
tır.
D) duygularına hâkim olamayacaktır.

1-Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin han-
gisinde altı çizili öge cümlenin öznesidir?
A) Pencerenin önündeki ağacın çiçekli dalla-
rı rengârenk bir kelebeği ağırlıyordu.
B) Sağlı sollu ırmaklar kasabadaki doğuya
meyilli sokakları canlandırmıştı.
C) İlkbahar rüzgârıyla neşelenen martılar
sessizliğe bürünen sokağı çınlatıyordu.
D) Derme çatma kır bahçesini genç bir dut
ağacının gölgesi koruyordu.

   2016-Kasım TEOG
I. Ay’ın atmosferi gündüz vakti mavi gözükür.

II. Uluslararası Tenis Federasyonu her sene
dört büyük tenis turnuvası düzenliyor.

III. Mısırlılar, Keops Piramidi’ni yaparken 2,5
milyon parça taş kullanmıştır.

IV. CD kutularını kullanarak evinizde saksı
yapabilirsiniz.

3-Numaralanmış cümlelerden hangilerinin
öge dizilişi aynıdır?
A) I ve III.    B) I ve IV.
C) II ve III.    D) II ve IV.

                              2016-Aralık Mazeret-TEOG
5-Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine
yanlış ayrılmıştır?
A) Gri, parlak elbisesi / akşam vakti / kızılımsı /
görünüyordu.
B) Okuduğum kitapların birinde / sevmek /
sözcüğünün altının çizildiğini / gördüm.
C) Koridora girdiğimde / beni / sevimli bir 
hasta bakıcı / karşıladı.
D) Antalya’da başlayan fuar / şehrin görüntüsü-
nü/ iyiden iyiye / değiştirdi.
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2017 Nisan TEOG
6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tam-
layıcısı vurgulanmıştır?
A) Söyleyecek sözü kalmayınca kimseye elve-
da demeden uzaklaştı.
B) Başımı yastığa her koyduğumda güzel
hayaller düşünceme uğrar.
C) Güneş batıp akşam olunca evin yolunu
kaybettiğimizi anladık.
D) Yalnızlığı seven insanlara bu şehir huzur
veriyor.

2015 Aralık-Mazeret TEOG
(I) Tarihi Yarımada’nın merkezinde yer alıyor
Beyazıt. (II) İstanbul’un en eski, Bizans dev-
rinin en yüksek alanıydı. (III) Osmanlı döne-
minde bir saray meydanıydı. (IV) Bir dönem 
bu meydana “Hürriyet Meydanı” denmiş.

9-Bu metinde numaralanmış cümlelerden
hangisi sadece yüklemden oluşmuştur?
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.

2017 Mayıs Mazeret TEOG
I. Yolculuk sırasında trenin yemekli vagonun-
da sessizce oturdum.
II. Sahip olduğumuz yeteneklere her zaman
inanmalıyız.
III. Gittiğimiz otelde ilgi çekici etkinlikler 
düzenlendi.
IV. Biz her durumda dostlarımıza güvenmeli-
yiz.
7-Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 
hangilerinde aynı öge vurgulanmıştır?
A) I ve II.    B) I ve IV.
C) II ve III.    D) III ve IV.

2016-Nisan TEOG
Azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar insanı
her zaman mutluluğa ulaştırır.

10-Bu cümlede vurgulanan öge aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Yer tamlayıcısı  B) Zarf tamlayıcısı
C) Özne   D) Belirtili nesne

2015 Kasım TEOG
8-Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili keli-
me grubu cümlenin öznesi değildir?
A) Pazartesi sabahı bütün ev halkı bahçeye
çıkmıştı.
B) Mezuniyet fotoğrafları odamdaki masanın
üzerindeydi.
C) Görevliler parktaki hayvanları tek tek mu-
ayene etti.
D) Lambanın titrek ışığı küçük odayı aydın-
latıyordu.

2016 Mayıs Mazeret TEOG
11-Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece 
özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Sakız ağaçları, doğanın insana sunduğu 
en lezzetli armağanlardan biridir.
B) Hava iyice kararınca yıldızlar fenerimiz
oluyordu.
C) Karadeniz’in batı kıyıcığında cana yakın 
bir memleket vardır.
D) Yemyeşil yosunların üzerinden akan su,
güzel görüntüler sunuyor.
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2014 Kasım TEOG
Yakın arkadaşım ... köşe yazarlığı yaptı.

12-Bu cümlede üç nokta ile belirtilen yere
aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle,
yer tamlayıcısı kazanmış olur?
A) gençlik yıllarında  B) geçen sene
C) başarıyla    D) bir dergide

2013 Kasım TEOG
Bereketli sofralar sunardı bize yıldızı bol
gökler.

15-Bu dizede aşağıdaki ögelerden hangisi
yoktur?
A) Zarf tamlayıcısı   B) Belirtisiz nesne
C) Özne    D) Yer tamlayıcısı

2014 Aralık-Mazeret TEOG
Uzak ve bilinmez adalardan gelmişe
benzeyen martılar uçuşuyordu.
13-Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile 
aynı öge dizilişine sahiptir?
A) Köye geldiğim zaman doğa bana kucağını
açar.
B) Irmağa giden bu yol şeftali bahçeleri ara-
sından geçerdi.
C) Kızarmış ekmek kokan odada semaver ne
güzel kaynardı.
D) Güneş içimizi ısıtan sözler söyleyen bir
arkadaştır.

2013 Kasım TEOG
16-Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca
özne ve yüklemden oluşmaktadır?

A) Beyefendi içini çekerek bir sıraya oturdu.
B) Tombul, mavimtırak bir güvercin hızla 
yola indi.
C) Altmış yaşlarındaki zayıf ve esmer adam
geldi.
D) Akşam yemeğinden hemen sonra herkes
dağıldı.

2015 Mayıs-Mazeret TEOG
Sissiz bir gecede gökyüzünde ay ve yıldızın
cümbüşü vardı.
14-Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin 
öge dizilişiyle aynıdır?
A) Arslan Bey güçlü, kuvvetli, atılgan ve 
korkusuzdur.
B) Hasat bittiğinde çiftçiler büyük bir mutlu-
luk yaşadı.
C) Duygularını hiçbir zaman çevresindekile-
re belli etmezdi.
D) Bir yaz günü yaylada iki eski dost karşı-
laşmış.

2013 Aralık-Mazeret TEOG
Başlamakta olan yeni günün soluk ışığı
panjurların dar aralıklarından şerit şerit
içeri süzülüp karşı duvarda titreşiyordu.

17-Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi
yoktur?
A) Yer tamlayıcısı  B) Zarf tamlayıcısı
C) Belirtisiz nesne  D) Özne
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2013 Aralık-Mazeret TEOG
18-Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca
özne ve yüklemden oluşmaktadır?
A) Vitrinde güzel oyuncaklar vardı.
B) Bu kadar çabalaması herkesi şaşırtmıştı.
C) Yaşamdan beklentisi her geçen gün artmış-
tı.
D) Bilgi, insanoğlunun en büyük ihtiyaçların-
dandır.

2014 Mayıs-Mazeret TEOG
Güneşin sıcaklığından kaçanlar, deniz suları-
nın serinliğine sığınıyor.

21-Bu cümledeki altı çizili sözcük grubu,
cümlenin hangi ögesidir?
A) Özne   B) Belirtisiz nesne
C) Yer tamlayıcısı  D) Zarf tamlayıcısı

2014 Nisan TEOG
19-Aşağıdaki sıralı cümlelerin hangisinde 
özne, ortak öge olarak kullanılmamıştır?
A) Yanında getirdiği şiir kitabını çıkardı, oku-
maya başladı.
B) Köşede oturan ihtiyar gazetesini bıraktı,
söze karıştı.
C) Yayladan inmiş, ovanın enginliğinde yol
almaya başlamıştı.
D) Kar kalkmış, hava açmış, ayaz gevşemişti.
düşer ve yakalarlar.

2013 SBS
Elindeki yayın kirişine asıldıkça o koskoca 
meydanda, kar tanelerinin yere düşüşünü 
duyacak kadar ihtişamlı bir sessizlik başladı.

22-Altı çizili sözcük grubu, içinde geçtiği 
cümlenin hangi ögesidir?

A) Öznesi         B) Nesnesi
C) Zarf tamlayıcısı        D) Yer tamlayıcısı

2014 Mayıs-Mazeret TEOG
20-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu,
zaman belirten ifade üzerindedir?

A) Ben de yarınki geziye seninle geleceğim.
B) Az önce pencerenin önünden hızlıca 
geçti.
C) Samsun’a uçakla bu akşam gidecek.
D) Üç gündür onu şehrin her yerinde arıyo-
ruz.

2012 SBS
Eserini tamamlamak için ne kadar çabaladı-
ğını şimdi herkes biliyordu.

23-Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi
yoktur?
A) Özne   B) Zarf tamlayıcısı
C) Belirtili nesne  D) Yer tamlayıcısı

2011 SBS
Erciyes Dağı, güneş batarken bütün heybe-
tiyle bulutların arasından bizi selamlıyordu.
24-Bu cümlenin dolaylı tümleci aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) güneş batarken
B) bütün heybetiyle
C) bulutların arasından
D) bizi
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2010 SBS
25-“ Hızlı adımlarla işe gidenler, fabrikanın
önünde biraz dinlenirlerdi.” cümlesinin
öznesi, aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
A) Gidenler
B) Adımlarla işe gidenler
C) İşe gidenler
D) Hızlı adımlarla işe gidenler

2020 Bursluluk Sınavı
28-“Gökyüzüne bakan biri, Güneş’i yaklaşık 
altı milyar yıl sonra, çok daha farklı görecek.”
cümlesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdaki-
lerin hangisinde verilmiştir?
A) Nesne - özne - zarf tamlayıcısı - yüklem
B) Özne - nesne - zarf tamlayıcısı -
yer tamlayıcısı - yüklem
C) Nesne - zarf tamlayıcısı - yüklem
D) Özne - nesne - zarf tamlayıcısı - zarf tam-
layıcısı- yüklem

2019 Bursluluk Sınavı
29-Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece 
özne ve yüklemden oluşmuştur?
A. Başını iki yana sallayarak biraz bekledi.
B. Güneşin gözüme girmeyeceği bir köşeye 
kaçtım.
C. İki çocuk, köyün dışındaki zeytinlikler 
arasına daldı.
D. Otelin kırmızı kadifeli küçücük salonu 
dopdoluydu. 

2018 Bursluluk Sınavı
Bir gün adanın sahiline gıda yüklü bir tekne 
demirlendi.
30-Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden 
hangisidir?
A. Zarf tamlayıcısı/Yer tamlayıcısı/Özne/Yük-
lem
B. Yer tamkayıcısı/Zarf tamlayıcısı/ Belirtili 
nesne/ Yüklem
C. Özne/Yer tamlayıcısı/Belirtisiz nesne/ Yük-
lem
D.Yer tamlayıcısı/Özne/Yüklem

2009 SBS
26-“Tatlı söz söyleyen, hiç kimseden kötü söz 
işitmez.” cümlesinde vurgulanan ifadenin 
cümledeki görevi aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Belirtisiz nesne  B) Yer tamlayıcısı
C) Özne   D) Yüklem

2008 SBS
27-“Dalgalandı geminin beyaz yelkenlerinde 
umut birdenbire.” cümlesiyle aşağıdakiler-
den hangisinin öge dizilişi aynıdır?
A) Yamur bulutlar geçecek köyümüzün üs-
tünden.
B) Kaynar bu cezvede kahve durmadan.
C) Uçuyor imdi gökyüzünde bir kırlangç 
sürüsü.
D) Kulak verdim yürekten kavala saza.
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