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Kardeşim, kaybettiğim cüzdanımı bahçe kapısının 
önünde bulmuşlar. 

1-Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin ceva-
bı yoktur?

A. Kim   B. Neyi 
C. Nerede D. Ne zaman

2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru farklı bir 
ögeyi buldurmaya yöneliktir?

A. Baban sana ne aldı?
B. Bu dükkânda ne satılıyor?
C. Toplantıda ne anlatıldı?
D. Parkta ne gördünüz? 

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir söz 
öbeğidir?

A. Bu sorunlarla tek başıma başa çıkamam.
B. Umutlarını kaybeden, hayallerini kaybeder. 
C. Seni bugün okula gelmedin.
D. Arkadaşım bugün hasta değildi.

4-“Öğretmen” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde nesne görevindedir?

A. Öğretmen bugün çok ödev verdi. 
B. Bildiklerimi öğretmenden öğrendim.
C. Markette öğretmenimi gördüm.
D. Öğretmenimi görünce heyecanlandım. 

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yük-
lemden oluşmuştur?

A. Sevginin anahtarı kalbinde saklıdır.
B. Umutların tükendiğinde yaşadıklarını hatırla.
C. Kardeşimin damatlığını aldım.
D. Evin beyi, İstanbullu bir tüccardır.

6-Aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı özne de 
yüklem de değildir?

A) —Hafta sonu ne yapacaksın? 
     —Dinleneceğim.

B) —Tiyatroya kiminle gitmiş?
     — Arkadaşıyla.

C) —Çalışması için ne eksik?
     — Azim.

D) —Yanındaki arkadaşın kimdi?
     — Asker arkadaşımdı.

7-Aşağıdakilerden hangisinde özne bir söz öbeğin-
den oluşmaktadır?

A. Kapımın önü her zaman temizdir.
B. Gözyaşlarım sel oldu.
C. Okulumuzun en kıymetli öğrencisini tanıdım.
D. Hırsızlar, son işinde yakayı ele verdi.

Türkçede üç çeşit özne vardır. Yüklemin bildirdiği işi 
yapan ve cümlede yazılı olan özneye “gerçek özne” 
cümlede yüklemin bildirdiği işi yapanın belli olduğu 
fakat cümlede yazılmayan özneye “gizli özne” yük-
lemin bildirdiği işi yapanı belli olmadığı, cümlede 
bulunan öznenin yüklemin bildirdiği işten etkilendi-
ği özneye de “sözde özne” denir. 

Bu bilgiler ışığında aşağıda dört cümle kullanılmıştır.

I. Havuzun bakımı yaz gelmeden yapıldı.
II. İnsanlar bu durumu pek sevmiyor.
III. Geçen gün parkta bir adam vurulmuş.
IV. Tüm yaşanılan olayları biliyorduk.

8-Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde özdeş 
özneler kullanılmıştır?

A. I-III   B. II-IV 
C. II-III   D. I-IV



 9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayır-
mada bir yanlışlık yapılmıştır?

A. Deniz/ bir ışıltıyla/uyandı.
B. Limanın kıyısında/ oturan adam/ çok üzgün/ 
görünüyordu.
C.  Hava durumunda/kar yağışı/ görünüyor.
D. İlk zamanlar/ evlilik/ insana/ çok/ zor gelir.

10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hem…hem” 
bağlacı nesneleri bağlamıştır?

A. Hem annem hem babam sana çok kızdı.
B. Bu yaz hem Ankara’ya hem İstanbul’a gideceğiz.
C. Annem hem mantı hem sarma hazırlamıştı.
D. Sen hem yaramazsın hem sinirlisin.

“Bu akşamın ilerleyen saatlerinde Avrupa’daki akra-
balarımızdan bazıları uçağa binmiş.” 

11-Bu cümlenin ögelerinin sıralanışı hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?

A. Zarf Tümleci- Özne- Yer Tamlayıcısı- Yüklem
B. Zarf Tamlayıcısı- Nesne- Özne-Yüklem
C. Yer Tamlayıcısı-Zarf Tümleci- Özne Yüklem
D. Yer Tamlayıcısı-Özne-Yer Tamlayıcısı –Yüklem

12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok 
yer tamlayıcısı vardır?

A. Bu akşam çok ders çalıştım.
B. Evde, okulda hep kitap okurum.
C. Almanya’dan bize haber geldi.
D. Eve döndüğünde salonda bir not bulacaksın.

13-“Dün akşam bize getirdiğin neydi?” cümlesindeki 
sorunun cevabı hangi öğedir?

A. Özne   B. Nesne
C. Yüklem   D. Yer Tamlayıcısı

14-“Bu sabah gazeteleri …” bu ifade hangisiyle ta-
mamlanırsa öğe dizilişi “ Zarf tümleci- nesne- özne 
–yer tamlayıcı –yüklem” şeklinde sıralanmış olur?

A. gazeteci çocuk eve getirmedi. 
B. marketten ben aldım.
C. ofisime getirmelisin.
D. bahçede kardeşim okuyordu.

Bir sözcüğün veya söz öbeğinin yer tamlayıcısı olabil-
mesi için “-e -de-den” hal eklerinden muhakkak birini 
alması gerekir. Fakat her “- e-de-den” hal eki alan 
sözcük veya sözcük grubu yer tamlayıcısı olmayabilir.

15-Yukarıdaki bilgiler ışığında aşağıdaki altı çizili 
ifadelerden hangisi farklı bir öğedir?

A. O çok uzaklarda yaşıyormuş.
B. Bizimle konuştuğunda böyle şeyler söylemiyordu. 
C. Sizi kütüphanede kitap okurken görmüşler. 
D. Sen bu işi hayatta yapamazsın.

16-Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge sayısı 
ötekilerden fazladır?

A. Evimizin neşesi, köye gittiğinden beri evin tadı 
tuzu yoktu. 
B. İnsanlar sevdiklerinden ayrılınca kendilerini bir 
hüznün içerisinde bulur, dedi. 
C. Gün, insanların bakış açılarına göre değişmez. 
D. Ali, İstanbul’da kardeşini hemen bulmuş. 

17- “Sizi biraz ileri alalım.” Cümlesinin öğe dizilişi 
nasıldır?

A. Nesne- Zarf Tümleci- Yer Tamlayıcısı- Yüklem
B. Özne- Zarf Tümleci- Yer Tamlayıcısı- Yüklem
C. Nesne- Zarf Tümleci- Zarf Tümleci- Yüklem
D. Özne- Zarf Tümleci- Zarf Tümleci- Yüklem
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CEVAP ANAHTARI

1-D
2-B
3-A
4-C
5-D
6-B
7-A
8-D
9-B
10-C
11-A
12-C
13-C
14-A
15-B
16-D
17-C
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