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Öğretmen, öğrencilerine cümlenin öğelerini daha iyi 
kavramaları için bir çalışma kağıdı vermiştir. Betül, ara 
sözlerle ilgili bölüme geldiğinde çözerken zorlanmıştır. 
Çalışma kağıdında dört farklı öğenin ara sözünü kullan-
ması istenmektedir. 
İlk cümlede özneyi, ikinci cümlede nesneyi, üçüncü 
cümlede yer tamlayıcısını son cümlede ise zarf tümleci-
ni açıklayan ara söz kullanmasını istemektedir. 

1-Betül hangi seçenekte yanlış bir örnek yazmıştır?
A. Yasemin- sıra arkadaşım- bugün okula gelmedi.
B. Defterimi, yeni aldığımı, kaybettim.
C. Eve döndüğünde, saat 18.00’de, bize de uğra.
D. Cumartesi günü- düğünün başladığı gün- buralar çok 
kalabalık olacak.

2-“Ben seni ……..gördüm.” Cümlesindeki boşluğa 
hangi kelime veya kelime grupları getirilirse vurgu 
zarf tümleci üzerinde olur?
A. Kapının önünde
B. Eve girdiğinde
C. Sınıfta 
D. Salonun penceresinde

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz nesnenin 
açıklayıcısıdır? 
A. Sizi- en sevdiğim arkadaşlarımı- çok özleyeceğim.
B. Okulda, evimin yanındaki okulda, onu gördük.
C. Bir hafta sonra- kasımın sonunda- sınav olacak.
D. Evin en büyük oğlu ,Süleyman, sınavı kazanmış.

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu öznenin 
üzerindedir?
A. Sinemada onu ne zaman görmüşler?
B. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz?
C. Seni okulda kim dövdü?
D. Niçin okulun bahçesinde ağlıyorsun?

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz herhangi 
bir öğenin açıklayıcısı değildir?
A. Bizim oralara , Adıyaman’a, bahar erken gelir.
B. Adana kebabına, yok böyle bir lezzet, bayılırım.
C. Bu kitapta, Huzur Sokağı’nda, huzur buldum.
D. Sınıfın en çalışkanı, Abuzer, bu soruyu yapamadı. 

Soru edatı-mi vurguyu kendinden önceki öğenin üze-
rine alır. 
6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne bu şekil-
de vurgulanmıştır?

A. Ben mi onu okulda görmüşüm?
B. Ben onu mu okulda görmüşüm?
C. Ben onu okulda mı görmüşüm?
D. Ben onu okulda görmüş müyüm?

Öğretmen, vurgu konusunu anlattıkdan sonra tahtaya 
aşağıdaki dört örneği yazmıştır. Bu cümlelerdeki vur-
gulu öğelerini öğrencilerinden belirtmelerini istemiştir. 

I.Bu işi ne zaman yapalım?
II.Havalar oldukça sıcaktı.
III.Kim seni burada sormuş?
IV.Bu işi okulda mı yapacağız?

7-Hangi öğrenci dört cümlenin de vurgulu öğesini 
doğru olarak yazmıştır?

1.VURGU 1I.VURGU 1II.VURGU IV.VURGU
A ALİ Zarf Tüm. Zarf Tüml. Yer Taml. Yer Taml.
B SILA Yüklem Zarf Tüml. Yer Taml. Nesne
C ASLI Zarf Tüml. Zarf Tüml. Özne Yer Taml.
D CAN Zarf Tüml. Yüklem Özne Yer Taml.

I.Sabrımın sona erdiğini görünce ortadan kayboldu.
II.Dönülmez akşamın ufkundayız.
III.Sabah, seni okulun orada Semih görmüş.
IV.Mahallenin yakışıklı delikanlısı karşı mahallenin en 
güzel kızına vurulmuş.

8-Yukarıdaki cümlelerde vurgulanan öğelerle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. I.Cümlede yer tamlayıcısı vurgulanmıştır.
B. II.Cümlede yüklem vurgulanmıştır.
C. III.Cümlede zarf tümleci vurgulanmıştır.
D. IV.Cümlede yer tamlayıcısı vurgulanmıştır.

9--Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz nesne-
nin açıklayıcısıdır?

A. Ülkemi , Türkiye’yi, çok seviyorum. 
B. Bisikletim ,yeni aldığım, çalınmış.
C. Uzaklara, Çin’e, gidecekmiş.
D. Doğum gününde -7 Mayıs’ta- parti verecekmiş. 
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Bir cümlede soru anlamı, soru anlamı soru kelimesiyle 
sağlanmışsa vurgulu öğe o soru kelimesinin üstündedir. 

10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu yüklem-
dedir? 
A. Kuşların nereye gitti?
B. Bu eşyalar kiminmiş?
C. Ne yazılmasını istiyorsun?
D. Ona ne zaman anlatacaksın?

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı-
nın açıklayıcı olan bir ara söz kullanılmıştır?

A. Buralarada, siz ne anlarsınız, hâlâ âdetlerimiz devam 
ediyor.
B. Gecelerde , yıldızların gülümsediği anlarda, hep seni 
düşünürüm. 
C. İstanbul’a -doğduğum şehre- gitmek istiyorum.
D. Kitaplar, zor zaman dostları, seni hiç yalnız bırak-
mazlar. 

“Deniz kızı, ben pek inanmıyorum, hikayesini herkes 
bilir.” 

12-Cümlesindeki ara sözle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir.

A. Ara söz hiçbir öğenin açıklayıcısı değildir.
B. Ara söz öznenin açıklayıcısıdır.
C. Ara söz nesnenin açıklayıcısıdır.
D. Ara söz zarf tümlecinin açıklayıcısıdır.

13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne 
vurgulanmıştır?

A. Sen buradayken ben gideyim.
B. Marketten ne alındı?
C. Masanın üstündeki vidalar neyindi?
D. Parkta ne gördünüz?

14-“Eskişehir” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde yer tamlayıcısının açıklayıcısı olarak kullanıl-
mıştır?
A.Bu şehir, Eskişehir, gördüğüm en güzel şehirdir.
B.Memlekete ,Eskişehir’e, döneceğiz.
C.Okuduğum şehri -Eskişehir’i- unutamam.
D.Öğrenci şehri -Eskişehir- uygun bir şehirdir. 

15- “Ordu’nun en güzel yerinde ...” cümlesi aşağıda-
kilerden hangisiyle tamamlanırsa vurgu yüklemde 
olur?
A. Piknik yaptık.
B. Seni aradım.
C. Hayat vardı.
D. Yağmur yağdı.

Öğretmen dört öğrenciden farklı şekillerde vurgulu 
cümleler yazmasını istemiştir. Öğretmenin istediği 
şekiller ve öğrenciler aşağıda belirtilmiştir:

Yasemin, soru edatı kullanarak özneyi vurgula.
Haydar, soru kelimesini kullanarak nesneyi vurgula.
Fatma, kurallı fiil cümlesi yazarak zarf tümlecini 
vurgula.
Barış, devrik isim cümlesi yazarak yüklemi vurgula.

16-Öğrencilerden hangisi, öğretmenin istediği 
şekilde cümle oluşturamamıştır?

Öğrenci Cümleler

A Yasemin Ayşe mi ödev yapmamış?
B Haydar Sen yine neyi unuttun?
C Fatma Bu akşam gideceğiz misafirliğe.
D Barış Sen he yalnızsın arkadaş.

17-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu öznenin 
açıklayıcısı durumdadır?

A. Bizim diğer arabayı, kırmızı olanı, yıkattım.
B.Tülin, teyzemin kızı, sınavdan tam not almış.
C. Sevgililer Günü’nde , 14 Şubat’ta, ona evlenme 
teklifi yapmayı düşünüyorum.
D. Sınıfımı, 8/A’yı, değiştireceğim. 
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CÜMLENİN ÖĞELERİ
ARA SÖZ-VURGU 
CEVAP ANAHTARI
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