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Kısa BilgilerKısa Bilgiler

Yüklemi fiil soylu sözcük 
olan cümlelerde vurgu,
yükleme en yakın olan söz-
cük ya da sözcük
öbeği üzerindedir.

Yüklemi isim soylu sözcük 
olan cümlelerde
vurgu, yüklemdedir.

Soru eki “mı, mi” ile oluştu-
rulan soru cümlelerinde
ise vurgu soru ekinin bağlı 
olduğu, soru ekinden önce 
gelen sözcükte / öğededir.

Soru sözcükleri ile kurulan 
soru cümlelerinde
vurgu, cüm lede soru anlamı-
nı sağlayan sözcüktedir.
Sorı kelimesi hangi öğenin 
sorusuylavurgu o öğededir..

Koşul cümlelerinde vurgu, 
koşul bildiren sözcüktedir.

-de bağlacı vurguyu kendin-
den önceki kelimeye verir..

“Sol Ayağım”  kitabı 
İrlanda asıllı yazar, ressam 
ve şair Christy Brown 
tarafından yazılmıştır.

??

??
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YeniYeni
NesilNesil
TürkçeTürkçe

Aşağıdaki cümlelerde yer alan vurgulu öğeyi belirtiniz.
Cümleler Özne Yüklem Nesne Yer T. Zarf T.

1-Sen ne zaman adam olacaksın?
2-Bugün eve gitmeyeceğim.
3-Hava oldukça sıcaktı.
4-Hasan mı ödevlerini yapmadı?
5-Yazlıkta televizyon da bozulmuş.
6-Bize gelirsen beni ara.
7-Siz mağazadan ne aldınız?
8-Bir şiir kitabına sahip çıkamadın.
9-Onlarla Avrupa’ya mı  gidecekler?
10-Fark ettim beni dolandıracağını.

Cümleler Özne Yüklem Nesne Yer T. Zarf T.
11-Parkta telefonunu mu düşürmüş?
12-Bu eşyalar kiminmiş?
13-Kardeşim bugün gelmeyecek.
14-Bizimkiler nereye gidecekler?
15-Deniz masmaviymiş yine.
16-Uzaklardan gelen adamı görmedim.
17-Salih bu hafta ne kadar kazandı?
18-Annen, memlekete neyle gitti?
19-Deneme sınavını ben de unuttum.
20-Oyuncaklar evin neresindeydi?

Cümleler Özne Yüklem Nesne Yer T. Zarf T.
21-Yine okulda neyi unuttun?
22-Seni orada ben gördüm.
23-Hafta sonu pikniğe gidecek miyiz?
24-Sen kiminle kavga ettin?
25-İşin böyle olacağını fark edemedim.
26-Okulda mı kavga çıktı?
27-Alarm çalarsa beni kaldırın.
28-Kim seni işten çıkardı?
29-Tatildeyken sahilde kuzenlerimi gördüm.
30-Siz nereye gideceksiniz?

Cümleler Özne Yüklem Nesne Yer T. Zarf T.
31-Mehmet Bey, bizim tanıdıklarımızdandı.
32-İşte çalışırken usta da bizi görüyordu.
33-Tüm yaşadıklarını anlattı bir bir.
34-Bu akşam ne kadar yürümüş?
35-Sen dedenlere mi gideceksin?
36-Kitap okumak çok faydalıdır.
37-İşi bırakırsan aç kalırsın.
38-Ayşe Hanım nereliydi?
39-Söz verdiğimiz işi yaparız.
40-Ormanda şüpheli biri bulunmuş.



TÜRKÇE ÇALIŞMA KAĞITLARI

CÜMLEDE VURGU , ARA SÖZ VE CÜMLE DIŞI UNSUR

2

Kısa BilgilerKısa Bilgiler

Yardımcı ve açıklayıcı bir öğe 
olarak cümlenin içine giren 
ve çıkarılması cümlenin 
anlamında eksiklik ya da
bozulma meydana getirme-
yen sözlere ara söz denir.

Ara söz bir kelime, kelime 
grubu veya cümle hâlinde
olabilir. Ara sözler iki virgül 
(, ,) veya iki kısa çizgi (- -) 
arasında gösterilir. Ara sözler 
ya bir öğenin açıklayıcı
ya da cümlede alakasız bir 
söz grubu olabilir.

Cümle Dışı Unsurlar: 
Cümlenin kuruluşuna ka-
tılmayan, yani öğe olmayan 
ve dolaylı olarak cümlenin 
anlamına yardımcı olan
unsurlardır.

 
Bağlaçlar, ünlemler, ünlem 
grupları, hitaplar, ara sözler 
cümle kuruluşunun dışında 
kalan unsurlardır.

Terfi etmek:Terfi etmek: (görevli için) 
Bir üst dereceye, bir üst 
rütbeye yükselmek.
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!!
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YeniYeni
NesilNesil
TürkçeTürkçe

Aşağıdaki cümlelerde yer alan ara sözleri özelliklerine göre değerlendirin. Hangi öğenin 
açıklayıcısı ise belirtiniz. 

Cümle Özne Nesne Yer T. Zarf T. Hiçbir 
Öğe

1-Kardeşim,en küçüğü olan, sınava girdi.
2-Geçen yaz, senin mezun olduğun yıl, atandım.
3-Ceketimi-yeni aldığımı, bulamıyorum.
4-Ülkeme-Türkiye’ye- gideceğim.
5-Yıl sonunda, kahretsin, dersleri geçemedim.
6-Onunla, kız kardeşiyle, pazara gidecek.
7-Marketten sebze-patlıcan ve biber- aldım.
8-Sınıf arkadaşım, Yozgatlı olan,  sınava giremedi.
9-Komşumuzdan, Ayşe Ablalardan, rica ettik.
10-Başımın ağrısı, güneşten olmalı, geçmiyor.

Cümle Özne Nesne Yer T. Zarf T. Hiçbir 
Öğe

11-Avrupa’ya- İspanya’ya- uçak bileti aldım.
12-Geçen yıl-2020- çok kötü geçti.
13-Bizim dersler, lanet olsun, çok sıkıcı geçiyor.
14-Memleketimi, Sivas’ı, özlüyorum.
15-Evdeki param, emekli maaşım, çalındı.
16-Teyzemlere, İstanbul’da yaşayanlara, ulaşamıyoruz.
17-Onu, Muhittin’i, hiç unutamadım.
18-Sen bu işi -zannetmem- yapamazsın.
19-Onunla epey, iki saat kadar, konuştuk.
20-Mehmet Bey-patronumuz- beni terfi ettirdi.terfi ettirdi.

Aşağıdaki cümleleri öğelerine ayırınız. Cümle dışı unsurları (CDU) şeklinde belirtiniz.

Güya, beni ailesinden çok seviyordu.

Sen de bizimle sinemaya gelir misin?

Evvel akşam misafirler sanırım oturmaktan keyif almadı.

Tarlaya gitti fakat su gelmiyordu.

Hey, buraya gelin.

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın.
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Aşağıdaki cümlelerde yer alan vurgulu öğeyi belirtiniz.
Cümleler Özne Yüklem Nesne Yer T. Zarf 

T.

1-Sen ne zaman adam olacaksın? *

2-Bugün eve gitmeyeceğim. *

3-Hava oldukça sıcaktı. *

4-Hasan mı ödevlerini yapmadı? *

5-Yazlıkta televizyon da bozulmuş. *

6-Bize gelirsen beni ara. *

7-Siz mağazadan ne aldınız? *

8-Bir şiir kitabına sahip çıkamadın. *

9-Onlarla Avrupa’ya mı  gidecekler? *

10-Fark ettim beni dolandıracağını. *

Cümleler Özne Yüklem Nesne Yer T. Zarf 
T.

11-Parkta telefonunu mu düşür-
müş?

*

12-Bu eşyalar kiminmiş? *

13-Kardeşim bugün gelmeyecek. *

14-Bizimkiler nereye gidecekler? *

15-Deniz masmaviymiş yine. *

16-Uzaklardan gelen adamı gör-
medim.

*

17-Salih bu hafta ne kadar kazandı? *

18-Annen, memlekete neyle gitti? *

19-Deneme sınavını ben de unut-
tum.

*

20-Oyuncaklar evin neresindeydi? *

Cümleler Özne Yüklem Nesne Yer T. Zarf 
T.

21-Yine okulda neyi unuttun? *

22-Seni orada ben gördüm. *

23-Hafta sonu pikniğe gidecek 
miyiz?

*

24-Sen kiminle kavga ettin? *

25-İşin böyle olacağını fark ede-
medim.

*

26-Okulda mı kavga çıktı? *

27-Alarm çalarsa beni kaldırın. *

28-Kim seni işten çıkardı? *

29-Tatildeyken sahilde kuzenlerimi 
gördüm.

*

30-Siz nereye gideceksiniz? *

Cümleler Özne Yüklem Nesne Yer T. Zarf 
T.

31-Mehmet Bey, bizim tanıdıkları-
mızdandı.

*

32-İşte çalışırken usta da bizi 
görüyordu.

*

33-Tüm yaşadıklarını anlattı bir bir. *

34-Bu akşam ne kadar yürümüş? *

35-Sen dedenlere mi gideceksin? *

36-Kitap okumak çok faydalıdır. *

37-İşi bırakırsan aç kalırsın. *

38-Ayşe Hanım nereliydi? *

39-Söz verdiğimiz işi yaparız. *

40-Ormanda şüpheli biri bulunmuş. *

Aşağıdaki cümlelerde yer alan ara sözleri özelliklerine göre 
değerlendirin. Hangi öğenin açıklayıcısı ise belirtiniz. 

Cümle Özne Nesne Yer 
T.

Zarf 
T.

Hiçbir 
Öğe

1-Kardeşim,en küçüğü olan, sınava girdi. *

2-Geçen yaz, senin mezun olduğun yıl, 
atandım.

*

3-Ceketimi-yeni aldığımı, bulamıyorum. *

4-Ülkeme-Türkiye’ye- gideceğim. *

5-Yıl sonunda, kahretsin, dersleri geçe-
medim.

*

6-Onunla, kız kardeşiyle, pazara gidecek. *

7-Marketten sebze-patlıcan ve biber- al-
dım.

*

8-Sınıf arkadaşım, Yozgatlı olan,  sınava 
giremedi.

*

9-Komşumuzdan, Ayşe Ablalardan, rica 
ettik.

*

10-Başımın ağrısı, güneşten olmalı, 
geçmiyor.

*

Cümle Özne Nesne Yer 
T.

Zarf 
T.

Hiçbir 
Öğe

11-Avrupa’ya- İspanya’ya- uçak bileti 
aldım.

*

12-Geçen yıl-2020- çok kötü geçti. *

13-Bizim dersler, lanet olsun, çok sıkıcı 
geçiyor.

*

14-Memleketimi, Sivas’ı, özlüyorum. *

15-Evdeki param, emekli maaşım, 
çalındı.

*

16-Teyzemlere, İstanbul’da yaşayanlara, 
ulaşamıyoruz.

*

17-Onu, Muhittin’i, hiç unutamadım. *

18-Sen bu işi -zannetmem- yapamazsın. *

19-Onunla epey, iki saat kadar, konuştuk. *

20-Mehmet Bey-patronumuz- beni terfi terfi 
ettirdi.ettirdi.

*

Aşağıdaki cümleleri öğelerine ayırınız. Cümle dışı unsurları 
(CDU) şeklinde belirtiniz.

Güya, /beni/ ailesinden/ çok /seviyordu.
CDU/Nesne/Yer Tam/Zarf T/Yüklem

Sen/   de /     bizimle/ sinemaya /gelir misin?
Özne/CDU/ Zarf/         YerT./     Yüklem

Evvel akşam/ misafirler/ sanırım /oturmaktan/ keyif almadı.
Zarf T/      Özne/           /CDU/    Yer T./           Yüklem      

Tarlaya/ gitti/      fakat /su /    gelmiyordu./
Yer T/  Yüklem/CDU/ Özne/Yüklem

Hey,/ buraya/ gelin./
CDU/Yert. /Yüklem


