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Kısa BilgilerKısa Bilgiler

Nesne: Cümlede yüklemin 
bildirdiği işten etkilenen 
öğedir. Yükleme sorulan 
“kimi, neyi, ne” sorularına 
cevap verir.

Nesneler hal ekini alıp 
almamalarına göre iki grupta 
incelenir. Hal eki alırsa belir-
tili nesne, almazsa belirtisiz 
nesnedir.

Yüklemin yöneldiği, bulun-
duğu, çıktığı, ayrıldığı, yak-
laştığı, kaldığı yeri gösteren 
öğedir. Yükleme sorulan “-e”,
“-de” ve “-den” hal eklerini 
alan sorulara aynı ekleri ala-
rak cevap veren sözcük ya da 
söz öbekleri dolaylı tümleç
görevinde bulunur.

Yükleme duruma göre 
şu sorular sorularak yer 
tamlayıcısı bulunur: 
“kime-kimde-kimden; 
nereye-nerede-nereden;
neye-neyde-neyden”

“-e, -de, -den”ekleri alan bü-
tün kelimeler dolaylı tümleç 
değildir.
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YeniYeni
NesilNesil
TürkçeTürkçe

Aşağıdaki cümlelerde yer alan nesnelerin altını çizip türünü işaretleyiniz. 

Cümleler Belirtili Nesne Belirtisiz Nesne
1-Kaybolan yıllarımı verin bana. 
2-Sen hiç leylek gördün mü?
3-Parkta ağlayan bir çocuk gördüm. 
4-Kitabın kapağını yırtmışlar.
5-Bugün evin önünde onu aradım.
6-Hayvanat bahçesinde zurafa görmüş.
7-Bir daha buraya gelme, dedi. 
8-Senin sesini bile özledim.
9-Bana bir bardak su getirin.
10-Sevgi, bugün okula annesini getirmiş.

Aşağıdaki cümlelerde yer alan nesnelerin altını çizin. 
Cümleler

Bugün okulun önünde çocuklar bir miktar para bulmuş. 
Hayatın anlamını bir türlü bulamadım.
Okulun kütüphanesine yeni kitapların geldiğini gördüm. 
Bilinmez akşamların yalnızlığını yaşıyordum.
Annem, marketten meyve ve sebze almış.

Aşağıdaki cümlelerde yer alan yer tamlayıcılarını bulup altını çizin. Hangi soruya karşılık 
bulunduğunu belirtiniz.

Cümleler Kime Kimde Kimden Nereye Nerede Nereden
Malzemeleri internetten sipariş verdim.
Bu akşam dayımlara gideceğiz.
İstanbul’da olaylar yaşanmış. 
Akşam Mervelerde kalacağız.
Yeğenimle tatile Bodrum’a gittik.
Arkadaşımdan borç para istedim.
Sana kimse inanmıyor artık.
Seni evden kovmuştum.
Onu bakkalda bulabiliriz.
Beni benden uzaklaştırma. 

 
Aşağıdaki tabloda yer alan altı çizili ifadelerin öğe özelliklerini değerlendirin. 

Cümle Yer Tamlayıcısı Zarf Tümleci
Bugün okuldan ayrılıyorum.
Gürültüden uyuyamadım.
Her yıl kasımda kar yağar buraya.
Seni uzaklarda gördüm.
Eve gelmeden haber ver.
Kışın bu vaktinde don olur. 
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Kısa BilgilerKısa Bilgiler

Yüklemin anlamını zaman, 
durum, yön, miktar, tarz, 
vasıta, şart, sebep, birliktelik 
yönlerinden tamamlayan 
kelime ve kelime gruplarına 
zarf tümleci denir.

Zarf Tümlecini bulmak için 
yükleme “nasıl- ne zaman- ne 
kadar- -neden- niçin -neye 
(Edat Tümleci Soruları: -
kiminle- neyle- kime göre 
nereye doğru) soruları soru-
larak bulunur.

Çağrışım: Hatırlatma
Alafranga: Batı tarzında, 
Türk geleneklerine uygun 
olmayan
Biçem: Üslup, tarz, anlatım 
biçimi
İmge: Hayal,hülya demektir.

Orhun Abideleri: Türk 
adının, Türk milletinin 
isminin geçtiği ilk Türkçe 
metin. Orhun âbideleri 
Göktürk devrinden kalma 
kitabelerdir.
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YeniYeni
NesilNesil
TürkçeTürkçe

Aşağıdaki cümlelerde yer alan zarf tümleçlerini bulup altını çizin. Hangi soruya karşılık 
bulunduğunu belirtiniz.

Cümleler Ne 
zaman

Nasıl Niçin Neden Nere 
-(ye)

Ne 
Kadar

Neyle Kimle

1-Arkadaşımla oyun oynadık.
2-Hızlı gittiği için kaza yaptı.
3-Bu akşam sinemaya gidelim.
4-Okula yürüyerek gitmiş.
5-Arabayı ileri park et.
6-Onunla biraz konuş.
7-Misafirle otobüsle döndü.
8-Kavga ettğimizden ayrıldık.
9-Onu hiç özlemedim.
10-İşe koşarcasına gitti.

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizi ifadelerin hangi öğe olduğunu belirtiniz.

Cümleler Yüklem Özne Nesne Yer T. Zarf T. 
1-Ali Bey, okula atanan yeni müdür yardımcısydı.
2-Senin şansızlığın hiç bitmiyor.
3-Şairler şiirlerini sarraf edasıyla oluşturur.
4-Eve yürüyerek geldim.
5-Yaramazlık yaptığından, annesi kızmış.
6-Okuldan iki saat önce ayrıldık.
7-Annesine güzel bir hediye aldı.
8-Sen ve o, bu işi yapmalısınız.
9-Köprü demirden yapılmış.
10-Birçok insan böyle davranışlara tepki gösterir.
11-Bu aralar herkes kötü bir olay anlatıyor
12-Dışarıdan bağrışmalar duyuluyordu.
13-Ev, en kısa sürede temizlenmeli.
14-Onun orada olmadığını çok sonra fark etmişler.
15-Yaptığı hatayla gözden düştü.
16-Dayım, köyün muhtarıydı.
17-İnsanları anlama kitabı yayınlanmalı.
18-Hafta sonu arkadaşlarla sinemaya gittik
19-Duvar saatini babam tamire götürdü.
20-Hiçbiri anlatılanlara inanmadı.
21-Aradan uzun yıllar geçti.
22-Parkta yavru bir köpek bulduk.
23-Sevginin anahtaruydı, saygı.
24-Bilmiyorum böyle konuşmayı.
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Aşağıdaki cümlelerde yer alan nesnelerin altını çizip türünü 
işaretleyiniz. 

Cümleler Belirtili 
Nesne

Belirtisiz Nesne

1-Kaybolan yıllarımı verin bana. *

2-Sen hiç leylek gördün mü? *

3-Parkta ağlayan bir çocuk gördüm. *

4-Kitabın kapağını yırtmışlar. *

5-Bugün evin önünde onu aradım. *

6-Hayvanat bahçesinde zurafa görmüş. *

7-Bir daha buraya gelme, dedi. *

8-Senin sesini bile özledim. *

9-Bana bir bardak su getirin. *

10-Sevgi, bugün okula annesini getirmiş. *

Aşağıdaki cümlelerde yer alan nesnelerin altını çizin. 
Cümleler

Bugün okulun önünde çocuklar bir miktar para bulmuş. 

Hayatın anlamını bir türlü bulamadım.

Okulun kütüphanesine yeni kitapların geldiğini gördüm. 

Bilinmez akşamların yalnızlığını yaşıyordum.

Annem, marketten meyve ve sebze almış.

Aşağıdaki cümlelerde yer alan yer tamlayıcılarını bulup altını 
çizin. Hangi soruya karşılık bulunduğunu belirtiniz.

Cümleler Kime Kim-
de

Kim-
den

Ne-
reye

Ne-
rede

Nere-
den

Malzemeleri internetten sipariş 
verdim.

*

Bu akşam dayımlara gideceğiz. *

İstanbul’da olaylar yaşanmış. *

Akşam Mervelerde kalacağız. *

Yeğenimle tatile Bodrum’a gittik. *

Arkadaşımdan borç para istedim. *

Sana kimse inanmıyor artık. *

Seni evden kovmuştum. *

Onu bakkalda bulabiliriz. *

Beni benden uzaklaştırma. *

 
Aşağıdaki tabloda yer alan altı çizili ifadelerin öğe özelliklerini 
değerlendirin. 

Cümle Yer Tamlayıcısı Zarf Tümleci

Bugün okuldan ayrılıyorum. *

Gürültüden uyuyamadım. *

Her yıl kasımda kar yağar buraya. *

Seni uzaklarda gördüm. *

Eve gelmeden haber ver. *

Kışın bu vaktinde don olur. *

Aşağıdaki cümlelerde yer alan zarf tümleçlerini bulup altını 
çizin. Hangi soruya karşılık bulunduğunu belirtiniz.

Cümleler Ne 
za-
man

Na-
sıl

Ni-
çin

Ne-
den

Nere 
-(ye)

Ne 
Ka-
dar

Ney-
le

Kim-
le

1-Arkadaşımla oyun 
oynadık.

*

2-Hızlı gittiği için kaza 
yaptı.

*

3-Bu akşam sinemaya 
gidelim.

*

4-Okula yürüyerek gitmiş. *

5-Arabayı ileri park et. *

6-Onunla biraz konuş. *

7-Misafirle otobüsle döndü. *

8-Kavga ettğimizden 
ayrıldık.

*

9-Onu hiç özlemedim. *

10-İşe koşarcasına gitti. *

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizi ifadelerin hangi öğe olduğunu 
belirtiniz.

Cümleler Yüklem Özne Nes-
ne

Yer 
T.

Zarf 
T. 

1-Ali Bey, okula atanan yeni müdür 
yardımcısydı.

*

2-Senin şansızlığın hiç bitmiyor. *

3-Şairler şiirlerini sarraf edasıyla oluş-
turur.

*

4-Eve yürüyerek geldim. *

5-Yaramazlık yaptığından, annesi kızmış. *

6-Okuldan iki saat önce ayrıldık. *

7-Annesine güzel bir hediye aldı. *

8-Sen ve o, bu işi yapmalısınız. *

9-Köprü demirden yapılmış. *

10-Birçok insan böyle davranışlara tepki 
gösterir.

*

11-Bu aralar herkes kötü bir olay anla-
tıyor

*

12-Dışarıdan bağrışmalar duyuluyordu. *

13-Ev, en kısa sürede temizlenmeli. *

14-Onun orada olmadığını çok sonra fark 
etmişler.

*

15-Yaptığı hatayla gözden düştü. *

16-Dayım, köyün muhtarıydı. *

17-İnsanları anlama kitabı yayınlanmalı. *

18-Hafta sonu arkadaşlarla sinemaya 
gittik

*

19-Duvar saatini babam tamire götürdü. *

20-Hiçbiri anlatılanlara inanmadı. *

21-Aradan uzun yıllar geçti. *

22-Parkta yavru bir köpek bulduk. *

23-Sevginin anahtaruydı, saygı. *

24-Bilmiyorum böyle konuşmayı. *


