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1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir söz 
grubu değildir? 
A) Müze, eski algıları bozan, enerji  dolu bir kitap. 
B) Eserin sahibi uluslararası ödüllere sahip bir 
tasarımcı. 
C) Her yaştan insanın duygu dünyası öykülerle okura 
ulaşır. 
D) Ömer Seyfettin edebiyatımızın ilk başarılı 
hikayecilerindendir. 
 
 Sıra dışı romanları ile tanınan yazar zengin bir anlatım 
gücüne sahip. 
 2) Yukarıdaki altı çizili sözcük grubu cümlenin hangi 
ögesidir ? 
 
A) Özne  
B) Yüklem  
C) Yer tamlayıcısı  
D) Belirtisiz nesne 
 
 3) Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz grubu özne 
görevinde kullanılmamıştır? 
 A) Bir vitamin deposu olan incir, yazın vazgeçilmez 
meyvesidir. 
B) Sürekli dile getirilen iyilik, zamanla değerini yitirir. 
C) Gelecek nesillere kitaplarıyla seslenmek istiyor. 
D) Karşısına çıkan ilk kişi, bütün heyecanını  dindirdi. 
 
4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış 
gösterilmiştir?  
A) Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır. 
B) Affetme kendimize yaptığımız en büyük iyiliktir.  
C) İnsanı  çıkmaz sokağa sokan kendi düşünceleridir. 
D) Büyük insanlar olmadan büyük işler başarılamaz. 
 
 Gülücükler, başarının değerini artıran süslerdir.  
5)cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir ? 
A) başarının değerini artıran süslerdir  
B) değerini artıran süslerdir  
C) artıran süslerdir  
D) süslerdir 
 
Verdiği sözü tutmayan kimdi?  
6) Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin öge dizilişi ile 
aynıdır?  
A) Söylediklerini dikkate alan öğrencilerine değer 
verirdi. 
B) Odasındaki dağınıklığa giderdikten sonra yatağına 
uzandı. 
C) Bilgilerini başka insanlarla paylaşmak cömertliktir.  
D) Zor iş, zamanında yapılmayan işlerin birikmesiyle 
olur. 
 

 

7) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi söz grubu 

değildir? 

A) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırmış.  

B) Güneş girmeyen eve doktor girer.  

C) Ona yaptığım iyilikler anlatmakla bitmez.  

D) Ali'nin yetenekleri mahallenin dilinden düşmüyor. 

 

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem çekimli 

bir fiildir?  

A) Bugünkü teknolojiler  tüm insanlığın ortak 

birikimidir. 

B) İhtiyaç duyduğumuz  vitaminler bütün meyvelerde 

vardır.  

C) Çocukları etkilemek onlara değer vermekle olur. 

D) En büyük hatası her söylenene inanmaktı. 

 

 9) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru özneyi 

buldurmaya yöneliktir? 

A) Şair vatanı koruyanlara nasıl sesleniyor? 

B) Dönüşte sana ne getirmemi istersin? 

C) Mutfakta yemek yaparken nelere dikkat edersiniz?  

D) Hastanede ziyaretinize kimler gelmedi? 

 

“Çalışkan kunduz, dişleriyle kestiği ağaçlarla suyun 

kenarında güvenli bir barınak yaptı.”  

10) cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Güvenli bir barınak 

 B) Bir barınak  

 C) Çalışkan kunduz  

 D) Suyun kenarında  

 

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne 

kullanılmıştır ? 

A) Köye gidince herkes meraklı gözlerle etrafıma 

toplandı. 

 B) Arada bir mola verip kahvemi yudumluyorum. 

 C) Kitaplar insanları bambaşka dünyalarda gezdirir. 

 D) Gölün kenarındaki asırlık cami yıllara meydan 

okuyor. 

 

 (I) Bingöl  doğal güzellikleri ile tanınır. (II) Doğu 

Anadolu'nun adı söylenceleri karışmış tarihsel bir 

kentidir.(III) Kente  adını veren Bingöl Dağı'nda buzul 

izlerine rastlanır. (IV) Bunlar küçük göller biçiminde 

dağa serpilmiş  olarak bulunur. 

12) Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde 

yüklem bir söz grubundan oluşmuştur ? 

A) I           B) II            C)III              D) IV 
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13) Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm 

cümlenin farklı bir ögesidir? 

A) Salona doğru ilerleyip duvardaki tabloları inceledi. 

B) Yeni ezberlediği şiirleri sınıf arkadaşlarına okudu. 

C) Hafta sonu akşamları ailecek sinemaya gidiyorlar.   

D) Olta ile balık tutmayı dedesinden öğrenmişti. 

 

 14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne  

vurgulanmıştır ? 

A) Sınıfta yaptığı muzipliklerle öğretmenleri bezdirdi  

B) Sitenin  yeni yapılan Parkı'nda çocuklar oynuyor .  

C) Görev yaptığı şehirlerde  insanları kendine hayran 

bıraktı. 

D) Arkadaşlar ona doğum gününde bir sürpriz yaptı. 

 

 “Tercihlerini yapan öğrenciler kazanacakları okulu 

heyecanla bekliyor.” 

 15) Cümlesinin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde 

doğru sıralanmıştır ? 

A) Özne / belirtili nesne /zarf tamlayıcısı / yüklem 

B) Belirtili nesne /özne /zarf tamlayıcısı /yüklem 

C) Özne/ belirtili nesne/ yer tamlayıcısı/ yüklem 

D) Belirtili nesne/ özne /yer tamlayıcısı /yüklem 

 

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne 

vardır? 

A) Yola çıktıktan birkaç saat sonra arabası arızalanmış. 

B) Böyle hızla yüzmeyi babasından öğrenmiş. 

C) Salça yapmak için bir kasa domates aldım. 

D) Tatilde odasını büyük bir özenle temizledi. 

 

 “Yaşlı kadın iki gün önce pazardan aldığı biberleri 

balkonda kuruttu.”  

 17) Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?  

A) Özne  

B) Belirtili nesne  

C) Zarf tamlayıcısı  

D) Yer tamlayıcısı 

 

 18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz belirtili 

nesnenin  açıklayıcısı olarak kullanılmıştır? 

A)Memleketini, doğup büyüdüğü toprakları, çok 

özlemişti. 

B) Teyzesi -annesinin en küçük kardeşi- ziyarete 

gelmiş. 

C) Arabasından, ekmek teknesinden, vazgeçmek 

zorundaydı. 

D) Sabahları -günün en verimli saatlerinde- çalışır. 

“Yemeklerin lezzetli olması için biber salçası 

kullanıyor.”  

 19) Yukarıdaki  altı çizili sözcük hangi ögesidir? 

 A) Belirtili nesne                  B) Belirtisiz nesne  

 C) Yer tamlayıcısı                 D) Özne 

 

“ Türkler, yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda büyük 

devletler kurmuştur .” 

20) Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde 

doğru sıralanmıştır ? 

A) Belirtisiz nesne/ zarf tümleci/ yer tamlayıcısı/ özne 

B) Yüklem /özne / yer tamlayıcısı / zarf tamlayıcısı / 

belirtisiz nesne / yüklem 

 C) Belirtili nesne/ zarf tamlayıcısı /yer tamlayıcısı / 

özne / yüklem  

D) Özne / zarf tamlayıcısı / yer tamlayıcısı / belirtisiz 

nesne / yüklem 

 

 “Akşam yağan yağmur tarlalardaki birçok ürüne epey 

zarar vermiş.” 

21) Cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur ? 

A) Yer tamlayıcısı                  B) Zarf tamlayıcısı  

C) Özne                                   D) Belirtili nesne 

 

22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne 

vurgulanmıştır? 

 A) Yeni gelen ürünleri temizlediği raflara dizdi. 

 B) Bugün önüne gelene gördüğü rüyayı anlattı. 

 C) İhtiyar adam sokakta oynayan çocuklara elma 

dağıttı. 

 D) Bütün gün evde geçirip dışarı hiç çıkmadım. 

 

 23) Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış 

ayrılmıştır? 

A) Köy evinin çatısını / serçe kuşları / istila etmişti.  

B) Bu uzun tatilin / tadını çıkarmak için / 

sabırsızlanıyorum. 

C) Babasıyla / her hafta / balık tutmaya / gider. 

D) Bisikleti bozulunca / bütün yolu /yürüyerek/gelmiş. 

 

24) Aşağıdaki cümlelerden hangisi  özne ve 
yüklemden oluşmuştur?  
A) Küçücük midilli atına binmek  eğlenceliydi. 
B) Biraz düşündükten sonra aldığı kararı açıkladı. 
C) Duygularını belli etmemek için kendini zorluyordu. 
D) Sessizce  yanına gelerek kulağına bir şeyler söyledi. 
 


