CÜMLENİN ÖĞELERİ
1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim
tamlaması yüklem görevindedir?
A) O, kırmızı kanatlı bir kuştu.
B) İstekleri, hiç bitmeyen bir mutluluktu.
C) Onları arayan yakın akrabasıydı.
D) Mutlulukları sağlayan anne sevgisiydi.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi
zamirdir?
A) Seni dün okulda göremedim.
B) Sınav olduğu için hepsi okula gelmişti.
C) Müdür, herkesin burada toplanmasını istedi.
D) Konukları ağırlamak için gerekli hazırlıkları
yapmalıyız.

3.”Babam , hareketlerimize dikkat etmemizi ister.”
Cümlesinde özne olan kelime, aşağıdaki
cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç
görevindedir?
A) Şehre giderken babamdan izin aldım.
B) Babam her zaman rahat konuşur.
C) Ağabeyim gidip babamı çağırdı.
D) Bu fotoğraf babamın bir hatırasıdır.

Su başında susuz can vermekteyim,
Yavrularım susuz , içemem avcı.
Yukarıdaki cümlelerin öğelerine ayrıldığında
“susuz” kelimelerinin görevi, sırasıyla hangisi
olur?
A) Yüklem- yüklem
B) Zarf tümleci- yüklem
C) Yüklem- zarf tümleci
D) Zarf tümleci- zarf tümleci

6. “Uzaktan geliyordu, biraz önce duyduğum
sesler.”cümlesinde öğelerin doğru dizilişi
hangisidir?
A) Özne-tümleç-yüklem
B) Yüklem- tümleç-özne
C) Tümleç-yüklem- özne
D) Tümleç-özne-yüklem

7.Hangi cümlenin öğeleri “özne-dolaylı tümleçyüklem” şeklinde sıralanmıştır?
A) Kâzım Efendi, sokağın köşesindeki küçük
dükkânı kiraladı.
B) O, müşterinin her istediğini karşılamayı
düşündü.
C) Ekmekten pirince kadar her şey bu dükkânda
bulunacaktı.
D) Alış verişe gelen herkes dükkânın yeni sahibini
kutladı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve
yüklemden oluşmaktadır?
A) Okula giderken babama rastladım.
B) Geçmiş günleri andıkça umutlanırım.
C) Telgrafı alır almaz yola koyuldum.
D) Arabasını satan adam üzgündü.
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5.Aşağıdakilerin hangisinde vurgu , zaman
üzerindedir?
A) Oya, yarın akşam uçakla Adana’ya gidecek.
B) Yarın akşam uçakla Adana’ya Oya gidecek.
C) Oya, Adana’ya uçakla yarın akşam gidecek.
D) Oya, yarın Adana’ya akşam uçakla gidecek.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi
deyimdir?
A) Göz hapsine alınmayı , hiç istemem.
B) Yazıya şöyle bir göz gezdirdim.
C) Göz güzü görmez olunca, mağaradan çıktık.
D) İşler, şöyle bir göz atmaya geldim.

10.Aşağıdakilerin hangisinde ortak özne
kullanılmamıştır?
A) Öğretmen soruları okudu ve yanıtladı.
B) Kitabı bitirdi sonra müzik dinledi.
C) Orhan’ın yüreği yurt sevgisiyle soluydu.
D) Çocuk kapıdan içeri girdi,salona yöneldi.
11.Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin öğesi
olmaya bir arasöz vardır?

A) Dayı, hani sınıfın en babacanı, geldi.
B) Kuşları,o çok sevdiğim varlıkları, nasıl
unuturum.
C) Dağlara, senin çok sevdiğin yere,gezi yaptık.
D) Bir sonbahar sabahı, o kadar iyi anımsıyorum
ki, ilk kez o bahçeyi gezdik.

12. “Duygularının seline kapılan kişiye sanatçı
diyemeyiz.”cümlesinde altı çizili öğe cümlenin
hangi öğesidir?
A) Edat tümleci
B)Özne
C) Dolaylı tümleç
D)Zarf tümleci

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi
yanlış gösterilmiştir?
A) Kuşu gören köpek ona doğru yöneldi.
B) Konuşulanlara istemeyerek kulak verdi.
C) Yaz gelince evimizi tamir ettireceğiz.
D) Sobanın iyi yanmamasının nedeni kömürün
kalitesiz olmasıdır.

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok
zarf tümleci vardır?
A) Kuş, avcıyı görünce hızla oradan uzaklaştı.
B) Tatil bitince babam beni istedi.
C) Azgın boğa zincirden kurtulmak için
çabalıyordu.
D) Rüzgâr çıkınca soba tütmeye başladı.

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne
yoktur?
A) Evine, en son model bir müzik seti almıştı.
B) Bankanın müdürü, istediğimiz krediyi
veremeyeceğini söyledi.
C) Törene katılan herkes onu kutladı.
D) Aradan aşağı yukarı on yıl geçti.
16.Aşağıdakilerin hangisinde, yanıt cümlesi
yalnızca belirtili nesneden oluşmuştur?

A) -Ne kaçıp duruyor?
-Şaşkınlıktan.
B) –Nereye bakıyorlar?
-Gökyüzüne
C) - Kapıyı çalan kimdi?
-Ali’ydi.
D) -Kimi gördün bugün?
-Okul arkadaşımı

17. “Bahçenin bütün kokuları, açık pencereden
salona doluyordu.”cümlesinin öznesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bahçenin bütün kokuları
B) Açık pencereden
C) Salona
D) Doluyordu

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan
cümlecik dolaylı tümleç görevindedir?
A) Kuşları öldürdüklerini görünce, içim yanar.
B) Buraya gelenler, rahat bir nefes alıyorlardı.
C) Bugün izlediğimiz oyun, dünyamı değiştirdi.
D) Çok yönlü okuyanlara, saygı duyuyorum.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özneyüklem uygunluğu vardır?
A) Yıllar su gibi akıp gidiyorlar.
B) Baharla birlikte otlar yeşeriyorlar.
C) Güzellikle çağımızda tükeniyorlar.
D) Onlar geçmişi özlemle anıyorlar.

20. “Asıl sayı sıfatları ile çoğullanan öznelerin
yüklemleri tekil olur.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala
uyulmamıştır?
A) İki arkadaş hasretle kucaklaştılar.
B) Ardan belki on yıl geçti.
C) Toplantıya üç kişi katıldı.
D) Sınavı altı yüz öğrenci kazandı.
21.Aşağıdakilerin hangisinde , cümlenin
öğelerini ayırmada bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) Bir / kadının /suya / değiyor / ayakları

B) Fıstıkların arkasından / yusyuvarlak / bir ay /
doğuyor.
C) Sivas yollarından / ağır ağır / kağnılar / gider /
geceleri.
D) Dağlarca / 1940’larda / ünlü / bir ozandı.

22.Aşağıdaki cümlelerin hangi ikisinde özneyüklem uygunluğu yoktur?
IKardeşim ve ben sinemaya gittim.
IISiz beni hâlâ anlayamadınız.
IIIDuygular aldatırlar insanı.
IVDalgalar kumlu kıyıları yalıyor.
A) I-III
B) III-IV
C) I-IV
D) II-III

23.”Milli bütünlüğe yürümekte olan Türk milletinin
büyük bir millet olduğunu, bütün medeni âlem
tanıyacaktır.” cümlesinde, yüklemle birlikte
sorulan “kim”sorusunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yürümekte olan
B) Büyük millet olduğunu
C) Türk milletinin
D) Bütün medeni âlem

24. “Kendisi okuma fırsatı bulamayan anne, kızını
okula göndermeyi çok istiyordu.”cümlesindeki
belirtili nesne, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendisi
B) Okuma fırsatı bulmayan anne
C) Okuma fırsatı
D) Kızını okula göndermeyi

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu,
dolaylı tümleç üzerindedir?
A) Yarın kütüphaneye seninle birlikte ben de
geleceğim.
B) Yarın ben de seninle birlikte kütüphaneye
geleceğim.
C) Kütüphaneye yarın be de seninle birlikte
geleceğim.
D) Ben de kütüphaneye seninle birlikte yarın
geleceğim.
26.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde”öğretmen”
sözcüğü, özne görevinde kullanılmıştır?
A) Öğretmenini çok sevdi.

B) Öğretmeni hanginiz karşıladı.
C) Öğretmen onu çok beğendi.
D) Ödevini öğretmenine verdi.

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin dolaylı
tümleci, belirtili isim tamlamasıdır?
A) Kuşun gagasına tatlı bir öpücük kondurdu.
B) Yolculardan biri yaşlı kadına yer verdi.
C) Gezi programı için okul müdürüne başvurdu.
D) Komşunun kızı, koşuşan çocuklara bakıyordu.

28.” Manavgat Çayı’nda kayığınızla giderken
bardağınızı doldurup suyunuzu içebilirsiniz.”
cümlesinin nesnesi hangisidir?
A) bardağınız
B) kayığınızla
C) suyunuz
D)Manavgat
Çayı’nda

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu,
zaman kavramı üzerindedir?
A) Ahmet, yarın sabah uçakla İzmir’e gidecek.
B) Yarın sabah uçakla İzmir’e Ahmet gidecek.
C) Ahmet, İzmir’e uçakla yarın sabah gidecek.
D) Ahmet,İzmir’e yarın sabah uçakla gidecek.

30.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim
tamlaması “özne” görevinde kullanılmıştır?
A) Yorulan çocuk havuzun kenarına oturdu.
B) Ay ışığı odanın penceresine vuruyordu.
C) Kapının kilidini ustaya tamir ettirdi.
D) Su bardaklarını mutfağın rafına yerleştirdi.

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeler,
“Öğrenciler, dönem ödevlerini kütüphanede
yapıyorlardı.”cümlesindeki öğelerin sıralanışına
uygundur?
A) Gemiciler, güneşin batışını uzaktan seyrettiler.
B) Karıncalar, durmadan yuvalarına yiyecek
taşıyorlardı.
C) Kuşlar, ağacın dalına yuva yapmış.
D) Yolcular uçaktan birer birer indiler.
32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı
tümleç vardır?

A) İniverdik uyumuşların önüne
karadan,gemilerle.
B) Yarattı altın mucizesini geceler süren gayret.
C) Çektik süslü kadırgaları binlerce kişi.
D) Sustu bütün ormanlar, bütün kuşlar.

hadisesini ancak İstanbul fetholunduktan sonra
idrak etmiştir.”cümlesinde, aşağıdaki öğelerin
hangisi yoktur?
A) Özne
B)Zarf tümleci
C)Dolaylı tümleç
D) Belirtili nesne

33. Aşağıdaki hangi cümlede tamlama, belirtili
nesne görevindedir?
A) Arkadaşım Türkçe kitabını bana verdi.
B) Sınavdan önce ders notlarına göz attı.
C) Kalemim masanın gözünde kaldı.
D) Ağabeyim yüksek okul mezunudur.

39. “Oyun oynayan küçük çocukları salonun
penceresinden seyrediyordu.”cümlesinin dolaylı
tümleci için, aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A) Belirtisiz isim tamlaması
B) Belirtili isim tamlaması
C) Zincirleme isim tamlaması
D) Sıfat tamlaması

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu,
zaman kavramı üzerindedir?
A) Az önce ben, o kitabı dayıma verdim.
B) O kitabı dayıma az önce ben verdim.
C) Ben, o kitabı dayıma az önce verdim.
D) Dayıma az önce ben o kitabı verdim.

40. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri
yanlış verilmiştir?
A) Gül
dalındayken
güzeldir.
Özne
zarf tüm.
Yüklem
B) Dün akşam
Özne

35. Hangi cümlede, yükleme yönelteceğimiz
“neyi” sorusunun cevabı bir sıfat tamlamasıdır?
A) Ahmet, otobüs biletini cebinden düşürdü.
B) Tabaktaki meyveleri birer birer yıkadı.
C) Bahar gelince bahçeyi yeşil otlar kapladı.
D) Usta, evinin kiremitlerini bir günde aktardı.

hava
b.siz nes.

B) Tatilde geçen günlerim
Özne

D) Temiz havada gezmek
faydalıdır.
Özne

kapalıydı.
yüklem

akan su gibiydi.
yüklem
sağlığa
dol. tüm

yüklem

36. “Akşamki sel bizim mahalledeki evlerin
bodrumları ile ana caddeyi bastı.”cümlesinin
öğeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Özne- nesne- yüklem
B) Zarf tümleci-özne- yüklem
C) Zarf tümleci-özne- nesne- yüklem
D) Özne- dolaylı tümleç-nesne- yüklem

37. “Duyulan heyecanlı bir çocuk
sesiydi.”cümlesinin yüklemi, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çocuk sesiydi.
B) Heyecanlı bir çocuk sesiydi.
C) Bir çocuk sesiydi.
D) Sesiydi.
38. “Bizans, Doğu ile Batı dünyalarını birbirine
yaklaştırmak gibi medeniyet tarihinin en muazzam

41. Büyük Itrî’ye eskiler derler
Bizim öz musikimizin pîri
Beyit cümle hâline getirildiğinde, aşağıdakilerin
hangisi özne olur?
A) Büyük Itrî’ye
B) Eskiler
C) Bizim
D) Bizim öz musikimizin pîri
42. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci
yoktur?
A) Başından geçenleri gülerek anlattı.

B) İşini bitirince dükkânı kapattı.
C) Elindeki çantayı içeriye bıraktı.
D) Güneşli bir günde piknik yaptık.

43. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi
gizlidir?
A) Annesi çocukları bahçeye götürdü.
B) Ailesi ona pek özen gösteriyordu.
C) O, ne gürültüye ne de çığlıklara aldırdı.
D) Bu parkta geç vakitlere kadar oturdu.

44. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğelerine
ayrılışı doğrudur?
A) Kültürün en büyük aktarıcısı dildir.
Özne grubu
yüklem
B) Kültür
bir değerler
bütünüdür.
Özne
zarf tüm.
Yüklem
C)Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.
Özne grubu
b.li nes. yüklem
D) Tarih edebiyat ve sanat kültürün esas
unsurlarıdır.
Özne
b.li nene
zf. tüm.
yüklem

45. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, özne ve
yüklemden meydana gelmiştir?
A) Dışarıda bunaltıcı bir sıcak var.
B) İnsanlar şehir dışına gidiyor.
C) Gökyüzünde tek bir bulut yok.
D) Çok tatlı ve sıcak bir rüzgar esiyor.

46. “Üç yıl önce bu elbiseyi babam aldı.”
Cümlesinin öğeleri, sırasıyla hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A) Zarf tümleci- özne- belirtili nesne - yüklem
B) Zarf tümleci- belirtili nesne -özne- yüklem
C) Belirtili nesne- özne- zarf tümleci- yüklem
D) Özne-zarf tümleci- belirtili nesne- yüklem
47.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde , yüklemden
önceki kelimelerin tamamı dolaylı tümleç
görevindedir?

A)
B)
C)
D)

Babadan kalma eski evinde mutluydu.
Bu yıl sonbaharda tatile çıkacak.
Olanlardan kendisini sorumlu tutuyordu.
Başarısında ailesinin payı büyüktü.

48.Hangi cümlenin yüklemi sıfat tamlamasıdır?
A) Şiir okuyan çocuk, Ali’nin kardeşidir.
B) Karşıdaki geniş meydan top sahasıdır.
C) Bindiğimiz araç çift katlı otobüstü.
D) Köhne evleri saray gibi gösteren akşam
güneşiydi.

49.Hangi cümlede ikileme dolaylı tümleç içinde
yer almıştır?
A) Zamanı kısıtlı insanlar, belli başlı kitapları
okumalıdır.
B) Herkes,günde bir iki saat okumalıdır.
C) Çeşit çeşit etkinliklerle boş zamanlarımızı
değerlendiriyoruz.
D) Okunan her roman, yeni yeni alemlere götürür.

50.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç,
cümlenin öznesi olan kelimeleri birbirine
bağlamıştır?
A) Masayı ve dolabı çekip dışarı çıkardı.
B) Çocuk ile babasının birlikte oynamasını
izledik.
C) Rüzgâr ve yağmur bütün çevreyi alt üst etti.
D) Gürgenleri de meşeleri de bir bir kestiler.

51.Aşağıdaki cümlelerden hangisi, öğelerinin
dizilişi yönünden “Kültür, toplumların yaşama
biçimidir.” cümlesiyle aynıdır?
A) Her dilde kavramlar farklıdır.
B) İnsanlar düşünmeden konuşmamalı.
C) İnsanlar, bir kültürün içinde doğarlar.
D) Kültürün taşıyıcısı ve göstergesi dildir.
52. “Bizim köyün avcıları karşıdaki tepelerde
keklik avladılar.”cümlesinde aşağıdaki öğelerden
hangisi yoktur?

A) Özne
C) Dolaylı tümleç

B) Zarf tümleci
D)Belirtisiz nesne

53.Hangi cümlede zamir, dolaylı tümleç
görevindedir?
A) Onu bir daha okulda görmeyecektim.
B) Bendeki azim kardeşimde yoktu.
C) Bunu anneme sen sor.
D) Çantayı kendisine vereceğim.

54. Aşağıdakilerden hangisinin öznesi, “renkli
çamaşırlar yıkanınca soluverdi.” cümlesinin öznesi
ile aynı türden bir tamlama durumundadır?
A) İmlâ Kılavuzu eski masamızda duruyor.
B) Evdeki hesap çarşıya uymadı.
C) Badem ağaçları tomurcuklanmaya başladı.
D) Bu vazoyu okul arkadaşım verdi.

55. “Edebi eserler bir milletinin kültürünün
aynasıdır.”cümlesinin öğeleri hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?
A) Özne-yüklem
B) Özne-belirtisiz nene- yüklem
C) Özne-dolaylı tümleç- yüklem
D) Belirtisiz nesne-özne-yüklem

56.Hangi cümlede sıfat tamlaması, zarf tümleci
görevinde kullanılmıştır?
A) Geçen yıl susuzluk çekmemiştik.
B) Evimiz, küçük bir ırmağın kenarındaydı.
C) Misafirler diğer odaya geçtiler.
D) Tek eğlencemiz siyah beyaz televizyondu.

57.Aşağıdaki cümlelerden hangisi, özne ve
yüklemden meydana gelmiştir?
A) Bu satırlarda yeni bir arayış var.
B) Sanat, mazi ile bağları koparmamalıdır.
C) Onlar Mili Mücadele’nin isimsiz
kahramanlarıydı.
D) Geçmişi yeniden yorumlayan kafalara ihtiyaç
var.

58.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi ve
yüklemi isim tamlamasıdır?
A) Yakın dostlarım, bütün kitaplardır.
B) Babamın arabası evin önündeydi.
C) Cebindeki paraların hesabını bilmez.
D) Ayrılık acısı çekilecek dert değil.

59. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri
“özne-dolaylı tümleç- yüklem”şeklinde
sıralanmıştır?
A) Bu şekilde giyinmek size yakışıyor.
B) Dalgalar sandalımızı kıyıya attı.
C) Sizi dünden beri telefonla arıyoruz.
D) Ağaçların yaprakları günden güne sararıyor.

60. “Neşeli bir arkadaşın sohbeti insanın
üzüntüsünü hafifletir.” cümlesinde aşağıdaki
öğelerden hangisi yoktur?
A) Özne
B)Yüklem
C) Belirtili nesne
D) Zarf tümelci

61.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, isim
tamlaması özne görevindedir?
A) Sonunda oğlunun başarısını gördü.
B) Arkadaşının sözlerinden çok etkilenmişti.
C) Kedinin bakışları pek sevimliydi.
D) Kumaşın rengini beğenmemişti.

62. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklemden
önce gelen sözcüklerin tümü öznedir?
A) Sanatçı duyarlığı taşıyan yazar başarılıydı.
B) Çalışırken yorulduğunu fark etmedi bile.
C) Kirpiklerinin arasından bana bakıyordu.
D) O günlerde seni iki kez aramıştım.

63.Aşağıdaki sorulardan hangisi “özneyi
buldurmaya” yöneliktir?
A) Sanatçıyı niçin başarılı buluyorsunuz?
B) Ustalığı kolayca belli oluyor mu?
C) O eserden ne bekliyorsunuz?
D) Bu güzel romanı kim yazmış?

B) Onu çalışırken buldum.
C) Geldiğinizi ondan öğrendim.
D) O, çok başarılı bir öğrencidir.
64. “Vücut sağlığı” tamlaması, aşağıdaki
cümlelerin hangisinde öznedir?
A) Vücut sağlığını yavaş yavaş yitiriyor.
B) İnsan için vücut sağlığı gereklidir.
C) Babam sonunda vücut sağlığına kavuştu.
D) Aşılar vücut sağlığını korur.

65. “Çatırdayan çalılar dört cana can
katıyor.”cümlesinin öznesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Çatırdayan
B)Çatırdayan çalılar
C)Dört cana
D) Can

66.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesne”
cümlenin en önemli öğesi durumundadır?
A) Kaptan, geminin güvertesinde yolcuları
saygıyla karşıladı.
B) Geminin güvertesinde yolcuları saygıyla
kaptan karşıladı.
C) Kaptan geminin güvertesinde saygıyla
yolcuları karşıladı.
D) Kaptan, yolcuları saygıyla geminin
güvertesinde karşıladı.

67. “Yönetmen, filmi çok iyi çekmiş.”cümlesi,
yükleme sorulan hangi sorular yanıtlamaktadır?
A) Kim-neyi-nasıl
B) Kimi-neyi-niçin
C) Ne-nerede-neden
D) Neyi-neyi-nasıl

68. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne
vardır?
A) Garson masayı iyi temizledi.
B) Bayım size yardım edeyim.
C) Müdür seni görmek istiyor.
D) Komutan askerleri denetledi.

69. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir,
nesne görevindedir?
A) Saçları kısacık kesilmiş.

70.”Bu tür sözler beni çok duygulandırır.”
cümlesinde öğe dizilişi,aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Özne-nesne-zarf tümleci-yüklem
B) Nesne-özne-zarf tümleci-yüklem
C) Özne-zarf tümleci-dolaylı tümleç- yüklem
D) Dolaylı tümleç-özne-nesne-yüklem

71. Aşağıdaki cümlelerinden hangisinin yüklemi
yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Haber gelince çok rahatladım.
B) Gülerek benden uzaklaştı.
C) Bugün hava erken karardı.
D) Beni görünce tatlı tatlı gülüverdi.

72.” İnsan, çalışmasının bedelini almak
ister.”cümlesinde özne olan sözcük, aşağıdaki
cümlelerin hangisinde dolaylı tümleçtir?
A) İnsan, yüreğinin dostluklara açmalıdır.
B) Böyle olaylar insanı çileden çıkarır.
C) Sonunda insan evrene hakim oldu.
D) Doğa insana cömert davranmış.

73. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim
tamlaması nesne görevindedir?
A) Kuşun kanadına sapan değdi.
B) Çocuk kuşun kanadını kırdı.
C) Kuşun kanadı pek uzunmuş.
D) Tüy kuşun kanadından koptu.

74. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin dolaylı
tümleci, belirtili isim tamlamasıdır?
A) Bu yaz ilk kez denize girdim.
B) Taze biberlerden de toplayınız.
C) Kuyunun ağzına kapak koyunuz.
D) Şirin bir kasabada doğdu.

engellemiştir.
Yüklem
75.” Çok sevdiğim insanlarla sohbet ettikten sonra
be evi zor benimserim”cümlesinde aşağıdaki
öğelerden hangisi yoktur?
A) Dolaylı tümleç
B)Zarf tümleci
C)Özne
D) Nesne

76. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri
“özne-dolaylı tümleç-belirtili nesne-yüklem”
şeklinde sırlanmıştır?
A) Çocuk badanaları dökülmüş odada ödevini
yapıyordu.
B) Kırık camdan gelen soğuk hepimizi hasta etti.
C) Çocuk öksürünce annesi korkuyla ona baktı.
D) Soğuk havada paltosuz çıkmama annem izin
vermez.

77. “Çarşı Pazar ortasında
Uykunun bir köşesinde
Yüreğim sana çevrili”
Bu dizeler cümle hâline getirildiğinde özne,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çarşı ortasında
B) Uykunun köşesinde
C) Sana
D) Yüreğim

78.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğelerine
ayrılışı yanlıştır?
A) Meyveyi dalından
kopardım.
Nesne
Dol. tüm.
Yüklem

79.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden
önceki sözcüklerin tamamı nesne görevindedir?
A) Annesinden kalma saati bileğine takmıştı.
B) Deniz kıyısındaki eski evi sattık.
C) Güz mevsiminde dershaneye başlayacağım.
D) Öykülerinde insanların yalnızlığını anlatır.

80.“Sanatçı denilen kişide, kimsede rastlanamayan
bir tasarlama gücü bulunmalıdır.”cümlesinin
öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatçı
B) Kimsede rastlanmayan
C) Tasarlama gücü
D) Kimsede rastlanmayan bir tasarlama gücü

81.“Sanatçı, kelimelerin gücünü çok iyi bilmelidir.”
cümlesindeki isim tamlamasının görevi nedir?
A) Özne
B) Belirtili nesne
C) Zarf tümleci
D) Dolaylı tümleç

82.(1)Ortalık henüz ağarmakta.(2)Havayı keskin bir
çiçek kokusu sarmış. (3)kuşlar yuvalarında
ötüşüyorlar.(4) bu koroya cırcır böcekleri de
katılıyor.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin
hangisinde özne-yüklem uygunluğu yoktur?
A) 1
B) 2
C)3
D) 4

B) Edebiyatımızda zengin şiir örnekleri vardır
Dol. tüm
Nesne
Yüklem
C) Bugünün
başarılı edebiyatçısı konusunu
Zarf. Tüm
Özne
Nesne
dünün
usta sanatçıları gibi
verir.
Zarf tüm.
Dolaylı tüm.
Yüklem
D) Masallar, zaman zaman gerçeği görmemizi
Özne
Zarf tüm.
Nesne

83.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem
uygunluğu yoktur?
A) İki kardeş yana yan oturuyordu.
B) Kış gelince ayaklarım çok ağrıyorlar.
C) Bu olaydan herkes haberdar edilmelidir.
D) Günler ayları, aylar yılları kovaladı.

84. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne
yüklem uygunluğu yoktur?
A) Bu güzel habere ben ve ailem çok sevinmişti.
B) Çocuk ve ailesi olayı olgunlukla karşıladılar.
C) Ana,kız elbirliğiyle evi temizlediler.
D) Dedem ve ben çok güzel anlaşırız.

85.Topluluk adları özne olursa yüklem tekil olur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu kurala
örnektir?
A) Öğretmenler de zaman zaman dinlenmelidir.
B) Başkan heyete aydınlatıcı bilgi verdi.
C) Ordu, ulusal bağımsızlığın bekçisidir.
D) Bu işi ilgili komisyona havale ettiler.

86.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı
tümleç vardır?
A) Bir bozkır akşamı yollardayım.
B) Gölgeleri uzadı direklerin.
C) Geceden geceye yıldız aktı.
D) Öküzler, kağnı, adam yol alıyordu.

87.”Yaz tatiline çıkan Sevgi’yle Gönül bugün
Mersin’e hareket ettiler.”cümlesinin öznesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaz tatiline
B) Sevgi’yle Gönül
C) Yaz tatiline çıkan
D) Yaz tatiline çıkan Sevgi’yle Gönül

88. Aşağıdaki cümlelerin hangisi , tümüyle
yüklemdir?
A) Sınıfın en başarılı öğrencisidir.
B) Cümlede bildirilen iş yüklemde toplanır.
C) Dün akşam erken yatmış.
D) Biraz önce buradan geçti.

89.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi
sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Bizim köy sonbaharda cennet gibidir.
B) Üç yılda boyu uzamış.
C) En azından telefon etmeliydi.
D) İl görüşte onu tanıyamadım.

90. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
bir sıfat tamlamasıdır?
A) Amcam dershanenin bekçisidir.
B) Arkadaşımın dayısı uzun boyludur.
C) Herkesten önce eve geleceğini söyledi.
D) Yüklem, genellikle cümle sonunda bulunur.

91. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde”bir deyim”
yüklem göreviyle kullanılmıştır?
A) Tepeden inme bir tayinle buraya geldim.
B) Yeni aldığım kitaba göz gezdirdim.
C) Burnu havalarda geziyor.
D) İnce eleyip sık dokuduğunu söylüyor.

92. Eksiltili (kesik) cümlelerde yüklem bulunmaz.
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya
örnektir?
A) Önce biraz yürüyüş sonra dinlenme.
B) Bu konuyu ileride tekrar göreceğiz.
C) İstediğim kalemi bana vermediniz.
D) Büyüklere saygılı olunuz.

93.Aşağıdakilerin hangisinin yüklemi zamirdir?
A) Ablam gerçekten güzeldir.
B) Bu odadakilerin hepsi benim.
C) Kimin geleceğini duydun mu?
D) Bana soru soran bu gençtir.

94.Yardımcı eylemler, bir araya geldikleri asla
birlikte yüklem olurlar.
Aşağıdakilerin hangisi buna bir örnek değildir?
A) Konukları yolcu ediniz.
B) O, size yardımı candan eder.
C) Size saygılarımı arz ederim.
D) Otobüs hareket ediyor, acele edin.

95. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem
yanlış ayrılmıştır?
A) Bana ne getirdiğini /gördün mü?
B) Bütün bunları ne zaman /aldın?
C) Bana bakan okulun /müdürüdür.
D) Öğrenciler /okulun bahçesindeler

96.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, “Evin
çatısı karla örtülmüştü.” cümlesinin öznesi ile
aynı türden bir tamlamadır?
A) Kitabın kabını hazırlayınız.
B) Evin etrafını duvarla ördüler.
C) Bu olaya tanık oldun mu?
D) Odanın penceresi sokağa bakıyor.

97.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde”özne”
açıklaması ile birlikte verilmiştir?
A) Bu iki öğrenci,yiğit ile nazlı, sınıfın en
çalışkanıdırlar.
B) Toplantıya siz de katılacaksınız.
C) Sana, herkesten çok sana güveniyorum.
D) Sizden bunu hiç beklemiyordum.

98. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne,
vurgulanan öğe durumundadır?
A) Ağaçlar, renkli giysilerini teker teker
giyiniyorlar.
B) Bu öğrenciler hep gelecek için çırpınıyorlar.
C) Saçlarımı, öğrenciler için verdiğim emek
beyazlattı.
D) Tiyatro kültürü çağımızda uygarlığın bir
ölçüsüdür.

99. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
bir deyimden oluşmuştur?
A) Ben yüz vermeyince hemen yanımızdan
ayrıldı.
B) Gördüklerim ciğerimi parçaladı.
C) Dil uzatmakta ustadır.
D) Telefonda”Cicim ayı bitti.”diyor.

101.Aşağıdaki cümlelerden hangisi tümüyle
yüklemden oluşmuştur?
A) Yuvarlak kesimli bir masa örtüsüydü.
B) Giyindiği ceket, Türk işi motifliydi.
C) Aldığın kitap siyah kaplıydı.
D) Gezdiğimiz bahçe dikenli otlarla kaplıydı.

102.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem,
sözcük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Pikniğe gitmek için toplandık.
B) Terden topları topluyordu.
C) Ben gençken de topluydum.
D) Çocuk ailede toplumsallaşır.

103. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
yapı yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Fazla gürültü nedeniyle kaçmışlar.
B) Ne zaman geleceğimizi sordular.
C) Oyun oynarken hareketleri gözlendi.
D) İsteklerimizin hepsini yapmışlar.

104. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi somut
bir sözcüktür?
A) Memleketim bir cennettir.
B) En hızlı şey düşüncedir.
C) İnsanı sarsan şeyler tutkulardır.
D) Zaman avcumdadır.

105.Ad soylu sözcükler aşağıdaki eklerden
hangisini alarak cümlede yüklem görevi
yapabilirler?
A) Yapım eklerinden herhangi birini
B) İyelik eklerini
C) Adın durum eklerini
D) Ek eylem kiplerinden birini
100. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ,özne
adlaşmış sıfattır?
A) Amcam, köpeğine çok temiz bakıyor.
B) Salı gününden beri evde yoklar.
C) Çalışkanlar sınava girmedi.
D) Kaleci, bugünkü oyunda göz doldurdu.

106.Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi
belirtisiz ad tamlaması değildir?
A) Bu dinmeyen ses, kuş cıvıltısıdır.
B) Bana gerekli olan, yolcu çantasıdır.
C) İçimi kemiren, yurt özlemiydi.
D) Kitap yazmak, annemin dileğiydi.

107. Aşağıdakilerin hangisinde , özneyi bulmak
için yükleme sorulan soru farklıdır?
A) Son araştırmalar olayın doğru olduğunu
gösteriyor.
B) Amcamın oğlu yarın İzmir’den dönüyor.
C) Çalışkan öğrenci soruya cevap verdi.
D) Herkes sınava girecek.

108.Aşağıdakilerin hangisinde özne,
diğerlerinden farklı bir tamlamadır?
A) Bahçenin duvarı yıkıldı.
B) Yeni yağmurluğum yırtıldı.
C) Evin balkonu güneş görmüyor.
D) Defterin sayfası karalanmış.

113.Aşağıdaki sorulardan hangisi belirtili
nesneyi bulmaya yöneliktir?
A) Suyunuzu mu kestiler?
B) Kapıyı kim çaldı?
C) O saatte evde mi yoktum?
D) Derse dün mü gelmedi?

114.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf
tümleci yoktur?
A) Babam, öfkeyle haykırdı.
B) Öğretmen dersi çok iyi anlatıyordu.
C) Yüksekliği tahmin edememiş.
D) Akşam saatlerinde ağrı başlıyor.

109. “Sarı kaplı kitap” söz öbeği, aşağıdakilerin
hangisinde öznedir?
A) İlgimi,sarı kaplı kitap çekti.
B) Bunları sarı kaplı kitabın içinde buldum.
C) Elinde sarı kaplı kitapla yanıma geldi.
D) Sarı kaplı kitabı kitaplıktan bana getir.

115.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı
tümleç en önemli öğedir?
A) Seninle ilk kez okulda karşılaştık.
B) Bahçenin önündeki boşlukta aniden bir patlama
oldu.
C) Yüzmeyi öğrenmediğime çok üzülüyorum.
D) Çocukluk yıllarımı özlemle anıyorum.

110.Aşağıdakilerin hangisinde nesne görevindeki
sözcük zamirdir?
A) Burada herkesi tanıyorum.
B) Yorgunluktan soruları bilemedim.
C) İçinizden biri bu camı kırdı.
D) Akşama kadar çamaşır yıkadı.

116. “Bugün ev temizliğini yapan kim?”sorusuna
verilecek cevap, aşağıdaki öğelerden hangisidir?
A) Özne
B)Nesne
C) Dolaylı tümleç
D)Zarf tümleci

111.Aşağıdakierden hangisi yalnızca sözde özne
ve yüklemden oluşmaktadır?
A) Salonun dün kırılan kapı tokmağı tamir edildi.
B) Televizyonun arızasını düzeltemedi.
C) İki günden beri durmadan bu konuyu
tekrarlıyoruz.
D) Geçen yıl bu sınıflar daha başarılıydı.

112. Aşağıdaki cümlelerin hangisi zarf tümleci
ve yüklemden oluşmuştur?
A) Ellerini dizlerinin üzerine koydu.
B) Sesinde, insanı içini ısıtan bir sıcaklık vardı.
C) Gülerek gelen genç kız, sınıf arkadaşımdır.
D) Gözlerini süzerek içten konuşuyordu

117. Aşağıdaki sorulardan hangisi eylemi yapanı
bulmaya yöneliktir?
A) Kardeşinle birlikte aynı evde mi kalıyorsun?
B) Bu armağanları kime aldınız?
C) Salı günü beni telefonla sen mi aradın?
D) Yeni taşındığınız ev köşedeki ev mi?

118.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde”nesne”,
“ne” sorusunun cevabıdır?
A) Dosyamı sınıfta unutmuşum.
B) Yanınıza düzeltilecek soruları alınız.
C) Böyle öğrencileri severim.
D) Bana kolay okunabilecek bir kitap alınız.

119. “Bu soruların yanıtlarını nerede
bulabilirim.?”sorusuna verilen cevap cümlenin
hangi öğesidir?
A) Dolaylı tümleç
B)Yüklem
D)Zarf tümleci
D) Belirtili nesne

120.Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden
hangisi zarf tümleci görevinde kullanılmıştır?
A) Karnı doysa gözü doymuyor.
B) Sıcaklar ortalığı kasıp kavurduğunda denizi
özlüyorum.
C) Neredeyse yağmur bastıracak elini çabuk tut.
D) Trafiği kazasız atlatmak için gözünü dört aç.

121.Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca,
dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur?
A) Size sevdiklerim,n imler olduğunu
söyleyeceğim.
B) Biraz sonra, konuşmaya başlar.
C) Beni uğurlamadan rahat etmez.
D) Yeni badana edilmiş bir eve taşınacağız.

123. Açık salon penceresinden içeri giren akşam
rüzgârı, bize bahçedeki çiçeklerin kokusunu taşıdı.
Bu cümlenin öğeleri, aşağıdakilerin hangisinde
sırasıyla verilmiştir?
A) Nesne-dolaylı tümleç-özne-yüklem
B) Özne-dolaylı tümleç-nesne-yüklem
C) Özne-nesne-dolaylı tümleç-yüklem
D) Dolaylı tümleç-nesne-özne- yüklem.

124.Aşağıdakilerin hangisinde öğelerin
ayrımında bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Televizyondaki filmi / herkes / izlemiş.
B) Soruların hazırlanışına / yardım etti.
C) Kızıma / küçük / bir araba / aldık.
D) Bulduğumuz öğeyle yüklemi / yan yana /
getiririz.

125.Senin gibiler, kazandığını harcamasını
bilmezler.
Bu cümledeki özne, bir zamirle bir edattan
oluşmuştur.
Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir özne vardır?
A) Herkesi kendin gibi cömert mi sanıyorsun?
B) Sen de benim gibi sınava mı hazırlanıyorsun?
C) Kalabalığın içinde bizim gibiler de bulunur.*
D) Biz onlar gibi çok para harcayamayız.

126.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeleri
ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Adını soylu / bir ailenin hayatta kalan tek
kişisinden / almıştı.*
B) İlk dersimi bir köy odasında yaptığımı /
hatırlıyorum.
C) Arkadaşımı / yatılı okul sıralarından beri /
görmemiştim.
D) Tatilde/ nereye gittiğimizi /sana /anlatmalıyım.

127.İkilemeler, aşağıdaki cümlelerin
hangisinde”dolaylı tümleç” grubu içinde yer
almıştır?
A) Şaşkınlıktan yüzüme garip garip bakıyordu.
B) İri iri ayvalarla yüklü ağaca çıkmaya çalıştık.
C) Hepimize tek tek doğum yerimizi sordu.
D) Kapının önüne sıra sıra dizildik.

128. Yansımadan türeyen ikilemeler,
aşağıdakilerin hangisinde”nesne grubu” içinde
yer almıştır?
A) Sınava paldır küldür giren öğrencileri
yatıştırmak güç oldu.
B) Sınava az aman kaldığı için harıl harıl ders
çalışıyor.
C) Ay ışığında çıtır çıtır yanan ateşi
seyrediyorduk.
D) Korkudan yüreğim küt küt atıyordu.

129.Aşağıdakilerin hangisinin özne grubu içinde
türemiş sözcük vardır?
A) Yeni nişanlılar, biraz sonra gelecekler.*
B) Balkonda çok güzel çiçek yetiştiriyor.
C) Çıkardığı elbiselerini dolaba anında yerleştirdi.
D) Boyalı yüzünü bizden saklıyordu.

130.Aşağıdakilerin hangisinde nesnenin
açıklayıcı olan bir arasöz kullanılmıştır?
A) Az önce yere düşürdüğünü,mavi renkliydi,alıp
çantasına yerleştirdi.*
B) Akşamdan beri, beni aradığını, söyledi.
C) Şimdi yirmi yaş küçük olmayı,ki mümkün
değil, isterdim.
D) Beni bu kılıkta görenler,aklımdan şüphe
etmişlerdir.

131.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi
özne görevinde kullanılmamıştır?
A)
B)
C)
D)

Güneş yavaş yavaş dağın arkasına indi.
Dostlarım artık beni unuttu mu?
Rüzgâr tarladaki ekinleri mahvetmiş.
Kayığı babam kıyıya çekmek için uğraştı.*

132.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “deniz”ile
kurulan bir isim tamlaması “özne”
görevindedir?
A)
B)
C)
D)

Deniz kıyısında güneşin doğuşunu seyrettik.
Uzun bir süre denizin kokusunu içine çekti.
Sahilden topladığı deniz kestanelerini kuruttu.
Denizin içi, yosun ve çöplerle dolu.*

133. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yol”
sözcüğü ile kurulan bir isim tamlaması “özne”
görevindedir?
A)
B)
C)
D)

Biz bile daha yolun başındayız.
Belediye, yolun bir bölümünü asfaltladı.
Yolumuzun kalanını bisikletle tamamlayacağız.
Yol kenarları, palmiye ağaçları ile doluydu.*

136.Aşağıdaki cümlelerin hangisi özneyi
buldurmaya yöneliktir?
A)
B)
C)
D)

Geçen yıl tatilini nerede geçirdin?
Evin bütün temizliğini nasıl bitirmiş?
Size teyzenlerden başka kim gelecek?*
Pazarlamacıları siz neden aramadınız?

137.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi
zamir değildir?
A)
B)
C)
D)

İşten çıkınca hepsi çay içmeye gitti.
Trafik kazasında bazıları ağır yaralandı.
Hiçbiri olup bitenleri açık açık anlatmaz.
Kimi öğrencileri basketbol maçında tanıdım.*

138.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“küçük”sözcüğü il kurulan bir sıfat tamlaması
“özne”görevinde değildir?
A) Küçük taşlar, evin bahçe duvarlarını
süslüyordu.
B) Tarlanın ortasında küçük bir evleri vardı.
C) Küçük hataları affedebilecek kadar
anlayışlıdır.*
D) Küçük izciler, bir hayli yorulmuş ve sıkılmıştı.

134.Aşağıdakilerin hangisinde “belirtisiz isim
tamlaması” özne görevindedir?
A)
B)
C)
D)

Gel bizim olsun serçelerin neşesi.
Bir başka rüzgar eser bahçelerde.
Aşk söyletir en yanık türküleri.
Dallarda rüzgâr hışırtısı dindi.*
139.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne diğer
öğelere göre daha önemle vurgulanmıştır?

135.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi
özne görevinde değildir?
A)
B)
C)
D)

Dağın eteği kır çiçekleriyle doluydu.
Hasta ziyaretleri saat birde başlıyor.
Mavi rengi bütün tablolarında kullandı.*
Tren sesi hâlâ kulaklarımda çınlıyor.

A) Sait Faik, öykülerinde genellikle balıkçıları
anlatır.
B) Öykülerinde, genellikle balıkçıları Sait Faik
anlatır.*
C) Genellikle, öykülerinde Sait Faik balıkçıları
anlatır.
D) Balıkçıları, Sait Faik genellikle öykülerinde
anlatır.

140. “Denizin kokusu , bahar rüzgârına
karışıyordu.” cümlesinin öznesi için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)
B)
C)
D)

Sıfat tamlaması
Belirtisiz isim tamlaması
Belirtili isim tamlaması*
Zincirleme isim tamlaması

141.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı
zamir olan bir isim tamlaması “özne”
görevindedir?
A)
B)
C)
D)

Bazılarının sözlerini ciddiye alamadık.
Haber vermeden kimsenin evine gitmez.
Sizin çocuğa piyango çıktığı doğru mu?
Davetlilerin birçoğu servisi beğenmedi.

144.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,
yüklemden önce gelen sözlerin tamamı , nesne
görevinde değildir?
A) Bahçe kapısından bakan çocuğu terslemişsin.
B) Seferihisar’a giden yolun en kestirmesi
burasıdır.*
C) Ağaçtaki arkadaşlarının bazılarını
hatırlayamadı.
D) Misafir odasındaki öfkeli konuşmaları dinledik.

145.Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesneyi
buldurmaya yöneliktir?
A)
B)
C)
D)

Dayımın kızını sen mi görmüştün?
Bu köye iki yıl önce mi gelmiştiniz?
Çocukluk arkadaşınla okulda mı karşılaştın?
İlk olarak okul kitaplarını mı almış?*

146.Aşağıdaki dizelerin hangisinde nesne
yoktur?
142. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olan
sözcük, nesne görevindedir?
A)
B)
C)
D)

Masaya her biri tek tek oturmuştu.
Seni bütün arkadaşlarıyla tanıştıracakmış.*
Burada sadece sizlerden yardım istiyor.
Çocuk, kimseye derdini söyleyemedi.

143.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesne”
görevinde olan bir belirtisiz isim tamlaması
cümlenin en önemli öğesidir?
A) Eve gideceğim; ama dolmuş parası
bulamadım.*
B) Aldığı eşyaların aylık taksidini bugün ödemiş.
C) Menekşe kokusu, odayı doldurmuş.
D) Bahar yağmurları, bundan sonra başlar.

A)
B)
C)
D)

Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor.*
Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum.
İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları.
Suyunda yıkanmamış rüzgârı sevmiyorum.

147.Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi nesne
görevinde değildir?
A)
B)
C)
D)

Hepsi, evin sahibini merakla bekliyordu.
Satıcıların hiçbiri gelmemişti.*
Mavi kazağını annesini örmüştü.
Büyükbabam, hediye paketlerini açtı.

148.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,
yüklemden önceki sözlerin tamamı nesne
görevindedir?

152.Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde”yer”kavramı daha çok
vurgulanmıştır?

A) Taraçadan gelen kuş seslerini bir süre
dinledim.
B) Her işin üstesinden geleceğine inanıyor.
C) Harçlıklarından kalan parayı cüzdanına koydu.
D) Yangından kurtardığı eşyaları tamir etti.*

A)
B)
C)
D)

İşçiler, sabahtan beri çalışıyorlardı.
Her hafta sonu köyümüze giderdik.*
Kaybolan ehliyetimi arkadaşım bulmuş.
Bir saattir çalışma masasını düzenliyor.

153.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz
ad tamlaması dolaylı tümleç görevindedir?
149.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi
sıfat tamlamasıdır?
A) Mete, kitaplığının raflarını yeniden düzenledi.
B) Ders çalışırken araba seslerini duymamaya
çalışırım.
C) Kitaplarının birkaçını okumak için yanına aldı.
D) Babam, antika vazolarını özenle temizliyordu.*

150.Aşağıdaki dizelerin hangisinde dolaylı
tümleç yoktur?
A)
B)
C)
D)

Hüseyin, konuşmaktan yoruldu.*
İstemem kalksın omzumdan dost eli.
Göz açtım onu gördüm güzellerden.
Gökyüzüne vurmuş mesut gölgemiz.

A) Doktor, hasta yakınlarına ziyaret için izin
verdi.*
B) Evimizin bahçesinde renk renk güller vardı.
C) Eğlence merkezlerini,bizden daha iyi biliyordu.
D) İlk konuşmacı, çevre temizliğinin önemini
anlattı.

154.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı
tümleç yoktur?
A)
B)
C)
D)

Yeni evlerine iki gün önce taşındılar.
Havasızlıktan hepimiz bunaldık burada.
Kahvehane her akşam kalabalıktır.*
Uzaktan kuş cıvıltıları geliyordu.

151.Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi,
dolaylı tümleç görevinde değildir?
A) Aynı yemekleri yemekten nefret ederim.
B) Odasındaki pencereden sokak kavgasını
seyretti.
C) Renkli kumaşlardan küçük yastıklar diktik.
D) Çok yorulduğundan eve gidince hemen
uyuyor.*

155.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf
tümleci yoktur?
A)
B)
C)
D)

İşten çıkmadan hava kararmış oluyor.
Ağacın gölgesinde biraz dinlendik.
Fuardaki konsere bilet almaya gitti.*
Her akşam erkenden uyurmuş.

156.” Saka kuşları, bazılarına çok neşeli gelmişti.”
cümlesinde dolaylı tümleç görevinde olan
sözcük, aşağıdakilerin hangisinde özne
görevindedir?
A)
B)
C)
D)

Bazılarını toplantıya davet etmiştim.
Bazıları trafik kurlarını hiç önemsemezler.*
Bu iş için bazılarından yardım istedik.
Bazılarını da memnun etmeyi çok isterdim.

157.”Geçen kış, akrabalarının yanında kalmıştı.”
cümlesinde zarf tümleci görevinde olan sözcük,
aşağıdakilerin hangisinde nesne görevindedir?
A)
B)
C)
D)

Geçen kıştan hiç kazağım kalmadı.
Sen geçen kışta bu aylarda hastalanmıştın.
Geçen kışı Bursa’da geçirmişti.
Geçen kış, hava bu kadar soğuk olmamıştı.*

160.Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve
yüklemden oluşmuştur?
A)
B)
C)
D)

161.
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Çocukluğunun geçtiği yerleri özlüyordu.
Açıkyürekliliği ve saygıyı elden bırakmazmış.
Sıkıntılarının bir gün sona ereceğine inanıyor.
Dergide okuduğum makalelerin hepsi ilginçti.*

Gözlerinden kan yaşlar bir an olsun
dinmedi.
Burada saatler ne çabuk geçiyor.
Yaşı ilerledikçe saçları da beyazlıyorlardı.
Kimi düşünceler zamanla geçerliliğini
yitirir.
Mete ve ben dün sinemaya gitmedim.

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde, özneyüklem uygunluğu yoktur?
A) I. ile III.
C) IV. İle V.

B) II. İle IV.
D) III. ile V.*

158.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi
“yansıma kök”ten türemiş bir sözcük değildir?
A) Serçeler çam ağaçlarının dallarında ötüşüyor.*
B) Tam uyuyacakken tepemde bir arı vızıldadı.
C) Ötelerden buraya gelen tek ses suyun
şırıltısıydı.
D) Yağın içine su damladığı için yağ cızırdıyor.

159.Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve
yüklemden oluşmuştur?
A) Yeni taşınan kiracımızla hâlâ tanışamadık.
B) Belediyenin yaptığı metro çalışmaları
ilerlemişti.*
C) Kantinde oturan öğrencilerin çoğunu
tanımıyorum.
D) Bisikletiyle telefon faturasını yatırmaya gitti.

162.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“kişi”yönünden özne-yüklem uygunluğu yoktur?
A)
B)
C)
D)

Toplantıda bir sen bir d kardeşin yoktunuz.
Sen ve Figen alışverişe gideceksiniz.
Onur ile annesi sinemaya gitmişler.
Açılışa müdür ve ben katılmıştım.*

163.Cansız varlıkların ya da soyut kavramların
çoğulları özne olduğunda yüklem tekil olur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala
uyulmamıştır?
A) Rüyalar da bir gün gerçek olur.
B) Alışveriş merkezleri birbirinden çok uzak
kalıyor.
C) Hoşgörü bütün insanlar için gereklidir.
D) Taksi ve dolmuşlar birbirlerine yol
vermezlerdi.*

164. Bitki ve hayvan adlarının çoğulları özne
olduğunda yüklem tekil olur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala
uyulmamıştır?
A)
B)
C)
D)

Kırmızı güller, susuzluktan solmaya başlamıştı.
Yabani sarmaşıklar bahçenin tümünü kapladı.
Kara sinekler yemeklerin üzerinde gezerlerdi.*
Sahipsiz köpekler, sokaklarda bir bir ölüyor.

168. “Annesi, öğle yemelerini ona zorla yediriyor.”
cümlesinde, öğelerin sıralanışı aşağıdaki
seçeneklerin hangisine uygundur?
A) Özne-nesne-dolaylı tümleç-zarf tümleciyüklem*
B) Özne-dolaylı tümleç-nesne-zarf tümleciyüklem
C) Nesne-zarf tümleci-özne-dolaylı tümleçyüklem
D) Özne-nesne-zarf tümleci-dolaylı tümleçyüklem

165.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özneyüklem uygunluğu yoktur?
A)
B)
C)
D)

Ellerin soğukta gezmekten çatlamışlar.*
Teyzemler, erkenden yola çıkacaklar.
Yıldızlar bulutların ardına gizlenmişler.
Minderler, pencerenin yanına dizilmişti.

169. “Köşedeki manava, akşamüzeri yeni mallar
geldi.” cümlesinin öğe dizilişi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Dolaylı tümleç-zarf tümleci-özne-yüklem*
Özne-zarf tümleci-nesne-yüklem
Zarf tümleci-dolaylı tümleç-özne-yüklem
Dolaylı tümleç-nesne-özne-yüklem

166. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özneyüklem uygunluğu yoktur?
A)
B)
C)
D)

Kadınlar, tarlalarda tırpan sallıyor.
Kitaplar yok pahasına satılıyor.
İnsanlar sanata ilgi göstermiyorlar.
Ağaçlar yerinden kopacak gibi sallanıyor.

170.Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğelerine
yanlış ayrılmıştır?
A) Kahvaltı yaptıktan sonra / arabasını / yıkadı.
B) Evimizin bahçe duvarı / yeniden / yapılacak.
C) Askerler / pazar / tatillerini çarşıda /
geçirdiler.*
D) Hastalara / belli saatlerde / ilaçları /
veriliyordu.

167.Özne birinci kişiyle birlikte ikinci kişiyse
yüklem birinci çoğul kişi olur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala
uyulmamıştır?
A)
B)
C)
D)

Ben ve sen burada bekleyeceğim.*
Ben ve Aysun bu problemi çözeceğiz.
Orhan ve ben sinemaya gideceğiz.
Ebru, Nihat ve Ayhan sizinle gelecekler.

171. “Hayal dünyasının genişliğine hepimiz
şaşırmıştık.” cümlesinin öğe dizilişi,
aşağıdakilerin hangisiyle özdeştir?
A)
B)
C)
D)

Yeni aldığımız ayakkabılar, ayağını sıkmıştı.
Bu adam göz göre göre pahalı mal satıyor.
İşe yeni giren kıza, patron güvenemiyordu.*
Uykusuzluktan saatin çaldığını bile duymadım.

172. “Sergiye giden öğrenciler, merakla resimleri
inceledi.”cümlesi yükleme sorulan hangi soruları
cevaplamaktadır?
A)
B)
C)
D)

Nereye, kim, ne zaman, neyi?
Kim, nasıl, neyi?*
Ne zaman, kim, nasıl?
Kim, nerede, neyi?

173. “Bir akşamüstü kunduracı, çırağını işten
atmıştı.”cümlesinin öğe dizilişi, aşağıdakilerin
hangisiyle özdeştir?
A)
B)
C)
D)

Eskiden babaannem yemeği bahçede pişirirdi.*
Kıyıdaki sandalı denize itmek için uğraşıyor.
Her zaman geçekleri çarpıtarak anlatır.
Köydeki kadınlardan kilim dokumayı
öğrenmiş.

174. “Neriman, öğleden sonra yemeği aceleyle
hazırladı.” cümlesi yükleme sorulacak hangi
soruları cevaplamaktadır?
A)
B)
C)
D)

Kim, ne zaman, neyi, nasıl*
Kim, neyi, ne zaman, nerede
Kim, nerede, ne zaman, neyi
Kim, ne, nerede, ne zaman

175.Aşağıdaki cümlelerden hangisi “ne zaman,
neyi, kime, nasıl ?”sorularının cevabını
vermektedir?
A) Kardeşinin armağanının birkaç gün önce
Sedat’la seçmişleri.
B) Sahil kıyısında, küçük bir lokantada öğle
yemeklerini yemişlerdi.
C) İki hafta önce, eski kitaplarını sınıf
arkadaşlarına birer birer dağıtmıştı.*
D) Misafirlerle oturma odasında saatlerce sohbet
ettik.

176.Aşağıdaki cümlelerinden hangisinde öğelere
ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) İki yıl önce / tatilini / bir kampa katılarak /
geçirmiş.
B) Annesi / çok dağınık olduğundan / yakınırdı.
C) En iyi/ arkadaşım / haftaya İzmir’e / gidiyor.*
D) Çok yorulduğu için / akşam yemeklerini /
yiyemiyor .

177.Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yükleme
sorulacak “kim, nerede, ne zaman, nasıl, neyi”
sorularının tümüne cevap vermektedir?
A) Büyükbabam, bahçede akşamüzeri neşeyle
çiçekleri suluyordu.*
B) Marketten aldığım gazeteyi dükkânda
unutmuşum.
C) Yaz aylarında, burada hepimiz doyasıya
eğlenirdik.
D) Otele yeni gelenler, müdürden bir rehber
istemişlerdi.

178.”İşçiler, öğle yemeklerini yediler bir ağacın
gölgesinde.” cümlesinin öğe dizilişi ,
aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?
A)
B)
C)
D)

Özne- nesne- yüklem- dolaylı tümleç
Özne- dolaylı tümleç- zarf tümleci- yüklem.
Özne- zarf tümleci- yüklem- dolaylı tümleç
Özne- nesne- dolaylı tümleç- yüklem

179.Okulu gezerken bütün veliler, okulun
temizliğine hayran olmuştu.”cümlesinin öğe
dizilişi hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
A) Nesne- zarf tümleci- özne- dolaylı tümleçyüklem
B) Zarf tümleci- özne- dolaylı tümleç- yüklem*
C) Zarf tümleci- nesne – zarf tümleci- yüklem
D) Nesne- zarf tümleci- nesne - yüklem

180.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öğe dizilişi
“Özne- dolaylı tümleç- nesne- yüklem”
sıralamasına uyar?
A)
B)
C)
D)

Teyzemin kızı, Sevgi Adası’nı çok beğendi.
Sinem, geçen hafta anneannesine gitti.
Akşamüzeri, pazarcılar sergilerini topladılar.
Gişe memuru bizden kimliklerimizi istedi.*

181. “Türkiye’de okuyucu sanat konusunda
genellikle cahildir.”cümlesinde bulunmayan öğe,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne
C) Dolaylı Tümleç

B) Nesne*
D) Zarf Tümleci

185.”Gök gürlemeden yağmur
yağmaz.”atasözünde bulunmayan öğe
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zarf tümleci
B) Özne
C) Dolaylı tümleç*
D) Yüklem

186.”Sabaha karşı genç çoban ormanın kenarına
varmıştı.”cümlesinin öğeleri aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Zarf tümleci-Özne-Dolaylı tümleç-Yüklem*
B) Dolaylı tümleç-Özne-Zarf tümleci –Yüklem
C) Zarf tümleci-Dolaylı tümleç-Özne-Yüklem
D) Dolaylı tümleç-Zarf tümleci- Özne-Yüklem

187.”Öğretmen sınıfa girdi mi?”sorusuna
verilecek cevap, cümlenin hangi öğesidir?
A) Nesne
B) Yüklem*
C) Özne
D) Dolaylı tümleç

182.Öznesi sıfat tamlaması olan cümle,
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Çocuk sevgisi en kutsal sevgidir.
Beklenen misafir nihayet geldi.
Okuma alışkanlığı bende de başladı.
Ev sahibi kapıyı açtı.

183.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde vurgu,
nesne olan sözcük üzerindedir?
A)
B)
C)
D)

Babam, doktoru dün yolda görmüş.
Dün yolda babam doktoru görmüş.*
Babam, doktoru yolda dün görmüş.
Doktoru dün yolda babam görmüş.

184.”Eşsiz manzarayı doya doya seyrettik.”
cümlesinde “nasıl seyrettik?”sorusunun cevabı
cümlenin hangi öğesidir?
A) Zarf tümleci*
B) Edat tümleci
C) Dolaylı tümleç
D) Belirtili nesne

188.”Eski şarkılar”söz grubu,aşağıdaki
cümlelerin hangisinde özne görevindedir?
A) Eski şarkılar her zaman yüreğimi ince ince
titretir.*
B) Dün gece yatmadan önce yine eski şarkıları
dinledim.
C) Ne arsa şu eski şarkılarda var yine de.
D) Her konuda yenilik taraftarı olduğu için eski
şarkılardan da pek hoşlanmazdı.

189.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem
yanlış işaretlenmiştir?
A) Gelecek günlerden umutlu görünüyor.
B) Müziğin sesine kendimizi kaptırmıştık.
C) Akşama kadar evde yalnızdım.
D) Hiç ummuyormuş kendisini arayacağımı.

190.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru farklı
bir öğeyi buldurmaya yöneliktir?
A) Okulunuz nerededir?
B) Yazın nereye gideceksiniz?
C) Kimi beğendiniz?*
D) Kitabı kime verdiniz?

191.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne
yüklem uygunluğu yoktur?
A) Yemekten pek çok kişi zehirlenmiş.
B) Bugünlerde gözlerim iyi görmüyor.
C) Aylar ne kadar çabuk geçiyor.
D) Törene Demet ,Ayşe ve sen, gideceksin.

192.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi sadece
özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Kuşkulu uyku evin bekçisidir.*
B) Kuş kanadına kira istemez.
C) Çıkmadık candan umut kesilmez.
D) Atılan ok geri gelmez.

193.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz
nesne vardır?
A) Bu cümledeki zamirleri bulamadık.
B) Hafta sonu arkadaşlarla birlikte ödev
hazırladık.*
C) Öğretmeni sınavda başarısız olduğu için
Zeynep’i azarlamış
D) Yahya Kemal’in şiirleri eskileri canlandırıyor.

194.Aşağıdakilerin hangisinde yer bildiren
dolaylı tümleç vardır?
A) Ay, yüksek tepeler üzerinden yavaş yavaş
doğuyor.*
B) Islandık, yağmurlarda doğaya yakın olmak
için.
C) Gözlerini çocuğa doğru çevirerek fısıltıyla
konuşmaya başladı.
D) Öğrencinin öğretmenden öğreneceği çok şey
var.

195.”Arabamız Adana’dan Konya’ya doğru yol
alıyordu.”cümlesinin öğeleri hangisinde sırasıyla
verilmiştir?
A) Nesne- Edat tümleci-Yüklem
B) Özne-edat tümleci-nesne-yüklem
C) Özne-edat tümleci-yüklem*
D) Özne- Zarf tümleci-Yüklem

196.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne
vardır?
A) Çevredeki çiçeklerin üzerinde kelebekler
uçuşuyordu.
B) Ağaçlardaki bütün portakalları topladılar.*
C) Toplantıyı köyün ağası düzenlemişti.
D) Atlar, ahırdan dışarıya fırladılar.
197.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde özne, bir
söz öbeğinden oluşmuştur?
A) Damlaya damlaya göl olur.
B) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.*
C) Gök gürlemeden yağmur yağmaz.
D) Gönül ummadığı yere küser.
198.Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi zarf
tümlecini buldurmaya yöneliktir?
A) Ankara’ya yarın mı gidiyorsunuz?*
B) Yarın Ankara’ya mı gidiyorsunuz?
C) Yarın Ankara’ya sen mi gideceksin?
D) Ankara’ya sen gidecek misin?
199.”Kitaplar uygarlığa yol gösterir.”cümlesinde
altı çizili sözcük cümlenin hangi öğesidir?
A) Dolaylı tümleç
B) Belirtili nesne
C) Edat tümleci
D) Zarf tümleci

200.”Yakaladığı güvercinleri küçük kardeşi tel
kafese koyuyordu.”cümlesinde aşağıdaki
öğelerden hangisi yoktur?
A) Zarf tümleci
B) Yüklem
C) Belirtili nesne
D) Dolaylı tümleç

201.”Demokratik devletin temeli özgürlüktür.”
cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokratik
B) Demokratik devletin temeli
C) Devletin temeli
D) Demokratik devletin

202.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi
belirtili isim tamlamasıdır?
A) Hava kirliliği günden güne artıyor.
B) Dün gece okulun camlarını kırmışlar.
C) Bozuk muslukları tamir ettirdik.
D) Evin bahçesi bakımsız kalmış.

208.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne
yoktur?
A) Kendi kendine konuşup duruyor.
B) Sonunda gerçeği öğreneceğim.
C) Ailenizin değerini bilin.
D) Evin önündeki asmayı budadık.

203.”Orman varlığımız her geçen gün azalıyor.”
cümlesinin öğeleri hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
A) Özne-Dolaylı tümleç-Yüklem
B) Zarf tümleci-Özne-Yüklem
C) Özne-Zarf tümelci-Yüklem*
D) Özne-Belirtili nesne-Yüklem

209.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
bölüm dolaylı tümleç değildir?
A) Bu roman insanı hayal alemlerine sürüklüyor.
B) Ait Faik’in hikâyeleri çoğunlukla balıkçılar
arasında geçer.
C) Yolun kenarında bembeyaz papatyalar açmıştı.
D) Dönem sonunda öğretmenlerimize bir veda
yemeği veriyoruz.

204.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin dolaylı
tümleci bir zamirdir?
A) İçlerinden biri karşılık verdi.
B) Kimilerine göre sorular çok basit.
C) Birçoğundan daha vefasızdır o.*
D) Bu iş sonunda başarılacak.

205.”Düz, kumral saçları kaşını yay gibi
örtüyordu.”cümlesinin öğeleri hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?
A) Özne-Nesne-Edat tümleci-Yüklem*
B) Nesne-Özne-Zarf tümleci-Yüklem
C) Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümelci-Yüklem
D) Özne-Nesne-Zarf tümelci-Yüklem

206.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz
gruplarından hangisi belirtili nesne
görevindedir?
A) Gök gürlemesi gecenin sessizliğini bozdu.
B) Sınav sonucunu merakla bekliyordu.
C) Deniz motoru kıyıya zor yanaşabildi.
D) Tünelin sonunu az sonra görecekti.

207.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeleri
ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Onu/ uzun süre / durakta / bekledim.
B) Börekler, tatlılar/ yendi; çaylar/ içildi.
C) Geçmişi / düşünmüyordu/ artık.
D) Bilinen şeyleri/ tekrarlayıp/ duruyor.*

210.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özen
vardır?
A) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
B) Gezen kurt aç kalmaz.
C) İnsan sözünden, hayvan yularından tutulur.*
D) Aman dileyene kılıç kalkmaz.

211.Öğeleri “Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleciBelirtisiz nesne-yüklem”şeklinde sıralanan cümle
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaylanın rüzgârı insanı büyük bir hızla sarhoş
ediyordu.
B) Fırtına, kasabada bahçeleri harap etmiş, her
şeyi birbirine karıştırmıştı.
C) Bahar gelince açan çiçekler insana değişik
duygular yaşatıyor.
D) Genç adam, yarı karanlık odada bir şeyler
arıyordu.

212.”Hiçbir insan gözü, o ağaçta çiçeklerin ne
zaman çıktığını açıklıkla görmemiştir.”cümlesinin
öğeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?
A) Özne-Belirtisiz nesne- Zarf tümleci-Yüklem
B) Belirtisiz nesne- Gizli özne –Dolaylı TümleçYüklem
C) Gizli özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleciYüklem
D) Özne-Belirtili nesne-Zarf tümleci-Yüklem

213.”O her zaman yalansız konuşur.”cümlesinde
“yalansız”sözcüğünün görevi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Özne
B) Dolaylı tümleç
C) Belirtili nesne
D) Zarf tümleci

220.Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yükleme
sorulacak “Kim,nereden, neyi?”sorularının
tümüne sırasıyla cevap verilebilir?
A) İkimiz,Çengelköy’den Boğaz’ı seyrediyorduk.
B) Öğretmenler, kurul toplantısından yeni çıktı.
C) Arkadaşlarla parkta buluştuk.
D) Misafirler salondan dışarı çıkıyorlardı.

214.Cansız varlıkların ve soyut kavramların çoğul
özne olduğu cümlelerde yüklem tekil olmalıdır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala
uyulmamıştır?
A) Bu konuda düşünceleri değişmemişti.
B) Dağdan iri iri taşlar yuvarlandılar.*
C) Nasıl da geçiyor yıllar bir bir.
D) Değişik bölgelerden gelen insanlardı bunlar.

221.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf
tümleci yoktur?
A) Şimdi onu daha iyi anlıyorum.
B) Eski bir dostta uzun uzun konuştuk.
C) Bunu daha önce de size hatırlatmıştım.
D) Dünü unutmayalım,yarına güvenle bakalım.

215.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi kişi
ekiyle belirtilmiştir?
A) Sizi soran şu adamdı.
B) Araba çamura saplanıp kaldı.
C) Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum.*
D) Yağmur şiddetini artırdı.
216.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf
tümleci kullanılmıştır?
A) Rüzgâr tüm şiddetiyle esiyordu.
B) Şehrin her tarafı bayraklarla süslenmiş.
C) Ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı.
D) Dağın zirvesine doğru tırmanıyorduk.
217.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne
vurgulanmıştır?
A) Bu soruyu ancak öğretmen çözer.
B) Bütün gün Mustafa’yı konuştuk.
C) Bunu bir de Melek Hanım’a sorun.
D) Haksız eleştiriler onu kızdırıyordu.

218.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde birden
çok yüklem vardır?
A) Borç vermekle, yol yürümekle ödenir.
B) Borç uzayınca kalır,dert uzayınca alır.*
C) Borçlunun döşeği,ateşten olur.
D) Borçtan korkan kapısını büyük açmaz.

219.Aşağıdakileirn hangisinde özne yüklem
uygunluğu yoktur?
A) Günler çabucak gelip geçti.
B) Bu konudaki görüşleri doğru değil.
C) Bağrışmalar giderek artıyordu.
D) Tenceredeki yemekler sıcaktan bozulmuşlar.

222.”En büyük fırtınada bile bahar bahçesinin
sallanışı ancak tatlı bir hışırtı duyurur.”cümlesinin
öğeleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?
A) Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Zarf
tümleci-Yüklem
B) Zarf tümleci-Özne-zarf tümleci-Belirtili nesneYüklem
C) Zarf tümleci-Belirtili nesne-Özne-Yüklem
D) Zarf tümleci-zarf tümleci-belirtili nesneYüklem

223.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne sıfat
tamlaması değildir?
A) Artık bu eski ceketi giymeyeceğim.
B) Kitabın kapağını tükenmez kalemle karalamış.
C) Çocuk, solgun yüzünü yavaş yavaş benden
tarafa çevirdi.
D) Bu kırık dökük binayı belediye yakında
yıkacakmış.

224. “İskelet gibi kupkuru ağaç bir sabah karşımıza
çiçeklerle donanmış gelin çehresiyle çıkar.”
cümlesinin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Özne-Zarf tümelci-Dolaylı tümleç-Zarf
tümleci-Yüklem
B) Zarf tümleci-Dolaylı tümleç-Özne-Zarf
tümleci-Yüklem
C) Gizli-özne- Zarf tümelci-Dolaylı tümelci-Zarf
tümleci-Yüklem
D) Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümelci-Zarf
tümleci-Yüklem

225.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özneyüklem uygunluğu yoktur?
A) Zil çalınca öğrenciler sınıfa girdiler.
B) Zavallı hayvancağız duvarın dibine çökmüştü.
C) Televizyonu kapatıp yatmaya gitti.
D) Kollarımın ve bacaklarımın ağrıları beni
sabaha kadar rahatsı ettiler.*
226.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde biri sıfat,
biri isim olan iki ayrı nesne vardır?
A) Biri salatayı, diğeri de tatlıyı sever.
B) Hem memleketini hem dostlarını özlemişti.
C) Müdür bir yandan şiir okuyanları seyrediyor,
bir yandan da dinleyenleri izliyordu.
D) Soğuk suyunu içmeyen,yaylayı nereden bilir.*

227.”Elindeki bardağı hizmetçi sinirle yara
çarptı.”cümlesinin öğeleri aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Belirtili nesne-Özne-Dolaylı tümleç-Zarf
tümleci-Yüklem
B) Belirtili nesne-Özne-Zar tümleci Dolaylı
tümleç-Yüklem
C) Belirtili nesne-Özne-Zarf tümleci-Dolaylı
tümleç-Yüklem
D) Belirtili nesne-Özne-Dolaylı tümleç-Zarf
tümleci-Yüklem

232.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı
tümleç bir belirtisiz isim tamlamasıdır?
A) Deri çantasına el sürdürmezdi.
B) Olaylar gün batımında başladı.
C) Kahvaltıda, çilek reçeline bakmadı bile.
D) Çağdaş insana saygı duyarım.

233.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin özensi
gizlidir?
A) Kedi yavrusu, ağacın en üst dalına çıktı.
B) Çay dökülünce masa örtüsü kirlendi.
C) Karlı dağları seyretmeye doyamadık.
D) Yol parası bir hayli tutuyordu.
234.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi
gerçek öznedir?
A) İş içinde bazı yanlışlar yapılabilir.
B) Onlarda oradan çıkartılmışlar.
C) Bütün sınıf geziye götürüldü.
D) Gitmek için acele ediyorduk.
235.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili
nesne yoktur?
A) Sizi daha sonra ararım.
B) Dizi yaralanmış yere düşünce.
C) Ali’yi orada ben gördüm.
D) Kitabı masada unuttum.

228.”Gökyüzünü boyarım her sabah
Uyanır,bakarsınız ki mavi.
Bu dizelerde kaç yüklem vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

229. Koyun meler, kuzu meler
Sular hendeğine dolar
Ağlayanlar bir gün güler
Gamlanma gönül gamlanma
Bu dörtlükte kaç özne vardır?
A) 1
B) 2 C) 3 D) 4
230.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir
isim tamlamasıdır?
A) Biraz daha dikkatli olmalısın.
B) O da doğru sözlü biriydi.
C) Herkes gibi sen de işinin ehlisin.
D) Hava birden bire bulutlandı.
231.“Aklım fikrim ondadır benim.”cümlesinde altı
çizili sözcük cümlenin hangi öğesidir?
A) Yüklem
B) Belirtisiz nesne
C) Dolaylı tümleç
D) Zarf tümleci

236.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi
bir sıfat tamlamasıdır?
A) Her insanı aynı kefeye koyamazsın.
B) Birkaç kişi hemen işi bıraktı.
C) Bu evler, Osmanlılardan kalmadır.
D) Giderden bizi de çağır.

237.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin cevabı
belirtili nesnedir?
A) Kime anlattın olayı?
B) Niçin gitmedin okula?
C) Ne zaman gördün onu?
D) Neyi düşürdü elinden?
238.Aşağıdakilerin hangisinde “evet”cevabı
farklı bir öğe yerine geçmektedir?
A) O gün beni arayan sen miydin?
-Evet.
B) Birlikte gidelim mi?
-Evet.
C) Eski arabayı sattın mı?
-Evet.
D) O gün bizi çok mu bekledi?
-Evet.

239. Bakakalırım giden geminin ardından.
Atamam kendimi deniz, dünya güzel.
Serde erkeklik var, ağlayamam.
Bu dizelerde kaç yüklem vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

240.Aşağıdakilerden hangisi özneyi buldurmaya
yöneliktir?
A) Ahmet, onu dün nerede görmüş?
B) Seni mi görmüşler geçenlerde orada?
C) Kitabı masanın üstüne Ali mi bıraktı?
D) Az önce bir şey mi söyledin ona?

241.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir
söz öbeği değildir?
A) Bu gökyüzünün, ovaların dünyaya sımsıkı
sarılacakları belliydi.*
B) Denize bakan evler gibiydim seninle.
C) Beni merak etme akşam gecikirsem.
D) Sen benim en güzel memleketimsin.
242.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç
nesneleri bağlamıştır?
A) Ne aşk ne umut unutturabilir seni.
B) Ağacı da bulutu da bir çırpıda çizdi adam.*
C) Dağların yamaçlarında ve ovaların düzünde
koşturur çocukluğum.
D) Pazartesileri ya da cumartesileri bana uğrar.
243.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem
yanlış işaretlenmiştir?
A) Giden bulut değildir.
B) Sen sonuna kadar aç o kapıyı.
C) Kuşların zamanı tunç rengindedir.
D) Beni davet etmeyecek.

244.Aşağıdaki sorulardan hangisi nesneyi
buldurmaya yöneliktir?
A) Kim geldi?
B) Kime soralım?
C) Nereyibeğendin en çok?
D) Neye benzettin bu ressamı?

245.Aşağıdakilerden hangisi özneyi buldurmaya
yöneliktir?
A) Yalnızlığım mıydı kör karanlıkta açan?
B) Kasabanın otobüsü mü yolda kalmış?
C) Yaşlı adamın kızı Ankara’da mı okuyor?
D) Kitap mı okuyordum aradığımda?

246. Ağları silkeledikçe
Deniz gelecek eline pul pul.
Dizelerinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Belirtisiz nesne
B) Zarf tümleci
C) Dolaylı tümleç
D) Yüklem

247.”Kederli bir gül açıldı ağır ağır.”cümlesindeki
ikilemenin öğe olarak özdeşi aşağıdakilerin
hangisinde vardır?
A) Kuşlar geçiyor yükseklerden çığlık çığlık.
B) Bu yüzden ışıl ışıldı son sözleri
C) Sarı sarı ayvalar dallarda dinleniyor.
D) Par pul istemem.

248.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön
bildiren sözcük zarf tümleci olarak
kullanılmıştır?
A) Aşağı kata inelim.
B) Yukarıya çıktığımda onu göremedim.
C) İleri atın arabayı biraz.
D) Geri geri gelin dedi adam.
249.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özen
açıklayıcısıyla birlikte kullanılmıştır?
A) Gemicileri, o düş yolcularını, özlüyorum
limanlarda.
B) Gençlik, kanın delice aktığı zaman, geri gelir
mi?
C) Bahrı, çocuk sevinçleri aşılayan o zamanı
hatırla.
D) Akasyalara , okulun gözcülerine, yeniden
baktım.

250.”Masal”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde özne görevinde kullanılmıştır?
A) Bol bol masal dinle henüz inanırken.
B) Bir masal meyvesi gibi paylaştık mehtabı
kırılmış dal uçlarından.
C) Masallarda buluruz çocukluğumuzu.
D) Masal, çocukluğumuzun düşüydü.

251.”Çay bahçesindeki masalardan birine
oturdum.”cümlesinde yüklem olan sözcük,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çay bahçesindeki
B) Masalardan
C) Birine
D) Oturdum*

252.”Bir gün Nasrettin Hoca’nın evine hırsız
girmiş.”cümlesindeki altı çizili sözcük cümlenin
hangi öğesidir?
A) Özne*
B) Nesne
C) Yüklem
D) Dolaylı tümleç
253.”Gözlerimi yavaş yavaş yukarı kaldırıyorum.”
cümlesinin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde
sırasıyla verilmiştir?
A) Özne-zarf tümleci-dolaylı tümleç-yüklem
B) Nesne-zarf tümleci-zarf tümleci-yüklem*
C) Nesne-zarf tümleci-dolaylı tümleç-yüklem
D) Özne-zarf tümleci-zarf tümleci-yüklem
254.”buraya gelenler, çeşitli bitkilerden yapılan
macunu yerlerdi.”cümlesinde “özne”olan sözcük,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelenler
B) Buraya gelenler*
C) Bitkilerden
D) Macunu
255.”O gün okulda herkes sevinçliydi.”cümlesinde
özne olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) O gün
B) Okulda
C) Sevinçliydi
D) Herkes*

256.”Odanın içini bunaltıcı bir sıcaklık
kaplıyor.”cümlesinin nesnesi, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sıcaklık
B) Bunaltıcı bir sıcaklık
C) Odanın içini*
D) İçini

260.”Daha sonra elindeki radyoyu bize uzattı.”
cümlesindeki altı çizili sözcükler, cümlenin hangi
öğeleridir?
A) Zarf tümleci-dolaylı tümleç*
B) Nesne-zarf tümleci
C) Zarf tümleci-nesne
D) Dolaylı tümleç-dolaylı tümleç
261.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne
vardır?
A) Ben gülmekten kendimi güç alıyordum.
B) Hareketten önce hepimizi bir salona
topladılar.*
C) Ruhumuz, bu rüzgarlı dağ başında neşe
bulurdu.
D) Hepimiz sebebini bilmeyerek kederlenirdik.
262.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere
ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Evin arka avlusunda/ tuğladan yapılmış/ bir
kulübe vardı.*
B) O/küçüklüğünden beri/ makinelere/ çok/
meraklıydı.
C) Sevgi ve dostluk/ en katı yürekleri/ yumuşatır.
D) Tepeye çıkan çamlı yolda/ ağır ağır/ yürürdük.

263.”Talihsiz hacıyı deve üstünde yılan
sokar.”atasözünde hangi öğe yoktur?
A) Özne
B) Nesne
C) Dolaylı tümleç
D) Zarf tümleci*

257.”Önümüzdeki araba birdenbire yolun kenarında
durdu.”cümlesinde hangi öğe yoktur?
A) Özne
B) Nesne*
C) Zarf tümleci
D) Dolaylı tümleç

264.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri,
dolaylı tümleç görevindedir?
A) Böyle konuşmakla onu ikna edemezsin.
B) Biz de önemli bir şey var, sanmıştık.
C) Yardımlarından dolayı sana minnettarım.
D) Dersten sonra müdür seninle görüşecekmiş.

258.Aşağıdaki sorulardan hangisi dolaylı tümleci
bulmaya yöneliktir?
A) Paketin içinde ne var?
B) Babam ne zaman yola çıkıyor?
C) Bu kadar işi nasıl bitireceğim?
D) Buraya girmek için kimden izin aldınız?*

265.Aşağıdakilerden hangisi, zarf tümlecini
bulmayan yönelik bir sorunun cevabıdır?
A) Aysel’i bugün parka teyzesi götürecek.
B) Aysel’i parka teyzesi bugün götürecek.
C) Parka teyzesi bugün Aysel’i götürecek.
D) Teyzesi bugün Aysel’i parka götürecek.

259.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi
belirtili isin tamlamasıdır?
A) Dış kapının anahtarını kaybettim.
B) Annem her şeyin iyisini bilir.
C) Ali’nin ablası bugün bize gelecekmiş.*
D) Pencerenin önüne bir kuş kondu.

266.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi
sıfat tamlamasıdır?
A) İhtiyar, sırtını bir ağaca dayamıştı.
B) Çoban, dağ başındaki koyunlarının yanına
döndü.
C) Suyun kenarında güneşin batışını seyrettik.
D) Teyzesi ona güzel bir saat hediye etmişti.*
267.Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğelerine
doğru olarak ayrılmıştır?
A) Bu öyküler / kendi hayatımızdan/ bir parça/
sunuyordu bize.
B) Onun/ bazı öykülerini/ şiir gibi ezberledik.
C) Yaşadığımız şehir/ onunla/ anlam
kazanıyordu.*
D) Daha sonraları/ hepimiz/ ayrı ayrı/ yerlere
dağıldık.
268.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf
tümleci yoktur?
A) Sabah, akşamdan kalan yemeği ısıtıp yedi.
B) Küçük kız annesinin kolunu çekiştiriyordu.*
C) Kapıdan içeriye girince gördüklerine
inanamadı.
D) Yan masada konuşulanları istemeyerek
dinledim.
269.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden
önceki sözcüklerin tümü nesne görevindedir?
A) Trenden indiğimde beni hoş bir sürpriz
bekliyordu.
B) Şehrin gürültüsünden uzak bu yer bizi
rahatlatıyor.
C) Küçük hanımın giymediği elbiseleri ona
giydiriyorlardı.
D) Kardeşinin kendini bu kadar çok sevdiğini
tahmin etmiyordu.*
270. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yüklemden önceki sözcüklerin tümü dolaylı
tümleç görevindedir?
A) Yıllarca birlikte yaşadığı komşularından
ayrılıyordu.*
B) Herkes gibi onun da ilgiye ihtiyacı var.
C) Bu yıl kitap satışlarında artış olması
bekleniyor.
D) Her ay kağıt fiyatlarına zam geliyor.
271.”En sevdiğim kazağıma çay döküldü.”
cümlesindeki altı çizili ekin sözcüğe kattığı
anlam, aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?
A) Belirtme
B) Yönelme*
C) Bulunma
D) Ayrılma

272.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme,
zarf tümleci görevinde kullanılmıştır?
A) Bu eski elbisenin kolları yer yer sökülmüş.*
B) Kızlı oğlanlı bir grup öğrenci piknik
yapıyorlar.
C) Pırıl pırıl bir su kayaların arasından kaynıyor.
D) Kırmızı kırmızı elmalar pek güzel görünüyor.

273.Hangi cümlede öğeler “Bu sınavlara düzenli
ve planlı çalışarak hazırlandım.”cümlesindeki sıra
ile dizilmiştir?
A) Dönem ödevimi değişik kaynakları araştırarak
yaptım.
B) Elinde, kalın ciltli bir kitap vardı.
C) Sokakta oynayan çocuklara imrenerek
bakıyorum.*
D) Zamanı gelince sen de bana hak vereceksin.
274.”Bizim kuşağın hemen hemen bütün yazarlarını
yakından tanıdım.”cümlesinin öğeleri
aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?
A) Zarf tümleci- nesne-dolaylı tümleç-yüklem
B) Nesne-zarf tümleci-yüklem*
C) Özen-nesne-dolaylı tümleç-yüklem
D) Özne-zarf tümleci-yüklem

275.
I.

BU peyniri bize arkadaşım Erzurum’dan
getirdi.
II.
Arkadaşım Erzurum’dan bize bu peyniri
getirdi.
III.
Bu peyniri bize Erzurum’dan arkadaşım
getirdi.
IV.
Arkadaşım Erzurum’dan bu peyniri bize
getirdi?
Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangi ikisi,
dolaylı tümleci bulmaya yönelik bir sorunun
cevabıdır?
A) I. ile II.
B) II. ile III.
C) I. ile IV*
D) III. ile IV.

276.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
sıfat tamlamasıdır?
A) O gördüğümüz adam babamın arkadaşıdır.
B) Bugün okulda yalnız üç ders yaptık.
C) Dedemin yaşı anneanneminkinden büyüktür.
D) Bu, şimdiye kadar gördüğüm en güzel
resimdi.*

277.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne
vardır?
A) Bebek, kış boyunca sık sık hastalandı.
B) İhtiyar adam, bastonuna dayanarak yürüyor.
C) Ormanda ağaçların altına boylu boyunca
uzandı.
D) Bugün yapılacak tarih yazılısı iptal edilmiş.*
278.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
fiil değildir?
A) Konuşurken bir bana bir arkadaşıma bakıp
güldü.
B) Bahçenin en güzel çiçeği, bu kırmızı güldü.*
C) Fıkrayı dinledikten sonra uzun uzun güldü.
D) Uyuyan bebek bir ara tatlı tatlı güldü.
279.Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki zarf
tümleci durum bildirmektedir?
A) Bahçedeki çiçekleri az önce suladım.
B) Çocuklar zil çalınca dışarı çıktılar.
C) Karne almamıza bir ay kaldı.
D) İyi çocuk ama eli ağır işliyor.*

280.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi
belirtili isim tamlamasıdır?
A) Vitrindeki elbiseyi çok beğendim.
B) Bugün kitap fuarına gideceğim.
C) Babam ütünün fişini tamir ediyor.*
D) Bir bardak su verir misin?

