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SINIF Cümlenin Ögeleri
1.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem
birden fazla kelimeden oluşmuştur?

4.

Alçak düşman bu güzel memleketi topa tutmuştu.
Bu cümlede vurgulanan öge aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Öğle yemeğini ıssız ve sakin bir bahçede
yedik.

A) Belirtili nesne
B) Yer tamlayıcısı
C) Belirtisiz nesne
D) Özne

B) Son düzlüğe geldiğimizde karşımıza tahta bir
köprü çıktı.

C) İkinci gün arkadaşlarımızla bir balıkçı kulübesinde konakladık.

D) Yürüyüşün bitiş noktasına varmak için heyecanla yola koyulduk.

2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne
ve yüklemden oluşmuştur?

5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vurgulanmıştır?

A) Çevremizi, ilkbaharda açan renk renk çiçekler

A) Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı.
B) Güzel yüzü, gülümseyince ışıl ışıl olmuştu.
C) Cevdet Bey, geç vakitte bahçeye çıktı.
D) Madenci çocuklarının, babalarını gördükleri

sarmıştı.

B) Uyandığımda beni pencereme konan bir
serçe karşıladı.

C) Balinalar, vücutlarındaki yağ tabakası saye-

günler sayılıdır.

sinde serin sularda yaşayabilir.

D) Kaleden bakınca bu harika manzarayı izleyebilirsiniz.

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
bölüm cümlenin farklı bir ögesidir?

6.

Bölgede yapılan kazılar eski kent merkezini
kültür turizmine kazandırdı.

A) Müthiş bir ses bütün bu sakin ufku dolduruyor.
B) Ateşin başındaki insanlar başlarını önlerine

Altı çizili sözcük grubu bu cümlenin hangi
ögesidir?

C) Buradaki fırtına son dalı da acımasızca

A) Nesne		
C) Yer tamlayıcısı

eğmişti.

kırıyordu.

D) Bahçedeki kuru otları elleriyle temizlemişti.

Î

B) Özne
D) Yüklem
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7.

Pek çok hayvan - - - - kış uykusuna yatar.

10.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle yer tamlayıcısı
kazanmış olur?

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) kışın soğuğundan korunmak için
B) soğuk havalarda
C) yer altında
D) karlar yağmaya başlayınca

8.

Tekstil üretiminde pamuk ve yün gibi doğal malzemeleri kullanırız.

Yarım saat sonra Mahmut Bey'i şehir merkezine
götürdüler.

A) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem
B) Zarf tümleci, nesne, yer tamlayıcısı, yüklem
C) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem
D) Zarf tümleci, nesne, özne, yüklem

11.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile aynı
öge dizilişine sahiptir?

Aşağıdakilerin hangisinde ara söz, herhangi
bir ögenin açıklaması durumunda değildir?

A) Uzun gecelerde, aralık ve ocak aylarında,
zaman bir türlü geçmek bilmez.

B) Birkaç kişi, bir kadınla iki çocuk, büyük parkta

A) Son yıllarda sanatın değeri anlaşılıyor.
B) Çevre duyarlılığının herkeste olması gerekir.
C) Arkadaşlarıma izlediğim filmi tavsiye ettim.
D) Yeni eserleri takip etmek sanatçının işidir.

eğleniyordu.

C) Elindeki kitabı, uzunca bir romanı, bir aydır
bitirmeye çalışıyor.

D) Mahalleli, öyle bir durum olmasa da, evlerinin
yıkılmasından korkuyordu.

9.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz
nesne kullanılmıştır?

A) İhtiyar çilingir artık temiz ve yeni elbiseler
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giyiyordu.
B) Loş ışıkta yüzünü tam seçemiyordum.
C) Komşular mahalleye yeni taşınanları merak
etmiş.
D) Arslan Bey, kır atını büyük bir cesaretle ileri
sürdü.

12.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere
ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Zavallı garsonu / gözünün yaşına bakmadan/
kovmuştu.

B) Elindeki / simidi koparıp / vapuru saran martılara / attı.

C) Başımın üstünden / yorgun bulutlar / geçer.
D) Herkesi görebilmek için / salonda / güzel bir
yer / buldum.
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