
Cümlenin Ögeleri Konu Testi-1 
 

dinledebiyat 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden 
oluşmaktadır? 
 

A) Dolmuşla yolculuk ettiğimi anlayana kadar 
susmadı. 

B) Yüzme öğrenmek istediğini babasına 
söylemekten çekinen çocuk, zamanla sudan 
korkar hale geldi. 

C) Yaz havalarının bunaltıcı sıcaklığı altındaydık. 
D) En sevdiği minişi aldı. 
E) Onun siyah benekli kuzusu hasta olmuş. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne ve yüklemden 
oluşmaktadır? 
  

A) Dolmuş onu ameliyat olacağı hastaneye 
götürüyordu. 

B) Parmağındaki şişlik yüzünden ameliyat olması 
lazımmış. 

C) Hafif bir korku hissediyordu. 
D) Küçük olsa bile ameliyat ameliyattır sonuçta. 
E) Sonuç olarak ameliyatı olmasının şart olduğunu 

kendi kendine kabul ettirmişti. 
  
 
 
 
 
 
 
 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim olan bir 
sözcük yüklem olarak kullanılmıştır? 
 

A) Sahilin kalabalığında yer bulabilmek çok zor 
görünüyordu. 

B) İstanbul’u çok özlediğimi fark ettim. 
C) Karpuzu kesmeden olgunlaşıp olgunlaşmadığını 

nasıl anlıyorlar? 
D) Bu çeşmeden içtiğim su çok ama çok güzeldi. 
E) Fındık ağaçlarının arasındaki bir yolda sarsıntılı 

bir yolculuk yapıyorduk. 
  
 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tamlaması 
dolaylı tümleç  görevinde kullanılmıştır? 
 

A) İki saat olmadan telefonla beni aradı. 
B) Yeşil elbiseli kadın, çantasını kaptırdı. 
C) Son odayı bir çifte ayırdım. 
D) Gemileri kızağa çekmiş, tamir ediyorlardı. 
E) Aşırı hızlı giden araç kaza yaptı. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece yüklemden 
oluşmaktadır? 
  

A) En büyük ideallerin kurucusuydu. 
B) Şaka yapmayı sevenlerden biriydi o. 
C) Sıcakların kavurduğu öğlen saatlerinde geldi. 
D) Scooter denilen motorlardan bir tane almak 

istiyorum. 
E) Ameliyat tarihi belirlemek için doktora gittim. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Aşağıdakilerin hangisinde cümle ögesi olmadığı 
halde cümle içinde kullanılan bir sözcük ya da sözcük 
grubu kullanılmıştır? 
 

A) Bizim çocuk , geveze olan, birazdan buraya 
gelecek. 

B) Sıcaklar artınca herkes kendini denize atmış. 
C) Yol kenarında yeni açılan büyük otel yanmış. 
D) Eve giderken birkaç tane ekmek almam 

gerektiğini hatırladım. 
E) Canı sıkıldığı zaman çekilmez birisi oluyor. 
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“(I) Ufuk çizgisi  ince bir sisle kapanmıştı.(II) Deniz     

rüzgarın tesiriyle hafif hafif sallanan bir çarşafa 

benziyordu. (III) Arada kendini göstermek isteyen 

güneşe bulutlar hemen mani oluyorlardı. (IV) Bu 

nedenle hava sıcak ya da soğuk değildi. (V) Sanki ne 

yazacağına karar veremeyen kararsız bir yazar gibiydi.” 

7. Yukarıdaki cümlelerden hangisi “ Araba Samsun 

yolunun en dik yokuşunda bozuldu.” cümlesinin 

ögelerinin dizilişi ile aynıdır? 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 

 

 

“ (I)Kapıcı eline ekmekleri almış sallana sallana 

geliyordu. (II) Yanında alt komşularımızdan birisi vardı. 

(III) Unutmuşum birden! O artık  alt komşumuz değildi. 

(IV) Yan binadan bir daire satın alarak bir dönemi 

kapatmıştı.. (V) Artık kira derdini unutacaktı. 

8. Yukarıda numaralı cümlelerden hangi ikisi ögelerin 

dizilişi bakımından aynıdır? 

A) I-II 

B) I-III 

C) II-IV 

D) IV-V 

E) III-V 

 

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması 

cümlenin öznesi konumundadır? 

A) Üzgün saatlerin bekçisi oldum burada. 

B) Sabah saatleri en sevdiğim sessizliği barındırır. 

C) Araçların vızır vızır geçişi yolun karşı tarafına 

ulaşmamızı engelledi. 

D) Eşim sağlıklı olmak için maydanoz suyu içiyor. 

E) Vücuttaki toksinleri atan birçok besin vardır. 

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerinin sayısı 

bakımından diğerlerinden daha fazladır? 

A) Çoktandır hava durumuna bakmadım. 

B) Sahilde bir sürü deniz canlısı kabuğu buldum. 

C) Cümlenin ögeleri konusunu çok sevdiğimi fark 

ettim. 

D) Böyle tutarsız sözleri rahatça söylediğinizde bir 

şey olmuyor. 

E) Sabah balkonda hikayemi yazdım. 

 

 

 

 
“ Kızım yanıma gelerek benden  dondurma almamı  
     I                II                     III                                IV 
istedi. 
   V 

11. Yukarıdaki altı çizili sözcük ya da sözcük 

gruplarından hangisi belirtili nesnedir? 

A) I 

B) II 

C) II 

D) IV 

E) V 

 

 

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelerin ayrılışı 

doğru verilmiştir? 

A) Markete / kahvaltı malzemesi almak  / 

amacıyla /  gittim. 

B) Güneş /doğunca/ ışık /  birden/ gözümü aldı. 

C) Dışarıdan/ çocukların /neşeli sesleri / 

geliyordu. 

D) Bir hafriyat kamyonu / sokağa dalıp/ çıkardığı 

gürültüyle/ huzurumuzu kaçırdı. 

E) Çocuğunun kıyafeti / çok /hoşuna/  gitmişti. 
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Cevaplar:  

1- E 

2- C 

3- D 

4- C 

5- A 

6- A 

7- B 

8- D 

9- B 

10- E 

11- D 

12- D 

 

 

 


