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Bir kararý uygulayýncaya kadar, o
tam bir karar sayýlmaz.

(Edward C. Schleh)
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1. Aþaðýdaki parantezlerden hangisindeki cümlenin
öge diziliþi yanlýþ verilmiþtir?

A) Koyu lacivert gökte, bol yýldýzlar sarý sarý ýþýlda-
yarak gözlerinin içine içine akardý.(Dolaylý tüm-
leç – özne – zarf tümleci – dolaylý tümleç – yük-
lem)

B) Küçük,  sýcak, insanýn kalbine dokunan hikâye-
ler her zaman etkileyicidir. (Özne – zarf tümleci
– yüklem )

C) Sinema binasý, çok  para  harcandýktan  sonra
hiçbir þeye benzetilememiþ yapýlardan biri. (Öz-
ne – yüklem)

D) Ýlk uçuþuna çýkmýþ, sevinçli, korkulu ve coþkuyla
þaþkýn bir kuþ havalandý içimde. (Özne – yüklem
– dolaylý tümleç )

E) Buruþuk gözkapaklarý ve uzun kaþlar altýnda sýk
sýk yok oluyor çocuðun boncuk gözleri. (Dolaylý
tümleç – zarf tümleci – yüklem – nesne )

2. Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnýz kalayým.
        Kimsesiz bir yavru gibi kucaðýnda aðlayayým.

Yukarýdaki iki dizede de bulunan ögeler aþaðýda-
kilerden hangisidir?

A) Dolaylý tümleç – nesne

B) Zarf tümleci – yüklem

C) Dolaylý tümleç – edat tümleci

D) Nesne – özne

E) Zarf tümleci – dolaylý tümleç

3. “Mecnun’la  birlikte  oturan akýllý, Leyla’nýn yüzün-
den baþka þey konuþmaz.”

Bu cümledeki altý çizili sözün ögesi aþaðýdakiler-
den hangisidir?

A) Özne B) Nesne

C) Zarf tümleci D) Dolaylý tümleç

E) Edat tümleci

Cümlenin Ögeleri

4. Ýhtiyar kadýn, eline mektubu aldýðýnda kimsesiz bir
çocuk gibi aðladý.

Yukarýdaki  cümlenin  ögeleri   aþaðýdakilerden
hangisinde sýrasýyla verilmiþtir?

A) Özne – zarf tümleci – zarf tümleci – yüklem

B) Zarf tümleci – özne – zarf tümleci – yüklem

C) Nesne – zarf tümleci – özne – yüklem

D) Özne – nesne – zarf tümleci – yüklem

E) Zarf tümleci – özne – dolaylý tümleç – yüklem

5. “Göl, altýn bir tepsi gibi parlayan kocaman bir ayýn
altýnda…………….”

Yukarýdaki cümle aþaðýdakilerden hangisiyle ta-
mamlanýrsa cümlenin öge diziliþi “özne – dolaylý
tümleç – zarf tümleci – yüklem – zarf tümleci” þek-
linde olur?

A) mavi gözlerini bize açýyordu.

B) kuþlarla birlikte þarký söylüyordu.

C) pýrýl pýrýl duruyordu iþte.

D) göz kýrpýyordu ýþýl ýþýl.

E) balýklarla oynaþýyordu sanki.

6. Aþaðýdakilerden hangisi sadece özne ve yüklem-
den oluþmuþtur.

A) Bir bozkýr çocuðu için deniz, önce kocaman bir
þaþkýnlýktýr.

B) Kýpýrdamaya baþlayan deniz, yüz veren bir anne
gibiydi.

C) Yaðýþsýz  bir havada yürümekten güzel þey var
mý dünyada?

D)  Biz, gene dalgýn ve üzüntülü hâlimizden sýyrýla-
mýyorduk.

E) Kan portakalý kýrmýzýlýðýnda yanýyordu tüm ýþýklar.
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7. Aþaðýdakilerden hangisinde altý çizili bölüm özne
görevinde deðildir?

A) Kývýlcýmsýz bir göz, iri bir üzüm tanesinden baþka
nedir ki?

B) Pek az þey bilen, onu sýk sýk tekrarlar.

C) Küçük bir kývýlcým, yangýna sebep olur.

D) Korku içinde yaþayan adam, asla özgür deðildir.

E) Coþku yaratmaz alýþýlmýþ þeyler.

8. Aþaðýdakilerden hangisinde birden fazla nesne
vardýr?

A) Topraðýn tutsaklýðýndan kurtulmak, özgürlük ola-
bilir mi yaþayan bir aðaç için.

B) Yeteneklerin en deðerlisi, bir sözcük yeterliyken
hiçbir zaman iki sözcük kullanmamaktýr.

C) Ýnsan, yalnýz kalmaktan korktuðu için, aþký, sev-
giyi, nefreti, aileyi icat etmiþ olabilir; sanatý da.

D) Sevgi dolu, dürüst bir insanýn ruhunun bir baþ-
kasý üzerindeki etkisi kutsaldýr.

E) Siz kendi elinizle teslim etmedikçe kimse kendi-
nize olan saygýnýzý elinizden alamaz.

9. Aþaðýdakilerden  hangisinde  yüklemi olmayan
bir cümle vardýr?

A) Kuru kaþýk aðza, kuru söz kulaða yakýþmaz.

B) Geçmiþ  için  þapkamýzý çýkaralým; gelecek için
ceketimizi.

C) Gözler resimle büyülenir, kulaklar müzikle.

D) Hakikati arayanlara inan, ama bulduðunu söyle-
yenlere asla!

E) Hastanýn memnun kaldýðý tek hastalýk aþktýr.

10. Aþaðýdaki dizelerden hangisinde birden fazla öz-
ne vardýr?

A) Büyük iþler, önemli atýlýmlar ancak birlikte çalýþ-
ma ile elde edilebilir.

B) Hayatýn renkliliði ancak onunla mücadele eden
kiþilerde bulunur.

C) Kalbin  gözleri, vücudun  gözlerinden çok daha
iyi görür.

D) Nazik  bir  adam, anlatýlan  hikâyeyi her zaman
ilk defa duyan kiþidir.

E) Her  insanýn  hayatý  onu kendisine götüren bir
yoldur.

11. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinin öznesi yoktur?

A) Herkesin ayný fikre vardýðý bir akþam, kayýp bir
akþamdýr.

B) Amaca ulaþmak için yola erken çýkýlýr.

C) Olgun insan ancak kendi noksanýný görür.

D) Rüzgâr yoksa küreklere yüklen.

E) Sevgi, çiçek açmayan yere uðramaz.

12. Aþaðýdakilerden hangisi öge diziliþi bakýmýndan
ötekilerden farklýdýr?

A) Rüzgâr  esince  karþýlýklý pencerelerin perdeleri
köpürdü.

B)  Küçük kýzýn gözleri sisli sabahlara benziyordu.

C)  Güldükçe adamýn þiþkin yüzü kýzarýyordu.

D) Akþam olduðunda serseri bir rüzgâr esiyordu.

E)  Birden, anlamýný çözemediðim bir uðultu duyuldu.
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13. Aþaðýdaki dizelerden hangisinde ögeleri ayýrma-
da bir yanlýþlýk yapýlmýþtýr?

A) Bütün gece / aðladým / dalgalar kucaðýnda
Yosun tuttu / gözlerim / yalnýzlar rýhtýmýnda.

B) Sazlar/ çalýnýr / Çamlýca’nýn bahçelerinde.
Bülbül sesi / var / þarkýlarýn naðmelerinde.

C) Boðazýnda düðümlenen /hýçkýrýk olayým.
Gözünden damlayamayan / gözyaþý olayým.

D) Zaman / seninle / örülüyor / ilmik ilmik
Yazlar, kýþlar / gelip / geçiyor / seninle.

E) Anýlarým mý/ benden uzaða/ gittiler/ bir bir
Ben mi/ düþtüm/ onlardan uzaða/ böyle

14. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinde vurgu nesne
üzerindedir?

A) Kilimlerimizin üstünde geyik resimleri vardý.

B)  Hayvanlarýn deðiþmez görünen nitelikleri vardýr.

C) Gençler, ülkelerine dönmek istemiyorlar.

D) Kuyu derinleþtikçe yankýsý güzelleþir.

E) Bu deniz, iyilikten, cömertlikten ibarettir.

15. I. Ben seni unutmak için sevmedim.
           Gülmen ayrýlýk demekmiþ, bilmedim.

II. Bekledim sabah akþam yollarýný.
           Ölmek istedim, bir türlü ölmedim.

III. Aþk bu mu, sevda bu mu, hayat bu mu?
            Kalp acý, dünya hüzün, göz yaþ dolu.

IV. Þimdi sen, kim bilir nerelerdesin?
           Gelir gecelerden koþarak sesin.

V. Bana en acý haber kiminlesin,
           Adýný içimden hâlâ silmedim.

Yukarýdaki þiirde numaralanmýþ dizelerden hangi-
sinde zarf tümleci kullanýlmamýþtýr?

A) I B) II C) III D) IV E) V

16. Aþaðýdakilerden hangisinde bir öge, açýklayýcýsýy-
la birlikte kullanýlmýþtýr?

A) Leyla Erbil kadýn duyarlýlýðýný, kadýn ve erkeðin
ezilmiþliðini, sosyal ve tarihsel süzgeçten geçi-
rerek anlatýr öykülerinde.

B) Nazlý Eray, hayal gücünden yararlanarak anlattýðý
öykülerini þaþýrtýcý unsurlarla süsler.

C) Sema Kaygusuz için dil, kimi yazarlarda olduðu
gibi, kurgudan önceliklidir.

D) Reþat Nuri Güntekin, Tanpýnar'ýn Türkçenin orta-
sýnda bir þefkat ürperiþi dediði bu duyarlý yazar,
edebiyatýmýzýn deðerli bir ismidir.

E) Murathan Mungan’ýn þiirlerinde de öykülerinde
de oldukça hassas bir bakýþ açýsýyla karþýlaþýrýz.

17. Aþaðýdakilerden hangisi sadece yüklemden oluþ-
muþtur?

A) Dünya büyük fýrtýnalara gebe kaldýðýný duyurmak-
tadýr.

B) Aþk, bir  kiþi ile baþka herkes arasýndaki farkýn
fena hâlde abartýlmýþ hâlidir.

C) Dört ayaklý bir yaratýk olan atýn gözlerine dikkatle
baktýnýz mý hiç?

D) Ýyi bir hayat hikâyesi yazmak iyi bir hayat yaþa-
mak kadar zordur.

E) Türm dünyanýn hayran olduðu bir film yýldýzý gi-
biydin.

18. Necati Cumalý’nýn Sait Faik Ödülü kazanan Makedon-
ya 1900  kitabýndaki  bir öyküden senaryolaþtýrýlýp
sinemaya aktarýlan ve baþrollerini Türkan Þoray ile
Kadir Ýnanýr’ýn  paylaþtýðý  “Dila Haným” filmi, aþka
dönüþen bir kan davasý serüveni sunuyor.

Yukarýdaki cümlenin ögelerini bulmak için yükle-
me aþaðýdaki sorulardan hangileri sýrasýyla sorul-
malýdýr?

A) Ne – Ne B) Kim – Ne

C) Ne – Nasýl D) Ne – Niçin

E) Kim – Nerede

Cümlenin Ögeleri / TEST 82
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19. Asaf Hâlet Çelebi bir þiirinde "Allah’tan pencere aç-
mýþlar, içi  sýkýlan evlere." diyerek kendi iç sýkýntýsýný
yansýtýr.

Yukarýdaki  iç  içe birleþik cümlenin öge diziliþi
aþaðýdakilerden hangisidir?

A)  Özne – dolaylý tümleç – zarf tümleci – nesne –
yüklem

B) Özne – dolaylý  tümleç –  dolaylý  tümleç – zarf
tümleci – yüklem

C) Nesne – zarf tümleci – özne – dolaylý tümleç –
yüklem

D) Nesne – özne – dolaylý tümleç – zarf tümleci –
yüklem

E) Dolaylý tümleç – nesne – zarf tümleci – nesne
– yüklem

20. Aþaðýdaki cümlelerdeki altý  çizili  bölümlerden
hangisinin ögesi ötekilerden farklýdýr?

A) Yýldýzlar  serpildi  gökyüzüne, sonra  ay parladý
usulca.

B) Sanatý kendine hayat edinenler için hayat büyük
bir sanattýr.

C) Çiçek açmayan aðaçtan meyve beklenemez.

D) Cesaret, tehlike karþýsýnda akýl ve zekânýn kulla-
nýlmasýdýr.

E) Büyük insanlar þu dünyada büyük acýlar çekmek
zorundadýr.

Cümlenin Ögeleri / TEST 82
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1. “Her kitap beni kalabalýktan, düzeysizlikten insanlýða,
insancýllýða yükselten, daha iyi bir yaþamý anlamam
ve  ona  karþý  derin  bir susuzluk duymama neden
olan bir merdiven basamaðýdýr, benim için.” Gorki

Bu  cümledeki  altý  çizili  kýsým cümlenin hangi
ögesidir?

A) Öznesi B) Nesnesi

C) Yüklemi D) Zarf tümleci

E) Dolaylý tümleci

2. “Ufak tefek þeyleri bahane edip kendilerini üzenler
aslýnda rahatý yerinde olanlardýr.”

Yukarýdaki cümlenin öznesi aþaðýdakilerden han-
gisidir?

A) Ufak tefek þeyleri bahane edip

B) Kendilerini üzenler

C) Aslýnda

D) Rahatý yerinde olanlardýr

E) Ufak tefek þeyleri bahane edip kendilerini üzenler

3. Zenginliklere sahip oldu mu her þeye sahip olduðunu
sanan insanlarýn hâli çok acýdýr!

Bu cümlenin öge diziliþi aþaðýdakilerden hangi-
sinde sýrasýyla verilmiþtir?

A) Özne – yüklem

B) Nesne – özne – yüklem

C) Özne – zarf tümleci – yüklem

D) Özne – dolaylý tümleç – yüklem

E) Nesne – zarf tümleci – yüklem

Cümlenin Ögeleri

4. Aþaðýdaki  cümlelerden  hangisinin  öge diziliþi
“zarf tümleci, özne, dolaylý tümleç, yüklem”dir?

A) Sevda denilen þey yaþayan hatýralardýr.

B) Ýster  tatlý  ister  acý olsun hatýra insana ýzdýrap
çektirir.

C) Hayat, zaten hatýrattan ibarettir.

D) Sevmek de sevilmek de bahar ömrü kadardýr.

E) Aþksýz geçen ömrü ömür sayma.

5. “Beraber aðlamaktaki tatlýlýk kadar hiçbir þey kalpleri
birbirine baðlamaz.” Bu cümlede aþaðýdaki sorular-
dan hangisinin cevabý yoktur?

A) Ne? B) Neyi?

C) Kim? D) Neye?

E) Ne kadar?

6. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinde nesne kulla-
nýlmýþtýr?

A) Sevmek, güzel görmektir.

B) Sanatçý, ilkel insanýn görkemidir.

C) Roman, tarihten daha doðru bir tarihtir.

D) Volkanik bir zekâsý vardý Can Yücel’in.

E) Yaþamak, aramaktýr içindeki gömüyü.
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7. “Karadeniz, bir ressamýn tuvalindeki bembeyaz pa-
muk  bulutlarýn altýnda yatan yemyeþil bir pastoral
tablo gibidir.”

Bu cümlenin ögeleri aþaðýdakilerden hangisinde
sýrasýyla verilmiþtir?

A) Özne – yüklem

B) Nesne – yüklem

C) Nesne – dolaylý tümleç – yüklem

D) Özne – dolaylý tümleç – yüklem

E) Özne – zarf tümleci – yüklem

8. I. Büyük iþler, hiç ölmeyecekmiþ gibi yaþamakla
yapýlýr.

II. Beþikten mezara kadar bilimi arayýnýz.

III. Her canlý, yavrusu için kendini tehlikeye atar.

IV. Bir roman ya da þiir her þeyden önce dili ile ya-
þar.

V. Romanýn yanýnda hikâye, dar sahada çalým at-
mak gibidir.

Yukarýda numaralanmýþ cümlelerden hangisinde
edat grubu yüklem görevindedir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

9. Aþaðýdakilerden hangisinin yüklemi fiilimsidir?

A) Aðaç  dikenler, kendilerinin dýþýnda baþkalarýný
da seviyordur.

B) Akýllý bir insan fýrsat bulmaktan çok, fýrsat yaratýr.

C) Ardýmýzda yaprak gibi býraktýðýmýz anýlar ne çok-
tur!

D) Arkada  býraktýklarýmýzýn  kalplerinde yaþamak,
ölmemektir.

E) Ýnsaný vaktinden önce yýpratan bir þey varsa o
da tembelliktir.

10. Aþaðýdakilerden hangisi iki ögeli bir cümle deðildir?

A) Bu, benim en sevdiðim mavi kazaðýmdý.

B) Marilyn Monroe, profesyonel bir amatördü.

C) Ýki günü bir olan ziyandadýr.

D) Yýldýzlarý da güneþi de devindiren aþktýr.

E) Orada durup suya bakarak denizi aþamazsýn.

11. Aþaðýdaki cümlelerden hangisi sýrasýyla “dolaylý
tümleç, özne ve yüklem”den oluþmuþtur?

A) Adamýn yüzüne deðil ellerine baktý.

B) Hayat, biz plan yaparken baþýmýzdan geçenlerdir.

C) Hayatýmdaki en iyi dostlarým rakiplerimdir.

D) Hep iyi duygularla yaratýlýyor kötü edebiyat.

E) Bir insanda bütün insanlýðýn hâlleri vardýr.

12. Aþaðýdakilerden hangisinde özne kullanýlmamýþtýr?

A) Burada sabahlarý taze simitle çay satýlýrdý.

B) Yapraklar bir örtü gibi örtülürdü topraða.

C) Akþam lambalar, neon ýþýklar yanardý þehirde.

D) Sabahlarý yaðmur çamur demeden iþe çýkýlýrdý.

E) Ýncirler yazýn o sýcaðýnda toplanýrdý aðaçlardan.
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13. Aþaðýdaki  altý  çizili  bölümlerden hangisi özne
görevinde deðildir?

A) Hep kuytularýn, hüzün çiçeklerinin açtýðý saatlerin
þairi olur.

B) Yerinde sayanlar, yürüyenlerden daha çok patýrtý
eder.

C) Gerçek dostu olmamak, yalnýzlýðýn en kötüsüdür.

D) Gözlerden uzakta acý çeken, gerçekten acý çeker.

E) Gülümsemek yüzünüzün deðerini arttýrýr.

14. Aþaðýdakilerden hangisinde özne kullanýlmamýþtýr?

A) Hiçbir kötü insan mutlu deðildir.

B) Ufacýk  bir  kývýlcýmýn  peþinden  güçlü bir alev
gelir.

C) Her parlayan þey altýn deðildir.

D) Yalanýn dostu, gerçeðin de düþmaný çoktur.

E) Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

15. “Kamyon, bir  boða gibi geri geri gerinerek son bir
güçle sokaðýn içine daldý.”

Bu cümledeki öge diziliþi aþaðýdakilerden hangi-
siyle özdeþtir?

A) Boðaz’daki köþkler birbirlerinden çok uzaktýlar.

B) Herkes kendi düþüncesinde gizlenip yaþýyordu.

C) Gözlerinde o gün taþlýkta ilk kez gördüðüm parýltý
belirdi.

D) Ýçimdeki dostluklar, sevgiler bir karýncalanmayla
kýpýrdar.

E) Adam, elindekini býrakarak hýzla kapýya yöneldi.

16. “Günleri deðil anlarý sayar tüm kelebekler zamanýn
bitip tükenmez okyanusunda.”

     Bu cümlenin ögeleri aþaðýdakilerden hangisinde
sýrasýyla verilmiþtir?

A) Nesne – yüklem – özne – dolaylý tümleç

B) Özne – yüklem – nesne – zarf tümleci

C) Nesne – özne – yüklem – zarf tümleci

D) Özne – yüklem – nesne – dolaylý tümleç

E) Yüklem – özne – nesne – dolaylý tümleç

17. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinde dolaylý tümleç
vardýr?

A) Bir bozkýr çocuðu için deniz, önce kocaman bir
þaþkýnlýktýr.

B) Baþkalarýna karþý deðiþik yüzler takýnanlar, so-
nunda kendi çehrelerini unuturlar.

C) Baþarýyý  en  kötü  þekilde  kullanmak,  onunla
övünmektir.

D) Hiçbir miras, doðruluk kadar zengin deðildir.

E) Gökyüzü  gibi  bir þey bu çocukluk, hiçbir yere
gitmiyor.

18. En çok hoþumuza giden insan, kendimize benzet-
tiðimiz insandýr.

Fýrtýnalý günlerde hiçbir zaman sarsýlmayan sað-
lam bir kale gibi dur.

Gençlerini  kitapla  beslemeyen uluslarýn sonu
acýdýr.

Yukarýdaki altý çizili sözlerin ortak özelliði aþaðý-
dakilerden hangisidir?

A) Özne görevinde olmalarý

B) Edat grubuna yer vermeleri

C) Adlaþmýþ sýfatlara yer vermeleri

D) Sýfat tamlamasýna yer vermeleri

E) Zarf görevinde bulunmalarý

Cümlenin Ögeleri / TEST 83
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19. Gündüzüm seninle, gecem seninle
Beyhude geçti ömrüm seninle.
Aþkýný bir sýr gibi senelerdir sakladým
Geceleri rüyamda ismini sayýkladým.

Yukarýdaki dizelerdeki altý çizili sözcüklerin öge-
leri aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Dolaylý tümleç – nesne

B) Edat tümleci – nesne

C) Dolaylý tümleç – özne

D) Yüklem – dolaylý tümleç

E) Nesne – nesne

20. Aþaðýdakilerden  hangisinde  cevap, nesneden
oluþmuþtur?

A) Nasýl bir gelecek düþlüyorsun?
– Huzurlu.

B)  Nereyi arýyorsunuz?
– Çocukluðumun semtini.

C) Ne zaman görüþelim?
– Yarýn.

D) Rüyanda mý gördün onu?
– Rüyamda

E) Kim verdi sorularýn cevabýný?
 – Ben

Cümlenin Ögeleri / TEST 83
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1. Týpký, deniz özlemi çeken küçük derelerin gür bir ýr-
makla kavuþmasý gibiydik.

Yukarýdaki  cümlenin  ögeleri   aþaðýdakilerden
hangisidir?

A) Nesne – zarf tümleci –yüklem

B) Zarf tümleci – yüklem

C) Sadece yüklem

D) Zarf tümleci – nesne – yüklem

E) Nesne – yüklem

2. Doða, düþman gibi gözüktüðü zaman bile insanoð-
luna  kudretini tecrübe imkâný veren bir “baba”dýr.

Yukarýdaki cümlenin ögeleri sýrasýyla aþaðýdaki-
lerden hangisidir?

A) Özne – yüklem

B) Özne – zarf tümleci – yüklem

C) Nesne – zarf tümleci – yüklem

D) Nesne – yüklem

E) Özne – dolaylý tümleç – yüklem

3. Aþaðýdakilerden hangisinde dolaylý tümleç görevin-
de bir ara söz kullanýlmýþtýr?

A) Ada görünce hemen fýrtýnalarý, rüzgârlarý, uðultu-
larý, köpek balýklarýný hatýrlayýveririm.

B) Gece uyumadan önce okuduðum kitaplara inan-
mazsam caným sýkýlýrdý.

C) Orta  yaþlý bir adam, yakalarý kalkýk bir paltoya
gömülmüþ yüzüyle gülerek yanýma yaklaþýr.

D) Heyecandan, üzüntüden, utançtan titreye titreye
yüzüme suyu çarpa çarpa yýkanýrým.

E) Orada, dört  tarafý su ile çevrili yerde, dalgalar,
kayalarý günlerce haftalarca döver.

Cümlenin Ögeleri

4. Muhibbî mahlasýyla þiirler yazan Kanunî Sultan Sü-
leyman’ýn sözüdür: “Cihana padiþah iken kul olmak
sana þerefimdir.”

Yukarýdaki  iç içe birleþik cümlenin öge diziliþi
aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Yüklem – nesne

B) Edat tümleci – özne – yüklem

C) Yüklem – özne

D) Zarf Tümleci – yüklem – nesne

E) Zarf tümleci – yüklem – özne

5. I. Ýnsan, yaþlandýkça doðup büyüdüðü yerin sýðýný-
lacak yer olduðunu hisseder.

II. Her büyük yangýn baþlangýcýnda kararlý bir kývýl-
cým vardýr.

III. Gençliðin  o camdan kýrýlgan dünyasý üzerinde
yükselir umutlarýmýz.

Yukarýdaki cümlelerin üçünde ortak bulunan öge
veya ögeler aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Özne – yüklem

B) Nesne – yüklem

C) Dolaylý tümleç – yüklem

D) Zarf tümleci – yüklem

E) Sadece yüklem

6. Aþaðýdakilerden  hangisinde  kullanýlan  nesne,
çeþidi yönüyle ötekilerden farklýdýr?

A) Ayça’nýn lacivert kazaðýný annesi eskiciye ver-
miþti.

B) Bu dükkânda kalitesiz hiçbir þey bulamazsýnýz.

C) Babam, elinde küçük bir kafes tutuyordu.

D) Rüyasýnda kara bir bulut görüyordu hep.

E) Ocaðý yakmak için bir çakmak bulamýyordu.
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7. “Bu ovada,  parça parça elleri, yanýk derili yüzleri,
kenarlarý kýrýþýk gözleriyle insanlar, inatçý topraktan
bir lokma ekmek almak için çalýþýrlar.”

Yukarýdaki cümlenin ögeleri sýrasýyla aþaðýdaki-
lerden hangisidir?

A) Dolaylý  tümleç  –  özne  – dolaylý tümleç– zarf
tümleci – yüklem

B) Dolaylý tümleç – zarf tümleci – özne – zarf tüm-
leci – yüklem

C) Özne – nesne – zarf tümleci – dolaylý tümleç –
yüklem

D) Zarf tümleci –  özne – dolaylý tümleç – zarf tüm-
leci – yüklem

E) Zarf  tümleci – özne  – zarf  tümleci – nesne –
yüklem

8. Aþaðýdakilerden  hangisinde  ögeleri  ayýrmada
bir yanlýþlýk yapýlmýþtýr?

A) Ýhtiyar / güz mevsiminde / birdenbire / canavar
kesilirdi/ böyle.

B) Sürekli olarak filiz sürmeyen aþk / ölmektedir.

C) Yüzünüzü güneþe döndüðünüz zaman / gölgeler/
 hep / arkada kalýr.

D) Çocuklar / denizin kýyýsýnda / kâðýttan  gemiler
/ yüzdürüyordu.

E) Ben / sanatta / sükûn deðil / þahlanmýþ duygular
/arýyordum.

9. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinde özne bir söz
grubundan oluþmuþtur?

A) Daðý  yerinden  oynatan adam, iþe ufak taþlarý
almakla baþlar.

B) Bakýr tepsinin üzerinde serili duruyor getirdikleri.

C) Öðrenciler  öðretmenin verdiði öykü kitaplarýný
okudu.

D) Yazar,  hiç bilmediðimiz yerleri anlatýyordu son
kitabýnda.

E) Müdür, elinde beyaz bir zarfla sevinçle içeri girdi.

10. Çok geç kalmýþýz caným; vakit, bu vakit deðil!
Eski radyolar gibi, çatýya saklanmýþ aþk.
Öyle sanmýþýz caným, artýk ölümsüz deðil;
Leyla ile Mecnun gibi, çoktan masal olmuþ aþk!

Bu dizelerle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi
yanlýþtýr?

A) Dizelerde kullanýlan “caným” sözcüðü cümle dýþý
ögedir.

B) “Aþk” sözcüðü özne görevindedir.

C) Son dizede iki zarf tümleci kullanýlmýþtýr.

D) Son dizenin yüklemi birleþik yapýlýdýr.

E) Her dizede nesne kullanýlmýþtýr.

11. “Daha yirmi dört saat olmadý mavi yolculuktan dö-
neli.”

“Zarf-fiil ekleri zarf tümleci kurar.” Buna göre 
yukarýdaki cümlenin ögeleri sýrasýyla aþaðýdaki-
lerden hangisidir?

A) Zarf tümleci – özne – yüklem – zarf tümleci

B) Dolaylý tümleç – edat tümleci – yüklem – özne

C) Zarf tümleci – zarf tümleci – yüklem – özne

D) Özne  – yüklem – zarf tümleci

E) Nesne – yüklem – zarf tümleci

12. Aþaðýdakilerden hangisi sadece özne ve yüklem-
den oluþmuþtur?

A) Bu çýðlýklar, aðýzdan aðýza, kulaktan kulaða geniþ
yankýlarla bütün yurdu kaplýyordu.

B) Öfkenin içinde bile  suçlayarak deðil anlamaya
çalýþarak yaklaþ insanlara.

C) Bu türkü, içimde, derinde, yarý aydýnlýk, uyuyan
bir suyu kýmýldatýyor.

D) Kendini olduðundan yüksek görmek kadar, aþaðý
görmek de yanlýþtýr.

E) Yalana  borçlu olduðumuz mutluluk, gerçek bir
mutluluk deðildir.
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13. Hayat, yüzyýllardan beri devam ettiði gibi, katý top-
raktan bir lokma bir þey sökmek için, sessiz bir dö-
vüþ hâlinde ilerliyordu.

Yukarýdaki cümlenin ögeleri sýrasýyla aþaðýdaki-
lerden hangisidir?

A) Özne – zarf tümleci – zarf tümleci – zarf tümleci
– yüklem

B) Nesne –  zarf tümleci  – edat tümleci – dolaylý
tümleç – yüklem

C) Özne – dolaylý tümleç – dolaylý tümleç – dolaylý
tümleç – yüklem

D) Nesne  –  zarf  tümleci – özne – zarf tümleci –
yüklem

E) Özne – dolaylý tümleç – edat tümleci – zarf tüm-
leci –yüklem

14. Aþaðýdakilerden hangisinde “tamlayanýn açýklayý-
cýsý durumunda bir ara söz” kullanýlmýþtýr?

A) Beyinde, öyle anlaþýlýyor ki, bizi büyüleyen, bize
dokunaklý gelen, hayatlarýmýzý güzelleþtiren her
þeyi kaydeden özel bir alan var.

B) Tarih, en baþarýlý olmuþ insanlarýn baþarýya ulaþ-
madan önce büyük engellerle yüz yüze geldikle-
rini göstermiþtir.

C) Ýnsan, zaman geçtikçe anlýyor ki kendi kayýðýný
kendi çekmezse hiçbir yere varamýyor.

D) Rüyalarýmýz bize düþ kurmanýn, olmayan þeylerin
rüyasýný görmenin, insanlýðýn en köklü gereksi-
nimleri arasýnda olduðunu kanýtlar.

E) Ýnsan topluluklarýnýn geliþmesi, bana öyle geliyor
ki, her þeyden önce dil ve edebiyatlarýnýn ilerle-
mesine baðlýdýr.

15. Büyük  ve  üstün insan,  yaptýðý iþlerde düþünerek
aðýrbaþlý, olgun hareket eden, ancak prensiplerine
ve onuruna baðlý, kültürlü ve konuþmalarýnda sevi-
yeli, dikkatli kimsedir.

Bu cümle için aþaðýdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Özne  iki  tamlayanlý sýfat tamlamasýndan oluþ-
muþtur.

B) Yüklem söz öbeðinden oluþmuþtur.

C) Dört fiilimsi kullanýlmýþtýr.

D) Birleþik sýfata yer verilmiþtir.

E) Üç ögeli bir cümledir.

16. I. Hafýza, hepimizin beraberimizde taþýdýðýmýz ha-
týra defteridir.

II. Hiçbir zaman geçmiþe bakarak geleceði plan-
layamazsýn.

III. Kimseyi sevememek, kimsece sevilmemektir.

Yukarýda numaralanmýþ cümleler için aþaðýdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede yüklem, tamlamadan oluþmuþtur.

B)  II. cümlede yüklem basit zamanlý ve birleþik ya-
pýlýdýr.

C) III. cümledeki “kimsece” sözcüðünde “-ce” eki
“tarafýndan” anlamý katmýþtýr.

D) I. cümle özne ve yüklemden oluþmuþtur.

E) II. cümle iki ögelidir.

Cümlenin Ögeleri / TEST 84
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17. Aþaðýdaki cümlelerden hangisi iki ögeli deðildir?

A) Cömertlik, dostluðun özüdür.

B) Yaþamak, aramaktýr içindeki defineyi.

C) Ne  kadar  yaþadýðýmýz deðil nasýl yaþadýðýmýz
önemlidir.

D) Bilgi, bölüþüldükçe artan hazinedir.

E) Dâhi,  etrafýndakilerin  deðil gelecek kuþaklarýn
malýdýr.

18. Kim  istemez  “Bu  yýl altýn sarýsý bir güzden sonra
zambak beyazý bir kýþ geldi.” demeyi?

Yukarýdaki iç içe birleþik cümlenin  ögeleri aþa-
ðýdakilerden hangisidir?

A) Özne – Yüklem – Nesne

B) Nesne – Yüklem – Özne

C) Özne – Nesne – Yüklem

D) Yüklem – Özne

E)  Özne – Yüklem

19. Biz gülleri severdik dikenleriyle
       Koklardýk kanayana dek ellerimiz.
       Gül dikensiz olur mu, ah etmezdik.

Bu dizelerde aþaðýdaki ögelerden hangisi yoktur?

A) Edat tümleci B) Nesne

C) Zarf tümleci D) Dolaylý tümleç

E) Özne

20. Aþaðýdaki altý çizili bölümlerden hangisi ötekiler-
den farklý bir ögedir?

A) Ýyi bir arkadaþ en iyi servettir.

B) Ýstediðini söyleyen istemediðini iþitir.

C) Ýyi bir aðaca sarýlan, gölgesiz kalmaz.

D) Ýnsanlara akýllarý ölçüsünde söz söyleyiniz.

E) Ýnsanlarý  hiçbir þey  acý  anýlar  kadar birbirine
baðlamaz.
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T E S T  8 5

400

1. Bu  kez  anladým,  kuru dallardan yapma köprüden
geçiyorum.
Ben ordaydým, erbabý yalnýzlarý yutan kentler biliyo-
rum.
Bu kez anladým, hüzünlerden bozma mutluluklar ya-
þýyorum.
Ben ordaydým, acemi âþýklarý boðan sular biliyorum.

Yukarýdaki cümlelerle ilgili olarak aþaðýdakiler-
den hangisi söylenemez?

A)  Her cümlede fiilimsi kullanýlmýþtýr.

B)  Her cümlede sýfat tamlamasý vardýr.

C) Ýlk cümledeki altý çizili bölüm dolaylý tümleçtir.

D) Tüm cümleler sýralý cümledir.

E) Son üç cümlede altý çizili bölümler özne görevinde-
dir.

2. Aþaðýdakilerden hangisinde soru, farklý bir ögeyi
buldurmaya yöneliktir?

A) Bu çiçekleri gerçekten bana mý aldýn?

B) Dün bizi Ýzmir’den mi aradýnýz?

C) Çocuklarýný görmeye mi gelmiþ?

D) Yýlbaþý akþamý nereye gidelim?

E) Edebiyat defterim kimde kaldý?

3. Aþaðýdakilerden hangisinde özne, açýklayýcýsýyla
birlikte verilmiþtir?

A) Þanzelize’yi, dünyanýn en pahalý yerini, merak
ve hayranlýkla gezdiler.

B) Kar, simli  yýlbaþý kartpostallarýnýn vazgeçilmez
unsuru, insanlarý sevindirmez mi?

C) Yaðmuru, hüznün  baþyapýtýný, bir nisan sabahý
izlediniz mi?

D) Adam,  yaðýz  atýn asaletli duruþuna bakýyordu.

E) Eðe’ye, Türkiye’nin üzüm ve incir bölgesine, ge-
reken önem verilmeli.
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4. Aþaðýdakilerden hangisinde yüklem, zincirleme
isim tamlamasýndan oluþmuþtur?

A) Gerçeði söylemek ve yalanlarý gözler önüne ser-
mek aydýnlarýn sorumluluðudur.

B) Sanatçý, dehasýný, hiç kimseyi hoþnut etmemeyi
göze aldýðý gün keþfeder.

C) Baþkalarýný  bir  þeye  inandýrmanýn en iyi yolu,
onlarý dinlemektir.

D) Sinema,  gerçekte,  sýkýcý yerleri makaslanmýþ
hayattýr.

E) Ýncittiði insandan nefret etmek, insan doðasýnýn
bir parçasýdýr.

5. Ömrümüzün son demi, sonbaharýdýr artýk.
Maziye bir bakýver, neler neler býraktýk!
Küserek ayrýlýrsak olur, inan ki, yazýk.
Maziye bir bakýver, neler neler býraktýk!

Yukarýdaki þiirde altý çizili sözler arasýnda aþaðý-
dakilerden hangisi yoktur?

A) Zarf tümleci B) Dolaylý tümleç

C) Ara cümle D) Nesne

E) Edat tümleci

6. Aþaðýdaki  cümlelerden  hangisinin öge diziliþi
ötekilerden farklýdýr?

A) Bir insanýn gerçek zenginliði, onun þu dünyada
yaptýðý iyiliklerdir.

B) Dost, kendisiyle samimi olabildiðin ve yanýnda
yüksek sesle düþünebildiðin kiþidir.

C) Faydalanýlmayan bilgi, harcanmayan, hiç kimse-
ye hayrý dokunmayan define gibidir.

D) Çalýþkanlýk ve gayret, insaný fýrtýnalarýn ve daðla-
rýn ötesine götüren kanatlardýr.

E) Göðün  her  yerde mavi olduðunu anlamak için
dünyayý dolaþmaya lüzum yoktur.
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7. Ýstanbul bugün yorgun,
Üzgün ve yaþlanmýþ,
Biraz kilo almýþ,
Aðlamýþ yine,
Rimelleri akýyor.

Yukarýdaki þiirde ortak kullanýlan ögeler aþaðýda-
kilerden hangisidir?

A) Özne – zarf tümleci

B) Nesne – zarf tümleci

C) Yüklem – özne

D) Dolaylý tümleç – nesne

E) Zarf tümleci – yüklem

8. Bornova’nýn yüksek mahallelerinden Tenekeciler’de,
þurup gibi bir eylül sabahýnda, nereden geldiði belli
olmayan garip bir koku sarýverdi etrafý.

Yukarýdaki  cümlenin  ögeleri   aþaðýdakilerden
hangisinde sýrasýyla verilmiþtir?

A)  Dolaylý tümleç – zarf tümleci – nesne – yüklem
– nesne

B)  Dolaylý  tümleç – zarf tümleci – özne – yüklem
– nesne

C)  Zarf tümleci – dolaylý tümleç – nesne – yüklem
– özne

D) Özne – nesne – dolaylý tümleç – yüklem – nesne

E) Dolaylý tümleç – nesne – yüklem  – zarf tümleci
– özne

9. I. Yazar,  öykü  kitabýnda  son derece yalýn bir dil
kullanmýþtýr.

II. Güneþ, bir karýþ yeþilliði kurutmak için bozkýrlarýn
bu köþeciðine dökülmeye baþladý.

III. Annesi, karýsý ve kýz kardeþi, misafirleri sabýrsýz-
lýkla bekliyordu.

IV.  Ressam, bu tablosunda insanlýðýn ortak bilinçal-
týný yansýtmak istemiþ.

V. Büyük þirketlerin arkasýnda, teknisyen, uzman
ve yetiþtirilmiþ iþçi vardýr.

Yukarýda numaralandýrýlmýþ cümlelerden hangi
ikisinin öge diziliþi aynýdýr?

A) I ve II B) I ve IV

C) II ve III D) II ve IV

E) IV ve V

10. Aþaðýdakilerden hangisi iki ögeli bir cümledir?

A) Kitaplarla büyümemiþ, onlarýn havasýný yeterince
solumamýþ  yazar adaylarýnýn yazma eylemleri
yaratýcýlýða dönüþemez.

B) Anahtarýný  evin  içi karanlýk olduðu için avluda
arayan  Nasrettin Hoca’nýn torunlarý olarak ayný
þeyi yapmaya devam ediyoruz.

C) Salih ile arkadaþlarý artan öfkelerinin hýzlandýrdýðý
adýmlarla geldikleri yoldan döndüler.

D) Uzaktan kývrým kývrým parlak bir kemer gibi gö-
züken yakýnlaþtýkça çaðýltýsý insanýn içini hopla-
tan bir derenin kenarýna varmýþýz.

E) Kendilerini  motive etmeyi, heyecanlandýrmayý
bilmeyen insanlar, sýradan iþler yapmakla yeti-
nirler.
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11. Aþaðýdaki cümlelerdeki altý çizili sözlerden han-
gisi ötekilerden farklý bir ögedir?

A) Zaman geçsin diye içinde yaþadýðýmýz dakikalarý
deðersizleþtiririz.

B) Kopya çekilmesini önlemek için sýnavda olaðan-
üstü tedbirler alýndý.

C) Gündelik  sorunlarla  boðuþurken  ömrün  nasýl
geçtiðinin farkýnda olunmuyor.

D) Sarý sýcak bir yaz yaþanýyor þimdi uçsuz bucaksýz
ovada.

E) Hýzlý koþarak zafere  ulaþtýlar  engellerden birer
birer atlayan atlar.

12. Aþaðýdaki cümlelerin ögelerini bulmak için paran-
tezlerden  hangisinde  verilen sorularý yükleme
sormak yeterli deðildir?

A) Sevmeye baþlayýnca eskisinden bambaþka bir
insan olduðumuzu anlarýz. (Ne zaman, neyi?)

B) Ýnsan olana, öldükten sonra bir güzel ad býrak-
mak, belki hiç ölmemekten hayýrlýdýr. (Kime, ne,
nasýl, neyden?)

C) Bir iyi davranýþýn dünyadaki bütün güzel sözler-
den  daha  etkili olduðu içgüdüsel olarak bilinir.
(Ne, nasýl?)

D) Bizim kendi özgürlüðümüzle seçmediðimiz yakýn-
lýklardan gerçek sevgi ve dostluk doðmaz. (Ney-
den, ne?)

E) Ýnsan kendini sadece insanda tanýr. (Kim, kim-
de?)

13. Bir demet yasemen, aþkýmýn tek hatýrasý.
Bitmiyor ayrýlýk, dinmiyor gönlümün hicran yarasý.
Aðlasam inlesem silinmez bahtým karasý.

Yukarýdaki  þiirde aþaðýdaki ögelerden yalnýzca
hangileri vardýr?

A) Özne – yüklem – zarf tümleci

B) Nesne – yüklem – zarf tümleci

C) Dolaylý tümleç – yüklem – zarf tümleci

D) Zarf tümleci – dolaylý tümleç – yüklem

E) Nesne – özne – yüklem

14. Aþaðýdakilerden hangisi sadece dolaylý tümleç
ve yüklemden oluþmuþtur?

A) Camlarý buðulu bir kahvede elleri nasýrlý, yüzleri
güneþ ve rüzgârla çizili insanlarýn arasýnda mis-
kince oturuyordu.

B) Bir insanýn hayatýndaki bir aný ele alýp onun ýþý-
ðýnda o kiþinin vereceði kararlarýn, yaþayacaðý
deðiþimin ve hayatýnýn alacaðý yönün iþlenmesi-
dir öykü.

C) Benim size aktardýðým anýlar, güneþli bir sabah
vakti  bir  iç  odanýn kalýn tül perdesinin bir ucu
hafif kaldýrýldýðýnda içeriye sýzan ýþýk huzmeleri
gibidir.

D) Þairlerin baþka bir cumhuriyet, baþka bir avlu,
baþka bir bahçe, baþka bir kardeþlik aðacý oldu-
ðuna inanýyorum.

E) Bir baþka insanýn çocukluðunu öðrenmek, onu
yeniden yaþamak istemek, belli bir sevgi belirti-
sidir.

15. I. Ýyi eleþtirmen, kendi ruhunun baþyapýtlar arasýn-
da yaþadýðý serüvenleri anlatan eleþtirmendir.

II. Dostluluðun kollarý, birbirimizi dünyanýn bir ucun-
dan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur.

III. Zaman, her þeyle ilgili bir þey bilen insanlar de-
ðil bir þeyle ilgili her þeyi bilen insanlarýn zama-
nýdýr.

IV. Ýnandýðýmýz  þeyler  yaptýðýmýz þeylerden farklý
olduðunda, gerçek mutluluk mümkün deðildir.

V. Ýnsanýn oturduðu topraklarýn altýnda ölüleri yoksa
o adam o topraðýn insaný deðildir.

Yukarýda numaralandýrýlmýþ cümleler için aþaðý-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) I. ve III. cümleler iki ögelidir.

B) II. IV ve V. cümleler üç ögelidir.

C) II. cümle sýrasýyla özne - dolaylý tümleç ve yük-
lemden oluþmuþtur.

D) V. cümle sýrasýyla zarf tümleci - özne ve yüklem-
den oluþmuþtur.

E) Tüm cümleler kurallý isim cümlesidir.

Cümlenin Ögeleri / TEST 85
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16. Sana geldiðim yaðmurlu günleri hatýrlar mýsýn?
      Pencerene açýlan dönemeci? ..
      Aralar mýsýn hatýrýma öyle her akþam
      Ilýk gülüþlerinin gölgesiyle yüklü perdelerini?

     Bu þiirde sözcük hâlinde bulunmayan unsur aþa-
ðýdakilerden hangisidir?

A) Yüklem B) Özne

C) Nesne D) Dolaylý tümleç

E) Zarf tümleci

17. “Sultan” filmi, samimi ve iþlek anlatýmý, saðlam alt
metni, zengin oyuncu kadrosu ile klasikleþmiþ Türk
filmleri arasýnda yer edinmiþtir.

Bu cümlenin ögeleri aþaðýdakilerden hangisinde
sýrasýyla verilmiþtir?

A) Nesne – zarf tümleci – yüklem

B) Özne – dolaylý tümleç – yüklem

C) Özne – zarf  tümleci – dolaylý tümleç – yüklem

D) Nesne – zarf tümleci – dolaylý tümleç – yüklem

E) Özne – yüklem

18. “Tarihin dört haneli zamanlarýna yirmi yýl kala, kavu-
rucu bir aðustos sýcaðýnda, ……” Bu cümle aþaðý-
dakilerden  hangisiyle  tamamlanýrsa cümlenin
ögeleri sýrasýyla “zarf tümleci – zarf tümleci – do-
laylý tümleç ve yüklem” den oluþur?

A)  Anadolu’nun  küçük  bir  kasabasýnda, bir olay
meydana geldi.

B)  inanýlmasý güç bir durumla karþýlaþýldý.

C) kimsenin anlam veremediði bir kargaþa yaþandý.

D) efsanelerde de adýný duyacaðýmýz biri insanlýða
seslendi.

E) bugün Özbekistan sýnýrlarýnda yer alan Buhara
yakýnlarýnda dünyaya geldi.

19. I. Temiz  bir  vicdan kadar yumuþak hiçbir yastýk
yoktur.

II. Sevginin bulunmadýðý yerde akýl da arama.

III. Kusurlarýnýzý hemen söyleyecek arkadaþlar bulun.

IV. Bilmediðini  bilmeyen,  her  þeyi kendi keþfetti
sanýr.

V. Öfke, zekânýn alevini söndüren büyük bir rüzgâr-
dýr.

Yukarýdaki cümlelerden hangileri iki ögeli deðildir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve IV D) III ve IV

E) IV ve V

20. Hayatýn bütününü kapsayan, kendi terazisiyle tartan,
insanýn toplumun ve evrenin ruhunu yakalayýp de-
ðerleri ve deðersizleri  ayrýþtýrýp hayatý yeniden bi-
çimleyerek  önümüze  koyan,  böylelikle kendimizi
yeniden ve daha iyi tanýmamýzý saðlayan bir edebiyat
türü roman.

Bu cümlenin ögeleri aþaðýdakilerden hangisidir?

A) Özne – yüklem

B) Yüklem – özne

C) Zarf tümleci – yüklem – özne

D) Dolaylý tümleç – yüklem –özne

E) Yüklem – nesne
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1. Aþaðýdakilerden hangisinde yüklem birden fazla
dolaylý tümleç almýþtýr?

A) Hiç kendine çarptýðýn oldu mu
     Birdenbire bir köþebaþýnda?

B) Býrak yüreðini göðe taþýsýn,
     Kanadý daðlarca büyüyen bir kuþ.

C) Aþkýn iðnesiyle dikilen dikiþ,
     Kýyamete kadar dikilmez imiþ.

D) Bizi yaðmurla yýkanan aðaçlara sor,
     Aðaçlarda kalabalýk yapraklara.

E) Ey acýlara tat veren güzellik,
     Yüreðimize hoþ geldin!

2. Aþaðýdakilerden  hangisinin  öge diziliþi “dolaylý
tümleç – özne – zarf tümleci –yüklem” þeklindedir?

A) “Avrupa Yakasý”, dâhiyane bir kadýn yazarýn ko-
medi harikasýydý.

B) “Karanlýkta Dans” filmine sinema eleþtirmenleri-
nin bakýþý oldukça olumluydu elbette.

C) Yýlmaz Erdoðan’ýn sanata en büyük katkýsý, onun
“Vizontele” filmidir.

D) Ünlü komedyenin bu sözüne izleyiciler kahkaha-
larla güldü.

E) Yasemin Yalçýn, bugün yeterli deðeri görememiþ
ünlü tiyatrocularýmýzdandýr.

3. Aþaðýdaki cümlelerden hangisi sadece “özne ve
yüklem”den oluþmamýþtýr?

A) “Yýldýzlarýn Altýnda” þarkýsýnýn þairi Ömer Bedret-
tin Uþaklý’dýr.

B) Rüzgârlarýn  ýslýk  çaldýðý  gün batýmlarý insanýn
içine dokunurdu.

C) Ahmet  Hamdi  Tanpýnar Zümrüt adlý bir filmde
oynamýþ.

D) Burasý,  hayata mührünü vuran insanlarýn ülke-
sidir.

E) Annemin en çok sevdiði renkler, erguvan rengi
ve sarý idi.

Cümlenin Ögeleri

4. Aþaðýdakilerden hangisinde yüklem bir isim tam-
lamasýný bölmüþtür?

A) Herkes biraz sana benzer,
     Sen kimseye benzemezken.

B) Ýçtikçe özlemin kanmazlýðýndan
     Yüreðimde kutsallaþýr susuzluk.

C) Esti içimde aðaçlar sökerek
     Yüzyýllarca o garip fýrtýna.

D) Ýsterdim bu eski yerde seninle
    Baþ baþa uyumak son uykumuzu.

E) Kiminin buz baðlamýþ gözleri
     Uzak bir sevgilinin bakýþlarýnda.

5. Aþaðýdakilerden hangisinde yüklem bir söz gru-
bundan oluþmuþtur?

A) Tarih günümüze yaklaþtýkça kalýnlaþýr.

B) Her sanatçý kendi otobiyografisini yazar.

C) Ben kalemin ve mürekkebin kürek mahkûmuyum.

D) Mert olan fert olmaktan korkmaz.

E) Öðrenilmesi gereken bir þey de zarafettir.

6. Öykülerini  okuduðumda,  Ferit Edgü’nün hep eski
bir ahþap konaðýn ya da büyük bir apartman daire-
sinin eþyasýz bir odasýnda yalnýz baþýna ve derin bir
sessizlik içinde yazdýðýný düþlerim.

Yukarýdaki cümlenin sýrasýyla öge diziliþi aþaðýda-
kilerden hangisidir?

A) Dolaylý tümleç – özne – dolaylý tümleç – nesne
– yüklem

B) Zarf tümleci – nesne – yüklem

C) Dolaylý tümleç – özne – yüklem

D) Zarf tümleci – özne – dolaylý tümleç – nesne –
yüklem

E) Nesne – özne – dolaylý tümleç – yüklem



Cümlenin Ögeleri / TEST 86

405

7. (I) “Hacivat ile Karagöz Neden Öldürüldü?” filminde
Karagöz,  saf karakteri ve acý kuvveti ile öne çýkan
bahtsýz  bir  göçebedir. (II) Hacivat ise her türlü zor
durumdan  laf ebeliði ile kurtulmayý baþaran, zevk
düþkünü  bir  ulak olarak çizilmiþ. (III) Görsel olarak
da oldukça baþarýlý olan film, mekân ve kostüm ta-
sarýmlarý, görsel efektleri, gölge oyununa atýfta bulu-
nan yaratýcý aydýnlatmasý ve içeriði baþarýyla destek-
leyen kurgusu ile çizginin hayli üzerindedir.

Yukarýdaki parçada numaralanmýþ cümleler için
aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle üç ögeli bir cümledir.

B) I. cümlede  yüklem, kelime  gruplarýndan oluþ-
muþtur.

C) II. cümle  birleþik  yapýlýdýr ve yüklemi türemiþ
fiildir.

D) III. cümle dört ögelidir.

E) Tüm cümlelerde isim ve sýfat tamlamalarý kulla-
nýlmýþtýr.

8. (I) Dýþarý  çýktýðýmda  havada kar kokusu vardý. (II)
 Sert bir yaðmur tanesi yanaðýma çarptý. (III) Gözle-

rimi önce göklere kaldýrdým. (IV)  Parçalanmýþ bulut-
larýn arasýnda ancak bir bebek hýrkasýnýn olabileceði
kadar mavilenmiþ bir gök parçasýna baktým.

Yukarýda numaralanmýþ cümlelerden hangisinde
veya hangilerinde vurgu  ötekilerden  farklý  bir
öge üzerindedir?

A) I B) I

C) I ve III D) III

E) III ve IV

9. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soru, nesneyi
buldurmaya yöneliktir?

A) Günümüzde þiir nasýl yazýlmalý?

B) Romanýn baþkahramaný neyi amaçlýyordu?

C) Bu þiiri kim yazdý?

D) Ýnsan, niçin yazar?

E) Öykünün konusu nerede geçiyor?

10. (I) Onlar, yalýyla deniz, birbirinin dostudur. (II) Yalýnýn
yapýlýþýndan bu yana, yüzlerce yýldýr, yaþamýn, su-
yun, derinlerin, bilinenin, bilinmeyenin gizini, kokusu-
nu, rengini,  ýþýðýný  beraber yaþamýþlardýr. (III) Yalý
bunlarý,  tahtasýnýn  en  derinlerine saklamýþtýr. (IV)
Yosun kokusu, balýk kokusu, deniz kokusu diyenler,
kokuyu  içlerine çektikleri zaman ürperirler. (V) Ne
hissettiklerini tam anlayamasalar da.

Bu parçada numaralanmýþ cümlelerle ilgili aþaðý-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) I’de özne, açýklayýcýsýyla birlikte verilmiþtir.

B) II’de nesne birden fazla tamlayan ve tamlanan-
dan oluþmuþtur.

C) III. cümle dört ögeli bir cümledir.

D) IV. cümlede isim tamlamalarý nesne görevindedir.

E)  V’te zarf tümleci vardýr.

11. Aþaðýdakilerden  hangisinde “alýntý cümle” edat
tümleci içinde yer almaktadýr?

A) Mevlana “Yüz kiþinin içinde âþýk, gökte yýldýzlar
arasýnda parlayan ay gibi belli olur.” der.

B) “Borç, köle olmanýn baþlangýcýdýr.” demiyor mu
Victor Hugo?

C) “Aþk bir kez ayaklar altýnda çiðnendikten sonra
bir daha doðrulamayacak kadar nazik bir çiçek-
tir.” diyen George Sand aþký tarif eder.

D) “Düþüncelerinin karþýsýndayým, ama senin dü-
þüncelerini savunma hakkýný sonuna kadar des-
tekleyeceðim.” sözüyle Voltaire, özgürlüðün sý-
nýrýný çizer.

E) “Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek
gibi alçakça bir iþtir.” sözü Çehov’a aittir.
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12. “(I) Kendinize  inanmanýz  gerekir, iþin sýrrý burada.
(II) Yetimhanedeyken bile sokaklarda bir lokma ek-
mek  bulmak  için dolanýrken kendimi dünyanýn en
büyük oyuncusu olarak düþünürdüm.” Charlie Chap-
lin

Bu cümle için aþaðýdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) I. cümlede “-dýr” bildirme eki düþmüþtür.

B) II. cümlede birden fazla zarf tümleci vardýr.

C) I. cümle baðýmsýz sýralý cümledir.

D) II. cümle giriþik birleþik cümledir.

E) II. cümle üç ögelidir.

13. Aþaðýdakilerden hangisinde birleþik fiilden oluþan
yüklem baþka bir ögeyle bölünmüþtür?

A) Baþkalarýný küçümseyen insan, kendisini de kü-
çümseyen, dolayýsýyla küçümsenmekten korkan
biridir.

B) Batýk teknesinin enkazýna tutunmuþ kazazedenin
aklýna neler yitirdiðinin hesabýný yapmak gelmez.

C) Hiçbir þey öðrenemeyeceðim kadar cahil birine
hiç rastlamadým.

D) Normal, bize kim olduðumuzu ve ne istediðimizi
unutturan her þeydir.

E) Size en çok yardým eden kitaplar sizi en çok dü-
þündüren kitaplardýr.

14. “Hitaplar, baðlaçlar, ünlemler cümle dýþý ögedir.”

Buna göre aþaðýdaki dizelerden hangisinde cümle
dýþý öge kullanýlmamýþtýr?

A) Seni bir kere öpsem ikinin hatýrý kalýyordu,
Ýki kere öpeyim desem üçün boynu bükük.

B) Al yeþil dökün anneler mezar taþýma,
Gelen aðlar, giden aðlar ah bu genç yaþýma!

C) Bir gülüþün var ki kaþ çatar gibi,
En güzel sözlerin azarlar gibi.

D) Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu.
Belki de zaman doldu, sevdiðim dönmüyor.

E) Geçmesin günümüz, sevgilim yasla.
     O güzel baþýný göðsüme yasla.

15. Kaçacakmýþým gibi hâlâ avuçlarýnda tutuyor elimi,
bir avuç yurt topraðýný tutar gibi.

Bu  cümlenin ögeleri aþaðýdakilerin hangisinde
sýrasýyla verilmiþtir?

A) Zarf  tümleci – zarf  tümleci – dolaylý tümleç –
yüklem – nesne

B) Yüklem – zarf tümleci – dolaylý tümleç – nesne
– edat tümleci

C) Zarf  tümleci – zarf  tümleci – dolaylý tümleç –
yüklem – nesne – zarf tümleci

D) Edat Tümleci – zarf tümleci – dolaylý tümleç –
yüklem – nesne – zarf tümleci

E) Zarf  tümleci – zarf  tümleci – dolaylý tümleç –
nesne – edat tümleci

16. Aþaðýdaki cümlelerle ilgili parantezlerde verilen
bilgilerden hangisi yanlýþtýr?

A) Kemal,  kendisi,  beþ dönümlük bahçeyi suladý.
(Özne, pekiþtirilmiþtir.)

B) Faizler, Merkez Bankasý tarafýndan yarým puan
arttýrýldý. (Örtülü özne kullanýlmýþtýr.)

C) Candan  olun ama sakýn laubali olmayýn. (Gizli
özne kullanýlmýþtýr.)

D)  Besteye uygun söz yazmak için bir araya gelinir-
di. (Özne kullanýlmamýþtýr.)

E) Canlý müzik dinlemek insanlarýn en keyif aldýðý
þeylerdendir. (Özne kullanýlmamýþtýr.)

17. Aþaðýdakilerden hangisinde özneler ortak yükle-
me baðlanmýþtýr?

A) Ýyi  roman,  kahramaný hakkýndaki gerçeði;  kö-
tü roman ise yazarý hakkýndaki gerçeði anlatýr.

B) Çoðu insan anladýðý þeyleri küçümser, anlama-
dýklarýna saygý duyar.

C) Dostluk mutlu günleri daha aydýnlýk yapar, fela-
ketleri daðýtýp parçalayarak hafifletir.

D) Þen adam güneþe benzer, girdiði yer aydýnlanýr.

E) Dehanýn yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu
terdir.

Cümlenin Ögeleri / TEST 86



407

18. Kaf  Daðý, büyük hurma yapraklarýnýn, acayip bambu-
larýn,  tepesi nemli duran okaliptuslarýn,  incirlerin,
aðýr akýþlý berrak sularýn arasýndaydý.

Yukarýdaki cümlenin öge diziliþi aþaðýdakilerden
hangisidir?

A) Özne – yüklem

B) Nesne – yüklem

C) Özne – nesne – yüklem

D) Nesne – dolaylý tümleç – yüklem

E) Nesne – zarf tümleci – yüklem

19. Aþaðýdakilerden hangisinde zarf tümleci yoktur?

A) Kopardýðýn an, rüzgâra verir o güzelim taç yap-
raklarýný gelincikler.

B) Ýnsanlar köprü kuracaklarý yerde duvar ördükleri
için mutsuz olurlar.

C) Ýnsan sevmeye baþladý mý yaþamaya da baþlar.

D) Bazý horozlar, güneþin onlarýn sayesinde doðdu-
ðunu sanýrlar.

E) Bencil  insan, tek  baþýna  kalmýþ meyvesiz bir
aðaç gibi kuruyup gider.

20. “Her aydýnlýðý yangýn sanýp söndürmeye çalýþan za-
vallý insanlarým!  Karanlýða  o  kadar alýþmýþsýnýz ki
yýldýzlar bile rahatsýz ediyor sizi.” Cemil Meriç

Bu cümledeki altý çizili söz öbeði aþaðýdakilerden
hangisidir?

A) Özne B) Nesne

C) Cümle dýþý öge D) Yüklem

E) Zarf tümleci
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1. “Hitaplar, ünlemler, baðlaçlar cümle dýþý unsurlardýr.”

Aþaðýdakilerden hangisinde cümle dýþý öge kul-
lanýlmamýþtýr?

A) Gurbette sevgilim, aklýma düþtün.
              Nazende sevgilim, yâdýma düþtün.

B) Ölmeden eyvah, yazýk, yâri görsem bir daha.
Olmaz ise onu düþte görsem bir daha.

C) Aþkýn ateþine yanardým olmasa gözyaþý,
Gözyaþýna boðulurdum olmasa aþk ateþi.

D) Ýnsan, seni savunuyorum sana karþý,
Nedir bu bitmek bilmeyen hýrsýn?

E) Ben seni unutamam en son nefeste
             Ey ceylan bakýþlým, ey boyu beste!

2. Aþaðýdakilerden  hangisinde  “hem…   hem…”
baðlacý nesneleri baðlama görevindedir?

A) O artýk hem bir yara hem de bir býçaktýr.

B) Gerçekçi kiþi, hem tüneldeki ýþýðý hem karþýdan
gelen treni görür.

C) Ýhtiyar artýk, hem çocukluðunda hem gençliðinde
yaþýyordu.

D) Annesi  ona  hem  sarýlýyor hem onu öpüyordu
sevgi dolu.

E) Törende hem söyleþerek hem gülüþerek güzel
anlar yaþandý.

3. Aþaðýdakilerden hangisinde vurgu nesne üzerin-
dedir?

A) Ýnsancýl olmadýkça adil olamazsýn.

B) Ýnsanýn baharý, baharlarýn en güzelidir.

C) Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çir-
kindir.

D) Bilimden gidilmeyen yolun sonu yoktur.

E) Kurallar ve kalýplar dehayý da sanatý da yok eder.

Cümlenin Ögeleri

4. “Ýþ ve yarardan doðmayan bir dostluðun güzelliðini
anlayamayan, baþkalarýnýn dostluktan duyabileceði
mutluluðu da anlayamaz.”

Bu cümlenin öge diziliþi aþaðýdaki cümlelerden
hangisiyle özdeþtir?

A) Þimdi o yeþil karanlýðýn ortasýnda, iri gözleri ýs-
lak ýslak, iç çekip aðlýyordu.

B) Ýnsanlar, çok konuþanlarý ve öðüt verenleri dinle-
mezler.

C) Rüzgâr ve dalga her zaman en deneyimli denizci-
lerin yanýndadýr.

D) Ýnsanýn  kendini fethetmesi zaferlerin en büyü-
ðüdür.

E) Ýnsanlar belli bir özelliði, ýsrarlý biçimde ayný þe-
kilde davranarak elde ederler.

5. “Gerçek,  saklandýðý  derinliklerden  rüyalarýmýzda
su yüzüne çýkar.”

Bu cümlenin öge diziliþi aþaðýdakilerden hangi-
sidir?

A) Nesne  – zarf tümleci – dolaylý tümleç – yüklem

B) Özne – dolaylý tümleç – dolaylý tümleç – yüklem

C) Özne –  dolaylý tümleç –  zarf tümleci – yüklem

D) Zarf  tümleci – dolaylý tümleç – dolaylý tümleç
– yüklem

E) Özne – zarf  tümleci – dolaylý tümleç – yüklem

6. “Gece, rüyamda güneþ vurmuþ bir portakal bahçesi,
altýn kanatlý kuþlar, gümüþ ýþýltýlý bir ýrmak gördüm.”

 Bu cümlede aþaðýdaki ögelerden hangisi yoktur?

A) Nesne B) Yüklem

C) Zarf tümleci D) Dolaylý tümleç

E) Edat tümleci
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7. Aþaðýdakilerden hangisinde “güzel” sözcüðü “söz-
de özne” görevindedir?

A) Güzel bir kumral uðruna küstüm esmer, beyazlara.

B) Güzelliðin on para etmez, bu bendeki aþk olmasa.

C) Güzel ne güzel olmuþsun, görülmeyi görülmeyi.

D) Çirkin ile bal yenmez, güzel ile taþ taþý.

E) Her güzel sevilmez, ona gönül verilmez.

8. Aþaðýdakilerden hangisinde “dolaylý tümleç göre-
vinde bir belgisiz zamir” vardýr?

A) Hiç kimse senin gözyaþlarýný hak edemez, hak
eden seni aðlatmaz.

B) Ýnsan kesesini kafasýnýn içine boþalttýðý takdirde
onu ondan, kimse çalamaz.

C) Mutlu olmak istiyorsan herkese kendine yapýl-
masýný istediðin þeyleri yap.

D) Tecrübeler gösterir ki birini kandýran ötekini de
kandýrýr.

E) Herkes kendi mutluluðunun demircisidir.

9. Aþaðýdakilerden hangisinde  yan cümlecik zarf
tümleci görevindedir?

A) Büyüklenen kiþi bilgi öðrenemez elbette.

B) Çalýþmaktan baþka bir þeye ihtiyacýmýz yok.

C) Çocuklarý seven hayatý da sever.

D) Bir kitabý en iyi okuyan onu bir baþka dile çevi-
rendir.

E) Büyük sevinçlere, büyük zahmetlere katlanýlarak
ulaþýlýr.

10. Aþaðýdakilerden hangisinde “nesne ve özne ortak-
lýðý” söz konusudur?

A) Kötülükten kaçmayan bilgin, ýþýk tutan bir kördür;
doðru yolu gösterir, kendisi göremez.

B) Oyuncak  ve  insan  kalbi  çok benzer birbirine,
bazen tamiri olmaz ikisinin de!

C) Saðýrlar çarþýsýnda gazel atma, körler çarþýsýnda
ayna satma.

D) Sanat aþka benzer, ikisi de kandýrmaz, susatýr.

E) Ýnsan kýyafetiyle karþýlanýr, konuþmalarýyla uður-
lanýr.

11. (I) Karlara bata çýka bir yokuþu daha týrmandýk.(II)
Rüzgârýn keskin ýslýðý kulaklarýmýzý týrmalýyordu.(III)

 Servi ve çam aðaçlarýyla kaplý tepeye son bir gayret-
le ulaþtýk. (IV) Bizden  ve  atlarýmýzdan fýþkýran buz
beyazý nefes buharlarýnýn arasýndan, önümüzde uza-
nan manzaraya baktýk. (V) Karla kaplý çam aðaçlarý-
nýn çevrelediði bir yol, tam karþýmýzdaki yüksek te-
peye doðru uzanýyordu. (VI) Þato da  yolun  bittiði
yerde bütün korkutuculuðuyla göklere doðru öylece
yükseliyordu iþte.

Yukarýda numaralanmýþ cümlelerden hangisi ve-
ya hangilerinin öge sayýsý en fazladýr?

A) I B) II ve III

C) IV D) IV ve V

E) VI

12. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinde özne vurgu-
lanmýþtýr?

A) Doðrularý korumaktan asla korkmayýnýz.

B) En büyük hoþnutluk istenileni elde etmektir.

C) Dost, acýyý tatlý söyleyendir.

D) Gül sunan elde gül kokusu kalýr.

E) Dürüst insanýn öfkesi büyük olur.
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13. Aþaðýdakilerden hangisinde “açýklayýcýsýyla birlikte
kullanýlmýþ bir nesne” vardýr?

A) Daðlar, ovalarýn bu karlý süsü, etrafýmýzý bir çem-
ber gibi sarmýþtý.

B) Evler birbirine yapýþmýþ sýradaðlar gibi yan yana
dizilmiþti.

C) Gecekondu bölgelerinin karmaþasýný, dumanýný,
kalabalýðýný düþündüm.

D) Çocuklarý, köyün bu gökkuþaðý renklerini, izledim
bir süre.

E) Köy mü bu yabancý kent mi daha güzeldi acaba?

14. Aþaðýdaki altý çizili bölümlerden hangisi cümle-
nin yüklemini kapsamamaktadýr?

A) Yazar, baþkalarýndan daha zor yazan kiþidir.

B) Ýnsan dilinin altýnda gizlidir.

C) Ýlim Çin’de de olsa gidip onu alýnýz.

D) Yazmak, yönlendirilmiþ bir düþten baþka bir þey
deðildir.

E) Bir eserdeki üslup, düþüncenin giysisidir.

15. Pýrýl  pýrýl  gökkuþaðýný  görmek için önce yaðmuru
yaþamak gerekir.

Bu cümle için aþaðýdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Edat grubu zarf tümleci görevindedir.

B)  Yüklemi basit zamanlý ve basit yapýlýdýr.

C)  Ýkileme sýfat görevindedir.

D) Tamlamadan oluþmuþ bir birleþik isim vardýr.

E) Sýrasýyla  “zarf  tümleci – zarf tümleci – nesne
– yüklem” den oluþmuþtur.

16. Aþaðýdakilerden hangisi iki ögeli bir cümledir?

A) Yaptýðýnýz  her  þeyi hayatýnýzýn son günüymüþ
gibi yapýn.

B) Ýnsanlar  yalnýzca  görmeye hazýr olduklarý þeyi
görürler.

C) Aðzýnýn kýyýsýnda bir nar çiçeðiyle dolaþýrdý.

D) Ýnsanlar kaçýndýklarý arkadaþlýklar yoluyla da ta-
nýnabilir.

E) Öldükten  sonra  yaþamak isterseniz ölmez bir
eser býrakýn.

17. I. Tek bir sözcük bile söndürülemez bir düþüncenin
kývýlcýmý olabilir.

II.  Hoþnutsuzluk bir insanýn ya da bir ulusun ilerle-
mesi için attýðý ilk adýmdýr.

III. Temizlik ve düzgün kýyafet, iyi bir tavsiye mektu-
budur.

IV. Bir þairin þiir üstüne ne kadar düþünüp düþünme-
diði yazdýðý þiirlerden çýkarýlýr ilkin.

V. Ciddi bir þaka, sululaþtýrýlmýþ hakikatlerden daha
öðreticidir.

Yukarýdaki parçada numaralanmýþ cümlelerden
hangisi sýrasýyla “özne, dolaylý tümleç, yüklem ve
zarf tümleci”nden oluþmuþtur?

A) I B) II C) III D) IV E) V

18. Aþaðýdaki cümlelerden hangisinde ortak yüklem
kullanýlmýþtýr?

A) Zengin,  çok  mala  sahip  olana denmez; kalbi
olana denir.

B) Bazý kelimeler vardýr ki büyüdür, insaný büyüler,
kendine hayran eder.

C) Nereye gidersen git, ama oraya bütün kalbinle
git.

D) Ölümden  sonra  yaþamak  kolay deðildir, bunu
hak etmek bir ömür alýr.

E) Yoksulun pek çok þeyi, cimrinin ise hiçbir þeyi
yoktur.
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19. Aþaðýdakilerden hangisinin yüklemi bir deyimden
oluþmuþtur?

A) Paranýn satýn alamayacaðý bir þeye sahip olunca-
ya kadar zengin deðilsiniz.

B) Çabucak koca bir ateþ yakmak isteyenler, cýlýz
samanlarý tutuþturur.

C) Gönlü ve sözü bir olmayan kimsenin yüz dili bile
olsa o, yine dilsiz sayýlýr.

D) Birkaç sayfasýný okuyamadýðý bir romaný, eleþtir-
men kimliðiyle defalarca okumayý göze alýr.

E) Sabah  günün  habercisi  olduðu gibi çocuk da
kiþinin habercisidir.

20. “Tarihin  önemli  dönemeçleri  “yeni çaðlar, göçler,
savaþlar, keþifler” ya  da  bireylerin  çeþitli anlamlý
davranýþlarý “isyanlarý, aþklarý, kahramanlýklarý gibi
durumlar” herkesi ve her þeyi olduðu kadar edebiyatý
da etkiler.”

Yukarýdaki  cümlede  altý  çizili sözler cümlenin
hangi ögesinin açýklayýcýsýdýr?

A) Öznesinin

B) Nesnesinin

C) Zarf tümlecinin

D) Dolaylý tümlecinin

E) Edat tümlecinin
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CEVAP ANAHTARI

TEST 82

1. E
2. B
3. B
4. A
5. C
6. B
7. E
8. C
9. D
10. A
11. B
12. B
13. C
14. C
15. C
16. D
17. E
18. A
19. A
20. B

TEST 83

1. C
2. E
3. C
4. B
5. C
6. E
7. A
8. E
9. D
10. E
11. E
12. D
13. E
14. E
15. E
16. A
17. E
18. D
19. B
20. B

TEST 84

1. B
2. B
3. E
4. C
5. A
6. A
7. B
8. E
9. A
10. E
11. A
12. E
13. A
14. D
15. E
16. E
17. B
18. A
19. D
20. D

TEST 86

1. D
2. D
3. C
4. E
5. C
6. B
7. D
8. A
9. B
10. D
11. D
12. E
13. B
14. A
15. C
16. E
17. A
18. A
19. D
20. C

TEST 87

1. C
2. B
3. E
4. B
5. B
6. E
7. E
8. C
9. E
10. A
11. E
12. D
13. D
14. D
15. E
16. C
17. D
18. E
19. D
20. A

TEST 85

1. E
2. C
3. B
4. E
5. E
6. E
7. A
8. B
9. B
10. D
11. D
12. E
13. A
14. D
15. C
16. B
17. C
18. E
19. C
20. B


