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1. -Baran tüm kitabı ezberden okuyabiliyor.- 

Cümlesinde ögelerin dizilişi hangisidir? 

A) Özne-Nesne-Dolaylı tümleç-Yüklem 

B) Özne-Dolaylı tümleç-Nesne -Yüklem 

C) Özne-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem 

D) Özne- Zarf tümleci-Nesne- Yüklem 

 

2. -Üniversiteyi okumak için İzmir’e gelmişti.- 

Cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? 

A) Nesne 

B) Dolaylı tümleç 

C) Zarf tümleci 

D) Yüklem 

 

3. -O geldiğinde küçük çocuk kanepenin üzerinde 

uyumuştu.- Cümlesinde hangisi zarf tümlecidir? 

A) küçük çocuk 

B) kanepenin üzerinde 

C) üzerinde uyumuştu 

D) O geldiğinde 

 

4. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde zarf 

tümleci kullanılmamıştır? 

A) Koltukları biraz daha ileri ittik. 

B) Düğün, yakın arkadaşlarını çağırdı. 

C) Kamyon geri gitmiş, duvara toslamış. 

D) Komşular hep birlikte aşağı indiler. 

 

5. -Beni sokağın köşesinde saatlerce bekledi.- 

Cümlesinin öznesi hangisidir? 

A) Ben 

B) Sen 

C) O 

D) Biz 

 

6. -Çocuk, dolabından bir kitap ve defter 

çıkardı.- Cümlesinin ögelerinin dizilişi hangisidir? 

A) Özne- Dolaylı tümleç- Belirtisiz nesne-Yüklem 

B) Özne- Belirtisiz nesne - Dolaylı tümleç -Yüklem 

C) Özne- Belirtili nesne-Dolaylı tümleç -Yüklem 

D) Özne- Dolaylı tümleç- Belirtili nesne-Yüklem 

 

7. -Otomobilini daralan yola yavaşça sürdü.- 

Cümlesinde hangi öge yoktur? 

A) Dolaylı tümleç 

B) Zarf tümleci 

C) Gizili özne 

D) Belirtili nesne 

 

8. -Gösterdiğimiz oyuncağı beğenmediği için onu 

istiyor.- Cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi 

yoktur? 

A) Gizil özne 

B) Dolaylı tümleç 

C) Zarf tümleci 

D) Belirtili nesne 

 

9. -Babanız istediği hizmeti bu firmadan yarın 

alabilir. - Cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi 

yoktur? 

A) Gizil özne 

B) Dolaylı tümleç 

C) Zarf tümleci 

D) Belirtili nesne 

 

10. -İhtiyar adam tozlanmış bir fotoğraf gösterdi. 

- Cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi vardır? 

A) Gizil özne 

B) Dolaylı tümleç 

C) Zarf tümleci 

D) Belirtisiz nesne 

 

11. -Sınavdaki soruların hepsi, yarın web 

sayfamızda öğrencilerimize açıklanacaktır. - 

Cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? 

A) Özne 

B) Nesne 

C) Tümleç 

D) Yüklem 

 

12. -Akşam olunca herkes çantasını sırtlanıp yola 

koyuldu. - Cümlesinde aşağıdaki ögelerden 

hangisi vardır? 

A) Zarfa tümleci 

B) Belirtili nesne 

C) Dolaylı tümleç 

D) Belirtisiz nesne 

 

13. Aşağıdaki soru cümlelerinin hangisi dolaylı 

tümleci bulmaya yöneliktir?  

A) Sen mi bana haber gönderdin? 

B) Arabayı nereye park ettin? 

Cümlenin Öğeleri Testi 



İnteraktif  Eğitim 

www.testimiz.com  

C) Ne zaman bitecek bu sıcak havalar? 

D) Tahmin et, bugün kimi gördüm? 

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulanan 

öge zarf tümlecidir? 

A) Karanlık basmadan eve varamayız. 

B) Bu tür sebzeler oldukça sağlıklıdır. 

C) Başına gelenleri ağlaya ağlaya anlattı. 

D) Buradaki ağaçlar kışın yapraklarını döker. 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulanan 

öge belirtili nesnedir? 

A) Bu çiçekler de kışın çiçek açar. 

B) Bu kalemden başka kimde var? 

C) Balkondakiler beni görünce aşağı indiler. 

D) Araya araya orayı mı bulmuşlar? 

 

16. -Kamyon ara sıra durarak yük indiriyordu. - 

cümlesinde söz öbeği olan öge hangisidir? 

A) Zarf tümleci 

B) Dolaylı tümleç 

C) Belirtili nesne 

D) Belirtisiz nesne 

 

17. -Yeni şairlerin dili özensizce kullanmalarına 

karşıydı. - cümlesinde söz öbeği olan öge 

hangisidir? 

A) Zarf tümleci 

B) Dolaylı tümleç 

C) Belirtili nesne 

D) Belirtisiz nesne 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -kalem- 

sözcüğü sözde özne görevindedir? 

A) Kalemi alıp çantasına koydu. 

B) Kalem masaya bırakılmış. 

C) Kalem yere düştü. 

D) Bu kalemden bana da al. 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne bir sıfat 

tamlamasıdır? 

A) Kızıl saçlı kıza soracaksın. 

B) Konya Ovası’na hayran kaldık. 

C) Solgun kazak dolapta duruyor. 

D) Kayıp sokak çocuklarına ulaşıyor. 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne 

kullanılmıştır? 

A) Her insan doğayı korumalıdır. 

B) Yapraklar rüzgârla hışırdıyordu. 

C) Düğünde yemekler çok beğenildi. 

D) Önemli toplumsal konuları çözümlediler. 

 


