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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve 

yüklemden oluşmuştur? 

A) Yorgun düşen gözlerini dinlendirmelisin. 

B) Misafirlerin getirdiği hediyeleri açmadı. 

C) Dere tepe her yan yemyeşildi. 

D) Ablasının kendisine yardım etmesini istiyor. 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, cümlede 

yazılmamıştır? 

A) Çocuklar balkondan sarkıyordu. 

B) Çiçek gibi duruyordu masalar. 

C) Arkadaşlarıyla her zaman iyi geçinirdi. 

D) Sofraya kalabalık bir aile oturdu. 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve 

yüklemden oluşmuştur? 

A) Akşamları inci bir gerdanlıktır Mardin. 

B) Balık üretme çiftliklerinde alabalık yetiştiriliyor. 

C) Odasına izinsiz girince çok sinirlendi. 

D) Bülbül, ömründe gördüğüm en güzel kuştur. 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir 

zamirden oluşmaktadır? 

A) Bu dolapta gördüğün her şey onundu. 

B) En zor soruları yapıp en kolaylarını kaçırmış. 

C) Çamaşırları bir an önce kurusun diye balkona 

astı. 

D) Dertli baba, ay sonunu nasıl getireceğini 

düşünüyordu. 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir 

cümlenin yüklemi olmuştur? 

A) Oylamada teklifi kabul eden hepimiz dik. 

B) Sıraların üstüne resimler yapmışlar. 

C) Benim istediğim kitap buydu. 

D) Ailesi her zaman destek oluyordu. 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne 

kullanılmıştır? 

A) Evrakları dosyaya dikkatlice yerleştirdi. 

B) Bahar gelince evin her yeri temizlendi. 

C) Telefonunu bu takside unutmuştu. 

D) Kamyonlar yollarda büyük tehlike yaratıyor. 

 

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne belirtili 

isim tamlamasından oluşmaktadır? 

A) Karanlık sokaklar beni ürkütür. 

B) Saçının teline zarar gelsin istemem. 

C) Elbisenin astarı sökülmüştü. 

D) Duvarın boyasını ben hiç beğenmedim. 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve 

yüklemden oluşmaktadır? 

A) Bilgisayar kursu kayıtlarını bana sordu. 

B) Hayatında en sevdiği kişiydi. 

C) Şehrin güzelliği büyüleyiciydi. 

D) Dereyi görmeden paçaları sıvama. 

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi gizli 

öznedir? 

A) Yıllar oldukça hızlı akıp gidiyor. 

B) Herkesin her dediğine hemen inanıyor. 

C) Leylekler artık göç etmeye başladı. 

D) Bu kasabanın insanları cana yakındır. 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem 

zamirdir? 

A) Arkadaşlarıyla burayı temizlemiş. 

B) Okula annesiyle birlikte geliyordu. 

C) Bu bahçenin çiçeklerine bakan benim. 

D) O, benim her dediğimi yapar. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 
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13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin altı 

yanlış çizilmiştir? 

A) Çocuklar neşeyle koşuyor. 

B) Şu ana kadar kimse gelmedi. 

C) Yaptıklarından dolayı pişman oldu. 

D) Artık buralardan alıp başımı gideceğim. 

 

 

14. I. Çocukken biz ne isteyebilirdik ki yaşamdan. 

II. Bu kadar zor değildi yaşam. 

III. Hepimizin mutlu bir geleceği olsun diye 

ailelerimiz çırpınırdı. 

IV. Her istediğimizi yapmak için uğraşırlardı. 

Parçada numaralanan cümlelerden hangisinin 

öznesi soyut bir kavramdır? 

A) I  

B) II  

C) III  

D) IV 

 

 

15. 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. 

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne 

kullanılmıştır? 

A) Üçü de iyi bir iş yaptığına inanıyordu. 

B) Babam arabanın yavaşça yaklaştığını ve terzi 

dükkânı önünde durduğunu görmüş. 

C) Terzi amca dükkânına yeni kumaşlar 

getirmiştir. 

D) Hayat bilgisi dersi yapılıyordu. 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve 

yüklemden oluşur? 

A) Kültürünün zenginleşmesi, sanat dolu çevresi, 

onu yazmaya doğru itiyordu. 

B) Bu romanın kahramanları, ulusal değerlere 

yabancılaşmış, zengin ve yarı aydın kişilerdir. 

C) Kitaplarının vitrinlere konduğunu göreceksin. 

D) Çok iyi bir iş başardın oğlum, dedi. 

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne 

ve yüklemden oluşmamaktadır? 

A) Ben, kardeşim ve annem gideceğiz. 

B) Bütün işlerin bitirildiği bir gün, parkın açılışı 

yapıldı. 

C) Sinan dayının vasiyeti böyleydi. 

D) Sevindiğimi gören annem de neşeleniyordu. 

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne 

vardır? 

A) Dostluğu devam ettirmek geride kalanların 

ödevidir. 

B) Dünyanın en yaman yazıcısı da olsanız yine de 

hayatı yazıya sığdıramazsınız. 

C) Çınarlar devrilir ülkemizde; yerine yenileri 

gelmez. 

D) İçimde buna benzer duygular var. 

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne 

vardır? 

A) Genç adam çocuklar gibi sevinçliydi. 

B) Bu dünyada ne ekersen onu biçersin. 

C) Bugünkü toplantıda okul sorunları dile 

getirilecek. 

D) Hastalarla, yaşlılarla, çocuklarla özel olarak 

ilgilenirdi. 


