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1.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi temel ögelerden oluşmuştur?

4.

A) Düşünmek, ruhun kendisiyle konuşmasıdır.

A) Düşünmekten kaçınmanın kestirme bir yolu yoktur.

B) Kurbağa, gökyüzünü kuyunun ağzı kadar sanır.

B) Seni çok harika bir insana emanet ediyorum.

C) Yaşamımız yaşadıklarımızla değil, beklentilerimizle
şekillenir.

C) Uçaklar, hava alanından kalktıktan biraz sonra görünmüyordu.

D) İnsanoğlunun yapacakları, hayal ettikleriyle sınırlıdır.

D) Bana suçluluk duygusundan başka bir şey hatırlatmıyordu.

E) Hedefi olmayanlar çalışmaktan zevk almazlar.

Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap diğerlerinden farklı bir öge olur?
A) Kim gelecek az sonra?
B) Hangi okul evinize yakın?
C) Aradan kaç yıl geçti?
D) Senden ne istedi?

5.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edat öbeğinden oluşmuştur?
A) Vefa’ya gelip de boza içmeden gitmek olmazdı.
B) En sevdiği arkadaşlarından biri Kırıkkaleliydi.
C) Küçücük bir kutu kadardı geçen ay aldığı ev.
D) Ataç, denemenin en önemli isimlerinden biridir.
E) Köşkün oldukça ferah bir avlusu vardı.
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3.

Güneş; kaldırım kenarındaki unutmabeni, menekşe ve
süsenlere dokunup karşı binadaki açık pencereye yüzünü dönmüştü.
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Özne – nesne – zarf tümleci – yüklem
B) Nesne – dolaylı tümleç -  özne – zarf tümleci - yüklem
C) Nesne – zarf tümleci – dolaylı tümleç – yüklem
D) Özne – zarf tümleci – dolaylı tümleç – nesne – yüklem
E) Özne – nesne – zarf tümleci – dolaylı tümleç – yüklem

●

E) Şehirlerden hangisi daha güzel?

E) Büyük kestane ağaçlarının altında saatlerce oturduk.
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2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi öge sayısı bakımından
diğerlerinden farklıdır?

6.

(I) Dedesi dağ gibi bakıyordu uzaklara. (II) Kimsenin
uğramadığı evlerin çorak bahçeleriyle çevrili bir sokakta
yokuş aşağı yürüyorlardı. (III) Sokağın ucunda görünen
denizin üzerine serpiştirilmiş gemilere bakıyordu adam.
(IV) Aynı denize bakıyordu çocuk da. (V) Karşılarında
yükselen ama suyunu onların üzerine salıp da onları
boğmayan deniz şaşırtıyordu çocuğu.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç
yoktur?
A) I.

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.
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7.

10. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yüklemden önceki bölüm özne görevindedir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir?
A) Başı sonu olmayan, pat diye önüne düşüveren cümlelere alışıktı çocuk.

A) Harman yakarım diyen orağa yetişmemiş.

B) Binanın bağlı olduğu su şebekesini oluşturan hasarlı
borulardan sızan suyun sesi bu.

C) Yağına kıymayan çöreğini kuru yer.

B) Gün varken davarını eve götür.
D) Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz.

C) Hayatın garip cilvelerinden biridir hüzünlüyken gülebilmek.

E) Eşeğin yorulduğu yere han yapılmaz.

D) Annemin bu sözleri hepimizin kulağına küpe olacak
cinstendi.

E) Edebiyatımızın bu usta edibi, Tanpınar, çağdaşı pek
çok şairi etkilemiştir.
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8.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
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E) Mahallemize yeni taşınan komşular dün ortalığı ayağa kaldırdılar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne, açıklayıcısıyla verilmiştir?
A) Ömer Seyfettin, edebiyatımızın köşe taşlarından biri,
öykücülüğümüzün güçlü kalemlerindedir.
B) Hasankeyf’e, Batman’ın tarihî ilçesine, turla gezi düzenledik.
C) Yakup Kadri’nin bu eserini, Kiralık Konak’ı, birkaç kez
okudum.

A) Son zamanlarda dostlukların perakende fiyatına satıldığına şahidiz.
B) Bugün dört yanımda sevgi dolu bir dünya var.
C) Güveni ve saygıyı bu dönülmez yollarda tüketmeyin.
D) Gülmek fırtınalı gökte doğan gökkuşağı gibidir.
E) Şimdi, bu beton yığınları arasında geçmişimi özlüyorum.

●

D) Çocuklar en sevdikleri kitapları okuyor, birbirlerine sorular soruyorlardı.

11. “Ne zaman, nerede, neyi” sorularının cevabını sırasıyla
veren cümle aşağıdakilerden hangisidir?

9.

12. Aşağıdakilerden hangisinde birinci dize zarf tümleci
görevinde kullanılmıştır?

A) Yaptığım tek şey bir tümseğin üzerinde oturup etrafa
büyük laflar saydırmaktı.

A) Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça

B) Onarmaya çalıştığı yaranın daha da derinleşmiş olmasından korkuyor olmalı.

B) Bu aşkın sevdasını çekenler bilir

C) Kafasına koyduğunu yapması öğretmenimizin en belirgin özelliğiydi.

C) Vücudumda üç yüz altmış damarım

D) Edebî eserin değerinin, kalıcılıkla ölçülebileceği anlayışı geçerli bir düşüncedir.

D) Baharda hüzün takılmaz saçlara

E) Bu kentin tüm asma köprüleri tarihî eser niteliği taşımaktadır.

E) Yırtıcı kuşların ömürleri az

Dalga kıvrımları ardında büyür tenhalık
Çeşminden kanlı yaş dökenler bilir
Kötü söz elinden bozuldu gitti
Mutluluğa gem vurulmaz
Bir tek ipte iki cambaz oynamaz

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

