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1. Aşağıdakilerin hangisinde, cümlenin öğesi 

olmayan açıklayıcı bir arasöz vardır? 
 

A) Bu olaydan sonra, sen de anımsayacaksın, 

onlarla ilişkimi kesmiştim. 

B) Uzun süredir, böyle bir fırsat beklediğini 

biliyordum. 

C) Şimdi ellisinde olanlar, bu olayı çok iyi 

anımsarlar. 

D) Bu acayip sesi duyan herkes, balkonlara çıkıyor, 

sokaklara fırlıyordu. 

E) Onlar benden çok, size inanırlar. 

(1990 ÖSS) 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yalnızca özne 

ve yüklemden oluşmuştur? 
 

A) Buradaki tepeler baştan başa ormanla kaplıydı. 

B) Buradaki kuşların tüyleri şaşılacak kadar 

parlaktı. 

C) Buradaki çamların hepsi yemyeşildi. 

D) Buradaki orman, varlığını şu ırmağa borçluydu. 

E) Buradaki ağaçların dibi ötekilere göre daha 

ıslaktı. 

(1990 ÖSS) 

3. Tarihsel bilinç, dünün ulusal ve evrensel değerlerini, 

bugünün düşüncesi ve dünya görüşüyle 

algılamaktır. 

 Bu cümlede altı çizili sözcüklerin oluşturduğu 

öğe, aşağıdakilerden hangisinde vardır? 
 

A) Yaşayan tarihle ölü tarihi aynı yöntemle ele 

almamalıyız. 

B) Geçmiş olaylara duygusal yaklaşım, tarih 

bilinciyle bağdaşmaz. 

C) Yaşayan tarihin verilerinden doğru bir biçimde 

yararlanmalıyız. 

D) Tarihsel olaylar, ortaya çıktıkları günün koşulları 

içinde değerlendirilmelidir. 

E) Tarihsel gerçeklere ayna tutan olaylara, nesnel 

ve bilimsel ölçütlerle yaklaşmalıyız. 

(1990 ÖSS) 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, de (da) 

bağlacı nesneleri birbirine bağlamaktadır? 
 

A) O konuyu ben de arkadaşım da biliyoruz 

B) Şiiri de, matematiği de çok severdi 

C) Salı günü de çarşamba günü de uğradım, ye-

rinde yoktu 

D) Onu o günden sonra görmedim de aramadım 

da 

E) Bu işi eskiden de sevmiyordum bugün de 

sevmiyorum. 

(1991 ÖSS) 
 

 

5. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı, özne 
de yüklem de değildir? 

 

A) – Arkadaşın ne yapıyor? 

 – Dinleniyor. 

B) – Kim geldi? 

 – Sütçü. 

C) – Annen nasıl oldu? 

 – İyileşti. 

D) – Bu pakette ne var? 

 – Kitap. 

E) – Çocuk kimi arıyor? 

 – Kardeşini. 

(1991 ÖSS) 

 

 

6. Cümlede önemsenen öğeyi vurgulamanın bir yolu 

da onu yükleme yaklaştırmaktır. 

 Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmaktadır? 
 

A) Beni en çok onlar ilgilendirmişti. 

B) O sonsuz maviliği yeniden gördüm. 

C) En güzel yıllarım köyde geçti. 

D) Binlerce kuş birden havalandı. 

E) Ertesi gün tekrar geleceğini biliyordum. 

(1991 ÖSS) 

bö lü m 
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7.  Aşağıdakilerin hangisinde “ve” sözcüğü 

nesneleri bağlama göreviyle kullanılmıştır? 
 

A)  Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak 

 Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak 

B)  Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla 

 Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye Abla 

C)  Su sesi ve kanat şakırtısından  

 Billur bir avize Bursa’da zaman 

D)  Öfkenin homurtusu geliyor dipten 

 Ve kadın İskilip’ten ya da Nizip’ten 

E)  Geceyi ve seni düşünüyorum 

 Duyuluyor uğursuz uzaklığı seslerin 

(1992 ÖSS) 

 

 

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde nesne ortaklığı söz 

konusudur? 
 

A) İşi çok çabuk kavramış, zamanı iyi kullanmasını 

öğrenmişti.  

B) Erkenden uyandı, yıkandı, giyindi, dışarı çıktı. 

C) Annem, sabahleyin erkenden kalkar, kahvaltıyı 

hazırlardı. 

D) Gömleğini yıkadı, kuruttu, ütüledi, yerine astı. 

E) Okuldan gelince ödevlerini yapar, akşam da 

erkenden yatardı. 

(1993 ÖSS) 

 

 

 

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur? 
 

A) Kitaplığına, en son çıkan yayınları almıştı. 

B) Bütün ricalarımıza karşın istediğimiz parayı 

veremeyeceğini söyledi. 

C) Bu büyük başarısından dolayı törene katılan 

herkes onu kutladı. 

D) Dünkü piknik, öğleden sonra çıkan fırtına 

yüzünden tatsız geçti. 

E) Onun bu konuda ne düşündüğünü açıkça 

bilmiyoruz. 

(1995 ÖSS) 

10. Ülkenin günlük siyasal olaylarını ve toplumsal 

bozukluklarını eleştirel bir yaklaşımla ve etkileyici 

bir biçimde yansıtır. 

 Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden 

hangisinde sırasıyla verilmiştir? 
 

A) Özne-nesne-yüklem 

B) Nesne-dolaylı tümleç-yüklem 

C) Özne-dolaylı tümleç-yüklem 

D) Nesne-zarf tümleci-yüklem 

E) Özne-zarf tümleci-yüklem 

(1996 ÖSS) 

 

 

 

 

11. İçeriye ellerinde kameralarıyla genç, orta yaşlı, 

kadınlı erkekli bir grup gazeteci girdi. 

 Bu cümleyle aşağıdaki cümlelerin hangisi 

arasında öğelerin sıralanışı yönünden bir 

benzerlik vardır? 
 

A) Konferansa katılan konuşmacı, ağır adımlarla 

kürsüye doğru ilerledi, tane tane anlatmaya 

başladı. 

B) Konferans salonuna alınan velilere, okul 

müdürü az ama öz konuşarak sorunları 

 açıkladı.  

C) Deniz kıyısına toplananlar, büyük bir hayranlıkla 

güneşin batışını izliyorlardı. 

D) Derenin kuzeye bakan tarafındaki ağaçların altı 

serin, diplerindeki otlar dipdiriydi. 

E) Düzenlenen seminere, kullanacakları aletlerle 

birlikte, işe yeni başlayan arkadaşlarımız 

katılacak. 

(1996 ÖSS) 

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir belgesiz 

zamir nesne görevindedir? 
 

A) Bazen günlerimi resim yaparak geçiriyorum. 

B) Çoğu zaman onu otobüs durağında görüyorum. 

C) Kimi arkadaşlar çayı sever ama ben kahveyi 

yeğlerim. 
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D) Bana, bir gün uğrasın diye haber bırakmış. 

E) Bunların hepsini geçen gün ben aldım. 

(1997 ÖSS) 

13. Kişiyi, içinde yaşadığı toplumun değer yargıları 

biçimlendirir. 

 Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde 

sırasıyla verilmiştir? 
 

A) Özne - dolaylı tümleç - yüklem 

B) Nesne - özne - yüklem 

C) Nesne - dolaylı tümleç - yüklem 

D) Dolaylı tümleç - özne - yüklem 

E) Özne - zarf tümleci - yüklem 

(1997 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi iki öğeli bir cümledir? 
  

A) Toprak, her gün binbir özenle süslenir. 

B) Toprak, bu aylarda baş döndürücü  kokular 

yayar. 

C) Toprak, saçlarına katmerli çiçekler takar. 

D) Toprak, harıl harıl çalışan bir kimyacıdır. 

E) Toprak, ormanların  yardımıyla susuzluğunu 

giderir. 

(1998 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Sabah olunca, güneşin ilk ışıkları dağların 

doruklarını aydınlattı. 

 Aşağıdakilerin hangisi, öğeleri ve öğelerinin 

sıralanışı bakımından bu cümleye 

benzemektedir? 
 

A) Zaman, onun için çok önemlidir. 

B) Kardeşinin yerinde şimdi o çalışıyor. 

C) Evde yalnız kalınca müzik dinler. 

D) Babasının arkasından o da işe gitti. 

E) İki saat sonra su, depoyu doldurur. 

(1998 ÖSS) 

16. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin öğeleri 

doğru olarak ayrılmıştır? 
 

A) Dilin, / yaratıda bir araç, geleceğe uzanabilme 

de bir köprü, kalıcı olabilmede / zorunluluk / 

olduğunu bilir. 

B) Dilin, yaratıda / bir araç, geleceğe 

uzanabilmede bir köprü, kalıcı olabilmede / 

zorunluluk olduğunu bilir. 

C) Dilin, yaratıda bir araç, / geleceğe 

uzanabilmede bir köprü, / kalıcı olabilmede / 

zorunluluk olduğunu bilir. 

D) Dilin, yaratıda bir araç, geleceğe uzanabilmede 

bir köprü, kalıcı olabilmede zorunluluk olduğunu 

/ bilir. 

E) Dilin, yaratıda bir araç, geleceğe uzanabilmede 

bir köprü, kalıcı olabilmede zorunluluk / 

olduğunu / bilir. 

(1999/İpt. ÖSS) 

 

17. I. Başarının kalıcılığını sağlamak, yılmadan 

çalışmayı gerektirir. 

 II. Sanat eğitiminden geçmiş kişiler, her olayda bir 

incelik, bir güzellik ararlar. 

 III. Elde edilen bilgiler, ilgililere sunulmadan önce 

değerlendirilir.  

 IV. Kurallar, neden öyle olması gerektiği iyice 

düşünülerek konmuştur. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri, 

öğeleri ve öğelerinin sıralanışı yönünden 

aynıdır? 
 

 A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. 

 D) II. ve IV. E) III. ve IV. 

(1999/İpt. ÖSS) 

 

 

18. (I) Sabahları ekinler çiğlidir. (II) Gün doğmadan 

önce yaş ekinler ağırdır. (III) Yel esince ağır ağır 

dalgalanır. (IV) Gün doğup da çiğler kalkınca, 

ekinlerdeki dalgalanma artar. (V) Kocaman ovayı 

kaplayan ekinler tüy gibi hafiftir artık. (VI) Yel, tüy 

gibi hafif ekinleri toprağa değecek kadar yatırır. 

 Yukarıdaki  numaralanmış  cümlelerden 

hangileri  öğelerinin  sıralanışı  yönünden 

benzerlik  göstermektedir? 
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A)  I.,  II.,  IV.  B)   I.,  III.,  V.  C)  II.,  III.,  VI. 

D)  III.,  IV.,  V.  E)  IV.,  V.,  VI. 

(1999 ÖSS) 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, özneyi 

buldurmaya yöneliktir? 
 

A) Beni mi aradılar? 

B) Aşağı mı ineceğiz? 

C) Dün mü geldiniz? 

D) Yağmur mu yağıyor? 

E) Çok mu yoruldun? 

(2000 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, öğelerinin sayısı 

bakımından ötekilerden farklıdır? 
 

A) Altmış yıllık arkadaşımdı. 

B) Sabırlı ve titiz bir araştırmacıydı. 

C) Bütün gün kitaplarıyla baş başaydı. 

D) Seçkin bilim adamlarımızdan biriydi. 

E) Herkesi duygulandıran, soylu bir davranıştı. 

(2000 ÖSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve 

yüklemden oluşmuştur? 
 

A) Yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirin-

den ayrılan yönlerini belirlemek zordur. 

B) Her yazı ya da yazınsal yaratı, insanoğlunun 

düşünce ve duygu evrenini zenginleştirir. 

C) Dilsel ürünlerin amacına ulaşması doğru 

algılanmalarını gerektirir. 

D) Her yazıda, dil ve anlatım yönünden bir 

bütünlük olmalıdır. 

E) Yazınsal türlerin, donmuş, kalıplaşmış bir 

yapıları olduğunu kimse söyleyemez. 

(2001 ÖSS) 

22. Ozan, düşünceyi duygu haline dönüştürünceye 

kadar yoğurur. 

 Aşağıdakilerin hangisinde, öğelerin sıralanışı 

bu cümledekiyle aynıdır? 
 

A) Eleştirmenler, dilciler, şiirde sözcüklerin gerçek 

anlamlarından çok, yan anlamlarının 

kullanıldığını söylerler. 

B) Şiir, duygulan etkileyerek akıl gücünü baskı 

altına alır. 

C) Şiir, duyular aracılığıyla dünyayı okura tanıtır. 

D)  Her çağ, kendi şiirini, ikinci bir dil yaratarak 

oluşturur. 

E) Şairler, sözcüklerin anlam alanını genişletmeye 

çalışırlar. 

(2001 ÖSS) 

 

 

 

23. Ünlü yazar, söyleşimiz sırasında, … 

 Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle 

tamamlanırsa, cümlenin öğeleri sırasıyla özne, 

zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne ve 

yüklemden oluşur? 
 

A) son yapıtının ayrı bir değer taşıdığını söyledi. 

B) yitirdiğimiz sanatçılardan söz ederken çok 

duygulandı. 

C) topluma yapıtlarıyla ışık tutmaya çalıştığına 

değindi. 

D) bana bugünlere nasıl geldiğini anlattı. 

E) sanatçıların örnek alınması gereken kişiler 

olduğunu ayrıntılı bir biçimde açıkladı. 

(2002 ÖSS) 

 

 

24.  Sözlerinden çok, adının önem kazanması, bir 

eleştirmenin en büyük korkusudur. 

 Bu cümlenin öğeleri, aşağıdakilerin hangisinde 

sırasıyla, doğru olarak verilmiştir? 
 

A) Nesne – yüklem 
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B) Özne – yüklem 

C) Özne - zarf tümleci – yüklem 

D) Özne - zarf tümleci - nesne – yüklem 

E) Nesne - özne - zarf tümleci - yüklem 

(2003 ÖSS) 

ÇÖZÜMLER 
 

1. A’daki “sen de anımsayacaksın” arasözdür. 

Cümlenin hiçbir öğesi değildir. Arasöz, cümleyi 
söylerken sonradan akla gelerek sözcükler arasına 
sıkıştırılan sözcük ya da söz öbekleridir.  

Cevap A’dır. 

 

 

2. Buradaki çamların hepsi yemyeşildi. 

  Özne  Yüklem 

 Yükleme sorulan “ne?” sorusunun cevabı öznedir. 
Cümledeki iş, oluş, hareket ve kılışı bildiren; çekimli 
bir eylem ya da isim soylu sözcüklerden oluşan 
cümlenin temel öğesi yüklemdir. Cümlenin 
yüklemden sonra gelen ikinci temel öğesi öznedir. 

Cevap C’dir. 

 

 

3. Cümle, yüklem üzerine kurulur. Diğer öğeler, 

yüklemin etrafında toplanan, onu destekleyen ve 
tamamlayan unsurlardır. Örnek cümlede altı çizili 
öğenin ne olduğunu bulmak için yükleme 
(algılamaktır) “neyi” sorusunu soruyoruz. Bu 
sorunun cevabı nesnedir. Seçeneklerde de 
nesnenin olduğu cümleyi bulmalıyız. A’daki “ele 
almamalıyız” yüklemine “neyi” sorusunu 
sorduğumuzda cevap alıyoruz.  

Cevap A’dır. 

 

 

4. “de” bağlacı A’da : özneleri 

    B’de : nesneleri 

    C’de : zarf tümleçleri 

    D’de : yüklemleri 

    E’de : zarf tümleçlerini bağlamış 

Cevap B’dir. 

 

5. Bu tip soruları cevap cümlesi oluşturarak çözebiliriz.  

 A : Arkadaşım dinleniyor.  

    Yüklem 

 B : Sütçü geldi. 

  Özne 

 C : Annem iyileşti. 

   Yüklem 

 D : Bu pakette kitap var. 

    Özne  

 E : Çocuk kardeşini arıyor. 

  Özne Nesne Yüklem 

Cevap E’dir. 

6. C’deki cümleyi inceleyelim: 

 En güzel yıllarım köyde geçti. 

 Özne  D.T Yüklem 

 Ne geçti? Özne 

 Nerede geçti? Dolaylı tümleç 

Cevap C’dir. 
 

 

 

7. Geceyi ve seni düşünüyorum. 

 Nesne  Yüklem 

 Neyi düşünüyorum? Belirtili nesne 

Cevap E’dir. 

 

 

 

8. Gömleğini yıkadı, kuruttu, ütüledi, yerine astı. 

 Nesne Yüklem Yüklem Yüklem Yüklem 

   neyi? neyi? neyi? neyi? 

 Cevaplar hep aynı nesneyi verir. 

Cevap D’dir. 

 

 

9. “Nesne” yükleme özneyi bulduktan sonra “neyi, 

kimi, ne” sorularının sorulmasıyla bulunur. D’deki 
cümlede nesne kullanılmamıştır.  

Cevap D’dir. 

 

 

 

10. “Yansıtır” sözcüğü yüklemdir.  

 Neyi yansıtır? Nesne 

 Nasıl yansıtır? Zarf tümleci 

Cevap D’dir. 
 

 

11. İçeriye          ellerinde kameralarıyla  

 Dolaylı Tümleç Zarf tümleci 

 genç, orta yaşlı, kadınlı erkekli bir grup gazeteci  

    Özne 

 girdi. 

 Yüklem 

 Kim girdi?  Özne 

 Nereye girdi?  Dolaylı tümleç 

 Nasıl girdi?  Zarf tümleci 

 Aynı dizilişi E’de göreceksiniz. Yukarıdaki soruların 
cevaplarını bu cümle de verecektir.  

Cevap E’dir. 
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12. Bu soruda hem belgisiz zamiri hem de nesneyi 

ayırt etmek için sorulması gereken soruları 
bilmeliyiz.  

 Bunların hepsini geçen gün ben aldım. 

 Nesne   Yüklem 

 “hepsi” aynı zamanda belgisiz zamirdir. 

Cevap E’dir. 

13. Kişiyi, içinde yaşadığı toplumun değer yargıları  

 Nesne  Özne 

 biçimlendirir. 

 Yüklem 

 Ne biçimlendirir?  Özne 

 Kimi biçimlendirir?  Nesne 

Cevap B’dir. 

 

 

 

14. Toprak, harıl harıl çalışan bir kimyacıdır.  

 Özne  Yüklem 

 D seçeneği iki öğeli bir cümledir. Sadece özne ve 
yüklemden oluşmuştur. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

15. Sabah olunca, güneşin ilk ışıkları  

 Zarf T.  Özne 

 dağların doruklarını aydınlattı. 

 Nesne   Yüklem 

    Ne aydınlattı?  Özne 

    Neyi aydınlattı?  Nesne 

    Ne zaman aydınlattı?  Zarf T 

 İki saat sonra su, depoyu doldurur. 

 Zarf T Özne Nesne  Yüklem 

 Cevap E’dir. 

 

 

 

 

 

16. Aynı cümleler verilmiş. Doğru ayrılmayı D’de 

görüyoruz. “bilir” sözcüğü yüklem olur. Bu 
sözcükten önceki bölüm nesneyi oluşturur. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

 

17. III. ve IV. cümleler sırasıyla özne - zarf tümleci - 

yüklem şeklinde öğelerine ayrılırlar. Yükleme 
sorulan “nasıl?, ne zaman?” sorularının cevabı zarf 
tümlecidir. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

 

18. Sabahları   ekinler  çiğlidir. 

 Zarf T  Özne    Yüklem 

 (ne zaman?) (ne?) 

 Aynı sıralanış II. ve IV. cümlelerde vardır. 

Cevap A’dır. 

19. Cevap cümleleri oluşturarak çözmek kolay olacaktır. 

D seçeneğini birlikte inceleyelim. 

 Yağmur yağıyor. ne yağıyor?  Özne 

 Özne  Yüklem 

Cevap D’dir. 

 

 

20. Altmış yıllık arkadaşımdı. 

  Yüklem 

 Sabırlı ve titiz bir araştırmacıydı. 

  Yüklem 

 Bütün gün kitaplarıyla baş başaydı. 

   Zarf T     Zarf T     Yüklem 

 D ve E seçenekleri de tek öğeden (yüklem) 
oluşmuştur. 

Cevap C’dir. 

 

21. Yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden  

    Özne 

 ayrılan yönlerini belirlemek zordur. 

    Yüklem    

    Ne zordur?  Özne 

  Cevap A’dır. 

 

22. Ozan, düşünceyi duygu haline dönüştürünceye  

 Özne Nesne Zarf tümleci 

 (kim?)  (neyi?) (ne kadar?) 

 kadar yoğurur.  

    Yüklem 

 

 Her çağ, kendi şiirini, ikinci bir dil yaratarak  

 Özne Nesne Zarf tümleci 

 (kim?) (neyi?) (nasıl?) 

 oluşturur. 

 Yüklem 

Cevap D’dir. 
 

 

23. Ünlü yazar, söyleşimiz sırasında,… 

  Özne Zarf Tümleci  

  (Kim?) (Ne zaman?) 

 Özne ve zarf tümleci verilmiş. Seçeneklerden 
sırasıyla dolaylı tümleç, nesne ve yüklemi 
bulacağız. 

 bana     bugünlere nasıl geldiğini    anlattı. 

     D. Tümleç Nesne Yüklem 
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 (Kime?) (Neyi?)  

Cevap D’dir. 

 

24. Sözlerinden çok, adının önem kazanması  
   Özne 

 bir eleştirmenin en büyük korkusudur. 
   Yüklem 

 cümlenin öğeleri özne ve yüklemden oluşmuştur. 

Cevap B’dir. 


