
8. Sınıf Türkçe Dersi Cümlenin Ögeleri Testi Soruları ve Cevapları  
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi “nesne - yer tamlayıcısı - 
yüklem” biçimindedir? 

A) Rüya gibi bir sabahı Nemrut’ta yaşıyorum. 
B) Geçmiş, gelecek birleşir tek kesitte. 
C) Gün olur, kaynaşır birbirine zamanlar. 
D) Güneşli, mavi sulara yelken açar gemiler. 
  
2. “Sabah olunca güneşin ilk ışıkları dağların doruklarını aydınlattı.” 
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 
A) Yer tamlayıcısı, özne, nesne, yüklem 
B) Zarf tamlayıcısı, özne, nesne, yüklem 
C) Özne, zarf tamlayıcısı, nesne, yüklem 
D) Nesne, zarf tamlayıcısı, özne, yüklem 
  
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, öğelerine ayırmada yanlışlık yapılmıştır? 
A) Bazı köşe yazıları / genç okurları / bilinçsizce etkiliyor. 
B) Çiçekli çalılar arasında / yaban arıları / vızıldıyordu. 
C) Çocuklar / bunlarla / istediklerini / öğreneceklerdir. 
D) Ağıla giren kuzuların meleyişleri / sessizliği / bozuyordu. 
  
4. “Bir sonbahar ikindisinde, nemli toprağın kokusunu koklaya koklaya 
ilerliyoruz.” 
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 
A) Yer tamlayıcısı, nesne, zarf tamlayıcısı, yüklem 
B) Yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı, yüklem 
C) Zarf tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı, yüklem 
D) Zarf tamlayıcısı, yer tamlayıcısı, yüklem 
  
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi, belirtisiz isim tamlamasıdır? 
A) Ablası dün televizyonda yarıştı.         B) Pencerelere demir parmaklıklar taktı. 
C) Misafirleri için börekler hazırladı.       D) Bize vişne suyu ikram etti. 
  
6. “İşlerinizi kaç saatte bitirirsiniz?” sorusuna verilecek cevap cümlenin hangi 
öğesi olur? 

A) Özne         B) Yer tamlayıcısı       C) Zarf tamlayıcısı        D) Nesne 
  
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-de/-da” ekini alan sözcük zarf tamlayıcısı 
görevindedir? 

A) Gülünce yanağında güller açıyor.               B) Elbisenizi iyi günlerde giyiniz. 
C) Kapalı yerlerde sigara içmek yasaktır.       D) Çukurova’da toprak yağlıdır ve ışıl 
ısıldır. 
  
8. “Bize neler önerirsiniz?” sorusuna verilecek cevap cümlenin hangi öğesi 
olur? 
A) Zarf tamlayıcısı        B) Nesne        C) Özne        D) Yer tamlayıcısı 
  
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili bölüm, farklı bir öğedir? 

A) Gar evimize çok yakındı.                  B) Davulun sesi uzaktan hoş gelir. 
C) Oğlunu her gün okuldan alıyor.        D) Konuyu bana açık açık anlattı. 



  
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne ve yüklemden oluşmaktadır? 
A) Göl kenarında, bir kaya üstüne oturmuşuz. 
B) Arzularımız, hedeflerimiz sonsuz değil mi? 
C) Yüreğimin nasıl çarptığını duyuyor musun? 
D) Seni kirpiklerimin ucunda bulurum. dersimiz.com 
  
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge sayısı diğerlerinden farklıdır? 
A) Bu tablo üzerinde uzun süre çalıştı. 
B) Rahatsız olan arkadaşının yerine o nöbet tuttu. 
C) Ahlak kuralları yaşanarak öğrenilir. 
D) Sağlığında çoluk çocuğu daha rahattı. 
  
12. “Gılgamış, bunca zahmetlere katlanarak ele geçirdiği ölümsüzlük otunu 
kaybedince üzülür.” Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru 
verilmiştir? 
A) Özne, zarf tamlayıcısı, yüklem 
B) Özne, zarf tamlayıcısı, nesne, yüklem 
C) Özne, nesne, yüklem 
D) Özne, zarf tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı, yüklem 
  
13. “Arabacı, ara sıra arabayı durdurarak hayvanları dinlendiriyordu.” Bu 
cümlede vurgulanan öge, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özne         B) Yer tamlayıcısı      C) Zarf tamlayıcısı       D) Nesne 
  
14. “Arkadaşları bugün onu yemeğe davet ettiler.” cümlesinde, aşağıdaki 
sorulardan hangisine yanıt yoktur? 

A) Ne zaman?       B) Nerede?        C) Kim?       D) Kimi? 
  
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “yer tamlayıcısı, nesne, yüklem”den 
oluşmaktadır? 

A) Bugünlerde derslere zaman ayıramıyorum. 
B) Parkta çocuklar doyasıya oynadılar. 
C) Lokantanın birinde sıcak bir çorba içtik. 
D) Tünelin öbür ucunda ışık belirmeye başladı. 
  
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yanlış gösterilmiştir? 

A) Bir dediği, bir dediğini tutmaz.                          B) Gitmiş uzaklara tüm sevenleri. 
C) Gelibolu Yarımadası tam karşımızdaydı.         D) Koridorlar bomboştu bugün. 
  
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili bölüm, farklı bir öğedir? 

A) Annesi, Almanya’dan yeni geldi. 
B) Sorunun cevabını bütün öğrenciler bildi. 
C) İhtiyar, dünyanın en mutlu insanıydı. 
D) Projeyi çoktandır uygulamaya koyduk. 
  
18. “İçlerinden biri, ırmağın kenarından birkaç çiçek topladı.” 
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 

A) Özne, yer tamlayıcısı, belirtisiz nesne, yüklem 
B) Özne, zarf tamlayıcısı, belirtisiz nesne, yüklem 



C) Belirtili nesne, yer tamlayıcısı, özne, yüklem 
D) Belirtili nesne, zarf tamlayıcısı, özne, yüklem 
  
19. “Çınar ağacının kökleri, kıvrılarak kaybolur.” Bu cümlede, aşağıdaki 
öğelerden hangisi yer almaz? 

A) Özne       B) Yer tamlayıcısı        C) Zarf tamlayıcısı      D) Yüklem 
  
20. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı, yüklem olur? 
A) Mektup kime gelmiş?                       B) Ne zaman dönersiniz? 
C) Cüzdanında para var mıydı?           D) Kulakları az mı işitiyor? 
  
21. “Çalışkan insanlar, amaçlarına adım adım ulaşırlar.” 
Bu cümlede, aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? 

A) Özne         B) Nesne        C) Yer tamlayıcısı        D) Zarf tamlayıcısı 
 
 
CEVAP ANAHTARI : 1-A  2-B  3-A  4-C  5-D  6-C  7-B  8-B  9-C  10-C  11-D  12-
A  13-D  14-B 15-C  16-A  17-B  18-A  19-B  20-C  21-B  
 


