
 

TÜRKÇE  CÜMLENİN ÖGELERİ 
MEB tarafından hazırlanan “Örnek Sorular” ve 
“LGS Soruları”ndan oluşmaktadır. Telif hakları,  
MEB’e aittir. 

Adı-Soyadı:…………………………… 
Sınıfı           :…………………………… 

O zne; yu klemin bildirdig i işi yapan, yu klemin bildirdig i durumu u zerine alan o gedir. Nesne ise cu mlede o zne-
nin yaptıg ı eylemden etkilenen o gedir. “Selim çantasını masaya bıraktı.” cu mlesinde bırakma işini yapan 
“Selim”dir ve cu mlenin o znesidir. Selim’in bırakma işinden etkilenen ise “çanta”dır ve cu mlenin nesnesidir. 

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili öge cümlenin öznesidir? 

A) Pencerenin o nu ndeki ag acın çiçekli dalları renga renk bir kelebeg i ag ırlıyordu. 

B) Sag lı sollu ırmaklar kasabadaki dog uya meyilli sokakları canlandırmıştı. 

C) I lkbahar ru zga rıyla neşelenen martılar sessizlig e bu ru nen sokag ı çınlatıyordu. 

D) Derme çatma kır bahçesini genç bir dut ag acının go lgesi koruyordu. 

O zne; yu klemin bildirdig i işi yapan, yu klemin bildirdig i durumu u zerine alan o gedir. Nesne ise cu mlede o zne-
nin yaptıg ı “eylemden” etkilenen o gedir. ‘‘Seda ku tu phaneden kitap aldı.’’ cu mlesinde alma işini yapan 
‘‘Seda’’dır ve cu mlenin o znesidir. Seda’nın alma eyleminden etkilenense ‘‘kitap’’tır ve cu mlenin nesnesidir.  

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘nesne’’ yanlış gösterilmiştir?  

A) Babam ceketinin cebinden bir davetiye çıkardı.  

B) Karşı komşumuz kurabiyeyi çok gu zel yapıyor.  

C) Dere kenarında bir gu vercin su içiyordu.  

D) Her seferinde bize taze meyveler getirirdi. 

Cu mlede yu klemin bildirdig i işi yapan veya o durumda bulunan o geye “o zne” denir.  
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yanlış gösterilmiştir?  
A) Çocukluk tu m insanların gizli hazinesidir.  

O zne  
B) Son yıllarda hızla gelişen teknoloji kimi riskleri beraberinde getiriyor.  

                     O zne  
C) Hayatımızın en o nemli gu nu nu  bir şo lene çevirmek en bu yu k hayalimizdir.  

                                                                      O zne  
D) Çiçek dikiminde go revlendirilmek u zere işçiler alınacaktır.  

                                                                              O zne  

Yer tamlayıcısı (dolaylı tu mleç); cu mlede yo nelme, bulunma, ayrılma bildiren ve yu klemi yer anlamıyla ta-
mamlayan o gedir.  

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı yoktur?  

A) Arkeologlar kazı çalışmalarına katılmak için Go beklitepe’ye gitti.  

B) Yazar, uzun zamandır ailesiyle birlikte bahçeli bir evde yaşıyor.  

C) Mu zeyi, her gu n 09.30-18.00 saatleri arasında gezebilirsiniz.  

D) O ru mcek ag ının ipeg i, o ru mceg in içinde sıvı ha lde bulunur. 

 

 8. SINIF 

SORU-1                                                              2020 LGS 

SORU-2                                 2018 EKİM 

SORU-3                                2020 OCAK 

SORU-4                             2020 ŞUBAT 
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