
İfade edilen düşüncede kişiden kişiye değişebilen  
kelimeler kullanılıyorsa o cümle öznel anlatımlı  
demektir.  
 
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım  
vardır.?  
 
A) Bugün akşam misafir geleceğini yeni  
öğrendim.  
B) Çocuğuna yeni bir cep telefonu alacakmış.  
C) Yemekte biraz fazla kaçırınca hazımsızlık  
çekmeye başladım..  
D) Erkek kaz dişisini korumak için tilkinin üzerine  
atladı.  
E) İçtiğim suyun tadının güzel olmadığını ona  
söylemedim.  
 
 
  
 
Karadeniz ‘de çoğu sabah olduğu gibi bugün de  
yağmur var. Kapalı ve nemli havanın tesiriyle olsa  
gerek oldukça zor kalktım. İşe yetişebilmek için  
hızlıca giyindim.Aşağı inip dolmuşa bindim. Okula  
geldiğimde kimsecikler yoktu. O zaman anladım tatil  
gününde olduğumu.  
 
2. Yukarıdaki altı çizili cümle anlamına göre  
aşağıdakilerden hangisidir?  
 
A) Sebep-sonuç cümlesi  
B) Amaç sonuç cümlesi  
C) Koşul sonuç cümlesi  
D) Eleştiri cümlesi  
E) Karşılaştırma cümlesi  
 
 
  
 
(1)Sabah erkenden eve geldi.. (2) Üstü başı toz  
içindeydi. (3) Babam abime “ Dün akşam  
nerdeydin?” diye sordu. (4) Cevap vermek  
istemedi önce sonra herşeyi anlattı. (5) Babam da  
ona doğruyu söylediği için mutlu olduğunu  
söyledi.  
 
3. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi dolaylı  
anlatım cümlesidir?  
 
  
 
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5  

 Bir cümlenin bağlaçla yazılı ya da sözlü olarak ifade  
edilmeyen fakat anlam olarak var olan bir cümleye  
bağlanmasına örtülü ifade denilir.  
 
4. Aşağıdakilerden hangisi örtülü anlamlı değildir?  
 
A) Sen yine mi köpeği buraya getirdin  
B) Pasta da getirdiğini öğrenince çok mutlu oldu..  
C) Artık köye rahatça dönebileceğiz.  
D) Doğum gününde fotoğraf da çektirmiş.  
E) Uçağı kaçırmasına tembelliği sebep oldu.  
 
 
  
 
   
 
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kanıtlanabilir  
bir anlam vardır?  
 
A) Bir köfte ancak bu kadar mükemmel  
yapılabiir!  
B) Denizin uçsuz bucaksız maviliği insanı hayaller  
alemine itiyor.  
C) Mesleğimin zorlukalrından birinin de bu  
olduğunu içim sızlayarak öğrendim.  
D) Tam üç gündür hiçbir şey yemeden oturdu  
orada.  
E) Kızıldağ’ın tepesinden Beyşehir Gölü’nün  
manzarası bir başka güzel oluyor.  
 
 
  
  
  
 
1- Ders çalışmadığı için okulu bitiremedi.  
2- Düzenli ders çalışırsa bu sene diplomasını alır.  
 
6. Yukarıda numaralı cümleler anlamlarına göre  
guruplanırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?  
 
 1 2  
 
A) Amaç- sonuç \ koşul sonuç  
B) Sebep- sonuç \ koşul-sonuç  
C) Koşul-sonuç \ sebep- sonuç  
D) Sebep-sonuç \ amaç-sonuç  
E) Koşul - sonuç \ amaç- sonuç  
 
 
  



“Eylemin gerçekleştirilebilmesi için farklı bir eylemin  
öncesinde gerçekleşmesi şartı taşıyan cümlelerdir.  
 
7. Yukarıda tanımı yapılan cümle aşağıdakilerden  
hangisidir?  
 
A) Amaç-sonuç cümlesi  
B) Koşul- sonuç cümlesi  
C) Örtülü anlamlı cümle  
D) Sebep- sonuç cümlesi  
E) Karşılaştırma Cümlesi  
 
 
  
  
 
“Her şeyin bir orta yolu vardır. Sevgi bile böyledir.  
İnsanları ya seversiniz ya sevmezsiniz. Bazılarını  
diğerlerinden fazla sevmeniz de sıkıntı değildir. Ancak  
sevgide aşırıya kaçma sevgiyi sevgi olmaktan çıkarır.  
Aşırı sevgi , hem bireye hem de çevresine zarar veren  
bir silah gibidir.  
 
8.Yukarıdaki altı çizili cümlenin konusu  
aşağıdakilerden hangisidir?  
 
A) Aşırı sevginin zararı  
B) Sevgisizliğin anlamı  
C) Sevginin ne demek olduğu  
D) Sevgi ve nefretin karşılaştırması  
E) Aşırı sevginin bireyi koruması  
 
 
  
 
  
 
  
 
 “Bizim için sadece sevdiklerimizin mutlu olduğunu  
görmek bile mutlu olmak için yeterlidir.”  
 
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki cümleye  
anlam bakımından yakındır?  
 
A) İnsanlar mutlu olmaya muhtaçtır.  
B) Sevdiklerimizi mutlu etmek için çalışmalıyız.  
C) Sevdiğimiz insanların mutlu olması bizi mutlu  
eder.  
D) Mutlu olmak için çok çalışmalı, didinmeliyiz.  
E) Biz mutlu olursak sevdiklerimiz de mutlu olur.  
 

“Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur..”  
 
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam  
bakımından yukarıdaki cümle ile çelişmektedir?  
 
A) Büyüklerin davranışları küçükleri benzer  
yönde etkiler.  
B) Çocuk atasından ne görürse onu yapar.  
C) “Alimin çocuğu zalim olurmuş.” derler.  
D) “Anasına bak kızını al.” demiş büyüklerimiz.  
E) Çocuk davranışlarını önce en yakınlarına  
bakarak geliştirir.  
 
 
  
 
Dünyanın en acımasız boksörü yumruk vursaydı bile  
beni bu kadar sarsamazdı. Hiç beklemediğim bir anda  
beni hırsız sanan kadının vurduğu çanta da herhalde  
iki kiloluk dambıl vardı. Darbeden saonra tek  
hatırladığım parıl parıl yıldızlardı.  
 
11. Yukarıdaki altı çizili cümleyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?  
 
A) Cümleyi söyleyen kişi kötü bir sarsıntı  
geçirmiştir.  
B) Cümlede karşılaştırma anlamı vardır.  
C) Koşul sonuç anlamı vardır.  
D) Cümlede öznel ifade vardır.  
E) Doğrudan anlatımlı bir cümledir.  
 
 
  
 
1- bırakma  
2- edersin  
3- hırsız  
4- söyleme  
5- aç  
6- edersin  
7- yüzsüz  
8- çok  
 
12.Yukarıdaki kelimelerle anlamlı bir cümle  
oluşturabilmek için sıralama nasıl olmalıdır?  
 
A) 5-1-3-2-4-6-7-8  
B) 5-1-3-2-8-4-7-6  
C) 5-1-3-7-4-6-2-8  
D) 5-4-1-3-2-6-8-7  
E) 1-2-3-4-5-6-7-8  



Cümle Anlamı Konu Testi-1  
 
Cevaplar:  
 
1- E  
2- B  
3- E  
4- E  
5- D  
6- B  
7- B  
8- A  
9- C  
10- C  
11- E  
12- B 


