
CÜMLEDE ANLAM TEST 2 

1)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yorum” söz konusudur? 
 
A)Bahar yine insanın gönlünü ferahlatan güzelliklerle kapımızı çaldı. 
B)Son yıllarda çok fazla roman kitabı basılıyor ve satılıyor. 
C)Ülkemizde bir kitap beş binden fazla basılamıyor. 
D)Türkiye’de en çok yağış alan bölge Doğu Karadeniz’dir. 
 
2)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kesinlik” söz konusu değildir? 
 
A)Eninde sonunda bana hak vereceksiniz. 
B)Tüm zorluklara rağmen dersleri geçeceğim. 
C)Sanıyorum buraya bir daha gelmeyiz. 
D)Hiç şüphesiz sen de bizimle geleceksin. 
 
3)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep-sonuç” ilişkisi yoktur? 
 
A)Ders çalışmadığı için sınavı kazanamadı. 
B)Yağmurda kaldığı için hastalanmış. 
C)Okumadığı için cahil kalmış. 
D)Para kazanmak için işe girdi. 
 
4)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznel anlatım” yoktur? 
 
A)Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’dur. 
B)Matematik dersi en eğlenceli derstir. 
C)Türkiye’nin en güzel şehri Antalya’dır. 
D)En güzel kuş kanaryadır. 
 
5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesnel anlatım” vardır? 
 
A)En büyük şairimiz Necip Fazıl Kısakürek’tir. 
B)Çanakkale’nin havası çok güzelmiş. 
C)Bizim köy çok büyüktür. 
D)Fenerbahçe’nin forma renkleri sarı-laciverttir. 
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6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “varsayım” söz konusudur? 
 
A)Çok yorulduğu için biraz dinlenmesi lazım. 
B)Diyelim ki sınavı kazandın   
C)Güzel bir filim seyretmek için sinemaya gittik. 
D)Hava değişikliği belki iyi gelir hastalığına. 
 
7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gereklilik” anlamı vardır? 
 
A)Sinemaya yarın gideriz. 
B)Eskiden çok çalışırdım. 
C)Tatile gitmek için para lazım. 
D)Gömleğimi arkadaşıma verdim. 
 
8)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “doğrudan anlatım” biçimine 
başvurulmuştur? 
 
A)Senin buraya geleceğini bilmiyordum. 
B)Onu yeme, sana dokunur. 
C)Cahit Sıtkı “Yaş otuz beş yolun yarısı “diyor. 
D)Ona karnımın aç olduğunu söyledim. 
 
9) Aşağıdaki cümlelerin hangisi “kesinlik” ifade eder?  
 
A)Futbolcu son olarak Kocaeli sporda oynadı. 
B)Bu konunun bir daha açılmayacağını umuyorum. 
C)Bu hafta sonu pikniğe gidebiliriz. 
D)Bu konuda bana daha önce haber verseydiniz size belki yardım ederdim. 
 
 
10)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tarafsız bir anlatım” vardır? 
 
A)Ardından güzel tertemiz şiirler bırakıp gitti.  
B)En güzel hikayeleri onun kitaplarından okuduk. 
C)Mutlu olmak her şeye rağmen çok zor ve güzel. 
D)Başarılı olmak için çalışmak gerekir. 
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