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SINIF Cümlede Anlam-3 (Cümlenin İfade Ettiği Anlam)
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği
yanlış verilmiştir?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “varsayım” anlamı
vardır?

A) Deniz kenarındaki evler inci bir kolye oluştururcasına yan yana dizilmiş. → Benzetme
B) Yazar bu hikâyede sade bir anlatımı tercih etmiş, yabancı sözcüklere yer vermemiş. → Değerlendirme
C) Tanınmış bir kişinin hayatını, eserlerini, başarılarını
tarafsız bir şekilde anlatan inceleme yazılarına biyografi denir. → Tanımlama
D) Köpekler; yüz ifadelerini, beden dillerini kullanarak
veya havlama, hırlama gibi sesler çıkararak duygularını ifade eder. → Karşılaştırma

A) Sanırım problemi bu yoldan çözen tek kişi benim.
B) Uykusunu alamadığı için direksiyona geçmek istemedi.
C) Kış uykusuna yatan hayvanları bir çırpıda sayıverdi.
D) Teyzemi karşılamak için sabahın erken saatlerinde
terminale gittim.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalıplaşmış bir
ifade vardır?
A) Ne günlere kaldık, insanlar akrabalarını bile ziyaret
edemiyor.
B) Yağmurdan sonra kısa bir gezinti yapmak güzel
oluyor.
C) Bozulan telefonunun yerine yeni bir telefon almayı
düşündü.
D) Uzay araştırmalarıyla ilgili dergiler alıp okumayı severmiş.
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2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tahmin” anlamı
vardır?

A) Soğuk havalarda hastalıklı bir kuzu gibi titremeye
başlardı.
B) Diyelim ki yaptığınız bütün çalışmalar takdir edildi.
C) Söylediklerinizi bir şartla kabul edebilirim.
D) Belki biz de onlar gibi uzun hikâyeler okuturuz öğrencilere.

5. (1) Türkiye’de deniz turizmi birçok Avrupa ülkesine
göre daha fazla gelişmiştir. (2) Her yıl milyonlarca yabancı turist, deniz turizmi için Türkiye’yi tercih ediyor.
(3) Hatta bazı turistler Türkiye’ye hayran kalıyor.
(4) Türkiye’den konut edinip her fırsatta buraya tatile
geliyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
“karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beklenti” söz konusudur?
A) Arkadaşım bayram tatilinde memleketine gidecek.
B) Ödevlerimi bitirdikten sonra biraz dinleneceğim.
C) Ne yazık ki bazı şeyler hayal ettiğimiz gibi olmadı.
D) Güzel, ağaçlık bir alanda piknik yapmayı umuyorum.
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Cümlede Anlam-3 (Cümlenin İfade Ettiği Anlam)
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekleşmemiş
beklenti” söz konusudur?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “varsayım” anlamı
vardır?

A) Anacaddenin girişinde yarım saat kadar onları bekledim.
B) Koltukları temizlemek için temizlik malzemeleri alacağım.
C) Bana sormadan plan yapmazlar diye düşünmüştüm.
D) Usul usul yaklaştı ve bilmediğim bir adresi sordu
adam.

A) Küçük ihtimalleri bile göz önünde bulundurmak gerekir.
B) Bir an için tatilde olduğumuzu farz edelim.
C) Bir daha asla bu tip yanlışlar yapmayacağım.
D) Uzun bir yolculuktan sonra iyice dinlenmelisin.

11.

A)			

B)

Dişlerimizi
mikroplardan
temizlemek için,
beyaz dişlerle
gülümsemek için

Çevreyle dost olmak
için çok nedenimiz var.
sağlıklı beslenmeliyiz,

C) 			
Depreme
önceden
hazırlıklı
olmak,
hayat
kurtarır.

dişlerimizi
fırçalamalıyız.

D)
Doğanın
pili
bitmesin.

9. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir cümledir?
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A) Bu zor şartlara dayanmak hiçbirimiz için kolay değildi.
B) Babası gibi o da televizyon izlemeyi pek sevmezdi.
C) Kurum, geçmişte olduğu gibi bugün de yapıcı eleştirilere açıktır.
D) Öğrencilerin aradığı kitap, ilçedeki kitapçılarda yoktu.

Bugün
hava çok
soğuktu, bu
yüzden gece
kar yağabilir.
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8. Aşağıdakilerin hangisinde öneri anlamı vardır?

Tut ki araban
bozulduğu için
şehirler arası
yolda kaldın.

Çalışanların
bu konudaki

düşüncelerini
doğru buluyorum.

“▲, , ” şekillerinde yer alan cümlelerin anlam
özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
▲
A) Onaylama İhtimal
Varsayım
B) Varsayım

Onaylama İhtimal

C) İhtimal

Varsayım

D) Onaylama Varsayım

Onaylama
İhtimal

12. • Büyüklerin yaşam deneyimleri bilim kitaplarından
daha değerlidir.
• Eğitim, eski kuşakların tecrübelerinin yeni kuşaklara
aktarılmasıdır.
• Beyza, bütün ödevlerini yapmamış olabilir.
• Sağlıklı kalabilmek için spor yapmalısın.
Bu cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisinin
örneği yoktur?
A) Öneri
B) Onaylama
C) İhtimal
D) Tanımlama
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