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Cümlede Anlam - 1

1.  Apartmanın güneş gören cephesinin boyaları 
dökülmüş.
Bu cümlede sözü edilen apartmanın diğer 
cephelerindeki boyaların sağlam olduğu anlamı 
örtülü bir şekilde verilmektedir.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisin-
de örtülü anlam yoktur?

A) Sadece işi düştüğü zaman beni arardı.
B) Bölgede irili ufaklı çok sayıda buzul gölü var.
C) Bugünden itibaren hava sıcaklığı artacak.
D) Kitabın bu baskısında yazım hataları düzel-

tilmiş.

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştır-
ma söz konusudur?

A) Marşlar şarkılara göre daha gür sesle söyle-
nir.

B) Bestelerinde insanın her hâlini anlatmaya 
çalışmıştır.

C) Köprünün üstünde bir müddet durup etrafı 
seyrettik.

D) Makine gürültüleri arasından ustanın sesi 
işitildi.

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü bir 
anlam yoktur?

A) Ağaçlandırma çalışması yapılmamış sokak, 
cadde kalmasın.

B) Babam, önceleri araba kullanırken emniyet 
kemerini takmıyordu.

C) Doğum günüme seni de bekliyorum.
D) Yaşlı adam, oturduğu koltuktan güçlükle 

kalkmaya çalıştı.

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir 
anlatım vardır?

A) Kaldırım kahvelerinde oturmak, kendini tanı-
mak açısından faydalıdır. 

B) Uzmanlar, Sri Lanka’nın, değerli taş çeşitliliği 
bakımından birinci sırada olduğunu belirtiyor.

C) Maden işçileri kolla çalışan ve halata bağlı bir 
araçla madene iniyorlar.

D) Omega-3 yağ asitleri, vücudun üretmediği, 
dışarıdan alınması zorunlu asitlerdir.

5.  (1) Gümüş takılar günümüzde hanımlar tarafın-
dan çok beğenilmektedir. (2) Eskiden de takılar 
yönetici ve üst sınıftan insanlarca prestij amaçlı 
kullanılırdı. (3) Hatta bunlar mezarlara gömü 
hediyeleri olarak bırakılırdı. (4) Bu gümüş takı-
larda günümüzde de olduğu gibi telkâri tekniği 
kullanılmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gilerinde öznel bir anlatım söz konusudur?

A) 1.  B) 2. C) 3.  D) 4.

6.  (1) Refik Halit Karay, 1888 - 1965 yılları arasında 
yaşamıştır. (2) Fecriati topluluğunun kurucula-
rından olan Karay, gazetecilik de yapmıştır. (3) 
Dili kullanmadaki ustalığı ile kısa sürede, en 
çok okunan yazarlar arasına girmiştir. (4) “Kirpi” 
takma adını kullanmış, “Aydede” isimli mizah 
dergisini çıkarmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde öznellik söz konusudur?

A) 1.  B) 2. C) 3.  D) 4.
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7.  Millet kavramını bir insana benzetirsek dil, bir 

milletin hafızasıdır.

Bu cümledeki altı çizili ifadeyle dil ile ilgili 
olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Bir milletin varlık sebebidir.
B) Dil, milletin kültürünü oluşturur.
C) Milletin geçmişiyle ilgili tüm birikimi saklar.
D) Milletin ayakta kalmasını sağlar.

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel anla-
tım söz konusudur?

A) Tavana kadar bütün duvarları kitaplarla kaplı 
bir salondayım.

B) Robotlar, sensörlerle iletişim kurduğundan 
aynı yere tohum ekmiyor. 

C) Kazı çalışmaları yirmi beş yıldır aynı bölgede 
devam etmektedir.

D) Su, düz yolları sevmez ama insan, onu düz 
oluklara, borulara hapseder.

9.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir 
yargı içermektedir?

A) 1863 yılından beri Truva’da açığa çıkarılmayı 
bekleyen alanlar bulunuyor. 

B) Şiir, insan aklının sınırlarını zorlayıp öteye 
geçtiği yerde çiçeklenir, açar.

C) Orhan Veli’nin şiirlerinde hayatın bakıp da 
göremediğimiz türlü hâllerini görmemiz müm-
kündür.

D) Az sözle çok şey söyleyebilmenin mümkün 
olduğunu anlamak için özdeyişlere göz atmak 
gerekir.

10.  (1) Çetin Öner “Dünyanın Bütün Kedilerine” isimli 
kitabında kedilerden bahsediyor. (2) İlk baskısı 
2005’te yapılan bu kitap, bu yıl yeniden basıldı. 
(3) “Dünyanın Bütün Kedilerine” içindeki kedi 
resimleriyle de bakılası bir kitap olmuş. (4) Ayrıca 
sayfalarının tasarımıyla da okuyucusunu mem-
nun ediyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gilerinde öznellik söz konusudur?

A) 1. ve 2.  B) 2. ve 3.
C) 2. ve 4.  D) 3. ve 4.

11.  (1) Helsinki’yi dolaşıyoruz; burası şehir değil, 
sanki bir çiçek bahçesi. (2) Evler, oteller, lokanta-
lar, dükkânlar hep yeşil bir rüya içinde. (3) Ağaç-
ların altında, yolların kenarında beyaz boyalı 
kanepeler var. (4) İsteyen herkes, bu kanepeler-
de oturup bu güzel şehri doyasıya izleyebiliyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde yazar kendi duygu ve düşüncelerine 
yer vermemiştir?

A) 1.  B) 2. C) 3.  D) 4.

12.  (1) Araştırmalar, Antartika’da buzulların canlı 
yaşamı üzerinde etkisi olduğunu gösteriyor. (2) 
Burada yaşayan mikroskobik bitkiler, okyanus 
yüzeyini kaplayan buzun içinde barınıyor. (3) 
Balina, penguen gibi birçok canlının ana besin 
kaynağı kril ise bu bitkilerle besleniyor. (4) Bu 
ilginç yaşam dizisini gördükten sonra bu kıtayı 
çevreleyen buz tabakasına zarar verecek olan 
ısınmanın sonuçlarını düşünmek bile insana 
ürkütücü geliyor. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han-
gisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden 
farklıdır? 

A) 1.  B) 2. C) 3.  D) 4.


