
En çok da köyümün yanındaki Kızıldağ’a çıkıp, bir tablo 

gibi Beyşehir Gölü’ ne kadar uzanan tarları seyretmeye 

hasret kaldım. 

1.Yukarıdaki cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Kesinlik cümlesi 

B) Beğeni cümlesi 

C) Özlem cümlesi 

D) Onaylama cümlesi 

 

 

2.Aşağıdakilerin hangisinde bir karamsarlık anlamı 

vardır? 

A) Bu işi bugün yetiştireceğimi zannetmiyorum. 

B) İçerde sadece bir kişinin bulunmasına öğretmen 

şaşırdı. 

C) Bu ödev bugün yetişecek arkadaş! 

D) Dışarısı soğuk, sıkı giyinmelisin. 

 

 

 

(1) Bu konuda söylediğin her şeye katılıyorum 

(2)İş, çok olsa da hepsini halledebilir diye 

düşünüyorum. 

3. Yukarıdaki iki cümlenin anlamları ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 

                    1                          2 

A)  Şaşırma       -     Kesinlik 

B)  Karamsarlık-     İyimserlik 

C)  Onaylama   -     İyimserlik 

D)  Kesinlik       -     Onaylama 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi iyimser bir kişi 

tarafından söylenmiş cümle olabilir? 

A) Nasıl bu kadar kaygısız olabiliyorsun? 

B) Bir kere daha buraya gelmen gerekiyor. 

C) Her şeyin tekrar düzeleceğini düşünüyorum. 

D) Kesinlikle hiçbir işi düzgün yapamaz o.   

 

 

 

 

Yeni kitabını çok beğendim. Güzel şiir okumaya hasret 

kalmıştım. Kitabının çok satanlar listesine gireceğine 

eminim.  

5. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi 

yoktur? 

A) Kötümserlik Cümlesi 

B) Beğeni Cümlesi 

C) Kesinlik Cümlesi 

D) Özlem Cümlesi 

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamı parantez 

içinde verilen anlamla aynı değildir? 

A) Sabahleyin eve gelmiş ol.( Kesinlik) 

B) Bunun kadar güzel bir ceket görmedim. 

(Beğeni) 

C) Güzel bir çikolata yemeyeli yıllar oldu. (Özlem) 

D) Sana çok benziyor değil mi? ( kötümserlik) 

 

 

7.SINIF CÜMLE ANLAMI-2 



7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi iyimser bir insanın 

söyleyebileceği cümle değildir? 

A) Kırmızı gülleri sevecek, inan bana. 

B) Süt yok ama sana yoğurt verebilirim. 

C) Bugün eve geleceğini sanmıyorum 

D) Yakında güzel günler gelecek. 

 

 

 

 

1- Her sabah orkide alıp hastaneye gider. 

2- İşten çıkıp kardeşinin yanına gitmesi yarım 

saat alır. 

3- Ancak bu süre ona çok uzun gelir. 

4- Kabul etmek istemese de  her gün onun 

yanına gitmeye can atıyor. 

8. Yukarıdaki cümlelerden hangisi özlem 

bildirmektedir? 

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

 

 

 

9.Aşağıdaki cümlelerden hangisi kesinlik cümlesi 

değildir? 

A) Bu eseri Charles Dickens yazmıştır. 

B) Çocuklar 5 yaşına kadar merhamet duygusuna 

sahip olamazlar. 

C) Üstün kirlenmiş olabilir ama en azından kötü 

kokmuyorsun. 

D) Anneler çocukları için hiçbir şeyi yapmaktan 

çekinmezler. 

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisi doğrudan anlatım 

bildirmektedir? 

A) Kimse nereden geldiğini öğrenemedi. 

B) Garsona ‘Bir bardak kahve alabilir miyim’ diye 

seslendi. 

C)  En sevdiği şarkının çaldığını söyledi. 

D) Herkesin isteyeceği türden bir hayatı vardı. 

 

 

“Bu tür cümlelerde ifade edilen anlam ile 

kastedilen anlam farklılık gösterir. Çoğunlukla espri 

ya da alay maksatlı olarak söylenilenin tersi bir 

anlam kastedilir.” 

 

11. Yukarıda bahsedilen cümle çeşidi 

aşağıdakilerden hangisidir. 

A) Soru Cümleleri 

B) Kesinlik Cümleleri  

C) Kinayeli Cümleler 

D) Karamsarlık Cümleleri 

 

 

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

anlamı yoktur? 

 

A) Akkuş, Ünye’den daha soğuktur. 

B) Benim kadar çalışkan birisi yok. 

C) Bu çocuk diğerlerine göre daha hareketli. 

D) Güzel bir ev satın almak istiyorum. 

 



Cevaplar: 1-C    2-A   3-C   4-C   5-A   6-D   7-C 

                  8-D   9-A   10-B   11-C   12-D 


