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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir 

anlatım vardır? 

A) Sanatçının yeni yapıtları baş döndürüyor. 

B) İki gün  sonra Karadeniz’in  yemyeşil 

yaylalarında olacağız. 

 C) Romanda, Anadolu’da görev yapan bir 

öğretmenin hayatı anlatılıyor. 

D) Bize en yakın hayvan köpektir. 

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi neden-sonuç 

cümlesidir? 

 A) Ağaçların dalları dünkü fırtına yüzünden 

kırılmış. 

B) Kar yağarsa hava temizlenir. 

C) Sen mutlu ol diye bu çiçekleri aldım. 

D) Bu sokaktan geçtikçe çocukluğumu anarım. 

 

3. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde neden – 

sonuç ilişkisi yoktur? 

Havalar soğuduğu  için tatile gidemedik. 

B) Saçlarını kestirdiği için onu tanıyamadım. 

C) Milletimiz bağımsızlığını kazanmak için savaştı. 

D) Ağladığımdan tüm gün başım ağrıdı. 

 

4. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde eylemin 

gerçekleşmesi koşula bağlı değildir? 

A) Ödevlerini zamanında yaparsan başarılı 

olursun, 

B) Bana sorarsan bu iş olmaz. 

C) Doğayı ve insanları seversen mutlu olursun. 

D) Yavaş gidersen derse yetişemezsin. 

5. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde olasılık 

anlamı vardır? 

A) Yaptıklarına bakılırsa çok çalışkan birisi. 

B) Bu yılki ürünlerin sağlıklı olacağını düşünelim. 

C) Keşke ben de sizinle pikniğe gidebilseydim. 

D) Taşındıkları için artık buradan geçmiyor 

olabilirler. 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlatımına göre 

nesneldir? 

A) Çevresine bakışları hüzünlüydü. 

B) Sevgi ile yaklaşılırsa bütün sorunlar çözülür. 

C) Doğum gününü evin terasında kutladı. 

D) Bizim mahalledeki evler çok düzenlidir. 

7. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi anlamca 

olumsuzdur? 

A) Okul çıkışı eve gitmek istemiyorum. 

B) Ne yemek yiyor ne su içiyor. 

C) Her zaman düşüncelerimize önem veriyorlar. 

D) Yıllardır aynı yerde çalışıyorum. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca 

olumludur? 

A) Senin yapmak istediğin bu olamaz. 

B) Bu konuda ona güvenir miyim hiç? 

C) Serin havalarda gezmeyi sevmiyor değilim. 

D) Eski arkadaşlarımla ne yazık ki yıllardır 

görüşemiyoruz. 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi gerçek soru 

cümlesidir? 

A) Bu işin içinden nasıl çıkacağını merak ediyorum 

B) Nasıl bir iş yapmış ki 

C) Her gün sen mi geliyorsun, anlamıyorum 

D) Dere tepe mi aştın sanki 

 

10. Aşağıda verilen cümlelerin hangisi ünlem 

cümlesi değildir? 

A) Yandık! Yarın sınav var. 

B) Senden mi öğreneceğim bilmediklerimi. 

C) Yangın var! İtfaiyeyi arayın. 

D) Eyvah! Okula geç kaldım. 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – 

sonuç ilişkisi vardır? 

A) Öğretmen olmak için çok çalışıyor. 

B) Babalar çocuklarının geleceği için çalışır. 

C) Sabah uyanamadığım için geç kaldım. 

D) Eve dönmek için erkenden yola çıktım. 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı öznel 

değildir? 

A) Çocukların sağlıklı büyümeleri için dengeli 

beslenmeli. 

B) Bütün canlılar sevgiyle daha çok gelişir. 

C) Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aştı. 

D) Ödevlerini çok düzenli yapıyordu. 
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