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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir 

ifade vardır? 

A) Beni görünce havalara uçtu. 

B) Köyümü çok özlüyorum. 

C) Dev gibi elleri vardı. 

D) Meraktan çatladım. 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir öge 

vardır? 

A) Ördekler havuzun içinde neşe içinde yüzdüler. 

B) Aslan öyle bir kükredi ki karşı ki dağlar 

sallandı. 

C) Karıncalar yuvalarını toprağın altına yaparlar. 

D) Kuşlar ağacın yüksek dallarına yuva 

yapmışlardı. 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir öge 

vardır? 

A) Kolu kırılan arkadaşımıza çok üzüldük. 

B) Yarışmaya katılacağımız için çok heyecanlıyız. 

C) Adam utancından yerin dibine girdi. 

D) Seni çok merak ettik. 

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arabayla ilgili 

duygusal bir öge kullanılmıştır? 

A) Sinirden küplere binmişti. 

B) Arkadaşından aldığı hediyeyi görünce çok 

sevindi. 

C) Köpek birden karşısına çıkınca ödü patladı. 

D) Çocuğun gözleri fal taşı gibi açıldı. 

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir 

ifade kullanılmıştır? 

A) Öyle uzun boyluydu ki neredeyse bulutları 

tutacaktı. 

B) Onu çok seviyorum çünkü o benim en iyi 

arkadaşım. 

C) Akşam film izlerken ikimiz de çok korktuk. 

D) Bir hafta okula gelmeyince onun için 

endişelenmeye başlamıştık. 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir 

ifade vardır? 

A) Ezgi’nin hareketlerinden hoşlanmıyorum. 

B) Bu hareketiyle beni oldukça şaşırttı. 

C) Beni o kadar güldürdü ki gülmekten kırıldım. 

D) Ailemi çok seviyorum. 

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde korkuyla ilgili 

abartılı bir öge vardır? 

A) Çocuk, korkuyla yatağından kalkıp annesinin 

yanına gitti. 

B) Bence bu çok komik, neden korktuğunu 

anlayamadım. 

C) Bu kadar korkacağını bilseydik sana bu şakayı 

yapmazdık. 

D) Filmi izlerken korkudan yürekleri ağızlarına 

geldi. 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı yoktur? 

A) Öyle şaşırdı ki ağzı bir karış açık kaldı. 

B) Bebeğin minicik elleri ve ayakları vardı. 

C) Ayakkabıları bir sandal kadar büyüktü. 

D) Kızgınlıktan gözlerinin içinden ateş fışkırıyordu. 

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem duygusal 

hem de abartılı ifade vardır? 

A) Üzüntüsünden kimseyle konuşmuyor. 

B) Korkudan gözleri fal taşı gibi açıldı. 

C) İşler önümde dağ gibi birikti. 

D) Beni aramayınca merak ettim. 

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir 

ifade yoktur? 

A) İstediği olmazsa kıyameti koparır. 

B) Açlıktan midem sırtıma yapıştı. 

C) Karnemi görünce çok sevindi. 

D) Babası gelince havalara uçtu. 
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