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Cümlede Anlam

CÜMLEDE ANLAM

Tanım Cümleleri Yakınma Cümleleri

Uyarı Cümleleri Kanıksama Cümleleri

Görüş Cümleleri
Amaç-Sonuç Cüm. Cümlenin Konusu

Cümlenin Ana Fikri

Çıkarılabilecek Yargılar

Cüm. Oluşturma/Tamamlama

Doğrudan/Dolaylı Anlatım

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Atasözleri ve Özdeyişler

Nesnel Cümleler

Öznel CümlelerSebep-Sonuç Cüm.

Koşul Cümleleri

Küçümseme Cümleleri

İçerik Cümleleri Endişe Cümleleri

Öneri Cümleleri Sitem Cümleleri

Ön Yargı Cümleleri Yadsıma Cümleleri

Tasarı Cümleleri

Kesinlik Cümleleri Onay Cümleleri

Varsayım Cümleleri Pişmanlık Cümleleri

Tahmin Cümleleri
Azımsama Cümleleri

Karşılaştırma Cümleleri Beklenti Cümleleri

Olasılık Cümleleri Beğeni Cümleleri

Eleştiri Cümleleri Hayıflanma Cümleleri

Gözlem Cümleleri

Aşamalı Durum  Cümleleri

Üslup Cümleleri Özlem Cümleleri

Örtülü Anlam Cümleleri Şaşırma Cümleleri

İfade Ettiği Anlama
Göre Cümleler

Hâkim Olan Duyguya
Göre Cümleler

Anlam İlişkilerine
Göre Cümleler

Kanıtlanabilirliğine
Göre Cümleler

İçeriği ve Anlatımına
Göre Cümleler
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İFADE ETTİĞİ ANLAMA GÖRE CÜMLELER

Eleştiri CümleleriVarsayım CümleleriÖneri CümleleriTanım Cümleleri

Bir kavramın niteliklerini 
eksiksiz olarak belirten ve-
ya açıklayan cümlelerdir.

Kişiyi bir durumdan vaz-
geçmesi ya da daha dik-
katli olması konusunda 
ikaz etmek amacıyla kuru-
lan cümlelerdir.

Bir konu hakkında yapılan 
yorumları içeren cümle-
lerdir.

Eserin konusundan, anla-
tımında verilmek istenen 
düşünceden ve içeriğinde-
ki olay ve durumlardan söz 
eden cümlelerdir.

Bir sorunu çözmek üzere 
öne sürülen görüşleri içeren 
cümlelerdir.

Bir kimse veya bir şeyle ilgili 
belirli şart, olay ve görüntü-
lere dayanarak önceden edi-
nilmiş olumlu veya olumsuz 
yargı içeren cümlelerdir.

Olması veya yapılması iste-
nen bir şeyin zihinde aldığı bi-
çimi ifade eden cümlelerdir.

Gerçekleşmesi kesin bir sebe-
be bağlanamayan bazı olay 
veya durumların olabilirliği 
hakkında söylenmiş cümle-
lerdir.

Gerçekte var olmayan bir du-
rumu varmış gibi kabul ede-
rek geleceğe yönelik daha isa-
betli kestirmelerde bulunmak 
amacıyla kurulan cümlelerdir.

Akla, sezgilere, gözlemlere 
veya birtakım verilere daya-
narak olacak bir şeyi önceden 
kestirebilme sonucunda ku-
rulan cümlelerdir.

En az iki farklı varlığı, olayı, duru-
mu, kavramı birbiriyle örtüşen, 
birbirine benzeyen ya da karşıt 
yönleriyle zayıflık-üstünlük, eşit-
lik-denklik  s. belirterek kıyasla-
yan cümlelerdir.

Bir işin, oluşun, hareketin gerçek-
leşmesinin kesin olduğu cümle-
lerdir.

Bir insanın, bir eserin, bir ko-
nunun doğru ve yanlış yanla-
rını bulup göstermek amacıy-
la kurulan cümlelerdir.

Bir varlığın, durumun veya 
olayın niteliklerini gözleme 
dayalı olarak anlatan cümle-
lerdir.

Bir eserin dil ve anlatım özel-
liklerini içeren cümlelerdir.

Cümlede açık olarak söy-
lenmediği hâlde, cümlenin 
anlamından veya cümledeki 
bazı ifadelerden çıkarılabilen 
anlama “örtülü anlam”, bu 
cümlelere ise “örtülü anlamlı 
cümleler” denir.

Uyarı Cümleleri

İçerik Cümleleri

Görüş Cümleleri Tasarı Cümleleri

Ön Yargı Cümleleri

Olasılık Cümleleri

Kesinlik Cümleleri

Karşılaştırma Cümleleri

Tahmin Cümleleri

Üslup Cümleleri

Gözlem Cümleleri

Örtülü Anlam Cümleleri
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Söyleyenin duygu ve düşüncesini içermeyen, doğruluğu ya 
da yanlışlığı kanıtlanabilen cümlelere denir.
Örnek: Yazarın son kitabı dört farklı bölümden oluşuyor.
(Kitaba bakılarak bu bilginin doğruluğu kanıtlanabilir.)

Söyleyenin duygu veya düşüncesini içeren cümlelerdir. 
Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değiştiği için öznel 
cümleler kanıtlanamaz.
Örnek: Hava yarın oldukça güzel olacakmış.
(Havanın güzelliği kişiden kişiye değişebilir.)

Nesnel Cümleler Öznel Cümleler

Anlam İlişkilerine Göre Cümleler

Kanıtlanabilirliğine Göre Cümleler

Koşul CümleleriAmaç-Sonuç
Cümleleri

Sebep-Sonuç
Cümleleri

Bildirilen eylemin hangi hede-
fe, amaca yönelik gerçekleşti-
ğini belirten cümlelerdir.
Örnek: Derse geç kalmayayım 
diye telefonun saatini kurdum. 
(Telefonun saatini kurmasın-
daki amaç, derse geç kalmak 
istememesidir.

Bir eylemin veya durumun ger-
çekleşme sebebini ve bu sebep 
sonucunda ortaya çıkan eylem 
ya da durumu ifade eden cüm-
lelerdir.
Örnek: Kendini kötü hissetti-
ğinden doktora gitti.
(Doktora gitme sebebi, kendini 
kötü hissetmesidir.)

Bir olayın veya durumun gerçekleş-
mesinin, başka bir olayın veya duru-
mun gerçekleşmesine bağlı olduğu-
nu bildiren cümlelerdir.
Örnek: Akşam işten erken çıkabilir-
sem yemeği ben yapacağım..
(Yemek yapabilmesinin koşulu, ak-
şam işten erken çıkmasıdır.)
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İçeriği ve Anlatımına Göre Cümleler

Cümlenin genelinde üzerinde durulan duygu ya da düşünceler, 
o cümlenin konusunu oluşturur.
Örnek: Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte 
değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar. (Konu: Azim)

Cümlenin ifade ettiği anlamlara yorum eklenmeden, sadece o cümle-
ye bağlı kalınarak ulaşılabilen yargılar bulunmalıdır.
Örnek: Kemal, kırtasiye dükkânını satarak daha iyi para kazanmak 
için İstanbul’a göç etti. (*Kemal, dükkânının gelirinden memnun
         değildi. *İstanbul’daki olanaklar yaşadığı yerden daha iyi.)

Başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden aktarılmasına “doğ-
rudan anlatım” denir. Başkasına ait bir söz ya da düşüncenin 
dokusu bozulmadan, aktaranın kendi sözleriyle ifade edilmesi-
ne “dolaylı anlatım” denir.

Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler: fakat, ama, lakin, yalnız, ancak, 
oysaki, ne var ki, hâlbuki, buna rağmen, yine de
Destekleyici ve açıklayıcı ifadeler: özellikle, örnek olarak, mesela, hat-
ta, üstelik, ayrıca, açıkçası, açıklamak gerekirse...
Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeler: kısacası, özetle, son olarak
                  böylece, böylelikle, görüldüğü gibi

Verilen cümlelerde veya karşılıklı konuşma metinlerinde boş bı-
rakılan yerlerin, cümlede anlam bütünlüğü ve uyum sağlanacak 
şekilde doldurulması ve yeniden sıralanmasıdır.

Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal 
olmuş, öğüt verici nitelikte sözlere “atasözü” denir.
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde an-
latan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü sözlere “öz-
deyiş (vecize)” denir.

Bir cümlede asıl anlatılmak istenen fikir veya cümle içinde veril-
mek istenen mesajdır.
Örnek: Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım 
geri gitmelidir. (Ana fikir: İnsanlar büyük başarıların öncesinde 
bazı olumsuzluklar yaşayabilir.)

Cümlenin Konusu

Cümleden Çıkarılabilecek Yargılar

Doğrudan ve Dolaylı Anlatım Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Cümle Oluşturma ve Tamamlama

Atasözleri ve Özdeyişler

Cümlenin Ana Fikri
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Hâkim Olan Duyguya Göre Cümleler

Yakınma

Kanıksama

Beklenti

Pişmanlık

Azımsama

Endişe

Sitem

Yadsıma

Özlem

Hayıflanma

Aşamalı 
Durum

Beğeni Şaşırma

Küçümseme

Onay

Bir durumdan duyulan 
rahatsızlığı, memnun 
olmamayı, sızlanmayı, 
huzursuzluğu ve şikâ-
yeti bildirir.

Bir durumun çok tekrar-
laması sebebiyle o du-
rumdan etkilenmez hâle 
gelinmesini bildirir.

Bir şeyi yeterli bulma-
ma durumu bildirir.

Gerçekleşmesi bekle-
nen davranış ve işleri 
bildirir.

Geçmişte yaşanan gün-
lerin tekrar yaşanması 
isteğini ya da bir yeri 
veya kişiyi görme iste-
ğini bildirir.

Bir konu hakkında 
olumsuz sonuçlanabi-
lecek durumların ola-
bileceğinin düşünüldü-
ğünü bildirir.

Yapılan bir işin ya da 
davranışın yerinde ve 
doğru olduğunun ka-
bul edildiğini bildirir.

Beklenmeyen bir durum 
karşısında ne yapacağını, 
nasıl davranacağını bi-
lememe; hayrete düşme 
anlamı bildirir.

Bir davranış veya 
nesneyle ilgili güzel 
duygu ve düşüncele-
ri bildirir.

Bir kişiyi, olayı veya du-
rumu önemsiz, değer-
siz bulma anlamlarını 
bildirir.

Bir durum ya da ola-
yın belirli aşamalar-
dan, durumlardan 
geçerek gerçekleşti-
ğini bildirir.

Gerçekleşen bir olayın 
veya durumun aksini 
iddia etme ve olayı ya 
da durumu kabullen-
meme bildirir.

Bir kimseye, yaptığı bir 
hareketin veya söyle-
diği bir sözün üzüntü, 
kırgınlık vb. duygular 
uyandırdığını bildirir.

Kişinin yaptığı bir işin 
yanlış veya uygunsuz 
sonuç verdiğini anlaya-
rak üzülmesini bildirir.

Bir kişinin herhangi bir 
olaydan veya yapmadı-
ğı bir işten dolayı duy-
duğu üzüntüyü bildirir.
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Maraton Kitaplarından Testler

Maraton 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası, Sayfa 53-76, Maraton 
Test 1-2-3-4-5-6 (Sözcükte Anlam)

Maraton Plus LGS 8. Sınıf Türkçe Soru Bankası, Sayfa 23-42,    
Test 1-2-3-4-5 (Sözcükte Anlam)

Maraton Akademi 8. Sınıf Türkçe Etkinlikli Soru Bankası, Sayfa 43, Düşün-
düren Test 1 (Anlam İlişkilerine ve Kanıtlanabilirliğine Göre Cümleler)
Maraton Akademi 8. Sınıf Türkçe Etkinlikli Soru Bankası, Sayfa 51, Düşün-
düren Test 2 (Hâkim Olan Duyguya Göre Cümleler)
Maraton Akademi 8. Sınıf Türkçe Etkinlikli Soru Bankası, Sayfa 59, Düşün-
düren Test 3 (İfade Ettiği Anlama Göre Cümleler)
Maraton Akademi 8. Sınıf Türkçe Etkinlikli Soru Bankası, Sayfa 67, Düşün-
düren Test 4 (İçeriği ve Anlatımına Göre Cümleler)


