
 

 

CÜMLEDE ANLAM ETKİNLİKLERİ 1 (8.SINIF TÜRKÇE) 

1.ETKİNLİK: 

Ahmet, öznel ve nesnel yargılarla ilgili bir etkinlik yapmaktadır. Ahmet'in bu etkinliği hatasız 

yapabilmesi için öznel yargıların sonuna Ö, nesnel yargıların sonuna N yazması gerekmektedir. Buna 

göre Ahmet'in hangi cümlenin sonuna ne yazacağını belirleyiniz. 

1 Kış mevsimi buralarda bir başka güzeldir.  

2 En fazla yağış alan bölgemiz Karadeniz Bölgesi'dir.  

3 Kazı çalışmasında çıkarılanlar sekizinci yüzyıla aitti.  

4 Sınıfımızın şiiri en güzel okuyan öğrencisi Mustafa'dır.  

5 Sağlıksız bir kişi ekmeksiz yaşar, şiirsiz yaşayamaz.  

6 Bu yıl virüsten dolayı şenlikler iptal edildi.  

7 Bu manzara kişiyi hayallere daldırır.  

8 Küresel ısınma, mevsimlerde değişimlere yol açmıştır.  

9 Bizim köydeki tepeden güneşin doğuşunu izlemenin tadında doyum olmaz.  

10 İnsanın en iyi dostu kitaplardır.  

11 Sinema, sanatların en ilgi çekicisidir.  

12 Mehmet Akif’in Safahat adında bir eseri vardır.  

 

 

2. ETKİNLİK: 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi varsa karşısına + yoksa - koyunuz. 

1 Çok yorgun olduğundan işe gidemedi.  

2 Baraj yapılırsa tarımda verim artar.  

3 Geç kaldığım için öğretmenim kızdı.  

4 Göçmen kuşlar buradan ayrılmaya başladı.  

5 Yağmurun bastırması işlerimizi aksattı.  

6 Kütüphaneye yarın gideceğiz.  

7 Kar yağınca köy yolları ulaşıma kapandı.  

8 Beni çağırmış, ben de onun yanına gittim.  

9 Vaktinde gelmediği için işten atıldı.  

10 Yaptığı işi sevdiğinden dolayı uzun çalışma saatleri ona zor gelmiyor.  

11 Dün okula gidememiş, çok hastaymış.   

12 İstediği sonucu alabilmek için var gücüyle çalışıyor.  

 

 



 

 

3.ETKİNLİK: 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "amaç-sonuç" ilişkisi varsa cümlenin karşısına √ işaret koyunuz. 

1 İstediği cep telefonunu almak için pizzacıda çalışıyor.  

2 Bu yıl yağmur az yağarsa su sıkıntısı yaşanabilir.  

3 İdare odasına gitmek üzere yerinden kalktı.  

4 Derste uyuduğu için yazılıdan düşük not  aldı.  

5 Servis işçileri almak için fabrikaya gitti.  

6 Lastiği patladığı için yolda kalmış.  

7 Derslerine daha iyi çalışabilsin diye ona çalışma masası alacağız.  

8 Ona teşekkür etmek için telefon ettim.  

9 Eğitim sisteminin sorunlarını konuşmak üzere bir araya geldik.  

10 Sanal sınıflarla ilgili yazıyı hepiniz okudunuz mu çocuklar?  

11 Sabah sekiz biletini almak gayesiyle havaalanına gitti.  

12 İçtiğimiz suya kanalizasyon karıştığı için hastanelik olduk.  

 

4.ETKİNLİK: 

Aşağıdaki cümleleri koşul-sonuç ilişkisi bakımından inceleyerek koşul ve sonuç bölümlerini 

belirleyiniz. 

1 Treni kaçırırsak toplantıya yetişemeyiz.  

2 İşi düşmedikçe beni aramaz.  

3 Ödevlerim bitsin, gezmeye gideriz.  

4 Sınavı kazanması verimli çalışmasına bağlı.  

5 Sana bisiklet alırım, ama takdir alacaksın.  

6 Hastanız yemek yemezse iyileşemez.  

7 Terli terli soğuk su içersen bademciklerin tekrar şişer.  

8 Maça gelirim, ancak biletler senden.  

9 Kitabı geri vermek üzere alıyorum.  

10 Derse zamanında gelirsen konuları kaçırmazsın.  

11 İşi düşmezse sana selam bile vermez.  

12 Sara krizi geçirirse hemen bana haber veriniz.  
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CÜMLEDE ANLAM ETKİNLİKLERİ 1 (8.SINIF TÜRKÇE) CEVAPLAR 

1.ETKİNLİK: 

Ahmet, öznel ve nesnel yargılarla ilgili bir etkinlik yapmaktadır. Ahmet'in bu etkinliği hatasız 

yapabilmesi için öznel yargıların sonuna Ö, nesnel yargıların sonuna N yazması gerekmektedir. Buna 

göre Ahmet'in hangi cümlenin sonuna ne yazacağını belirleyiniz. 

1 Kış mevsimi buralarda bir başka güzeldir. Ö 

2 En fazla yağış alan bölgemiz Karadeniz Bölgesi'dir. N 

3 Kazı çalışmasında çıkarılanlar sekizinci yüzyıla aitti. N 

4 Sınıfımızın şiiri en güzel okuyan öğrencisi Mustafa'dır. Ö 

5 Sağlıksız bir kişi ekmeksiz yaşar, şiirsiz yaşayamaz. Ö 

6 Bu yıl virüsten dolayı şenlikler iptal edildi. N 

7 Bu manzara kişiyi hayallere daldırır. Ö 

8 Küresel ısınma, mevsimlerde değişimlere yol açmıştır. N 

9 Bizim köydeki tepeden güneşin doğuşunu izlemenin tadında doyum olmaz. Ö 

10 İnsanın en iyi dostu kitaplardır. Ö 

11 Sinema, sanatların en ilgi çekicisidir. Ö 

12 Mehmet Akif’in Safahat adında bir eseri vardır. N 

 

 

2. ETKİNLİK: 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi varsa karşısına + yoksa - koyunuz. 

1 Çok yorgun olduğundan işe gidemedi. + 

2 Baraj yapılırsa tarımda verim artar. - 

3 Geç kaldığım için öğretmenim kızdı. + 

4 Göçmen kuşlar buradan ayrılmaya başladı. - 

5 Yağmurun bastırması işlerimizi aksattı. + 

6 Kütüphaneye yarın gideceğiz. - 

7 Kar yağınca köy yolları ulaşıma kapandı. + 

8 Beni çağırmış, ben de onun yanına gittim. + 

9 Vaktinde gelmediği için işten atıldı. + 

10 Yaptığı işi sevdiğinden dolayı uzun çalışma saatleri ona zor gelmiyor. + 

11 Dün okula gidememiş, çok hastaymış.  + 

12 İstediği sonucu alabilmek için var gücüyle çalışıyor. - 

 

 



 

 

3.ETKİNLİK: 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "amaç-sonuç" ilişkisi varsa cümlenin karşısına √ işaret koyunuz. 

1 İstediği cep telefonunu almak için pizzacıda çalışıyor. √ 

2 Bu yıl yağmur az yağarsa su sıkıntısı yaşanabilir.  

3 İdare odasına gitmek üzere yerinden kalktı. √ 

4 Derste uyuduğu için yazılıdan düşük not  aldı.  

5 Servis işçileri almak için fabrikaya gitti. √ 

6 Lastiği patladığı için yolda kalmış.  

7 Derslerine daha iyi çalışabilsin diye ona çalışma masası alacağız. √ 

8 Ona teşekkür etmek için telefon ettim. √ 

9 Eğitim sisteminin sorunlarını konuşmak üzere bir araya geldik. √ 

10 Sanal sınıflarla ilgili yazıyı hepiniz okudunuz mu çocuklar?  

11 Sabah sekiz biletini almak gayesiyle havaalanına gitti. √ 

12 İçtiğimiz suya kanalizasyon karıştığı için hastanelik olduk.  

 

4.ETKİNLİK: 

Aşağıdaki cümleleri koşul-sonuç ilişkisi bakımından inceleyerek koşul ve sonuç bölümlerini 

belirleyiniz. 

1 Treni kaçırırsak (koşul) / toplantıya yetişemeyiz.(sonuç) 

2 İşi düşmedikçe (koşul) / beni aramaz.(sonuç) 

3 Ödevlerim bitsin (koşul), / gezmeye gideriz.(sonuç) 

4 Sınavı kazanması (sonuç) / verimli çalışmasına bağlı.(koşul) 

5 Sana bisiklet alırım (sonuç),/ ama takdir alacaksın.(koşul) 

6 Hastanız yemek yemezse (koşul) / iyileşemez.(sonuç) 

7 Terli terli soğuk su içersen (koşul) / bademciklerin tekrar şişer.(sonuç) 

8 Maça gelirim (sonuç) ,/ ancak biletler senden.(koşul) 

9 Kitabı geri vermek üzere (koşul) / alıyorum.(sonuç) 

10 Derse zamanında gelirsen (koşul) / konuları kaçırmazsın.(sonuç) 

11 İşi düşmezse (koşul) / sana selam bile vermez.(sonuç) 

12 Sara krizi geçirirse (koşul) / hemen bana haber veriniz.(sonuç) 
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