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Amaç Sonuç Cümleleri ile ilgili aşağıdaki açıklamaları mutlaka okumalısın!
Konuyu öğrendikten sonra testi çözün.
Test sonuçlarını aşağıdaki e-mail adresime en geç bir hafta içerisinde
göndermeni rica ediyorum.
( tijen_peker@yahoo.com )
Ödev Teslim Tarihi : 25.01.2021

Amaç – Sonuç Cümleleri
Birden fazla yargıda bir tanesi diğerinin gerçekleştirme amacını ifade
eder. Bir cümle içerisinde birden fazla yargıda amaç – sonuç ilgisi olabileceği
gibi iki farklı cümle arasında da amaç – sonuç ilgisi olabilmektedir.
Amaç sonuç ilişkisi bulunan cümleler veya yargılar birbirlerine genelde “-mek
amacıyla, diye, -mek üzere, -mek için” gibi sözcük veya eklerle bağlanır.
Yargılardan, cümlelerden birine soracağımız “Ne amaçla? Niçin?” soruları bize
amaç bildiren cümleyi veya yan cümleciği gösterir.
1.Evini satmak amacıyla ta İstanbullardan Ankara’ya geldi.
Ne amaçla İstanbullardan Ankara’ya geldi?
Evini satmak amacıyla.
2. Kaan`la buluşmak için erkenden hazırlandı ve yola koyuldu.
Niçin erkenden hazırlandı ve yola koyuldu?
Kaan`la buluşmak için.
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3.Büşra saçlarını boyatmak üzere kuaförün yollarını tutmuştu.
Büşra ne amaçla kuaförün yolunu tuttu ?
Saçlarını boyatmak için veya saçlarını boyatmak amacıyla kuaförün yolunu tuttu.
Uyarı:
Neden - sonuç cümleleri ile amaç soru cümleleri karışabilmektedir. Neden
bildiren cümlelerde iki yargı gerçekleşmiş iken amaç bildiren cümlelerde yargının
bir tanesi gerçekleşmemiştir.
Örnek A. "Düzenli spor yaptığı için zayıfladı."
Bu cümlede spor yapmak gerçekleşmiş bir yargıdır.
Zayıflamak da gerçekleşmiş bir yargıdır.
Spor yaptı (1. yargı gerçekleşmiş) zayıfladı (2. yargı gerçekleşmiş)
Dolayısıyla bu cümle Neden - Sonuç cümlesidir.
Örnek B. "Spor yapmak için erken kalktım."
1.Yargının gerçeleşip gerçekleşmediğini bilmiyoruz. Kısaca spor yapıp
yapılmadığını bilmiyoruz.
2.Yargı gerçekleşmiş. ( Erken kalkmış.)
(Dikkat ederseniz bu cümlede amacımı söyledim ama spor yapıp yapmadığım henüz
belli değil )
Dolayısıyla bu cümle Amaç - Sonuç cümlesidir.
Örnek C. Soru çözmek için test kitabı aldı.
1. Yargının gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyoruz. Kısaca soruları çözüp
çözmediğini bilmiyoruz. 2. Yargı gerçekleşmiş. ( Test kitabı almış.)
bu cümle Amaç - Sonuç cümlesidir.

Dolayısıyla
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Adını - Soyadını ve Sınıfını Yaz ( Her sorunun tek bir yanıtı bulunmaktadır.)

Adı:
Soyadı:
Sınıf:

HSU Türkisch / Ana Dili Türkçe
( Amaç - Sonuç Cümleleri )
Değerlendirme Testi

1.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır ?
A.Yazın bizim köyü ziyaret etmek istiyor.
B.Köpeğini çok sevdiği için her zaman yanında gezdiriyor.
C.Yarışmalara katılmak için yola çıkacaklar.
D. Herkesten saygı gördüğü için çok mutlu.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A. Herkesi mutlu edebilmek için yıllarca çalıştı.
B. İşlerini son ana bıraktığın için bu kadar sıkıntıya düşüyorsun.
C. Dinlemeden küstüğün için herkesi küstürüyorsun.
D. Gönlünün olması için sustum.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A.Çok geç olduğu için işi bıraktık.
B. Çok korktuğu için bırakmak istemiyordu.
C.Kaymamak için arkadaşından destek alıyordu.
D.Kızdığı için sakin düşünemiyordu.
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4.Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde amaç anlamı vardır ?
I. Haber saati yaklaştığından televizyonu açtı.
II. Ayın sonu geldiğinde dolapta bir şey kalmamıştı.
III. Geceleri soğuk olduğu için kalın giysiler giyiyorduk.
IV. Çocukların güvenliğini sağlamak için uğraşıyor.

A. I

B. II

C. III

D. IV

5. Aşağıdaki cümleler ile ilgili sorulara örnekteki gibi cevap veriniz.

Cümleler

Sorular

Bu sınavı başarmak için çok çalıştı

Ne için çok
çalıştı ?

Vergi borçlarını ödemek için kredi
çekti.

Niçin kredi
çekti ?

Zengin olmak uğruna her şeyi
yaptılar.

Ne amaçla her
şeyi yaptılar ?

Hollandalılar Türkçe öğrenmek
üzere Türkiye`ye geldiler.

Ne amaçla
geldiler ?

Virüs bulaşmasın diye aşı oldular.

Niçin aşı
oldular ?

Cevaplar
Sınavı başarmak için.

Doğru:
Yanlış:

Puan:

Başarılar dilerim.

