Etkileşimli Eğitim
Sebep Sonuç Cümlesi Test
1. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde sebep sonuç ilişkisi yoktur?
A) Okula geç kaldığım için birinci dersi kaçırdım.
B) Otobüs dağlardan aşarak Antalya’ya ulaştı.
C) Aşırı yağan kar nedeniyle okullar bir hafta tatil edildi.

B) Kısa zamanda iyileştiği için taburcu edildi.
C) Hırsız kedi, duvardan atlayıp kaçtı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde sebep sonuç ilişkisi yoktur?
A) Buzda kayarken bacağımı kırdım.
B) Marketten bir şişe süt, 2 paket makarna, 3 tane de çikolata aldım.
C) Doktora danışmadan kullandığı ilaçlar sağlığını bozdu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde sebep sonuç ilişkisi vardır?
A) Zehra halasına gitmek için bu sabah trenle yola çıktı.
B) En güzel yönetim şekli Cumhuriyet’tir.
C) Başarının sırrı çalışmaktır.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde sebep sonuç ilişkisi yoktur?
A) Atatürk subay olmak istediği için askeri liseye kayıt oldu.
B) Okul bahçesindeki ağaçları sulamadığımız için birçoğu kurudu.
C) Enerji kaynaklarımızı tasarruflu kullanmaya özen göstermeliyiz.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Ceketini yarın alacak.
B) Çoban uyuyunca koyunu kurt yedi.
C) Zamanım olursa seni ararım.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Çok yürüdüğünden ayakları şişmiş.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) Teyzesine yeni yaptığı resmi hediye etti.
B) Ahmet bu gece erken uyudu.
C) Hava karardığı için lambaları yaktı.
8. Doğayı çok sevdikleri için ……………….… ………………
Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile devam edemez?
A) hafta sonu ormana gittiler.
B) bahçeye fidan dikecekler.
C) çünkü doğayı seviyorlar.
9.
………………………………… bu yüzden dedesine yardım ediyor.
Cümlesinde noktalı yere hangisi gelebilir?
A) Dedesi onun için bazen
B) Dedesi çok zor yürüyor
C) Dedesi uzakta oturdu
10. Niçin bir dilim pasta daha yemiyorsun?
Sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çünkü ben pasta yemem.
B) Çünkü çok fazla yedim.
C) Çünkü canım çok istedi.
11. Saçları çok uzadığı ……………… saçları gözünün önüne geliyor.
Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) için
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B) dolayısıyla
C) nedenle
12. “Selma elini yıkayınca suyu kapatır, akşamları ışığı söndürüp erkenden
yatardı.Bu yüzden………”
Yukarıdaki cümleyi en uygun hangisi tamamlar?
A) Su ve elektrik faturaları az tutardı.
B) Faturalar çok yüksek tutar.
C) Anne ve babası üzülür.
13. Sinema veya TV’de gösterilen filmlerdeki silahlı sahneler kesinlikle
yasaklanmalı. Çünkü…………
Cümlesini tamamlayan seçenek hangisidir?
A) Çocuklar silahı sever.
B) Silah, tehlikeli ve barışçı olmayan bir alettir.
C) Silahı yalnızca asker ve polis kullanmaz.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi bulunmaz?
A) Kış gelince kar yağar ve havalar soğur.
B) Sonbahar gelince havalar soğur ve yağmur yağar.
C) Sağlığımızı korumalıyız.
15. “………………….Çünkü oyunda mızıkçılık yapıyorsun.”
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki cümlelerden hangisinin gelmesi uygun
olur?
A) Bahçede oynamak ister misin?
B) Seninle oyun oynamaktan hoşlanıyorum.
C) Seninle oynamak istemiyorum.
16. “…………….Çünkü çok yorgundum.”

Yukarıdaki cümlede noktalı yere seçeneklerden hangisinin gelmesi
uygundur?
A) Dün akşam erkenden uyudum.
B) Dün akşam çok yemek yedim.
C) Bugün gezmeye gideceğim.

17. “Türkiye’ye birçok turist gelmektedir. Çünkü………………………………..”
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki cümlelerden hangisi gelmelidir?
A) Okullar açılmadan ülkemizi gezmek istiyorlar.
B) Türkiye’de eğlenip dinleniyorlar ve tarihi yerleri geziyorlar.
C) Uçaklar,turistleri ülkemize taşımaktadır.

18. “Dün akşam geç yattığım için ……………….”
Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile devam edebilir?
A) sabahleyin kalkıp yatağımı topladım.
B) çok güzel bir film vardı.
C) bu sabah uyanmakta zorlandım.
19. “Boya kalemlerimi çantama koydum çünkü ……..” Cümlesinin
aşağıdakilerden hangisiyle devam etmesi uygun olur?
A) yarın resim dersimiz var.
B) çantamı hazırlayacağım.
C) arkadaşlarımla oyun oynadık.
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Kutunun içinde ne vardı acaba?
B) Boyu kısa olduğundan musluğa yetişemiyor.
C) Gözlerinin içine bakıp konuştu.
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