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Neden Sonuç Cümlesi Konu Değerlendirme Testi
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul sonuç ilişkisi vardır?
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç- sonuç ilişkisi vardır?
Hemen önlemini almalısın, çünkü soğuklar bastırmak üzere
A)
Genç olduğu için yarası çabuk iyileşti.
Elbette televizyon izleyebilirsin, yeter ki ödevlerini bitir.
B)
Yağmur yağdığı için şemsiyeyi açtım.
İşlerimiz şimdilik iyi gidiyor, ama yarın ne olur bilinmez.
C)
Annesini özlediği için ağlıyordu.
Başarılı olmak için çok çalıştı, fakat sonuçlar istediği gibi değil.
D)
Sınavı kazanmak için sistemli çalışıyordu.
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Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
Et tırnaktan ayrılmaz.
İşleyen demir ışıldar.
Demir tavında dövülür.
Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
Yağmur yağdığından kıyafetleri ıslandı.
Ona haber vermedik diye bize kırılmış.
Sınıfın gürültüsünden başım ağrıdı.
Bu problemin nedenini bilmiyorum.

5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü “amaç” anlamıyla
kullanılmıştır?
A)
Bu çalışmalar sizin için mi yapıldı?
B)
Bu yapılanlar benim için önemli değil.
C)
Okula gitmek için durakta bekliyorlar.
D)
Okul servisleri için yeni kurallar getirildi.
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4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) Senden kurtulmak için buraları terk eyledim.
B) Seni görmek beni çok mutlu edecektir
C) Ödevlerini yaptıktan sonra dışarı çıkabilirsin
D) Sensiz bir dünya hayal edemiyorum.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep- sonuç ilişkisi vardır?
Kaza olduğu için yolları kapamışlar.
Ders çalışmak için kütüphaneye gitti.
Davet için hazırlık yaptınız mı?
Sınavı kazanmak için sistemli çalışıyordu.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi sebep-sonuç cümlesi değildir?
Başarılı olduğum için sınavı kazandım.
Bayram olduğu için sevinçliydik.
Dedemi görmek için geldim.
İş bulmak umuduyla buralara geldim.
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Aşağıdakilerden hangisi sebep –sonuç cümlesidir?
Deniz çocuğu olduğu için maviyi çok severdi.
sınavdan iyi bir not almak için çalıştı.
Sevinçle annesine koştu.
Sabaha kadar ders çalışmalıyım.

10.
A)
B)
C)
D)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır?
Annemin yaptığı yemeğin tadı damağımda kaldı.
Ali bundan sonra okula gelmeyecekmiş.
Tatilde bol bol kitap okumalıyız.
Paramız olmadığı için bu oyuncağı alamayız.
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