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1. “Sabah uyanamadığı için okula geç kaldı. “ 

cümlesinde “sebep” hangisidir? 

A) Sabah uyanamaması. 

B) Okula geç kalması. 

C) Okula uykulu gelmesi. 

 

2. “Kaplumbağa yavaş yürüdüğü için yarışı 

kaybetti. ” cümlesinde “sonuç” hangisidir? 

A) Tavşanın hızlı koşması. 

B) Kaplumbağanın yarışı kaybetmesi. 

C) Kaplumbağanın yavaş yürümesi. 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep sonuç”  

ilişkisi vardır? 

A) Emir akşam erken yattı. 

B) Beren şarkı söylemeyi çok seviyor. 

C) Yağmur yağdığı için şemsiye aldı. 

 

 

4. “Cumhuriyet Bayramını kutlamak …….. okulda 

toplandık. ”  cümlesinde boş bırakılan yere 

aşağıdaki ifadelerden hangisini yazmak uygun 

olur? 

A) bu nedenle 

B) sebebiyle 

C) için 

 

 

5. “ Kırlarda dolaşmayı seviyorum ……… bu beni 

dinlendiriyor.” cümlesinde boş bırakılan yere 

aşağıdaki ifadelerden hangisini yazmak uygun 

olur? 

A) için 

B) çünkü 

C) sonucunda 

 

 

6. “Çantam ağır olduğu için ……….. ………… . ” 

cümlesinin “sonucu” aşağıdakilerden hangisi 

olabilir? 

A) taşımakta zorlanıyorum. 

B) okula gelemiyorum. 

C) ödevlerimi yapamadım. 

7. “ Müziğin sesini çok açtığı için komşular rahatsız 

oldu. ” cümlesinde hangisi “sebep sonuç” 

ifadelerinden birisi değildir? 

A) komşuların müzik dinlemesi 

B) komşuların rahatsız olması 

C) müziğin sesini çok açması 

 

 

8. “ Telefonu sessizde unutmuşum bu yüzden 

aradığınızı duymadım. ”  cümlesinde “sebep sonuç” 

ilişkisi kuran sözcükler hangileridir? 

A) unutmuşum 

B) bu yüzden 

C) duyamadım 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep sonuç” 

ilişkisi vardır? 

A) Okuldaki bayram gösterisine tüm veliler katıldı. 

B) Pazar yerinden satıcıların bağırışları geliyordu. 

C) Sınavda başarılı olduğu için babası tarafından 

ödüllendirildi. 

 

 

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep 

sonuç” ilişkisi yoktur? 

A) Ağacın gölgesinden çıkmadı çünkü hava çok 

sıcaktı. 

B) Yağmur başlayınca yakındaki kulübeye sığındılar. 

C) Hafta sonu oynanacak maçın biletleri tamamen 

satıldı. 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi “sebep 

sonuç” cümlesidir? 

A) Deredeki kurbağalar çok mutluydu. 

B) Kırmızı ışıkta geçince kaza yaptı. 

C) Efe dersi çok dikkatli dinledi. 

 

 

12. “Baran okul çıkışı annesini göremeyince 

ağlamaya başladı.” cümlesinde  “sebep” bölümü 

hangisidir? 

A) Baran’ın annesinin gelmemesi. 

B) Baran’ın ağlaması. 

C) Baran’ın okuldan çıkması. 
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