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SEBEP SONUÇ İLİŞKİLİ CÜMLELER   

Aşağıdaki tablo üzerinde, boş bırakılan kısımları doldurarak sebep sonuç ilişkili cümleleri 

tamamlayın. 

SEBEP  SONUÇ 

Yağmur yağdığı için pikniğe gidemedik. 

Elektrikler kesildiği için  

 için okula gelemedi. 

 için arkadaşına kızdı. 

Terli terli su içtiği için  

 için kardeşine teşekkür etti. 

Derslerine çalışmadığı için  

Tırnaklarını kesmediği için  

 için dişleri çürümüştü 

Meyveleri yemediği için  

Arkadaşının kalbini kırdığından dolayı  

 dolayı kitap okuyamadım. 

Telefonum bozulduğundan dolayı  

Harçlığım kalmadığından dolayı  

 dolayı diş doktoruna gittim. 

Geç uyuduğundan dolayı  

 dolayı kış mevsimini sevmiyorum. 

 dolayı haftaya İzmir’e gideceğim. 

Tırnaklarını kesmediği için  

 için dişleri çürümüştü 

Bugün okula gitmedim. Çünkü  

Pikniğe gidemedik. Çünkü  

Kardeşime kızdım. Çünkü  

 Çünkü misafirlerimiz gelmişti. 

 Çünkü yazısı çok kötüydü. 

 Çünkü paramı evde unutmuştum. 

 Çünkü çok çikolata yiyordu 

Televizyon çalışmıyordu Çünkü  

Okula geç kalmıştı Çünkü  

 

  
 



SEBEP - SONUÇ CÜMLELERİ TESTİ 

1.Verilen iki yargıdan biri diğerinin sebebi ise bu tür cümlelere .................denir. Boş bırakılan yere 

hangisi gelmelidir?  A) Sebep – Sonuç B) Karşılaştırma     C) Öznel – Nesnel D) Zamirler 
 

2.Aşağıdakilerden hangisinde sebep - sonuç anlamı yoktur? 

A) Başı ağrıdığı için erkenden yattı.             B) Çok bilgisayara baktığından dolayı gözleri bozulmuş. 

C) Bu yemek çok lezzetli olmuş.                  D) Ödevlerini yapmadığı için babası ona kızdı. 
 

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? 

A) Hastalandığı için okul maçına gelemedi.            B) Senin kadar yaramaz bir çocuk görmedim. 

C) Kitap okumak bir zevktir.                                    D) Kan vücudumuzda sürekli dolaşır. 
 

        *Öfkelendiği için doğru düşünemiyordu.              *Yağmur yağınca maç iptal oldu. 

        *En sevdiğim ders Türkçedir.                                   *Okula geç kaldığı için geç yazıldı. 

4.Yukarıdaki cümlelerden hangisinin cümlesi sebep-sonuç cümlesi değildir? 

A) I  B) II  C) III  D) IV 
 

*Gören herkes köpeğime bayılıyor.                                     *Eve akşam saatlerinde döndüğü için ceza aldı. 

*Yanlış konulara çalıştığı için sınavdan düşük not aldı.   *Her sabah kahvaltı yaparım. 

5.Yukarıdaki cümlelerden hangisi veya hangileri sebep sonuç ilişkisidir? 

   A) II – III  B) I – III                 C) I - II – III  D) I - IV 
 

6.Aşağıdakilerden hangisi sebep-sonuç ilişkisi kurmaz? 

A) Dolayısıyla  B) Bu yüzden           C) Çünkü  D) Ama 
 

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? 

A) Ankara Türkiye'nin başkentidir.                                                      B) Benzine zam gelmiş. 

C) Bütün kitapları satın almak istediği için buraya kadar gelmiş.        D)Bisikletin tekerini şişirdim. 
 

8.''Telefonu arızalandı bu yüzden kimse ona ......''Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

gelir?    A) gelecekmiş  B) yattı              C) sağlar  D) ulaşamıyor 
 

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep – sonuç cümlesi değildir? 

A) Fırın kapandığı için ekmek alamadım.                                          B) Kar yağınca okullar tatil oldu. 

C) Size gelemiyorum çünkü akşama misafirimiz gelecekmiş.         D) Korku sevinç gibi duygularda nabız artar. 
 

10.'' İnekten süt sağmak için erkenden ahıra girdi. '' Cümlede sebep sonuç ilişkisini gösteren kelime 

hangisidir?      A) erkenden  B) sağmak        C) için D) girdi 
 

11.'' Oyun kolu bozuk olduğu için beni yenebildin. ''Cümlede sebep sonuç ilişkisini gösteren kelime 

hangisidir?         A) için     B)bozuk            C) oyun  D) olduğu 
 

12.Aşağıdaki cümlelerden hangisine '' neden? '' sorusunu sorarsak cevap alamayız? 

A) Odunlar yaş olduğundan dolayı sobayı yakmayı başaramadı.   B) Parası yetmediğinden playstation alamadı. 

C) Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece.                     D) Şarjım bittiğinden dolayı seni arayamadım. 
 

13.Aşağıdakilerden hangisi sebep-sonuç ilişkisi cümlelerinde yer almaz? 

A) bunun sonucunda           B) bunun nedeni            C) gibi          D) çünkü 
 

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? 

A) Uzun süre annemi aramayınca meraklanmış.                   B) Öfkeyle kalkan, zararla oturur. 

C) Kitabı bir çırpıda okudu.                                                   D) Geleceğe umutla bakıyoruz. 
 

15.'' Komşuları rahatsız etmemek için müziğin ............. '' Boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi gelir? 

A) sesini açtık             B) sesini kıstık               C) sesini              D) ses 
 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? 

A)Gürültüden uyuyamadım.                                  B)Para kazanmak için çalışıyor. 

C)Dikkatli olursan başarılı olursun.                       D)Onu gördüğünde heyecanlandı. 
 

17."Oyuncaklarını toplamadığı ...................ablası ona kızdı." cümlesinde noktalı yere hangisi gelir? 

A) için              B) çünkü             C) nedeniyle            D) bu yüzden 


