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Neden Sonuç / Sebep Sonuç Cümleleri ile ilgili aşağıdaki açıklamaları
mutlaka okumalısın!



Konuyu Öğrendikten Sonra Testi Çözün.
Test sonuçlarını aşağıdaki cevap anahtarına işaretleyerek e-mail
adresime ( tijen_peker@yahoo.com ) göndermeni rica ediyorum.

Neden Sonuç Cümleleri ( Sebep /Sonuç )
Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple yapıldığını bildiren
cümlelere neden-sonuç (sebep-sonuç) cümleleri denir. Bu cümlelerin
yüklemine
“niçin?” , “neden?”

soruları sorulduğunda bu sorular cevapsız kalmaz.

Neden-sonuç cümleleri iki bölümden oluşur:
Birinci bölüm neden (sebep), ikinci bölüm ise sonuç bildirir. Genellikle “için, den, -diğinden, ile” gibi ekler ve edatlar kullanılır.
Örnekler:
Hasta olduğu için okula gelememiş.
Yukarıdaki cümlede yükleme “neden gelememiş?” sorusunu yönelttiğimizde
“hasta olduğu için” cevabını alıyoruz. Yüklemin yapılış sebebi bildirildiği
için bu cümle sebep-sonuç cümlesidir.
Okulların açılmasıyla masraflar arttı.
Onu çağırmadık diye bize küstü.
Yağmur yağınca maç iptal oldu.
Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı.
Yaz geldi diye karıncalar yuvalarından çıktı.
Hasta olduğu için işi erken bıraktı.
Lastik patladığından araba ile gelemedim.
Sizi sevdiğimden dolayı böyle davranıyorum.
Maddi imkansızlık yüzünden okuyamamış.
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SEBEP - SONUÇ CÜMLELERİ TESTİ
1. 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.
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.
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin cümlesi sebep-sonuç cümlesi değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
I Öfkelendiği için doğru düşünemiyordu.
II Yağmur yağınca maç iptal oldu.
III En sevdiğim ders Türkçedir.
IV Okula geç kaldığı için geç yazıldı.
5. '' Telefonu arızalandı bu yüzden kimse ona .................... ''
Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) gelecekmiş
C) sağlar

B) yattı
D) ulaşamıyor
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6. 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.
7. '' İnekten süt sağmak için erkenden ahıra girdi. '' Cümlede sebep
sonuç ilişkisini gösteren kelime hangisidir?
A) erkenden
C) için

B) sağmak
D) girdi

8. '' Oyun kolu bozuk olduğu için beni yenebildin. ''Cümlede sebep sonuç
ilişkisini gösteren kelime hangisidir?
A) için
C) oyun

B)bozuk
D) olduğu

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) Gürültüden uyuyamadım.
B) Para kazanmak için çalışıyor.
C) Dikkatli olursan başarılı olursun.
D) Onu gördüğünde heyecanlandı.
10 .Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden – sonuç” ilişkisi yoktur?
A) Sınıftaki bütün arkadaşlarıyla çok iyi geçiniyordu.
B) Derste çok konuştuğu için öğretmen ona kızdı.
C) Sonbahar geldiğinden yapraklar dökülmeye başlamıştır.
D) Uykusuzluktan ayakta duracak hali kalmamış.
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Adı:
Soyadı:
Sınıf:

HSU Türkisch / Ana Dili Türkçe
( Neden / Sebep Sonuç Değerlendirme
Testi Cevap Anahtarı)

Cevap Anahtarı
(Adını soyadını ve sınıfını yaz, sadece cevap anahtarını işaretle ! Doğru , yanlış ve puan
kutucuklarını boş bırakmalısın ! Başarılar ! )

Doğru:
Yanlış:

Puan:

