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Cümlede Anlam - 3

1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç 
ilişkisi yoktur?

A) Araba, aldığı darbenin tesiriyle karşı şeride 
geçti.

B) Öfkesinden kimseyi dinleyecek durumda 
değildi.

C) Çalışkan olduğu için etrafında çok insan 
vardı.

D) Köy halkı bizi karşılamak için kapılara çıktı.

2.  1. Bir ara hastalanmış, uzun süre kaldığı yatakta 
can sıkıntısından hikaye yazmaya başlamıştı.

2. Ben bu gibi meselelerde soğukkanlı olduğum 
için herkes şaşırmıştı.

3. Hocamın disiplininden çok şey öğrendim.
4. Konuşmasına başlamak üzere kürsüye doğru 

yol aldı.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde se-
bep-sonuç ilişkisi vardır?

A) 1. ve 2.  B) 1. ve 3.
C) 2. ve 3.  D) 2. ve 4.

3.  Sevilen bir yazardı fakat eserlerinde yenilikçi 
değildi yani - - - -.

Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamla-
nırsa cümlenin anlam akışı bozulmaz?

A) dönemindeki diğer yazarlarla yarışıyordu
B) eserlerini günün getirdiği değişikliklerden 

beslemiyordu
C) yazar olarak çevresindeki insanlarla yakın-

dan ilgiliydi
D) eserlerini halkın isteklerine göre biçimlendiri-

yordu

4.  Özgün eserler ancak özgün kalemlerin ürünüdür.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye 
en yakındır?

A) Yazarlar, kitap yazarken özgün konular 
seçmelidir.

B) Kitaplar, yazarlarının hayatlarından izler taşır.
C) Her yazar özgün ürün ortaya koyamaz.
D) Bir kitabı özgün yapan, yazarının özgünlüğü-

dür.

5.  Günümüz insanları ne yazık ki insanlığın binler-
ce yılda oluşan temel değerlerini göz ardı edip 
günlük pırıltıların çekiciliğine kaptırıyor kendini.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye 
en yakındır?

A) İnsanlar her geçen gün daha da unutkanla-
şıyor.

B) Yeniliklerle karşılaşan insan geçmişin biriki-
minden uzaklaşabiliyor.

C) Günlük değişiklikler bizi bulunduğumuz doğru 
yoldan alıkoyar.

D) Miras niteliğindeki temel değerlerimizi terk 
etmek yanlıştır.

6.  Toplumlarda meydana gelen değişimler yüzyıllar 
içinde ortaya çıktığından bunu topluma geniş bir 
çerçeveden bakanlar anlayabilir.

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Değişim uzun sürede gerçekleşen bir olgu-
dur.

B) Toplumda meydana gelen değişimi herkes 
anlayamaz.

C) Toplumların değişimi dünyanın geleceği 
açısından tehlikelidir.

D) Çevresinde olup bitenleri iyi algılayabilen 
insanlar toplumdaki değişimin farkına varırlar.
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Cümlede Anlam - 3
7.  Sağlıklı yaşamak - - - -

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamam-
lanırsa amaç - sonuç anlamı oluşmaz?

A) maksadıyla her sabah yürüyüş yapıyorum.
B) amacıyla doktorlarımın tavsiyelerini yerine 

getiriyorum.
C) için dengeli besleniyor, uykuma dikkat ediyorum.
D) herkesin, her zaman arzuladığı bir şeydir.

8.  Caddeye çıkıp eve
gitmek üzere tramvaya
biner. 

Amaç - Sonuç1.

2.

3.

4.

Geç döneceklerinden evin
anahtarını onlara verdim. Sebep - Sonuç

Amaç - Sonuç

Sebep- Sonuç

Numaralanmış eşleştirmelerden hangileri 
yanlıştır?

A) 1. ve 2.  B) 2. ve 3.
C) 2. ve 4.  D) 3. ve 4.

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç - sonuç 
ilişkisi vardır?

A) Kağıdını kalemini çıkarmış; masanın üzerine 
bırakmıştı.

B) Açık kapıdan içeriye giren sıcak rüzgâr, oda-
daki kokuyu alıp götürüyordu.

C) Kendini daha fazla üzmemek için olayları 
unutmaya karar verdi.

D) Bu kitabı satır satır, kelime kelime okumak 
gerekiyordu.

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç - sonuç 
ilişkisi yoktur?

A) Evden çıkıp karşı bayırda görünen minik 
tavşanları sevmeye gitti.

B) Konuşma dilimiz, yüzyılı aşkın bir süredir 
değişim içerisindedir.

C) Yemek için yaşamamalı, yaşamak için yenmeli.
D) İstediği bölüme girebilmek için çok çalışıyordu.

11.  Aşağıdakilerden hangisi içerdiği anlam ilişkisi 
bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Apartman komşularımız çocuk görmeye 
geldiler.

B) Sel nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.
C) Bu genci korumakla büyük yanlış yaptınız.
D) Yetkililerin duyarsızlığı yeşil alanların kirlen-

mesine yol açıyor.

12.  Bilinçsiz avlanmanın önüne bir türlü geçilemiyor, 
- - - - .

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdü-
rülürse sebep-sonuç ilişkisi söz konusu olur?

A) bunda yasalar yetersiz kalıyor
B) öncelikle caydırıcı cezaların verilmesi gerekir
C) denizlerdeki balık türleri gittikçe azalıyor
D) tek çözüm yolu, çevre bilinci kazandırmaktır


