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Kurbağa çayırda yiyecek bulmak için dolaşırken 

bir öküz görmüş. Öküzün boyuna boşuna o kadar 

hayran kalmış ki öküz gibi olmak istemiş. Kendisine 

baksanız, boyu yumurta kadar ama kurbağa bu 

anlamaz ki, ille de öküze benzeyecek. Öküze bakmış 

kabarmış, kabardıkça şişmiş. Ikınmış, sıkınmış, gerilmiş. 

Bir görseniz gerginlikten nefes alamayacak hale 

gelmiş. Öküz kadar olup olmadığını anlamak istemiş 

bu nedenle eşine sormuş: 

- Nasıl hanım öküz kadar oldum mu? 

Hanımı şöyle bir sağdan bakmış, bir de soldan: 

- Nerdeee? demiş . 

Kurbağa daha bir hırslanmış. 

- Al öyleyse! demiş. Simdi nasılım? Bunu söylemiş ya, 

iyice şişmiş. Hanım gülmüş : 

- Vazgeç bu sevdadan, demiş. 

Bizimki iyice hiddetlenmiş. 

-Sen dur hele bakalım, demiş. Şişmiş, bir daha, biraz 

daha. Biraz daha şişmiş. O kadar şişmiş ki derken çat 

diye çatlamış. 

                                         La Fontaine 

1. Kurbağa çayırda niçin dolaşıyormuş? 

A) dolaşmak için  B) yiyecek bulmak için 

C) öküzü bulmak için  D) öküz kadar olmak için 

 

2. Kurbağa neden öküz kadar olmak istiyormuş? 

A) büyüklüğüne hayran olduğu için 

B) öküzü yenmek için 

C) öküz olmak için 

D) şişmek için 

 

3. Kurbağa neden eşine öküz kadar olup olmadığını 

sormuş? 

A) öküz kadar olduğu için 

B) öküze benzediği için 

C) öküzü göremediği için 

D) öküz kadar olum olmadığını anlamak için 

 

4. Kurbağa niçin çatlamış? 

A) çok kıskandığı için  B) üşüdüğü için 

C) çok şiştiği için  D) fazla yediği için 

 

5.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi sebep sonuç 

cümlesidir? 

A) Beden eğitimi öğretmeni onu da futbol takımına aldı. 

B) Annesini öpmeden sabah evden çıkmazdı. 

C) Otomobili bozulunca yürümek zorunda kaldı. 

D) Oğluna cep telefonu sözü verdi. 

6. “Yüzme yarışmasında birinci olunca sevinçten 

havalara uçtu.” Cümlesinde sebep bölümü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yüzme yarışması  B) birinci olması 

C) havalara uçması  D) sevinmesi 

 

7. “Deredeki balıkların ölümüne fabrika atıkları neden 

olmuş.” Cümlesinde sonuç bölümü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Deredeki balıklar   

B) fabrika atıkları 

C) balıkların ölümü   

D) atıklar 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep ve sonuç bir 

arada verilmemiştir? 

A) Keskin bıçak elini kesti. 

B) Bitim tükenmeyen istekleri herkesi bıktırmıştı. 

C) Düşünce dizi yere çarptı. 

D) Resim kalemlerini evde unutmuş. 

 

9. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sebep ve sonuç 

bölümleri yer almaktadır? 

A) Ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur. 

B) Kavak yaprağını tepeden dökerse kış uzun olur. 

C) Aç ayı oynamaz. 

D) Terzi kendi söküğünü dikemez. 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi 

yoktur.? 

A) Canı sıkılınca arkadaşlarını eve çağırdı. 

B) Havalar soğuyunca kuşlar sıcak ülkelere göç etti. 

C) Çevre kirliliği, hastalıklara neden oluyor. 

D) Bu geçe sabaha kadar şiddetli bir rüzgar esti. 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi 

vardır? 

A) Odasında sessizce ders çalışıyor. 

B) Mis gibi kokan yaylaların çimenlerini özledim. 

C) Üst geçit yapılınca kazalar azaldı. 

D) Aradığım halde maça gelmedi. 

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi neden sonuç 

cümlesidir? 

A) Cezası nedeniyle bu hafta oynayamıyor. 

B) Soğuk bir kış günü yola çıktı. 

C) Güneş sıcak yüzünü gösterdi. 

D) Kitaplarını çantasına özenle yerleştirdi 

Sebep Sonuç İlişkisi Testi 
 


