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3.SINIF TÜRKÇE DERSİ
Okuyorum - Çözüyorum - Öğreniyorum Etkinlikleri
20. Etkinlik
………………….

Zamanın birinde Nasrettin Hoca’yı bir düğüne
davet etmişler. Nasrettin Hoca üzerini değiştirmeden
gitmiş düğüne.
Düğün meclisi epeyce kalabalıkmış. Herkes
birden sofraya alınmayacağı için davetliler parça
parça çağırılmış .
Birinci sofra kurulmuş kalkmış, ikinci sofra
kurulmuş kalkmış, üçüncü sofra derken, Hoca
bakmış kendini çağıran yok. Kalkmış evine gitmiş.
Günlük giysilerini çıkarıp gösterişli samur kürkünü
giyip geri dönmüş düğüne.
Hoca daha kapıdan girer girmez, gözler
üzerine çevrilmiş. “Aman Hocam, sofraya buyur.”
“Aman Hocam, buraya buyur.” Diyerek herkes iltifat
etmeye başlamış.
Nasrettin Hoca Fıkraları

5-) Fıkrada geçen “samur” kelimesinin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için
avlanan küçük hayvan
B) Sürü halinde yaşayan, kurttan küçük bir yaban
hayvanı
C) Orman ve çalılıklarda yaşayan, yırtıcı bir kuş

6-) Yukarıdaki fıkranın başlığı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) Hoca ve Hanımı
B) Kedi ve Ciğer
C) Ye Kürküm Ye

Aşağıdaki ilk sekiz soruyu metne göre cevaplayın.
1-) Nasrettin Hoca, davet edildiği düğüne ilk, nasıl
gitmiş?
A) Düğüne üzerini değiştirmeden
B) Düğüne temiz kıyafetlerle
C) Düğüne pijamalarıyla gitmiş

7-) Yukarıdaki fıkra hangi durumlar için anlatılır?
A) İnsanları aç bırakmak
B) İnsanın kendisine değil de kılığına kıyafetine
önem vermek
C) İnsanlar arasında ayrım yapmamak

2-) Davetliler, sofraya niçin parça parça çağırılmış?
A) Düğün yemeği az olduğu için
B) Herkes birden sofraya alınmayacağı için
C) Düğün sofrası çok büyük olduğu için

8-) “Düğün Meclisi” kelimesinin anlamı
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Düğünde yapılan eğlenceler
B) Düğün daveti için bir araya gelen insanlar
C) Düğün davetini veren kişi

3-) Nasrettin Hoca, düğün sofrasına çağrılmayınca
ne yapmış?
A) Düğünü terk etmiş.
B) Evine gidip gösterişli samur kürkünü giymiş.
C) Evine gidip yemek yemiş.

9-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir
ifade vardır?
A) Kardeşimle iyi anlaşıyoruz.
B) Tiyatro oyununu izlerken gülmekten öldük
C) Matematik sınavından önce çok heyecanlandım.

4-) Herkes Nasrettin Hoca’ya niçin iltifat etmeye
başlamış?
A) Çok yaşlı olduğu için
B) Alim ve bilgili olduğu için
C) Üzerinde samur kürkü olduğu için

10-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç
ilişkisi yoktur?
A) Annem ütü yapamadı çünkü ütü bozuktu.
B) Ödevini yapmamıştı bu yüzden okula gitmedi.
C) Önce basketbol sonra futbol oynadım.
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11-) “Eh, ben artık müsaade isteyeyim horoz
kardeş.” Cümlesinde 'müsaade' kelimesinin yerine
hangi ifade gelirse cümlenin anlamı bozulmaz?
A) konuk
B) izin
C) selam

16-) Hangi seçenekte varlığın şekli belirtilmiştir?
A) yeşil kazak
B) yuvarlak masa
C) bir kalem

12-) “Elma çok tatlı geldi.” tümcesinde tatlı
sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir?
A) acı
B) sulu
C) hoş

17-) Hava güzel olursa ……………… Söz dizisini
aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarsak anlamlı bir
cümle olur?
A) pikniğe gideceğiz.
B) pikniğe gittiler
C) pikniğe gittik

13-) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi es sesli
değildir?
A) çay
B) bin
C) dur

18-) " öğretmen – her – yoklama – derste – yapıyor
" sözcüklerinden anlamlı bir tümce yapılırsa yoklama
sözcüğü kaçıncı sırada olur?
A) 2
B) 3
C) 4

14-) Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı
yanlıştır?
A) Vali Güner Orbay Lisesi
B) Bursa Valiliği
C) Kazım Karabekir mahallesi

19-) “Salonu sarı ………. mor renge boyayalım.”
Cümlesinin hangi sözcükle tamamlanması uygun
olmaz?
A) hem
B) veya
C) ya da

15-) Sayıca birden çok varlığı belirten adları nasıl
adlandırıyoruz?
A) Çoğul
B) Tekil
C) türemiş

20-) “Dışarıda yağmur yağmasına rağmen……..…”
Yukarıdaki cümle hangisi ile tamamlanabilir?
A) Şemsiyesini yanına almadı.
B) Okuluna gitmek istemedi.
C) Oyun oynamıyorduk.

Okuma metinlerini en az 3 kere dikkatlice okuyunuz. Soruları, metni iyice okuyup anladıktan sonra cevaplayınız.
Başarılar dilerim..

ilkokul1.com
ilkokul1.com

