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Okuyorum - Çözüyorum - Öğreniyorum Etkinlikleri
27. Etkinlik

ÇİFTÇİ İLE DONMUŞ YILAN
Çiftçinin biri, kışın yerde küçük bir yılan
görmüş. Hayvan donmuş. Hiç kımıldamıyor.
Adamcağız acımış, yerden alıp koynuna koymuş.
Yılan ısınınca uyanmış. Gördüğü iyiliği düşünmeden
adamı sokuvermiş. Zavallı çiftçi ölürken:
- İyi oldu bana, kötüye acınır mı, demiş.
Nurullah ATAÇ
Aşağıdaki ilk on soruyu metne göre cevaplayınız.

5-) Uyanan yılan ne yapmış?
A) Yapılan iyiliği düşünmeden çiftçiyi sokuvermiş.
B) Kendini donmaktan kurtaran adama teşekkür
etmiş.
C) Çiftçinin koynundan kaçıp kurtulmuş.

6-) Çiftçi ölürken ne diyor?
A) Bir daha donmuş yılanı koynuma koymayacağım.
B) İyi oldu bana, kötüye acınır mı?
C) Tarladaki bütün yılanları öldürseydim.

1-) Çiftçinin biri nerede , ne görmüş?
A) evde bir yılan
B) yerde bir yılan
C) bahçede bir yılan

7-) Bu metinden nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?
A) Tüm yılanlar, insanın düşmanıdır.
B) Yılan, insana zararlı bir hayvandır.
C) Ne kadar iyilik etseniz, kötüye yaranamazsınız.

2-) Aşağıdakilerden hangisi görülen yılanın özelliği
değildir?
A) büyük olması
B) donmuş olması
C) hiç kımıldamaması

8-) Metnin yazarı kimdir?
A) Demirtaş Ceyhun
B) Nurullah Ataç
C) Sabahattin Ali

3-) Yılanı gören çiftçi ne yapmış?
A) Yılanın başına taş vurmuş.
B) Yılanı yerden alıp koynuna koymuş.
C) Korkup kaçmış.

9-)
A)
B)
C)

4-) Çiftçinin koynundaki yılan, ısınınca ne yapmış?
A) saklanmış
B) kaçmış
C) uyanmış

10-) Metnin başlığında kaç kelime vardır?
A) 8
B) 7
C) 6

Metnin başlığında kaç hece vardır?
4
2
3
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11-) “Vatan” sözcüğün eş anlamlısı aşağıdaki
cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Herkes yasalar önünde eşittir.
B) Yurdumuz, suları bol bir ülkedir.
C) Herkes, bir arkadaşı olsun ister.

16-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın
özelliğini bildiren bir sözcük vardır?
A) Kırık vazoyu onardı.
B) Kalemimin ucu kırıldı.
C) Çantamı evde unuttum.

12-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük zıt
anlamlısıyla birlikte kullanılmıştır?
A) Gülme komşuna gelir başına.
B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
C) Kimi zaman güldük, kimi zaman ağladık.

17-) Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru
cümlesidir?
A) Eyvahlar olsun
B) Sakın buraya gelme
C) Sende gelecek misin

13-) “Gül, bana baka baka güldü.” cümlesinde
kullanılan gül kelimesi hangi tür sözcüktür.?
A) Eş anlamlı sözcük
B) Eş sesli sözcük
C) Zıt anlamlı sözcük

18-) “Sibel, bazı sözcükleri hiç…………”
cümlesinde noktalı yeri en uygun aşağıdakilerden
hangisi tamamlar?
A) okuyamıyordu
B) karalıyordu
C) gülüyordu

14-) Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?
A) okul
B) Zübeyde Hanım
C) Sınıf

19-) “ Dayım hayvanat bahçesine cumartesi veya
…………………………………” cümlesini devam
ettiren en uygun ifade hangisidir?
A) pazar günü gidebileceğimizi söyledi.
B) hayvanat bahçesinde çok ilginç hayvanlar vardı.
C) hafta sonları da açık olduğunu söyledi.

15-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul ek
kullanılmıştır?
A) Kalemimi okulda kaybettim
B) Babam Ankara’dan geldi.
C) Ödevlerimi yeni bitirdim.

20-) “Doğayı çok sevdikleri için …………..” cümlesi
aşağıdakilerden hangisi ile devam edemez?
A) hafta sonu ormana gittiler.
B) bahçeye fidan almışlar.
C) çünkü doğayı seviyorlar.

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