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5) İşi kurnazlığa vuran hayvan hangisiymiş? 

4) Maymun saraya neden güzel kokuyor demiş? 

3) Saraya ikinci olarak giren hayvan hangisiymiş? 

2) Saraya gelen hayvanlar neyi beğenmemişler? 

1) Aslan hayvanları saraya neden davet etmiş? 

ASLANIN  SARAYI 

       Aslan ormandaki hayvanları sarayına davet etmiş. Hem 

onlarla tanışmak, hem de ormanın sorunlarını konuşmak istiyormuş. 

İçeri ilk olarak giren ayı saraydaki kokuyu beğenmemiş. Eliyle 

burnunu tutup yüzünü buruşturmuş. Ağzından da “Öffff çok pis 

kokuyor.”Sözleri dökülmüş. Aslan bu işe çok kızmış. Sarayını 

kötüleyen ayıyı bir pençede yere serip öldürmüş. 

      İkinci olarak sarayı giren maymun olanları gördüğü için 

“Efendim sarayınız mis gibi kokuyor.” Aslan maymuna da kızmış. 

Abartıyor, bana şirin görünmek istiyor diyerek bir pençede maymununda işini bitirmiş. 

 Bu kez aslan tilkiye sormuş. “Söyle bakalım sarayımı beğendin mi? Kokusu nasıl? 

Tilki işi kurnazlığa vurarak. “Sayın kralım ben bu günlerde nezle olmuşumda burnum 

koku almıyor.” demiş. 

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 

OKUMA ANLAMA                                        TÜRKÇE 



     :hhocaninsinifi 

DİL BİLGİSİ TEKRAR                                         TÜRKÇE 

1) Yukarıda verilen kelimeler aşağıdaki 

seçeneklerden hangisinde alfabetik olarak 

doğru bir şekilde sıralanmıştır? 

A) Aslan-Ayı-Tilki-Maymun 

B) Ayı-Aslan-Maymun-Tilki 

C) Aslan-Ayı-Maymun-Tilki 

Maymun-Aslan-Ayı-Tilki 

2) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin hece 

sayısı en fazladır? 

A) Aslan bu işe çok kızmış. 

B) Aslan tilkiye soru sormuş. 

C) Aslan maymuna da kızmış. 

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul 

ad kullanılmıştır? 

A) Aslan ormandaki hayvanları sarayına 

davet etmiş. 

B) Tilki işi kurnazlığa vurmuş. 

C) Burnum koku almıyor 

4) Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangileri 

anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden 

farklıdır? 

A) İlk-Son 

B) Sorun-Çözüm 

C) Davet-Çağrı 

 

5) Yukarda verilen cümlenin anlamlı ve 

kurallı hali aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Buruşturmuş ayı yüzünü 

B) Yüzünü ayı buruşturmuş. 

C) Ayı yüzünü buruşturmuş. 

 yüzünü ayı buruşturmuş. 

6) Yukarıda verilen cümlede ( ) yere 

gelmesi gereken noktalama işaretleri 

hangi seçenekte verilmiştir?  

A) (’) (.) 

B) (,) (.) 

C) (,) (?) 

7)Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım 

ve noktalama açısından doğru bir 

cümledir?  

A) Aslanın sarayı pençe Sokakta. 

B) Aslanın sarayı pençe Sokak’ta. 

C) Aslanın sarayı Pençe Sokak’ta. 

8) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi 

tür adı değildir? 

A) Aslan       B) Saray      C) Karabaş 

Aslan saraya ayı( ) maymun ve tavşanı            

davet etmiş( ) 


