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1.
GÜNMATEMATİK

3. SINIF

ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

1. Tablodaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız. 

Sayı Okunuşu
716
845
952
369
418

Sayı Okunuşu
500
600
800
900
999

2. Tablolarda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız.

Okunuşu Sayı
üç yüz sekiz
dört yüz yedi
altı yüz on iki
dokuz yüz dokuz
beş yüz yirmi dört

Okunuşu Sayı
dört yüz on altı
beş yüz kırk dokuz
altı yüz on üç
sekiz yüz kırk bir
dokuz yüz seksen dört

3. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 

a. Onlar basamağında 5 rakamı bulunan 
üç basamaklı en büyük sayı kaçtır?

c. Dört yüz dokuzdan bir sonra gelen 
sayı kaçtır?

b. Yüzler basamağında 6, birler basama-
ğında 2 rakamı bulunan üç basamaklı 
en küçük sayı kaçtır?

d. Dokuz yüzden bir önce gelen sayı kaç-
tır?

  

  



BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
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METİN

AY BİZE YÜZÜNÜ GÖSTER!  
Ay, Dünya’mızın sahip olduğu tek doğal uydudur. 

Bilim insanlarına göre uydumuz dört buçuk milyar 
yıldan fazla bir süredir gezegenimizin uydusu olarak 
görev yapıyor. Peki, neden bize hep aynı yüzünü göste-
riyor?

Dünya’mızın uydusu olan Ay gökyüzünde farklı zamanlarda farklı şekillerde görü-
nür. Dolunay, ilk dördün, 
son dördün gibi isimler 
verilen bu haller yaklaşık 
olarak yirmi dokuz buçuk 
günlük dönemlerle tekrar 

eder. Bu süre içinde Dünya’dan hep aynı yüzü görünür. 

Ay’ın karanlık yüzü adı verilen tarafını göremeyiz. Çün-
kü Ay’ın kendi etrafında dönme süresi ile Dünya etrafında 
dönme süresi aynıdır. Yaklaşık 29 gün süren bu dönem 
yüzünden Ay’ın hep aynı yüzü Dünya’ya bakar.

Ay’ın karanlık yüzü hakkında eski zamanlarda çeşitli efsa-
neler üretilse de insanlı Ay uçuşları konuyu aydınlatmıştır. 
Ay’a giden bilim insanları Ay’ın karanlık tarafını görebil-
mişlerdir. Hatta birçok ülkenin insansız uzay araçları Ay’ın karanlık yüzünün detaylı 
fotoğraflarını çekmiştir. 

Ay’ın görünmeyen kısmı yani Ay’ın karanlık yüzü Ay’ın yüzde kırk birlik alanını kap-
sar. Bu durumda Dünya’dan baktığımızda Ay’ın yüzde elli dokuzluk kısmını görebiliriz.
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1.
GÜN

3. SINIF

ZEKÂ
OYUNLARI

1. Aşağıdaki şekillerde sayılar belli bir matematiksel işlem kuralına göre dizilmiştir. 
Kurala göre eksik sayıları yazınız.

15

24

8

4

5

6

4

2

5 7

4

3

4

2

3

6

32

10

?

2. Dışarıdaki arabanın “?” ile gösterilen park yerinin numarası kaçtır?

?
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2.
GÜNMETİN METİN DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

a. Ayıcık o gün kendini nasıl hissediyordu?
 .................................................................................................................. 

b. Ayıcık o sabah yuvasından niçin çıktı?
 ..................................................................................................................

c. Ayıcığın en yakın arkadaşı kimdir?
 ..................................................................................................................

d. Ayıcığın canı sıkıldığında ne yapardı?
 ..................................................................................................................

e. Ayıcık, kendine ne zaman pasta hazırlamaya başladı?
 ..................................................................................................................

2. Aşağıdaki cümlelerin boş bırakılan yerlerini metne göre tamamlayınız.

 ....................... örtüyü serip çok güzel bir masa hazırladı.

 Belki de başka .................. olsa pek umursamazdı.

 Üfleyeceği anda ..................... yine sönmüştü.

 Çünkü ayıcık bu ..................... on üç yaşına basmıştı.

 Deredeki ............................ şarkı söylemem gerek.

3. Metnin konusunu işaretleyiniz.
 Ayıcığın yalnızlığı

 Ayıcığın doğum günü pastası

 Ayıcığın sürpriz doğum günü partisi

15153. SINIF
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3.
GÜN IŞIĞINA KAVUŞAN AY METİN

Çok uzun yıllar önce Ay, henüz bu kadar parlak de-
ğilmiş. Soluk rengi ve çelimsiz boyutları varmış. Bu durum 
onun canını çok sıkıyormuş. Her gece yıldızları izler, onla-
rın parlaklığına imrenirmiş. Onların gökyüzünde kayarak 
dolaşmalarını izledikçe “Keşke ben de onlar kadar parlak 
ve güzel olsam.” diye iç geçirirmiş. Kutup Yıldızı Ay’ın mı-
rıldanmalarını duymuş. “ Bu bir sır değil. Güzel ve parlak 
olmak istiyorsan beslenmene dikkat etmelisin.” demiş.

Ay, şaşkınlıkla onu dinliyormuş. Kutup Yıldızı sözlerine devam etmiş. “Kahvaltıda sütü-
mü, peynirimi ve balımı hiç ihmal etmem, öğlen yemeğimde ise mutlaka yoğurt yerim. 
Akşam yemeklerimde ise kola gibi zararlı içecekler yerine ayran tercih ederim. Üstelik 
gökyüzünde bir o yana bir bu yana kayarak egzersiz yapıyorum. Böylece sağlıklı kalı-
yorum.” demiş.

Ay, hala şaşkın bir ifadeyle onu dinliyormuş. “Çok da zor değil.” diye düşünmüş. 
Ay, kendi yediklerini düşünmeye başlamış sonra. Gerçekten de sağlıksız besleniyormuş. 
Kahvaltıda çikolata, öğle yemeğinde patetes kızartması, akşam ise hamburger yiyor ve 
kola içiyormuş. Üstelik hiç spor ya da egzersiz de yapmıyormuş.

O gün kendine söz vermiş ve yediklerine dikkat etmiş. Bir süre sonra Ay, gökyüzünde 
dolaşırken göldeki yansımasını görmüş. Artık o, yıldızlardan daha parlakmış.

Siz de Ay gibi parlamak ister misiniz?

2222 3. SINIF
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4.
GÜN

3. SINIF

ZEKÂ
OYUNLARI

1. Diyagramda boş alanları 1’den 9’a kadarki rakamları birer kez kullanarak sütun-
lar boyunca tüm işlemleri sağlayınız. Cevaplarınızı ok yönünde yazınız.

2. Farklı yönlerden görünümü verilen küpün 4. hali hangisidir? İşaretleyiniz.

+ 1 x 3 x 4

+ 2 + 3 + 1

1 2

4 - 2 - 1 3 - 6 - 2

4 - 5 - 2 3 - 6 - 5

2 - 9 - 8 5 - 4 - 9

2 - 8 - 9 5 - 3 - 8

2

1

?

1 2 3 4
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