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Eş ve Zıt Anlamlı

1. Aşağıdaki sözcüklerin eş ve zıt anlamlılarını yazınız.
Eş Anlam

Sözcük

Zıt Anlam

Eş Anlam

Sözcük

Siyah

Fayda

Yaşlı

Kolay

Kirli

Savaş

Cevap

Hızlı

Islak

Esir

Zıt Anlam

2. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden eş anlamlısı ile birlikte yazılanlara “E”, zıt anlamlısı
ile birlikte yazılanlara “Z” yazınız.
nazik

kibar

ödül

ceza

tümsek

çukur

yaz

kış

hayat

yaşam

kalp

yürek

uyarı

ikaz

nefes

soluk

dost

düşman

Eş Sesli Sözcükler
Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılan sözcüklerin aynı anlamda kullanıldığı cümleyi
işaretleyiniz.
Nazlı iki simit yedi.

Kaldırımın sağ tarafından yürüdü.
Yeni bir dil öğrenmek için kursa yazıldı.
2
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Bahçeye yedi fidan diktik.
Bebek mamasını yedi, uyudu.
Düşünce sağ kolu kırıldı.
Savaştan sağ olarak çıktı.
Kardeşi, Oya’ya dil çıkardı.
Teyzem beş dil biliyor.

Mart

MATEMATİK

Kesirler

1. Aşağıdaki tabloları, verilen şekillerin boyalı kısımlarına göre tamamlayınız.
Şekil

Kesir
Sayısı

Kesrin
Okunuşu

Kesrin
Birimi

Şekil

Kesir
Sayısı

Kesrin
Okunuşu

Kesrin
Birimi

. . . ............... . . .
...
...

. . . ............... . . .
...
. . .

. . . ............... . . .
...
...

. . . ............... . . .
...
. . .

. . . ............... . . .
...
...

. . . ............... . . .
...
. . .

2. Aşağıdaki problemleri çözünüz.
a. 35 cevizin 1 ’ i kaç cevizdir?
5
Çözüm:

c. 42 muzun 1 ’ i kaç muzdur?
6
Çözüm:

b. 54 kalemin 1 ’ i kaç kalemdir?
9
Çözüm:

d. 80 şekerin 1 ’ i kaç şekerdir?
10
Çözüm:

Zaman Ölçme

Aşağıdaki zamanlardan önceki ve sonraki zamanları yazınız.
4 saat önce
2 saat sonra
3 gün önce
...:...
6 ay önce
........................

...:...
5 ay sonra
Mart ........................

........................

5 gün sonra
Salı

........................

25 dakika önce
30 dakika sonra
...:...
...:...
19 : 45
3. SINIF
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Mart

Fen
BİLİmlerİ

Maddeyi Tanıyalım

1. Tablodaki maddelerin özelliklerini işaretleyiniz.

Madde

Sert

Yumuşak Esnek

Kırılgan Pürüzlü Pürüzsüz

Cam
Balon
Sünger
Oyun hamuru
Odun
Paket lastiği
2. Aşağıdaki maddelerin numaralarını bulundukları hâllere göre uygun kutulara
yazınız.
KATI

1

Süt

2

Taş

3

Tahta

4

Kolonya

5

Hava

6

Zeytinyağı

7

Duman

8

Su buharı

9

Sağlıklı Hayat

Şeker

SIVI
GAZ
HAYAT BİLGİSİ

Aşağıdaki öğrencilerden doğru davranışta bulunanları işaretleyiniz.

4

Her mevsim aynı meyve
ve sebzeleri yerim.

Çöpleri çöp kutusuna
attıktan sonra kapağını
kapatırım.

Dengeli beslenmek için
her besinden yeteri kadar
tüketirim.

Ürünleri alırken sadece
fiyatına bakarım.

Dişlerimi haftada bir kez
mutlaka fırçalarım.

Hapşırırken veya öksürürken ağzımı elimle
kapatırım.

3. SINIF

BUNLARI
BİLİYOR
mUSUNUZ?

Mart

Arıların Dansı

Bal arıları kovan içi ve dışı faaliyetleri için dans yaparak iletişim kurarlar. Arazide
besin kaynağını bulan işçi arılar bu besinin yerini, çeşidini ve miktarını petek üzerinde
yaptığı dans ile diğer arılara bildirmektedir.
Bal arıları, kovandan 100 m uzaklığa kadar
olan besin kaynaklarını diğer arılara bildirmek için
Dairesel Dans yapmaktadırlar. Dairesel dansta besin kaynağının yönü hakkında bilgi ya hiç yoktur
ya da çok azdır. Dansı izleyen arılar kovanın 100
m uzağında herhangi bir yöne doğru uçuşa geçerler.
İşçi arılar kovana 100 m’den daha uzak olan
besin kaynaklarını diğer arılara bildirmek için Kuyruk Sallama Dansı yaparlar. Bu dansta ileri doğru
düz koşu ile sağa düz koşu yapılarak sola doğru
yarım daire yapılır ve başlama noktasına dönülür.
Kuyruk sallama dansında çıkarılan ses ve
dansa ayrılan zaman kaynağın uzaklığı ve özelliği
hakkında izleyen arılara bilgi vermektedir.
Kovanda dans eden arı besin kaynağından getirdiği besin örneğini de kendisini
izleyen arılara paylaştırarak dansı daha etkili hâle getirmektedir. Aynı kaynağı tarif
eden işçi arıların sayıca fazla olması, besin kaynağı olan çiçeğin çok olduğunu belirtmektedir.
Bu danslar dışında Geçiş Dansları ile birlikte pek çok dans bulunmaktadır.

3. SINIF
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Mart

Pınar’ın Okul Gezisi

METİN

Güzel bir ilkbahar sabahıydı. Pınar, sınıf arkadaşlarıyla birlikte okulun önünde bekliyordu. Bugün okul gezisi vardı. İlçenin yakınında bulunan ormana gidilecekti. Piknik
yapacaklar, doyasıya oynayacaklar, gün boyunca eğleneceklerdi. Bütün öğrenciler çok
heyecanlıydı.
Otobüs gelince hepsi çok sevindi. Dikkatli bir şekilde otobüse bindiler. Herkes yerine
oturunca otobüs hareket etti. Gidecekleri yer ilçeye çok yakın olduğu için yolculuk kısa
sürdü. Öğrenciler otobüsten indikten sonra sıra oldular. Öğretmen önde, onlar arkada
piknik yapacakları yere doğru yürüdüler. Pınar, piknik alanına doğru yürürken büyük bir
ağacın altında yavru bir kuş gördü. Öğretmenine haber vermeden sıradan çıktı ve yavru
kuşun yanına koştu. Kimse onun sıradan ayrıldığını fark etmemişti. Kuş, Pınar’ı görünce
uçmaya çalışarak başka bir ağaca doğru gitti. Pınar yaklaştıkça kuş kaçıyor, kuş kaçtıkça
da Pınar kovalıyordu.
Bir süre sonra Pınar arkadaşlarından uzaklaştığını fark etti. Etrafına baktı, hangi
yöne gideceğine karar veremedi. Çok endişelendi, kaybolmuştu. Bir ağacın altına oturup
ağlamaya başladı.
Piknik alanına vardıklarında arkadaşları Pınar’ın olmadığını fark ettiler. Hemen öğretmenlerine haber verdiler. Öğretmen Nazlı Hanım öğrencilerini sakinleştirdikten sonra
görevlilerin yanına giderek durumu anlattı. Görevliler, Pınar’ı aramaya başladılar. Kısa
bir süre sonra görevlilerden biri Pınar’ı ağacın altında ağlarken buldu. Hemen telsiziyle
durumu haber verdi. Pınar’ı alarak arkadaşlarının yanına götürdü. Arkadaşları Pınar’ı
görünce çok sevindiler, koşarak ona sarıldılar.
Pınar yaptığı hatadan dolayı çok utanmıştı. Öğretmeninden ve arkadaşlarından özürdiledi.
Tuncay TURAN
3. SINIF
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METİN
ANLAMA

Mart

DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
a. Öğrenciler, otobüsü nerede bekliyorlardı?
......................................................................................................................................................................................................

b. Yolculuk niçin kısa sürdü?
......................................................................................................................................................................................................

c. Pınar, ağacın altında ne gördü?
......................................................................................................................................................................................................

d. Pınar’ı kim buldu?
......................................................................................................................................................................................................

2. Aşağıdaki cümleleri metindeki oluş sırasına göre numaralandırınız.
Otobüs gelince dikkatli bir şekilde otobüse bindiler.
Piknik alanına vardıklarında Pınar’ın olmadığını fark ettiler.
Pınar, piknik alanına doğru giderken sıradan ayrıldı.
Bir ilkbahar sabahı Pınar ve arkadaşları okul gezisine gitmek için toplandılar.
Otobüsten inince öğrenciler sıra oldu.
3. Metnin konusunu işaretleyiniz.
Pınar ve arkadaşlarının okul gezisi
				

Pınar’ın okul gezisinde kaybolması

							

Pınar’ın yavru kuşa yardım etmesi

4. Aşağıdaki görsellerden hangisi metinle ilgili değildir? İşaretleyiniz.

3. SINIF
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Mart

DÜŞÜNELİM

ZEKâ
OYUNLARI

1. Bir küpün karşılıklı yüzeylerine aynı çiçek görselleri yapıştırılıyor. Küp önce öne doğru
devriliyor. Sonra sırasıyla oklar yönünde devrilerek
bulunan kutuya getiriliyor.
Küp
bulunan kutuya getirildiğinde üst yüzeyinde hangi çiçek görseli vardır?
İşaretleyiniz?

2. Defne ve Arda eski eşyaları karıştırırken bir sandık buldular. Sandığın içinden eski bir
kâğıt çıktı. Kâğıda baktıklarında şifreli harflerle “ralnıtla ikedeçhab maç nınıcağa no
ertem adnısıtab” yazdığını gördüler.
Defne ve Arda’nın buldukları kâğıtta ne yazıyor?

ralnıtla ikedeçhab maç
nınıcağa no ertem adnısıtab

8
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Adı Soyadı
Sınıfı

: ______

Numarası : ______

4. AY
NİSAN

nİsan

TÜRKÇE

Hikâye Unsurları

Aşağıdaki metni okuyunuz. Hikâye unsurlarını yazınız.
SELİM’ İN TATİLİ
Yaz tatili gelmiş, bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Selim, tatilini dedesinin köyünde geçirecekti.
Vakit kaybetmeden yola çıktılar. Güzel bir yolculuktan sonra köye vardılar. Otomabilden ilk inen
Selim oldu. Koşarak dedesinin boynuna sarıldı.
Dedesi de babaannesi de biricik torunlarını gördükleri için mutlu oldular.
Selim, tatil süresince dedesinin yanından hiç
ayrılmadı. Birlikte hayvanları beslediler, tarlaya
gittiler, derede balık tuttular. Bu tatil Selim’in
en güzel tatili olmuştu.
Ana Karakter

Mekân

Zaman

...................................................................................

........................................................................................ ........................................................................................

Olay

.....................................................................................................................................................................................

Şiirde Ana Duygu

Aşağıdaki şiirleri ana duyguları ile eşleştiriniz.

1

Güzel yurdum dağlarını,
Uzaktan göresim gelir.
Keskin esen yellerine
Kendimi veresim gelir.

2

Atalarım gökten yere
İndirmişler ay yıldızı.
Bir buluta sarmışlar ki
Rengi şafaktan kırmızı.
Hasan Âli YÜCEL

Vasfi Mahir KOCATÜRK

3

Güneş yine can verir
Sulara, topraklara.
Yer, gök sevinç içinde
Kavuşurlar bahara.

4

Sebzelerden sevdiklerim:
Havuç, domates, oyun.
Meyvelerden sevdiklerim:
Elma, şeftali, oyun

Hasan Âli YÜCEL

Oyun sevgisi
2
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Bahar sevinci

İsmail UYAROĞLU

Memleket özlemi

Bayrak sevgisi

MATEMATİK

nİsan

Paralarımız

1. Aşağıdaki ürünleri almak için ödenen paralar verilmiştir. Ürünlerin fiyatlarını
altlarına yazınız.

............................

TL

............................

TL

............................

TL

2. Aşağıdaki problemleri çözünüz.
a. Bir simitçi tanesini 140 kuruştan aldığı
simitleri 2 liradan sattı.
Bu simitçi 10 simitten kaç lira kâr
elde etmiştir?
Çözüm:

b. Ali, 8 tanesi 48 lira olan çoraplardan
5 tane aldı.
Ali, satıcıya kaç lira ödemiştir?
Çözüm:

Tartma
Aşağıdaki ürünleri tartmak için hangi ağırlıkların kullanılacağını işaretleyiniz.

ÜRÜNLER

500
g

250
g

3 kg 350 g şeker
7 kg 600 g elma
2 kg 850 g muz
6 kg 750 g zeytin
3. SINIF
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100
g

nİsan

Fen
BİLİmlerİ

Çevremizdeki Işık ve Sesler

1. Aşağıdaki ışık kaynaklarının numaralarını özelliklerine göre şemadaki uygun kutulara yazınız.

1

2

Meşale

3
Yıldırım

5

Güneş

6

Ateş böceği

4

7

Işık
Kaynakları

Ampul

8

El feneri

Yıldız

Doğal Işık
Kaynakları
Yapay Işık
Kaynakları

Mum

2. Aşağıdaki cümlelere göre tablodaki uygun kutuyu işaretleyiniz.
Cümle

Artar

Azalır

Duraktan uzaklaşan otobüsün sesi
Telefonu kulağımıza yaklaştırdıkça konuşanın sesi
Havaalanına iniş yapan uçağın sesi
Hastaneden uzaklaşan ambulansın sesi
Bize doğru koşan kardeşimizin sesi

Güvenli Hayat

HAYAT BİLGİSİ

Aşağıda verilen olaylar sırasında aranması gereken acil durum telefonlarını eşleştiriniz.
Komşunuzun pencerePiknik yaptığınız ormanda
Yaşlı komşunuz aniden rasinden
hırsız
girdiğini
yangın çıktığını gördüğühatsızlandığında
gördüğünüzde
nüzde

155

177

Köyünüzde anlaşmazlık
sonucu büyük bir kavga
çıktığında
4
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110

156

Sokağınızda gaz kokusu
hissettiğinizde

187

112

Apartmanınızda yangın çıktığında

BUNLARI
BİLİYOR
mUSUNUZ?

??? Uğurludur?
Uğur Böceği Neden

nİsan

Hepimiz uğur böceğinin şans getirdiğine inanarak büyümüşüzdür. Hatta “uç uç
böceğim” diyerek onlara şarkılar bile söylemişizdir. Peki neden bazılarımız diğer
böceklerden kaçarken uğur böceğinden korkmaz? Bu küçük sevimli böceklerin sırrı
nedir?
Anlatılanlara göre Avrupalı çiftçilerin
tarlaları zararlı böcekler tarafından istila
edilir. Bu böcekler tarlalardaki ekinlere zarar
vermeye başlar. Çiftçiler ne yapsalar da bu
zararlı böceklerden kurtulamazlar.

Ellerinden bir şey gelmeyen çiftçiler günlerce dua eder. İşte o dönemlerdeki
günlerden birinde uğur böcekleri ortaya çıkar ve çiftçilerin imdadına yetişir. Tarlaları
istila eden zararlı böcekleri yer, yok eder. Çiftçiler de bu zararlı böceklerden uğur
böceklerinin ortaya çıkmasıyla kurtulmuş olurlar.
Bu olaydan sonra bu böceklerin adı hanım böceği veya uğur böceği olarak anılmaya başlar. O günden sonra çiftçiler kendilerini kurtaran uğur böceklerinin şans
getirdiğine inanmış ve onları şans getiren böcek olarak anmaya başlamışlar.

3. SINIF
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nİsan

Kitapla Gelen Mutluluk

METİN

Pınar, dokuz yaşına yeni girmiş sevimli mi sevimli bir çocuktu. Anne ve babası çalıştığı
için pek dışarı çıkamazdı. Bu yüzden fazla arkadaşı da yoktu. Pınarların evinde büyük bir
kitaplık vardı. Bu kitaplık dedesinden kalmıştı. Dedesi kitaplara çok değer veren biri olduğu
için onlara gözü gibi bakmıştı. Kitaplar sararıp solsa da hiçbiri yıpranmamıştı. Dedesinden
sonra bu kitaplara kimse elini sürmemişti. Arada bir tozunu alırlardı o kadar.
Her akşam olduğu gibi o akşam da yemekten sonra herkes cep telefonunu alarak
bir kenara çekilmişti. Pınar da ödevini bitirdikten sonra yanlarına geldi. Yine bir şeyler
sorup onlarla konuşmak istedi ama aldığı cevap aynıydı. “Dur kızım, şimdi işim var, daha
sonra konuşuruz.” Pınar bu duruma çok üzülüyordu ama elinden de bir şey gelmiyordu.
Koltukta oturup sağa sola bakarken kitaplıktaki bir kitap ilişti gözüne. Hemen kalkıp kitabı
aldı ve tekrar yerine oturdu. Sesli bir şekilde okumaya başladı. Bir süre okudu. Ne kadar
okuduğunu bilmiyordu ama başını kaldırdığında anne ve babasının onu dinlediğini fark
etti. Kitapta, ailesinin ilgilenmediği bir çocuğun başından geçenler anlatılıyordu.
Anne ve babası hatalarını anlamışlardı. Pınar’ın yanına gelip ona sarıldılar. Ondan
özür dilediler.
O günden sonra her akşam Pınar kitap okudu. Anne ve babası onu dinledi. Hep
birlikte kitapların büyülü dünyasında mutluluğa yelken açtılar. Dedesinin kitaplarda yakaladığı mutluluğa onlar da ulaştılar.
Tuncay TURAN
6
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METİN
ANLAMA

nİsan

DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
a. Pınar niçin pek dışarı çıkamazdı?
......................................................................................................................................................................................................

b. Pınarların evinde ne vardı?
......................................................................................................................................................................................................

c. Pınar’ın dedesi nasıl biriymiş?
......................................................................................................................................................................................................

d. Pınarların evinde yemekten sonra herkes ne yapardı?
......................................................................................................................................................................................................

e. Anne ve babası niçin Pınar’dan özür diledi?
......................................................................................................................................................................................................

2. Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.
Gözü gibi bakmak

Bir şeyi silerek temizlemek

Tozunu almak

Bir şeyi istemeden, birden bire, rastgele
görmek

Gözüne ilişmek

Bir eşyayı, malı, varlığı her ne olursa olsun
koruyup kollamak

Yelken açmak

Yola çıkmak için hareket etmek

3. Metinle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? İşaretleyiniz.
Pınar dokuz yaşında bir çocuktu.
Pınar’ın çok arkadaşı vardı.
Kitaplık, Pınar’ın dedesinden kalmıştı.
Kitaplıktaki kitaplar çok yıpranmıştı.
Pınar, kitaplıktan aldığı kitabı sessizce okudu.
3. SINIF
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nİsan

ZEKâ
OYUNLARI

DÜŞÜNELİM

1. Aşağıdaki sayılarla harfler arasında bir kural vardır. Bu kurala göre sayılara
karşılık gelen sözcükleri yazınız.

15

AD

686

EGE

219

BAĞ

317

CAM

5656

DEDE

519

........................................................

151

.............................................................

2626

.............................................................

1731

.............................................................

8636

.............................................................

31556

.....................................................

2. Aşağıdaki legolar büyükten küçüğe doğru üst üste diziliyor. Legoların dizildikten
sonraki üstten görünüşünü alt bölümden işaretleyiniz.

3. Aşağıdaki kibrit çöpleriyle modellenen işlem hatalıdır. Yalnızca bir kibrit çöpünün
yerini değiştirerek işlemi doğru hâle getiriniz.

8

3. SINIF

???

MAYIS

Adı Soyadı
Sınıfı

: ______

Numarası : ______

5. AY
MAYIS

MAYIS

TÜRKÇE

Noktalama İşaretleri

1. Aşağıdaki cümlelerde parantez içlerine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
Ceren ( ) Zeynep ve Arda parka geldiler mi ( )
Dr( ) Fatih Bey( )le konuştuk ( )
Nazlı Hanım ( )
( ) Yarın Edirne( )ye gideceğim ( ) dedi ( )
Aaa ( ) Pınar İstanbul( )a taşınacakmış ( )
2. Noktalama işaretlerinin numaralarını, görevlerini belirten cümlelerin kutularına
yazınız.
1 Virgül

2

Ünlem
işareti

3

Soru
işareti

Soru bildiren cümle sonuna
konulur.
Satır sonuna sığmayan kelimeleri
ayırır.
Tamamlanmış cümle sonlarına
konulur.

4 Nokta

5

Kesme
işareti

6

Kısa
çizgi

Korku, heyecan bildiren cümlelerde kullanılır.
Özel isimlere getirilen ekleri ayırmada kullanılır.
Eş görevli kelimelerin arasına konulur.

Yazım Kuralları

Cümlelerdeki yazım yanlışlarını bularak yuvarlak içine alınız. Doğrusunu noktalı
yerlere yazınız.
Cümle
Babamla 15 martta İzmir’e gideceğiz.
Türk hava yolları ile geleceğim.
Kuşun adını maviş koyduk.
Bu meyveden banada alır mısın?
Demet hanım kurabiye yapmış!
2
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Doğru Yazılışı
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

MATEMATİK

MAYIS

Geometrik Cisimler

Aşağıdaki tabloyu geometrik cisimlerin özelliklerine göre tamamlayınız.

Geometrik
Cisim

Adı

Köşe
Sayısı

Yüzlerini Çiziniz

Yüz
Sayısı

Ayrıt
Sayısı

..........................
..................... ..................... .....................

..........................
..........................

..................... ..................... .....................

..........................
..........................

..................... ..................... .....................

..........................
..........................

..................... ..................... .....................

..........................

Geometrik Şekiller
Aşağıdaki varlıklar ile benzedikleri şekilleri eşleştiriniz.
1

2

Daire

3

Dikdörtgen

4

Altıgen

5

Sekizgen

6

Üçgen

Çember

Geometride Temel Kavramlar

Aşağıda verilen şekillerdeki açıları göstererek açı sayılarını yazınız.

Açı Sayısı: ...........

Açı Sayısı: ...........

Açı Sayısı: ...........

Açı Sayısı: ...........

3. SINIF
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MAYIS

Fen
BİLİmlerİ

Canlılar Dünyasına Yolculuk

1. Aşağıdaki varlıklardan canlı olanlara “C”, cansız olanlara “D” yazınız.

2. Aşağıda verilenlerden canlılara ait olan ortak özellikleri işaretleyiniz.
Yüzme

Büyüme

Beslenme

Yürüme

Hareket etme

Dinlenme

Tepki verme

Boşaltım yapma

Solunum

Çoğalma

Koşma

Konuşma

3. Aşağıdaki atıkların numaralarını, atılması gereken geri dönüşüm kutularına yazınız.

1

2

3

4

5

6

7

8

Ülkemizde Hayat

HAYAT BİLGİSİ

Aşağıdaki tanımlar ile ifadeleri eşleştiriniz.
Ülkemizdeki en büyük yönetim birimi.
İllerde bulunan en yetkili kişi.
Ülkemizdeki en küçük yönetim birimi.
Bir ülkede yaşayan kişilerin tamamı.
Yönetimi ilçede temsil eden, ilçeyi yöneten kişi.
İl ve ilçelerde sokakların bakımı, temizlik, su ve kanalizasyon gibi kamu hizmetlerini yerine getiren birim.
4
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Kaymakam
Belediye
Vali
Köy
Halk
İl

BUNLARI
BİLİYOR
mUSUNUZ?

MAYIS
MAYIS

Trafik Lambası Neden Kırmızı,
Sarı ve Yeşildir

Trafik ışıkları ilk olarak demir DUR
BEKLE
yolu ulaşımında kullanılmaya başlamıştır. Aslında ilk kez kullanıldığında
renkleri günümüze göre çok farklıydı. Trafik ışıkları o dönemde iki
farklı renk olarak kullanılıyordu. İkaz
GEÇ
ışığının rengi yeşil, geç ışığının rengi
ise beyazdı. Bir süre sonra bunun
büyük yanlış olduğu anlaşıldı. Çünkü
beyaz renk geç sinyali diğer sokak
lambaları ile karıştırılıyordu. Hatta
dur işaretlerine konulan kırmızı mercekler yerinden düşünce beyazlaşıyor ve kazalara neden oluyordu.
Bu aksiliklere çözüm olarak demir yolu kurumu kırmızıyı “Dur”, yeşili “Geç”, sarı
rengi ise “İkaz” sinyali olarak kullanmaya başladı. Bilindiği gibi sarı renk en göz alıcı
renktir. Böylece makinist bir sinyalin bulunması gerektiği yerde beyaz ışığı görürse
bir şeylerin yanlış olduğunu anlıyor ve tedbirini alıyordu.
İlk trafik lambası otomobillerin ortaya
çıkmasından çok önce at arabalarının geçişini kontrol etmek için 1868’de Londra’da
kullanıldı. Gazla yakılan ve bir eksen etrafında döndürülen kırmızı ve yeşil lambalar
kullanıldı. Bu lambalar bir yıl sonra patlayıp
kendisini çeviren polisi yaralayınca uygulama
ortadan kaldırıldı.

3. SINIF
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MAYIS

Pamuk Dede

METİN

Sokak sokak gezerek elma şekeri satmaya çalışan bir
dede varmış. Saçı ve sakalı bembeyaz olduğu için herkes
ona Pamuk Dede dermiş. Pamuk Dede kazandığı para ile
ailesinin geçimini sağlarmış. Artan parası ile de ihtiyacı
olanlara yardım edermiş.
Bir gün güzel bir mahalleden geçerken:
– Pamuk Dede’nin elma şekerleri geldi, diyerek bağırmış.
Mahalledeki, çocuklar etrafını sarmış. Kimisi hemen
parasını verip elma şekeri almış. Kimisi ise elma şekeri
alanları izlemiş. Pamuk Dede neredeyse bütün elma
şekerlerini satmış. Sadece bir elma şekeri kalmış.
Bugün kazandığım para ile evimin ihtiyaçlarını karşılarım, diye düşünmüş. Pamuk
Dede böyle düşünürken karşı kaldırımda oturan bir çocuk dikkatini çekmiş. Küçük çocuk
beyaz kıyafetiyle çok şirin görünüyormuş. Ama sanki biraz üzgün duruyormuş. Pamuk
Dede sevimli çocuğun yanına gitmiş.
– Senin adın ne, diye sormuş.
– Benim adım Mesut, diye cevap vermiş çocuk.
Pamuk Dede’nin yüzü gülmüş.
– Benim torunumun adı da Mesut, demiş. Sen neden elma şekeri almadın? Yoksa
elma şekeri sevmez misin?
– Severim hem de çok. Ama alacak param yok.
Pamuk Dede bu duruma çok üzülmüş. Kalbi bu sevimli çocuğa hemen ısınmış.
– Al bakalım Mesut, bu son elma şekeri senin olsun. Sana
hediyem olsun. Senin adın Mesut. Mesut demek, mutlu olan
demek. Senin de yüzün gülsün, her zaman mutlu ol, demiş.
Gözleri mutluluktan parlayan Mesut teşekkür ederek oradan uzaklaşmış.
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METİN
ANLAMA

MAYIS

DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
a. Pamuk Dede sokak sokak gezerek ne satarmış?
......................................................................................................................................................................................................

b. Pamuk Dede’ye niçin Pamuk Dede diyorlarmış?
......................................................................................................................................................................................................

c. Pamuk Dede artan parası ile ne yaparmış?
......................................................................................................................................................................................................

d. Kaldırımda kim oturuyormuş?
......................................................................................................................................................................................................

e. Pamuk Dede niçin üzülmüş?
......................................................................................................................................................................................................

2. Metne göre hikâye haritasını tamamlayınız.
Karakterler

Zaman

.......................................

......................................

Hikâyenin Adı

Olay

Mekân

.......................................

.......................................

......................................

3. Aşağıdaki cümlelerin boş bırakılan yerlerini metne göre tamamlayınız.
• Pamuk Dede kazandığı para ile ...................................... geçimini sağlarmış.
• Mahalledeki ............................................... etrafını sarmış.
• Küçük çocuk ............................ kıyafetiyle çok şirin görünüyormuş.
• Pamuk Dede’nin ............................ bu sevimli çocuğa hemen ısınmış.
• ............................ teşekkür ederek oradan uzaklaşmış.
3. SINIF
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MAYIS

ZEKâ
OYUNLARI

DÜŞÜNELİM

1. Aşağıdaki oyunların her satırına solda yazan, her sütununa üstte yazan sayılar
kadar “ ” çizerek tabloları tamamlayınız.
2

2

2

3
2

3

1

1

2

2

2

2

3

1

1

3

1

3

2. Aşağıdaki işlemler, sayı ve geometrik şekiller arasında ilişkiye göre yapılmıştır. Bu
ilişkiye göre “?” yerine kaç yazılmalıdır?

8
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???

HAzİRAN

Adı Soyadı
Sınıfı

: ______

Numarası : ______

6. AY
HAZİRAN

HAzİRAN

TÜRKÇE

Türkçesini Kullanalım

Görsellerdeki varlıkların adlarının Türkçe karşılıklarını yazınız.
112

Ambulans

Mikser

Spiker

Mause

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

Dubleks

Viraj

Printer

Poşet

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

Atasözleri

Aşağıdaki atasözlerini ilgili oldukları konu ile eşleştiriniz.
1

Ağaç yaş iken eğilir.

Çalışmak

2

Güneş girmeyen eve doktor girer.

Tasarruf

3

İşleyen demir ışıldar.

4

Damlaya damlaya göl olur.

5

Aslan yattığı yerden belli olur.

Eğitim
Temizlik
Sağlık

Deyimler

Görsellerdeki çocukların durumlarını belirten deyimleri işaretleyiniz.

2

Etekleri zil çalmak

Can atmak

İçi cız etmek

Küplere binmek

Havalara uçmak

Burnundan solumak

3. SINIF

MATEMATİK

HAzİRAN

Uzunluk Ölçme

1. Aşağıdaki problemleri çözünüz.
a. Yarısı 3 m olan ipin 1 m 45 cm’si kullanıldı.
Geriye kaç santimetre ip kalmıştır?
Çözüm:

c. Ayça’nın boyu 2 m’den 35 cm kısadır.
Arda, Ayça’dan 7 cm uzun olduğuna
göre ikisinin boyları toplamı kaç santimetredir?
Çözüm:

b. Bir fidanın boyu dikildiğinde 1 m 28 cm’dir.
Fidan, her ay 6 cm uzadığına göre bir yılın sonunda boyu kaç metre
olur?
Çözüm:

d. Bir kenar uzunluğu 15 m olan kare
şeklindeki bahçenin çevresine 3 sıra
tel çekiliyor.
Bu iş için kaç metre tel kullanılmıştır?
Çözüm:

Çevre

Yandaki şekil bir kare, bir dikdörtgen ve bir
eşkenar üçgenden oluşmaktadır.
Karenin
çevresi 80 cm, üçgenin çevresi 90 cm olduğuna göre şeklin çevresi kaç santimetredir?

Ç = 80 cm
Ç = 90 cm
....................................................

Alan

Aşağıdaki şekle göre noktalı yerleri tamamlayınız.
Mavi boyalı alan
Sarı boyalı alan

..........................
..........................

birimkaredir.
birimkaredir.

Kırmızı boyalı alan

..........................

birimkaredir.

Pembe boyalı alan

..........................

birimkaredir.

3. SINIF
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HAzİRAN

Fen
BİLİmlerİ

Elektrikli Araç Gereçler

1. Aşağıdaki araç-gereçlerden elektrikle çalışanları işaretleyiniz.

2. Tabloda verilen araç-gereçlerin kullanım alanlarını işaretleyiniz.
Araç-Gereç
Çamaşır makinesi
Kombi
El feneri
Televizyon
Tramvay

Aydınlanma

Temizlik

Haberleşme

Ulaşım

Isınma

3. Aşağıdaki araçların yanına kullandığı enerji kaynağının ilk harfini yazınız.
P
A
B
Ş

Örnek
Pil
Akü
Batarya
Şehir elektriği

Fırın

Oyuncak robot

Kamyon

Otomobil

Otobüs

Işıldak

Hesap makinesi

Kumanda

Tablet

Buzdolabı

Cep telefonu

Klima

Doğada Hayat

HAYAT BİLGİSİ

Aşağıda verilenlerden insanların doğal çevreye olumlu etkilerine “+”, olumsuz
etkilerine “-“ yapınız.
Çöpleri denizlere atmak

Plansız şehirleşmek

Boş arazileri ağaçlandırmak

Fabrikalarda filtre kullanmak

Plastik poşet kullanmak

Atıkları geri dönüşüme göndermek

Bilinçsiz avlanmak

Yağları lavaboya dökmek

Bitki ve hayvan türlerini korumak

Kaynakları bilinçli kullanmak

4
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BUNLARI
BİLİYOR
mUSUNUZ?

HAzİRAN

İlginç Bilgiler

Sizler için ilginç bilgileri bir araya getirdik. Eminiz okurken ağzınızı kapatmakta zorlanacaksınız.
Çam ağaçları her 100 yılda bir defa
çiçek açar.

Dut yiyen bülbül ishal olur ve ötemez. “Dut
yemiş bülbüle dönmek” deyiminin anlamı buradan gelir.

Gergedan böceği boyutlarına kıyasla çok
güçlüdür. Kendi ağırlığının 850 katını
sırtında taşıyabilir. Bu bir insanın sekiz
Afrika fili taşımasına eşittir.

Ahtapotlar üç kalbe sahiptir. Ahtapotun
kollarından birisi koptuğunda yerine yenisi
çıkar ve uzar.

Su aygırının sütü pembe
renklidir.

3. SINIF
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HAzİRAN

METİN

Yorgun Çınar Ağacı

Ben yaşlı bir çınar ağacıyım. Biraz üzgün, biraz da yorgun. Neden üzgün ve
yorgun olduğumu merak ettiniz değil mi? O zaman anlatayım.
Çok uzun yıllar önce küçücük fidanlardık. Yıllar geçtikçe büyüdük, genç ağaçlar olduk. Arkadaşlarımla birlikte kocaman bir orman
oluşturduk. Hepimiz çok mutluyduk. Dallarımızda kuşlar cıvıldaşır,
gölgemizde insanlar piknik yapardı. Zamanla ormana gelen insanlar çoğaldı. Çöplerini toplamaz, yaktıkları ateşleri söndürmez
oldular. Bu sönmeyen ateşlerden biri büyüdü, ormandaki ağaçları yaktı. Birçok arkadaşımızı o yangında kaybettik.
Yangından sonra yanan ağaçların yerine fabrikalar kurdular.
Fabrikalar atıklarıyla suyumuzu, toprağımızı ve havamızı kirletti.
Birçok arkadaşımız bu kirlilikten dolayı zehirlendi, kurudu.
Daha sonra bazı insanlar ellerinde baltalarla ormana geldiler. İlk önce
anlam veremedik bu duruma. Arkadaşlarımız bir bir yere düştükçe anladık neden
geldiklerini. Onları kocaman kamyonlara yükleyip götürdüler.
İnsanlar gittikten sonra etrafımıza bir baktık ki birkaç yaşlı ağaç kalmışız. Şimdi
büyük bir korkuyla bekliyoruz bize ne zaman sıra gelecek diye.
Tek umudumuz doğayı seven çocuklar. Belki onlar bizi kurtarırlar.
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Tuncay TURAN

METİN
ANLAMA

HAzİRAN

DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
a. Yaşlı çınar ağacı nasıl bir durumdaymış?
......................................................................................................................................................................................................

b. Orman niçin yanmış?
......................................................................................................................................................................................................

c. İnsanlar yanan ağaçların yerine ne yapmış?
......................................................................................................................................................................................................

d. Ormandaki ağaçlar niçin kurumuş?
......................................................................................................................................................................................................

e. Kimler ormandaki ağaçların tek umuduymuş?
......................................................................................................................................................................................................

2. Görsellerdeki varlıklardan hangilerinin adı metinde geçiyor? İşaretleyiniz.

3. Metnin ana düşüncesini işaretleyiniz?
Fidanlar dikerek çevremizi ağaçlandırmalıyız.
Doğayı sevmeli, ormanlarımızı korumalıyız.
Ormanları ihtiyaçlarımız için kullanmalıyız.
3. SINIF
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HAzİRAN

ZEKâ
OYUNLARI

DÜŞÜNELİM

1. Aşağıdaki küçük tablolardan hangisi büyük tablonun bir bölümü değildir?

2. Anagram: Bir kelimedeki harflerin yerlerinin değiştirilmesiyle yeni (anlamlı) kelimeler
oluşturmadır.
Aşağıda verilen anagram kelimelerden yeni kelimeler oluşturarak bulmacaları
tamamlayınız.

K
A

8

karın

U
A

S

I

R

S

T

U

I

L
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